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المقدمة

(نخلة التمر) رمز الحياة ّ ،
وأول القاطنين على األرض استتاتافا اسنس ت ت ت ت تتان بل هي رفيقة دربه  ،وأعطته مفردات اللغة ،فحياتها ستيينة
ّ
وهدوء وص تتبر وعطاء المحدود ،لجا يا بية وأ تتحر أخا  ،تنمو بص تتما  ،وال تموت إال بعد عمر مديد ،النظر إليها اطمئنان  ،والبعد عنها
مكابدة  ،خا تترة أورقجا تمنح الصت ت ت ت ت ت تتفاء والنقاء  ،والوفاء والجناء  ،وثمارها تمنح الغذاء والدواء والش تتفاء ،أس تترارها االبحر اخرة بوابل
َ
الحيم ت ت ت تتة واملعرفة  ،من ألوانها ليم أن تدركوا روعة األلوان  ،معا ٍنيها بعيدة لم ُييشف بعد إال اليسيرمنها ،هي صديقة الغيث  ،وعاشقة
للش ت ت ت تتمج  ،لم تحا ن ت ت ت تتجرة ي تراثنتا العربي بمثتل متا يظيتا بته النخلتة من تيريم و مكتانتة عظيمتة فقتد ّ
كرمنهتا األديتان الس ت ت ت تمتاويتة ،ففي
التديتانتة اليهوديتة اعتبر التمر من الثمتار الس ت ت ت تتبعتة و أطلق اليهود على النخيتل والتمر لفا ( تمتارا ) ويروى عنهم أنهم اليظوا اعتتدال يتذ
ة
ة
النخلة وقوامجا املديد وخيرها الوفيرفأطلقوا على بناتهم است ت تتم (تمارا) تبراا بالنخلة ورمزا لوصت ت تتوبنها وععتبر املست ت تتيحيون ست ت تتعف النخيل
ة
رمزا للمحبة والست تتفق ،فقد فرش أنصت تتار الست تتيد املست تتيح ( ) ست تتعف النخيل ي طريقه ألورشت تتليم ( بيا املقد ) للمرة األولى ييث اان
سعف النخيل عفمة من عفمات النصر واان لجا النصيب األكبر ي اسسفق ي القران واألياديث النبوية الشريفة و ي املعامفت ،و كرت
النخلة ومجدت ي التوراة واسنجيل و ي القرآن اليريم ييث ورد كر هذه الشت تتجرة املباركة تحا مست تتميات عدة ،فلقد ورد كرها ي()17
س ت ت تتورة قرآنية من أص ت ت تتل ( )114س ت ت تتورة ،و ي ( )22آية ي هذه الس ت ت تتور ،ال نريد القول إنها تحمل س ت ت تتر الولود ولينها تبقن بعد الفناء ييث
أوص ت ا الرستتول اليريم (ز) بزراعة فستتائلجا يتا وإن قاما الستتاعة ( إن قاما الستتاعة و ي يد أيدكم فستتيلة فسن استتتطا أن ال يقوق
يتا يغرسجا فليغرسجا ).

ة
ة
ة
ونادرا ما تجد شت تتاعرا لم يذكر النخلة ي أيدى قصت تتائده على مر الزمان من
تغزل وتغنا بها وبثمارها التمر شت تتعراء العرم قديما ويديثا
العصت تتر الجاهلي يتا العصت تترالحديث ،أنتم تعرفون هذه الشت تتجرة كثيرا فيي تعيم معيم وتعيشت تتون معجا  ،هي صت تتابرة مقاومة معطاءة
يتا ي أقس ا الظروف تتميز عن باقي النباتات وأنجار الفاكجة األخرى بمميزات عديدة منها:
 )1نخلة التمرثنائية املست ت ت تتين ( ) Dioeciousأيادية الجنج ( ، )Unisexualأي أن األ هارالذكرية تحمل على نت ت ت تتجرة واألنثوية
على ن ت ت ت تتجرة أخرى ،لتذا يجتب أن يتم التلقيح اص ت ت ت تتطنتاعيتا لا ت ت ت تمتان الحص ت ت ت تتول على إنتتا ثمري ييتد  ،ويمين أن يتم التلقيح
ة
طبيعيتتا عن طريق الريتتا  ،و ي هتتذه الحتتالتتة يجتتب توفر عتتدد كبير من األن ت ت ت تجتتار املتتذكرة ،وال يتم التلقيح عن طريق الحش ت ت ت تترات
بسبب عدق ايتواء األ هار املؤنثة على الرائحة التي تجذم الحشرات
 )2ستا نخلة التمر (الجذ ) ] ،[Trunkخشتيي استطواني طويل ريرمتفر عدا ي ياالت نادرة كما ي يالة صتنف التبر ل ييث
ييون للنخلة يذ يحمل ثفثة فرو أي ثفثة رؤو للنخلة وهذه يالة مرتبط بالص ت تتنف أوتحد ياالت من التفر ألس ت تتبام
متع تتددة ،الج تتذ ض ت ت ت تتوم على الررم من ع تتدق ويود الكتتامبيوق كونه تتا من وات الفلق تتة الواي تتدة وه تتذا يعود إلى نموالقم تتة
النامية وتوست قواعد األورا والستيادة القمية واضتحة ي نخلة التمر ،وإن قط القمة النامية يعني موت النخلة.يتراو طول
ة
س ت تتا النخلة ما بين 30 – 20مترا ،والس ت تتا خش ت تتن الس ت تتطح ميس ت تتوبقواعد األورا (اليرم) ]  ،[Leaf basesوهي تمثل الجزء
ة
الرئيج من الجذ ويصل طول السا إلى ما بين  30 – 28مترا ومعدل النموالطولي السنوي يتراو ما بين 90 – 30سم يسب
األصت ت تتناف والظروف البييية وعمليات الودمة ،أما القطرفيختلف يست ت تتب األصت ت تتناف والبيئة التي يزر فيها ،فجناك أصت ت تتناف
ات ي تتذ ض ت ت ت تتوم مث تتل البربي ،والوص ت ت ت ت تتام ،والبربن ،والس ت ت ت تتيوي ،وأص ت ت ت تن تتاف ات ي تتذ متوس ت ت ت تتط مث تتل الزه تتدي ،والبريم،
والوس ت ت ت تتتاوي ،ودقلتة نور ،ومججول ،والوفز ،واليبكتام ،وامليتوق ،وأص ت ت ت تنتاف نحيفتة الجتذ مثتل الوات ت ت تتراوي ،والحفوي،
والسأير.
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 )3ورقة النخيل الكاملة (السعفة) مركبة رعشية عمرها  6سنوات ،بعدها يتوقف نشاطجا وتفقد صبغة الكلوروفيل ثم تجف،
ولينها تبقن ملتصقة بالجذ ألنها ال تيون منطقة (سقوط) انفصال ) (Abscission zoneلذا يجب إ النها بتدخل اسنسان
ويمي األورا مويودة ي رأ النخلة وتنتج من القمة النامية وتويد على النخلة البالغة  125-100سعفة .
ة
 )4الوريقات (الووز  ،) Pinnae-تيون منطوية دائما بشكل طولي من منتصفجا ميونة ما يشبه الزور V-shaped leaflets ،
ة
وييون قعرها موايجا للسماء وتسما ، Induplicateوهذه الصفة مميزة لجذا الجنج ،والوريقات التي ي الجزء السفلي من
السعفة ( الورقة املركبة ) والقريبة من قاعدة الورقة تتحورإلى أشواك Spinesطويلة خاراء اللون وبوض مائل ،وإن فتحات
الثغور Stomataاملنتشرة على سطحي الوريقة صغيرة الحجم ورائرة تحا سطح الورقة ،وهذا يوفريماية لألورا من الجفاف
ويقلل من فقدان املاء بعمليتي التبخر -النتح.،

 )5يذور نخلة التمر عرضية(  ،)Adventitious rootولألنجار القدرة لفائقة على تيوين الجذور العرضية على امتداد الجذ
وتعويض الجذوراملتقطعة والتالفة خفل ثفثة شجوربالنسبة للفسائل املقلوعة،
والجذور تبقن يية م يياة النخلة إال إ ا تعرضا للارر ويتا لوماتا النخلة
وقط رأسجا أويذعجا فسن الجذور تستمر بالنمو واالنتشار ي التربة لعدة سنوات
مما يدل على أنها تخزن بعض املواد الغذائية التي تجعلجا يية.
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ما العنصر الغذائي
يعرف بأنه لك العنصر الذي إ ا تعرض النبات إلى نقصه بشكل اامل ي الوسط الذي ينمو فيه ال ييمل دورة يياته ويتارربقدر
نقص هذا العنصر وتظجر عليه أعراض وآثار لك النقص ،وال يمين أن يتم تعوياه بمركب كيمائي آخر وله دورمباشر ي تغذية
النباتات الحية ودورة يياتها وبنائها وفعالياتها الحيوية.تويد العناصر الغذائية ي التربة بحالتين هما:
 )1الحالة امليسرةأو القابلة لفستفادة() Available
ييث يمين للنبات أن يمتص فيها العنصر بسجولة فالعناصر مويودة ي التربة بثف صور تيون ي يالة من االتزان بين بعاجا
البعض وهي
▪ الصورة الذائبة (املويودة ي محلول التربة.) Soil solution
▪ الصورة املتبادلة (املدمصة على أسطح الحبيبات .)Exchangeable
▪ الصورة املثبتة (املويودة ي معادن التربة أو املادة العاوية وقابلة لفنحفل) .
 )2الحالة رير امليسرة أو ريرقابلة لفستفادة ()Unavailable
هي الصورة التي ال يستطي النبات فيها االستفادة من العنصر املويود.

مجاميع العناصر الغذائية

ة
عنصرا وأنتا النبات هي  16عنصر ،تدخل ي تركيب النبات وضرورية
العناصر الارورية الستمرارنمو وإنتا النبات هي 16
للتفاعفت الفسيولويية املوتلفة،
العنصر
اليربون
الجيدرويين
األوكسيجين
النيترويين
الفسفور
البو تاسيوق
الكسلىسيوق
املغنيسيوق

العنصر
الحديد
املنغنيز
اليبريا
النحا
الوارصين
املوليبدنم
البورون
الكلور

الرمز
C
H
O
N
P
K
Ca
Mg

الرمز
Fe
Mn
S
Cu
Zn
Mo
B
Cl

ة
وتتم التغذية املعدنية للنباتات عن طريق الجذورالتي تمتص املاء محمف بالعناصراملعدنية أما التغذية اليربونية فتتم عن طريق األورا
(السعف) وهي معمل التصني الذي يمتص ثاني أوكسيد اليربون ويحوله إلى كربوهيدرات بويود املاء ويتحرراألوكسجين،

مجموعةالكربون والهيدروجين واالوكسجين ( ،)CHOعناصر غذائية غير معدنية وهذه يحصل عليها النبات
من الماء والهواء.
هذه العناصر ضرورية للنباتات لدورها املجم واالسا ي عمليتي التمثيل الاوئي والتنفج وتدخل ي تركيب السيريات والبروتينات
والدهون وعند نقصجا يموت النبات ،وعند ا إضافة عنصر النيترويين لجذه املجموعة كونه را تسما مجموعة الطاقة .وكما مبين ي
الجدول رقم (.)1
مجموعة (،)CHO
الجدول رقم  .1عناصر
صور
مصادره ي الطبيعة
األهميةللنبات
العنصر
االمتصاز
اليربون
تحصل النباتات عليه من الجواء الجوي عن
مجم واساس ي لعمليتي التمثيل الاوئي
CO2
والتنفج
( )C
طريق ثاني اوكسيد اليربون وتبلغ نسبة CO2
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بالجو يوالي  %0.03ومن عمليات التنفج
وأكسدة املواد العاوية
يتحررمن املاء اثناء التفاعفت الاوئية

الجي
درويين ضروري لعملية البناء الاوئي.
•
()H
ويدخل ي تركيب كثيرمن مركبات النبات مثل
اليربوهيدرات والدهون والبروتينات.
األوكسجين ضروري لعملية التنفج .وييون األوكسجين يتحرر أثناء النهار اأيد نواتج عملية التمثيل
الاوئي و مصدره املاء.
يوالي  % 50من املادة الجافة التي ينتججا
()O
النبات

H2O

H2O+O2

عند نقص العناصر أعفه تظجرعفمات تقزق النبات ،وقصر السا النامية الحاملة لألورا  ،والثمار .يفاف السا النامية ،و بول
األورا املتبرعمة ،والقديمة .تساقط والبراعم ،وموت النبات .األورا ،

مجموعة العناصر الرئيسة الكبرى وهي النيتروجين ،و الفسفور،و البوتاسيوم (،)N ،P ،K
يحتايجا النبات بشكل كبير.تويد بيثرة ي الترم الزراعية إال أن الزراعات املستمرة ،والرنح ،والتعرية ،وتسامي بعض العناصر تسبب
استنز افجا .وقد تويد بعض العناصربيميات كبيرة بعد إيراء التحاليل املوبرية للتربة ،ولين ياهزينها لفمتصاز من قبل الجذورتيون
ة
ضعيفة يدا بسبب درية يموضة التربة  pHويالة التااد العناصر املعدنية .والجدول رقم (. )2يبين أهمية هذه العناصر ومصادرها
ي الطبيعة وصورامتصاصجا.
ا لجدول رقم  . 2اهمية عناصر النيترويين ،و الفسفور،و البوتاسيوق ومصادرها ي الطبيعة وصورامتصاصجا من النبات
العنصر

االهمية للنبات
•

عملية التمثيل الاوئي والنمو
الواري والحفاظ على الصفات
الوراثية

•

يدخل ي تركيب البروتينات واأليماض
األمينية التي لجا دور ي تيشف البراعم
الزهرية

النيترويين
()N

مصادره ي الطبيعة
الجواء الجوي فجو يشكل نحو  ٪78من
الغفف الجوي لألرض

• تبادل الحمل (املعاومة) يتأثر بالحالة
الغذائية للشجرة وخاصة عنصر
النترويين .
الفسفور )1يدخل ي تركيب املواد التي تعمل على نقل الطاقة
( Adenosine Triphosphate (ATPو ي تيوين
()P
النيواليوبروتين و تركيب األنزيمات التي تساهم ي
عمليات التمثيل الاوئي والتنفج وبناء األيماض
األمينية والدهنية.
النمو الواري والتمثيل الاوئي و انقساق
الولية واملحافظة على الصفات الوراثية وتركيب
ااأليماض النووية ونمو الجذوروعملية اس هار

ي القشرة األرضية على شكل
فوسفات ييث تتحد أرب رات من
األوكسجين م رة فوسفورميونة
أيون الفوسفات الذي يتحد بدوره م
أيون الكالسيوق ميون أشجر معادنه
االبتيا (فوسفات الكالسيوق)
واملويود ي كثيرمن صوور القشرة
األرضية النارية منها والرسوبية
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صوراالمتصاز
بهيئة أمونيا ()NH3
أونترات ()NO3

يويد ي التربة بثف
صورتعتمد على
درية  pHوهي
ايادية
التكافؤ H2PO4
وثنائي
التكافؤ)HPO4(2
وثفثي التكافؤ
)PO4(3

•

دور هاق ي عمليات أنتقال النيترويين
وتنشيط عمليات التمثيل الاوئي
والتنفج و له دور ي عملية طول
األلياف.

•

مجم ي عملية فتح ورلق الثغور.
مقاومة الجفاف والبرودة واملحافظة
على الاغط األسمو ي

•

تحسين نوعية ويودة و يادة حجم
الثمار فجو يحسن لون الثمار ويقلل من
التقشر.

البوتاسيوق
()K

ُيمثل  %2.5-0.3من امليونات املعدنية
للقشرة األرضية ،ويدخل البوتاسيوق
ُ
ي تركيب بعض املعادن التي تصبح
رنية ي محتواها من هذا العنصرمثل
َ َ
الي ْرن ّليا والسلفيا
يويد ي كثيرمن املعادن الثأنوية
(الطين) وعلى هذا تيون األراض ي
الغنية ي الطين ات محتوى أكبرمن
البوتاسيوق باملقارنة باألراض ي الرملية
أو العاوية

(بوتاسيوق ائب ي
املحلول األرض ي أي
ائب ي املاء/
بوتاسيوق مثبا (رير
للتبادل)/
قابل
بوتاسيوق متبادل
/بوتاسيوق داخل ي
املعادن
تركيب
األرضية) يمين أن
تتحول إيداها إلى
األخرى.

مجموعة العناصر الثانوية أو الوسطى وهي الكالسيوم ،والمغنيسيوم ،و الكبريت.)Ca ،Mg ،S( :
تسما العناصر الارورية الوسطن وتأتي ي األهمية بعد العناصر اليبرى كما ان النبات يحتايجا بيميات قليلة إلى متوسطة والجدول
رقم ( )3يوضح اهمية هذه العناصر ومصادرها ي الطبيعة وصورامتصاصجا .من قبل النبات.
الجدول رقم ( )3اهمية هذه عناصر الكالسيوق ،واملغنيسيوق ،و اليبريا ومصادرها ي الطبيعة وصورامتصاصجا.
صوراالمتصاز
مصادره ي الطبيعة
االهمية للنبات
العنصر
قشرة األرض ،ويويد ي التربة ضمن ييون ائب ي محلول
• يدخل ي تركيب األرشية
/اليبريتات التربة ومصدره النترات
الولوية ويدرالوفيا خاصة ي مركبات(اليربونات
الكالسيوق
/الفوسفات وبنسبة ضييلة ي النترات والكلوريد والبييربونات
()Ca
تركيب الصفيحة الوسطن
والبييربونات) يمي هذه املركبات رير كذلك املغنسيوق
 Middle lamellaعلى صورة
ائبة ي املاء ما عدا النترات والبييربونات املدمص على أسطح
بيتات الكالسيوق مما يحافا
الحبيبات و لك لقابلية
فيي قليلة الذوبان.
على صفبنها ويطيل مريلة
االستفادة منه
الوفل والقدرة التخزينية
للثمار
•

نشاط الوفيا املرستيمية
الجذورونمو يبوم اللقا

•

يدخل ي تركيب يزيء
الكلوروفيل الذي يعطي النبات
اللون االخار ويمثل ما نسبته
 %2.7من ميونات الكلوروفيل
ميونات
من
و%10
البفستيدات الواراء وله الدور
األساس ي ي عملية البناء
الاوئي
له دوروتأثيركبير ي تثبيا بيتيريا
العقد الجذرية للنيترويين
الجوي .

املغنيسيوق
()Mg

•

ي
يشكل  %13من كتلة األرض ،والثالث ي
مياه البحربعد الصوديوق والكلورويويد ي
القشرة األرضية بصورة كربونات أو
سليكات أوكبريتات أوالوريد .و أفقر
األراض ي ي عنصر املغنسيوق هي الرملية
الوفيفة،و األراض ي شديدة الحموضة،
يتوفر املغنسيوق ي التربة عند درية
تفاعل  pHمن  8.5 - 7و يقل ي التربة
القلوية عند يادة  pHعن ،8.5و يقل
أياا ي  pHمن ،7 - 5.5
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يويد ي التربة ي ثف
صور(مثبتة ،و ائبة ي
املاء ومتبادلة) ويمتص
النبات العنصر ي صورة
أيون املغنسيوق Mg++

اليبريا )1ضروري ليثير من العمليات الجامة لنمو
النبات ،يدخل ي تركيب بعض األيماض
()S
األمينية (السيستين والسيستأين
ة
واملثيونين) ولجذا يعتبر ضروريا لتيوين
البروتين

ويويد ي الطبيعة بشكل خاق يشكل
اليبريا نحو  %0.048من الغفف
الصوري لقشرة اليرة األرضية يويد
ة
اليبريا يرا ي الطبيعة و ي الفحم
الحجري ،والزيا الواق والغا الطبيعي
وصور الزيا ،و ي كثيرمن املواد املعدنية..
ة
ويويد أياا ي الغا الطبيعي كبريتيد
الجدرويين  ،H2Sو ي النفط بشكل ير أو
بشكل مركبات كبريتيدية .يويد ي
الصووراليبريتية

اليبريتات هي الصورة
املعدنية السائدة ي
ة
التربة خصوصا الجافة
والصحراوية

مجموعة العناصر الغذائية الصغرى ،وهي الحديد ،والزنك،و المنغنيز ،والنحاس ،البورون ،والكلور،و
المولبيدنم. ) B،Cu ،Mn ، Zn،Fe ( :

ة
يحتايجا النبات بيميات قليلة نسبيا مقارنة م العناصر الغذائية الرئيسة والثانوية.وأعراض نقصجا نادرة الظجور خاصة ي األراض ي
الحاماية ألن هذه األراض ي تحتوي على كميات اافية من (الحديد ،املنجنيز ،النحا  ،البورون،اليوبلا ،املولبيدنيوق واليبريا) بينما
األراض ي الرملية والقلوية تفتقر كثيرا لجذه العناصر لذا يجب إضافنها لألنجار مرتين بالسنة وتيون اافية سعطاء نمو ييد تحا معظم
الظروف واملعلومات التفصيلية لجذه العناصر مبينة ي الجدول رقم ()4
الجدول رقم  .4عناصر الحديد ،والزنك،و املنغنيز ،والنحا  ،البورون ،والكلور،و املولبيدنم وأهمينها ومصادرها ي الطبيعة وصور
امتصاصجا.
صوراالمتصاز
مصادره ي الطبيعة
العنصر االهمية للنبات
الحديد الذائب ي املحلول األرض ي منخفض
أصل الحديد من مخلفات
الحديد
• العنصر الحامل
ة
يدا وعشمل بجانب املركبات العاوية ،أيون
الشجب والنيا ك  ،تتساقط
()Fe
لألوكسجين ي عملية
الحديدو  ،Fe+2الحديديك Fe+3
آالف النيا ك من الفااء
التنفج
ة
2
الوارجي على كوكب األرض التي وهيدرأوكسيد الحديدو )Fe(OH
• يلعب دورا ي تبادل
یيون الحدید متبادال على أسطح طبقات
قد يزن البعض منها عشرات
األيونات واالمتصاز.
3
+
الطين ،يیث یيون مدمصا على صورة Fe
األطنان وأن %35من ميونات
• العنصر األساس ي
لتيوين الكلوروفيل على األرض هي من الحديد وهو أكثر خاصة ي التربة يیدة التھویة
ة
أن الجزء األكبرمن الحديد ي التربة یيون
الررم من أنه ال يدخل ي املعادن ثباتا
ة
ة
ريرمتبادال ،ومحجو ا ي معادن مثل
تركيبه.
(الجيماتيا ،Fe2O3و املاينيتيا ،Fe3O4و
والليمونيا  Fe2O3.3H2Oو ي تركيب
املعادن السليكاتية ( Ferromagnesian
.)silicates
الزنك
الزنك ( )Znاملدمص على معقدات
يويد الزنك ي قشرة األرض •
• ضروري لتخليق
()Zn
بنسبة  65رراق لكل طن ويويد التبادل بالتربة.واملويود ي صورة معقدات
الحمض األمينا
ي عدة خامات منها (مخلوط
عاوية ،ومنه الذائب وعشمل أيون الزنك
التربتوفسن
الزنك أو السفسلىرأيا
 Zn+2واملويود م املادة العاوية ي صورة
 Cryptophaneوالذي
،و
ZnCO
،وسميثسونأيا
ZnS
معقدات ائبة
يتحول إلى أوكسين
3
Indole acetic
ينسيا / ZnOو فرأنكلينيا • ي املاء ،وريرالذائب .
)ZnO.MnO)Fe2O
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•

املنغنيز
()Mn

•

يمن تقزق النبات.

•

عامل مساعد ي عمليات يويد ي الطبيعة كعنصر ير
ة
(رالبا م الحديد) أو ي معادن
النقل االليتروني ي
أخرى
البناء الاوئي.

•

مجم لعملية التنفج
وتخليق البروتين
والكلوروفيل
.ضروري لتيوين
الفيتامينات مثل
الكاروتين والريبوفففين
.

•

النحا
()Cu

البورون
()B

acidالذي يساعد على
يادة النمو ي النبات.
يلعب دور ي تخليق
األيماض النووية
والبروتينات
واليربوهيدرات.

•

ضروري لتيوين مادة
( ،) Iron porphyrinوهي
صبغة
أسا
يويد
الكلوروفيل،ييث
ي
كبيرة
بيميات
الكلوروبفسا.

•

يدخل ي تيوين بعض
ة ة
األنزيمات التي تلعب دورا هاما
ي تفاعفت األكسدة واالختزال
•

يزيد من ييوية
البوياات ونمو األنبوبة
اللقايية .

•

يساعد ي نقل املواد
اليربوهيدراتية ومجم ي
تخليق مادة
اللجنين،والبروتين
ويركة السيريات داخل
األنسجة مما يزيد من
عقد الثمار.

•

التراكيزالعالية من
البورون تسبب تسمم
النبات وتقزق النمو
وعدق ال اسثمار.

من أقدق املعادن التي اكتشفجا
اسنسان القديم و يويد ي
الصوورومعادن القشرة
الواريية لألرض بصورة
كبريتات واااسيد النحا أو
النحا الواق

يويد البورون ي الصوور
األصلية امليونة لألرض مثل
التورمالين ويتراو تركيزه ي
األراض ي بصفة عامة من  2إلى
100يزء ي املليون (مغ  /كغ
تربة) واألراض ي الطينية رنية ي
محتواها من هذا العنصر عن
األراض ي الرملية
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يتو افر للنبات بيميات منخفاة عندما
تيون التربة مشبعة باملاء
يتزأيد املنغنيزاملتو افربالنبات م تز ايد
تركيزأيون الجيدرويين ،و ي التربة القلوية
يقل امتصاز النبات للمنجنيز.

يمتصه النبات على صورته األيونية والصورة
الذائبة للنحا )الوريدات أو كبريتات أو
نترات)

يويد ي التربة ي صورة أيونات بورات وهي
الصورة امليسرة للنبات B(OH)4 -أو يامض
بوريك  H3BO3بالتالي هو عرضة للفقد من
التربة عن طريق الغسيل وهذا يجعل األراض ي
الجافة ات محتوي أعلى من هذا العنصر
عن األراض ي الرطبة

العوامل المؤثرة على تيسر وامتصاص العناصر الغذائية في التربة
تويد العناصرالغذائية ي بيئة نمو النبات بصورمتعددة منها ما هوبصورة ميسرة أي يمين للنبات امتصاصجا واالستفادة منها واألخرى
ريرميسرة أو ريرصالحة وال يمين االستفادة منها والعوامل املؤثرة على تيسر العناصر وامتصاصجا هي:

 )1درية الحرارة
يؤدي ارتفا درية الحرارة إلى يادة سرعة امتصاز العناصر الغذائية ولين ارتفاعجا وانخفاضجا عن الحد األمثل يعيق امتصاز
العناصربسبب تأثيرها املثبط وإخفلجا ي عمل األنزيمات.

 )2الاوء
دوره األسا ي عملية البناء الاوئي و تأثيره مباشرعلى آلية فتح ورلق الثغوروهذه تؤثرعلى عملية االمتصاز بشكل مباشرألن عملية
فتح الثغور تزيد من معدل النتح مما يؤثر على عملية االمتصاز،يااف إلى لك أن عملية االمتصاز تحتا إلى طاقة توفرها عملية
التركيب الاوئي.

 )3التأثيراملتبادل للعناصر (التفاعل بين العناصرالغذائية)
هناك عفقة بين العناصر الغذائية ي محلول التربة وهذه العفقة إما تيون تعاضدية أو تعاونية  ،Synergismوتعني يادة تركيز عنصر
معين ي التربة تزيد من تركيزعنصرآخر أو تيون تاادية  Antagonismأي أن يادة تركيزعنصرمعين قد تسبب يادة أو تقليل امتصاز
عنصر آخر وهناك أمثلة على لك مبينة ي الجدول رقم (.)5
الجدول رقم ( )5العفقة التعاضدية و التاادية بين العناصر
العفقة التاادية
العنصر
ة
ة
يادة تركيز النيترويين ينشط أو يحفز امتصاز املغنيسيوق وتحد نقصا يادا ي تراكيز البورون النحا
النيترويين والبوتاسيوق وتقلل من امتصاصجا
يادة تركيزالبوتاسيوق تقلل أو تااد امتصاز عنصري Caو Mgوالبورون وتنشط امتصاز املنغنيز والحديد
البوتاسيوق يؤدي التسميد البوتاس ي الغزير الى نقص امتصاز النبات للمغينسيوق والكالسيوق وتظجر أعراض نقصجما
الفوسفور يادة تركيزالفوسفوريقلل من امتصاز النيترويين والعيج صحيح
ينشط امتصاز املغنيسيوق ولين يثبط الكالسيوق والبوتاسيوق والزنك والنحا واملنغنيز
تؤدي يادة الفوسفور ي التربة الى يادة امتصاصه علي يسام عنصري الزنك والحديد األمر الذي يؤدي الي ظجور
أعراض نقصجما علي النباتات
الفوسفات الذائبة يؤدي الى تحول الحديد الذائب الى صورة رير قابلة للذوبان بسبب اتحاد الحديد م ايون
الفوسفات ميونا فوسفات الحديد  ،وتزداد هذه الظاهرة ي األاض ي الرملية عنها ي األراض ي الطينية .
يادة تركيزاملغنيسيوق تقلل من امتصاز النحا القابل للذوبأن
املغنيسيوق
املنغنيز
الكالسيوق
النحا

يادة تركيز املنغنيزيااد الحديد ويحوله إلى أيونات رير مفئمه وكما هو معروف فسن الصورة الفعالة للحديد هي أيون
الحديدو وتقلل من امتصاز النيترويين
يادة تركيز الكالسيوق تقلل من امتصاز املغنيسيوق وتأثر على امتصاز البوتاسيوق واملنغنيز والحديد والبورون
والزنك
يااد الحديد واملنغنيز

 )4النمو الواري والثمري
يتأثرامتصاز العناصر الغذائية بحالة وقوة النمو الواري فكلما اد النمو الواري اد معه معدل امتصاز العناصروهذا يري إلى
يادة املساية الورقية و يادة معدل النتح الذي يعني يادة معدل أحب املاء من التربة وكذلك إلى نمو الثمار ومريلة النمو والتطور وأن
الثمار تمتص كميات اكبر من عناصر  N,وPو,Kو  ,Caو,Naو  ،Zn،Mnبينما األورا تمتص كميات أكبر من عناصر Fe, ,Ca, Na
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Mnواليميات املفقودة من العناصريجب تعوياجا عن طريق إضافة األسمدة و يفال إضافنها ي الوقا املناسب لعملية التسميد يتا
ال يتأثر اسنتا بالسلب.
بين  )1962(،Paulأن هناك يالة من التدفق العالي لعناصر النترويين والفسفور والبوتاسيوق ي أورا النخيل الحديثة خفل فترة
انتشارها واكتمال نموها وعستمر بعد لك لفترة قليلة ثم تنخفض كمينها لزيادة نسبة التمثيل الاوئي بينما ي األورا الكاملة املسنة
تتجه يركة العناصرالثفثة للتناقص ،ويدد فترة ثبات نسيي لحركة هذه العناصر ي األورا لباعة أسابي خاصة عندما تيون ي الحد
األدنن من تركيزها وأشارإلى أن تحليل األورا يمين االعتماد عليه كدليل للحالة الغذائية للنبات.
 )5درية تفاعل التربة (يموضة التربة ) ph.وعفقته بصفيية العناصر الغذائية للنبات
تفاعل التربة من العوامل املجمة التي تجعل األرض وسط مفئم لنمو النباتات والكائنات الدقيقة املويودة بها ،واملقصود بتفاعل التربة
هو أن التربة (ياماية  -متعادلة  -أو قاعدية) ودريتة الحتمتوضتة أو القاعتديتة تتقتا بتما ُيتعترف بترقتم ، ph.وتؤثردرية يموضة التربة على
ة
ة
نشاط الكائنات الحية الدقيقة وعلى انطف العناصر الغذائية وتحولجا من الصورة األقل تيسرا إلى الصورة األكثر تيسرا أو العيج.
العفقة بين درية تفاعل التربة ومدى ياهزية أو تيسر العناصر الغذائية لفمتصاز من قبل النبات مبينة ي الجدول رقم (. )6
الجدول رقم ( .)6العفقة بين درية تفاعل التربة pHوياهزية العنصر
درية تفاعل التربةpHاملؤثرة على ياهزيته
العنصر
8-5.8
N
7.5-6.5
P
7.5-6.0
K
8.5-7.0
Ca, Mg
6-4
Fe
7-5
B

 )6ملوية التربة (دورة األمف )
تجم األمف ي منطقة أنتشارالجذوريسبب نقص شديد ي امتصاز العناصرالغذائية الف مة للنبات خاصة البوتاسيوق واملغنسيوق
كما ة
والكالسيوق مما يؤدي إلى ضعف النمو و إنخفاض أنتايية النبات ة
ونوعا  ،وتنتقل األمف املتراكمة ي أوعية الجذور إلى السا
واألورا وأن األمف املتراكمة ي األورا يمين أن تسحب منها إلى الجذ وأكثرالعناصربقاء ي األورا هي Caو Bو Mnو السلييون .

 )7نسبة (الجير)
تحتوي معظم األراض ي على نسب مختلفة من كربونات الكالسيوق تيون عالية ي األراض ي الثقيلة القواق ونسبة أقل من  %10ي األراض ي
الوفيفة القواق و يادة نسبة كربونات الكالسيوق ي التربة تؤدي إلى رف  pHدرية الحموضة مما يقلل من تيسرمعظم العناصرالغذائية.

 )8قواق التربة
درية خشونة أو نعومة يبيبات التربة (الرمل،السلا،الطين ،الحص ا) وتحدد عن طريق التحليل امليكانيكي للتربة ،و تتأثر يالة تيسر
العناصر الغذائية بقواق التربة ومدى ايتوائها على معادن الطين ونوعية هذه املعادن إ أن يادة نسبة الطين ي التربة يزيد من قدرتها
على االيتفاظ باملياه والعناصر الغذائية

 )9الكائنات الحية الدقيقة
تويد أعداد هائلة من الكائنات الحية الدقيقة تعيم ي التربة ،ومعظمجا سواء اانا نباتية أو ييو انية ييث توض مجموعات
املييروبات ومنها البيتريا والفطريات واالكتوميستات والطحالب والبر وتو وا والفيروسات تحا اسم املييروفلورا
)،)Microfloraوالديدان والحشرات األرضية توض تحا اسم املييروفيونا (،)Micro faunaوكثافة ال نو من هذه الكائنات ي التربة
يتوقف على الظروف السائدة ي التربة.
هذه الكائنات لجا تأثيرات نافعة ي التربة وبعاجا يسبب أمراض أو أضرارللنباتات  .تقوق أيياء التربة بتفييك املواد العاوية الطبيعية،
وتحسين خصوبة التربة عن طريق تحلل أنسجة النباتات والحيو انات فيها ،ودمج النواتج واملعادن املحررة م التربةّ .
تحول أيياء التربة
بشقيها الفلورا النباتية والفونا الحيو انية املواد املتحللة إلى معقد عاوي مجم ي التربة يسما الدبال ) (humusيتركب من نحو٪60
كربون ونحو ٪6من النيترويين إضافة إلى مركبات فينولية وفوسفاتية عاوية وسيريات معقدة وريرها،وتمز أيياء التربة بحركنها
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الدبال م التربة ،مما يساعد على تحسين خواز التربة بتفتيا يبيباتها وتهوينها ويركة املاء فيها وتجعل الدبال املتيون ي متناول األيياء
ّ
الدقيقة .تقوق األيياء املججرية بهدق الدبال وتحلله ،بصورة بطيئة محررة منه املغذيات النباتية بعد موت هذه األيياء.

 )10تو ع املجمو الجذري

ة ة
ة
أن للنخلة نظاما يذريا كبيرا واس األنتشاريتغلغل ي ييز كبير من التربة يصل حجمه إلى  200ق .3فقد تصل الجذور إلى عمق يوالي 9-7
ة
ة
أمتاروتنتشرأفقيا  11-10مترا بايثة عن املاء والغذاء وال بد من معرفة أعما التربة التي تحصل فيها النخلة على ايتياياتها املائية خاصة
وأن  % 80من يذور النخيل تمتد يتا عمق  120سم داخل التربةّ ،
وتعمق الجذور ي التربة يعتمد على مستوى املاء األرض ي فيها،أهم
العوامل املحددة لتعمق الجذور ي التربة هي :
❖ مستوى املاء األرض ي  Ground water tableييث يتوقف تعمق الجذور على عمق مستوى املاءاألرض ي ولويا أن الجذور
تتب مستوى املاء األرض ي وتبدأ ي التعمق م خفض مستواه ي يين تبقن الجذورضحلة ي يال استمرارارتفا مستوى املاء
كما هو الحال ي النخيل النامي بالقرم من األنهار واملسطحات املائية.
❖ ويود طبقات صماء  Hard panييث يتوقف تعمق الجذورإ ا لم تستط إختر اقجا

 )11مقدرة الكاتيونات على التبادل
التبادل األيوني والسعة التبادلية الكاتيونية () Ion Exchange and Cation Exchange Capacity
رذاء النبات عبارة عن مجموعة من العناصر الييميائية ي صورة أيونية ،وتؤثركمية ونوعية هذه األيونات املويودة ي التربة على إمداد
النباتات بحاينها من الغذاء .أن رذاء النبات ييون ي الصورة األيونية للعناصر ،وهذه األيونات ال تويد ي املحلول االرض ي فقط بل
تويد أياا مدمصة على أسطح الغرويات األرضية وخاصية االدمصاز هي التي تحفا أيونات العناصر ،فلو أن رذاء النبات اأن ائبا
ي املحلول األرض ي ،فسنه سرعان ما يفقد بالغسيل ،وبالتالي يحرق النبات من االستفادة منه .والتبادل األيوني عملية عيسية(
 )Reversible processللتبادل بين األيونات املويودة ي املحلول األرض ي وتلك املويودة على أسطح معقدات التبادل ،و ي يالة تفمج
أسطح معقدات التبادل فمن املمين أن يحد التبادل بين األيونات دون مروراأليون باملحلول األرض ي ،وهذا ما يعرف بالتبادل بالتما
ة
بين الغرويات األرضية .وعشمل التبادل األيوني تبادل ال من الكاتيونات واألنيونات ،وععتبرتبادل الكاتيونات أكثرأهمية ووضويا من تبادل
األنيونات بالنسبة لتغذية النبات.

طرق معرفة نقص العناصر الغذائية
 )1عفمات نقص العناصر
املظاهر العينية و تشمل املفيظة الحقلية للنبات ييث تظجر على النبات وبشكل خاز األورا عفمات معينة تشير إلى نقص العناصر
الغذائية وهذه العفمات تميزنقص عنصرمعين عن اآلخروهي معروفة للمختصين وتويد هناك أدلة توضح لك (بطيء النمو عن املعدل
الطبيعي أو تقزق النبات أو تورد ي التفرع أو تغير ي لون األورا أو ي شكلجا أو يفاف أطر افجا أو سقوطجا بنسبة كبيرة) .

 )2تحليل التربة Soil analysis
أكثر الطر فعالية ي معرفة محتوى التربة من العناصر وهي األسا لتقدير االيتيايات الفعلىة للمحصول من األسمدة وتوضح لنا
درية اليفاية أو النقص من العناصر ،وتتم بأخذ عينات من تربة الحقل أو املزرعة ومن أعما مختلفة وتحليلجا ملعرفة نسبة العناصر
الغذائية واملادة العاوية .

 )3تحليل أنسجة النباتPlant analysis
الورقة هي النسيج النباتي الذي يعيج يالة النبات الغذائية ،لذا يفال أخذ عينات من األورا ي عمر معين ومن مكان محدد من
النبات وتحليلجا ملعرفة نسب العناصر الغذائية ومستواها وتحديد النقص فيها،

اعراض نقص العناصر على النباتات بشكل عام
تظجر اعراض نقص العناصر على النبات بشكل واضح ومميزعلى األورا وقد تظجربعض االعراض على الثمار لين تبقن الورقة هي
النسيج النباتي الذي يعيج الحالة الغذائية للنبات بشكل واضح وتتاثر ياهزية العناصر للنبات وقدرته على امتصاصجا على طبيعة
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التربة بشكل خاز وعلى طريقة اضافة السماد واليميات املاافة وموعد اضافنها فمثف عناصر النيترويين  ،البوتاسيوق و عناصر
اليبريا  ،الكالسيوق املغنيسيوق ،و املوليبدنم من العناصر الصغرى يميعجا تيون ى صورة صالحة المتصاز النبات ي الترم
املتعادلة والتربة القلوية بينما عنصر الفوسفوروباقى العناصر الصغرى ( يديد،-منجنيز ،نحا ،بورون ) تيون ى صورة ريرصالحة
لفمتصاز و تحتا اتربة متعادلة وا ياماية ولذلك يجب تعديل يموضة التربة بسضافة اليبريا الزراعى أوإستخداق الجوميك كما
ان لحركة العناصر الغذائيه داخل النبات عفقة بأماكن ظجورأعراض نقص العناصر ييث تقسم العناصر يسب يركنها الى:
)1
)2
)3
)4

عناصر سرععة الحركة  N - P - Kتظجر أعراض نقصجا على أورا الثلث السفلى للنبات
عناصر متوسطة الحركة  S - Cu - Mg - Moتظجر أعراض نقصجا على أورا الثلث األوسط
عناصربطيئة الحركة  Fe - Mn - Znتظجر أعراض نقصجا على قاعدة أورا الثلث العلوى
عناصر شبه عديمة الحركة Ca - Bتظجر أعراض نقصجا على قمة أورا الثلث العلوى

والجدول رقم ( .)7يبين أعراض نقص العناصر الغذائية ومو اق ظجورهذه األعراض على األورا وايزاء النبات اآلخرى
الجدول رقم  . 7أعراض نقص العناصرومو اق ظجورها على النبات
موق ظجور
األعراض على
األورا
الثلث السفلي

العنصر

)1 N
)2
P
❖
K
)1
)2

الثلث
الوسطي

Mg
•
•
Cu

S

الثلث العلوي

Ca

اعراض النقص

بطء معدل نمو الواري للنبات وضعف وقلة نمو الجذور.
انخفاض نسبةالعقد وبالتالي قلة اسنتا .
تيون األورا السفلى شايبة ات لون اخار فاتح ثم تصفر الورقة بالكامل
ة
ة
يصبح لون األورا أخار قاتما مغايرا للون الطبيعي .وييون لون األورا يديثة النمو أريواني ،أو
قان بسبب تراكم مادة االنتوسيانين فيها.
أيمر ٍ
بطء وضعف نمو النبات وتقزمه.
يقل تيون البراعم الثمرية مما يؤدي الى قلة اسنتا و انخفاض نوعية الثمار
ضعف الجذوروموت النبات بشكل تدريجي
انخفاض نسبة العقد وصغر الثماروقلةاالنتا .
بطء وتوقف نمو النبات وتوقف نمو الجذورالتي تيون قصيرة وبنية اللون
اصفرارعلى طول يافة األورا الحديثة
اصفرارأطراف الوريقة ي األورا الحديثة وظجوربق نخرة على طول يواف األورا أو ايتر اقجا
ة
تظجرأعراض نقصه على األورا املسنة أوال و ي الحاالت الشديدة تظجراألعراض على األورا الحديثة.
تغير اللون بين عرو األورا وظجورنقط صفراء بين عرو الورقة واختفاء اللون األخار ي األورا
الكاملة أو القديمة ييث يتغيرلونها تدريجيا إلى األخار املصفر فاألصفر .
نحوم لون الثمار وعدق اكتمال لونها.
يشبه اعراض نقص الفسفورم تقو الورقة وهذا نادر
موت أطراف األورا
موت وتساقط اافة البراعم الزهرية .تجعد عقد األرصان الغاة ،ويفافجا.
يظجرنقص اليبريا على األورا الحديثة .
اصفرارعاق مشابه الصفرارنقص النيترويين وييون ي الثلث الوسطي من االورا .
ضعف ي نمو الجذور ،وظجورها على سطح التربة.
ضعف نمو املجموعة الوارية ،والجذرية ي النبات ،و الجذورتيون قصيرة وبنية اللون
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•

قلة العقد وصغر الثمار.

•

يؤثرنقص الكالسيوق ي تجمي الكاربو هيدرات والنيترويين وأمتصاز البوتاسيوق
األورا الجديدة تيون ىبها تشوهات اأنها تعرضا للفحة قوية
صغرحجم النبات بسبب انخفاض النمو.
ظجور بق سوداء رير منتظمة الشكل يتحول لونها إلى اللون البرتقسلى ،وتيون األورا داكنة اللون و ي
النقص الشديد تظجربق صمغية على السطح السفلى لألورا م تساقطجا .
األورا الجديدة بها تشوهات اأنها تعرضا للفحة قوية ولونها بني
يدو تشقق وتآال داخلي ي يذو األنجار ،مما يعرض األنجارلألمراض الشائعة
تيوين بق فلينية على الثمار( Carkingأو تسمي  ) Corkinessم ويود لون بني داخل الثمار.
فشل عملية التلقيح وانخفاض نسبة العقد وموت األ هار وكذلك تساقط الثمار الصغيرة الحجم
بالتالي قلة عدد الثمارعلى الشجرة
اصفرار يمي أيزاء الورقة ما عدا العر األوسط والعرو الجانبية ،ي األورا الحديثة بسبب
فقدأن الكلوروفيل.
نخر ي األورا الصغرى و اصفرار ي األورا .
توقف تيوين النموات الجديدة ،و ي يالة األورا فتيون صغيرة الحجم مائلة للون األبيض .
ظجورمرض موت القمة  Die Backوبعدها تموت الشجرة.
ااألورا فيها اصفرارعاق والعرو خاراء وعشبه نقص املغنيسيوق
األورا شايبة عليها بق صفراء ولين العرو الصغيرة تبقن خاراء
 ,تظجربق متحللة ومبعثرة على الورقة .تتحول االورا املصابة بشدة إلى اللون البنا وتذبل.
ظجور أشرطة طويلة صفراء اللون بين عرو األورا الحديثة ،وعند النقص الشديد تيون األورا
الحديثة صغيرة الحجم واألفر قصيرة ،وتموت أطراف األفر واألرصان

)1 B
)2
)3
)4
)5
)1 Fe
)2
)3
)4
Mn
Zn

أعراض نقص العناصر على نخيل التمر
االرتباط وثيق ومباشربين نو التربة التي تنموفيها أنجارنخيل التمروايتيايات األنجاراملائية والتسميدية ،وأشاربيتردي فيا ()2005
أن متطلبات أنجارالنخيل من العناصر الغذائية تختلف يسب نوعية التربة والعوامل املناخية السائدة والصنف ،فالنخلة تنتج
30-15سعفه سنويا و 20-10طلعه وهذه العملية تؤدي إلى فقدأن أو استنزاف كمية من العناصرالغذائية (472غ من النيترويين و47غ
من الفوسفور و422غ من البوتاسيوق) يااف إلى لك فقدأن العناصر الغذائية ألسبام أخرى مثل الترشيح والتطاير،وأشار Al-
 )1996(،Rawiإلى أن فاعلية أو كفاءة استخداق األسمدة من قبل األنجار تيون بنسبة  %30ووفق هذه املعادلة يمين تحديد كمية
ة
السماد التي تحتايجا النخلة الوايدة سنويا  1480كغ من النيترويين و0.14كغ من الفوسفورو1.250كغ من البوتاسيوق.
ة
تستنزف نخلة التمرسنويا كميات كبيرة من العناصرالغذائية و لك ي عمليات النمو الواري وأنتا السعف الجديد والحاصل الثمري
إضافه إلى أن كميات أخرى من العناصر تفقد بعملية التقليم التي تشمل إ الة األورا الجافة وبعض األورا الواراء وقواعد األورا
وبقايا الطل القديم والعرايين .وتفقد كميات أخرى عن طريق الثمار املتساقطة .وتشير الدراسات السابقة ي االيفورنيا إلى أن الجيتار
ة
الوايد املزرو بأنجار نخيل التمر وعددها  120نخلة ،يفقد سنويا كميات كبيرة من العناصر الغذائية الرئيسة عن طريق استنزاف
األنجار لجذه العناصر ي النمو وتيوين األورا الجديدة والثمار ،إضافة إلى أن عملية تقليم أنجار التمر التي تجري بس الة السعف
إليابج واألخار وبقايا العذو القديمة(العرايين) تسبب فقدان كميات كبيرة من هذه العناصر .وقدر ما تسنهليه النخلة الوايدة
ة
سعطاء ياصل مقداره  45كغ من التمر بت  600غ من الفسفور 225غ من البوتاسيوق ،وقدر ما يفقده الجيتار الوايد سنويا من العناصر
 54كغ ،Nو 7كغ P ،و 144كغ  .Kوكما مبين ي أدناه:
املجمو
اليمية املفقودة بعملية التقليم (كغ)
اليمية املستنزفة من قبل األنجار(كغ)
العنصر
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N
P
K
املصدر

25
2
74
(Embleton and cook ،)1947

29
5
70
(Haas and Bliss ،)1935

54
7
144

ة ة
وما تجدر اسشارة إليه ،أن يزءا كبيرا من هذه العناصر املفقودة يعود إلى التربة ثانية عن طريق الثمار املتساقطة على األرض والسعف
الذي يترك على أرض البستان لفترة طويلة ويتحلل ي التربة.
أشارت الدراسات إلى ضرورة تحليل سعف النخيل بعد يني الثمار ومعرفة محتواها من العناصر الغذائية مقارنة باليمية القياسية
الوايب توفرها واالستفادة من لك عند وض برامج التسميد وكما ي الجدول رقم ( )8الذي يبين نتائج تحليل السعف بعد موسم يني
الثمار ي مشرو الباطن عاق .2005
الجدول رقم  .8محتوى السعف من العناصر الغذائية واليميات الوايب توفرها بعد الجني
اليمية أو النسبة الوايب توفرها ي السعف
محتوى السعف من العناصربعد الجني
العنصر
مباشرة
%3-2.8
%1.25
نيترويين
فسفور
%0.21-0.19
%0.59
%1.8-1.5
%0.65
بوتاسيوق
%0.35-0.30
%0.084
مغنيسيوق
 200-150مغ/كغ
 29مغ/كغ
منغنيز
 20-15مغ/كغ
 5.05مغ/كغ
نك
ومن الجدول أعفه يتضح نقص العناصرالغذائية بالسعف عن اليمية الوايب توفرها عدا عنصرالفسفوروهذا ما يجب مراعاته عند
ة
وض برنامج التسميد ،وعشير أبو عيانة والثنيان )2008(،إلى أن النخلة الوايدة تسنهلك سنويا من خفل السعف والثمار (2كغ ) من
ة
العناصرالغذائية التي تم تقديرها ويمين تحويل هذه اليمية إلى الدونم أو الفدان أو الجيتارويسب عدد األنجاراملزروعة اعتمادا على
مسافات الزراعة املتبعة والجدول رقم ()9يبين كمية الفقد العناصر وياية النخلة السنوية من العناصر واعراض نقصجا .

الجدول رقم  .9العناصر الغذائية و كمية الفقد والحاية السنوية للنخلة واعراض نقصجا

النيترويين

كمية العناصر
املفقودة من
النخلة
سنويا(غ)
744.4

العنصر

472

الفوسفور

78.5

47

اعراض النقص

الحاية
السنوية
(غ)
-

-

صغرحجم السعف وضعف نموه بشكل عاق والووز بشكل خاز
اصفرار األورا القديمة اوال ثم ينتقل االصفرار الى األورا الحديثة
النشطة وييون االصفرار من قمة السعفة وباتجاه القاعدة وكذلك يبدأ
من قمة أو طرف الووصة (الوريقة) وتيون يافة الووصة ويوانبها
خاراء.
صغرحجم الثماروالتبييربالنضج
ييون لون السعف شديد االخارار ورامق اللون م تلون أطراف
السعف باللون األيمر وتحول السعف الحديث الى أريواني محمر
15

البوتاسيوق

733.4

422

الكالسيوق

299.1

218

املغنيسيوق

---

اليبريا

-----

-----

-----

الحديد

7.6

5.8

الزنك

2.28

1.3

املنغنيز

1.37

1.2

 ييون لون عرو السعف من األسفل أريواني انخفاض عدد الطل املتيون . اصفراريواف ا األورا وييون من القمة يتا القاعدة بينما تيون األيزاءالداخلية للورقة خاراء.ظجوربق صفراء إلى بنية على سطح الووز
 انخفاض يودة الثمار وتقشرها ي بعض االصناف تجعد الووز وتحول لونه الى األخار الباها ويفاف أطراف السعفالحديث
 قصر السعف م ظجوربق بنية ميتة على السعف والثمار اصفرار األورا القديمة ويظجر االصفرار من قمة الورقة يتا قاعدتهابشكل اامل وييون لون الووز اصفر وتبقن قواعد األورا وقواعد
الووز والجريد خاراء اللون.
 تموت أطراف الووز الصفراء ويتحول لونها الى القرمزي ظجوربق صفراء على عرو الورقة.اصفرار عاق مشابه الصفرار نقص النيترويين م يفاف أطراف السعفة وييون ي
الثلث الوسطي من السعف .ي األورا الحديثة
 اصفرار األورا الحديثة التفتح والنشطة وتحول لونها لألبيض ايترا أطراف السعف وتحول لونه الى اللون البني. بق صفراءعلى السعف م تطاول السعف تساقط األ هار تقزق السعف الحديث واصفراره م ظجور بق بنية محترقة على أطرافالووز
 سجولة تيسر السعف -تساقط شديد لأل هارو انخفاض يودة الثمار

نقص النيترويين

16

نقص الفوسفور

نقص البوتاسيوق

17

نقص املغنيسيوق

نقص اليبريا

نقص الحديد
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