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 اإلجهاد الغذائي
 

الباسط عودة إبراهيم بدع أستاذ الدكتور  

سلطنة عمان/خبير بستنة النخيل  

date _basra @yahoo.com 

وتتكــون التربــة مــن العناصــر . التربــة هــي وســط نمــو الجــذور ومصــدر إمــدادها بالعناصــر الغذائيــة، وخــزان حفــظ المــاء
  :األساسية التالية

  

  .دقائق التربة المعدنية �
 .العضويةالمادة  �
 .محلول التربة �
 .هواء التربة �

 
، والخمـائر، والطحالـب، والبروتـوزوا، ودودة األرض، وغيرهـا )الفطريـات/ البكتريـا ( يضاف إلى ذلك األحيـاء المجهريـة 

مـن الكائنـات التـي تــؤثر بشـكل مباشـر أو غيـر مباشــر فـي صـفات التربـة الكيميائيــة والفيزيائيـة واالرتبـاط وثيـق ومباشــر 
ع التربــة التــي تنمــو فيهــا أشــجار نخيــل التمــر واالحتياجــات للــري والتســميد، وكمــا تشــير الدراســات إلــى أن نخلــة بــين نــو 

التمر تنمو في مديات واسعة من الترب في مناطق زراعتها وانتشارها المختلفة، لكن زراعة نخلة التمر تجود في التربة 
  :التي تتميز بما يلي 

  
 .قة صلبة تعيق امتداد الجذور، وبما يؤمن تثبيت النخلةأن تكون عميقة ال تتخللها طب .1

  
  .مالئمًا النتشار الجذور وذو تهوية جيدة )Soil texture(أن يكون قوام التربة  .2
 .أن تحتوي على الرطوبة الكافية لتمكين الجذور من امتصاص غذائها من المحلول المخفف .3

 
ــ .4 والمــادة ) (Colloidsة مــع تــوفير الحبيبــات الفرديــة أن تحتــوي علــى العناصــر الغذائيــة الضــرورية لنمــو النخل

 .العضوية المناسبة
 

إن نخلة التمر يمكـن زراعتهـا فـي مختلـف أنـواع التـرب، ولكنهـا تجـود وتعطـي حاصـًال جيـدًا فـي التربـة الخفيفـة العميقـة 
 .أكثر من التربة الطينية الثقيلة مع مراعاة عمليات الري والتسميد

عنصراقســـمت الـــى العناصـــر الغذائيـــة الكبـــرى والعناصـــر الغذائيـــة 17ي  يحتاجهـــا النبـــات تبلـــغ والعناصـــر الغذائيـــة التـــ
و نخلـة .  والنبات يمتص هذه العناصر من التربة، لذا يجب إضـافتها للتربـة باسـتمرار مـن خـالل بـرامج سـماديةالصغرى

م ودون إهمـال لهـذه العمليـة المـؤثرة علـى التمر كغيرها من النباتات، تحتاج إلى التسميد بالعناصر الغذائية بشكل منـتظ
  .إنتاجية األشجار بشكل كبير 
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  :ويعد العنصر ضروريا وفق الحاالت التالية
  

  .ال يستطيع النبات إكمال دورة حياته بدونه �
  .ال يمكن تعويضه بعنصر آخر �
  .يدخل في تركيب النبات �
 .ضروري للتفاعالت الفسيولوجية المختلفة �

  
  :همية بعض العناصر الغذائية وأعراض نقصها على النخلة يوضح أ 1والجدول  رقم 

  
  أهمية بعض العناصر الغذائية للنخلة 1جدول   

  أعراض النقص  األهمية  العنصر

CHO موت النبات  تدخل في تركيب السكريات والبروتينات والدهون  

N   
يلعب النيتروجين دورًا هامًا في عملية التمثيل الضوئي 

الحفاظ على الصفات الوراثية و  –النمو الخضري  –
وتوفره بالكمية المثلى يزيد من نسبة العقد ووزن الثمار 

. وحجمها ونسبة اللحم وبالتالي كمية المحصول
  ويدخل في تركيب البروتينات واألحماض االمينية

  اصفرار االوراق المسنة

P  يلعب الفوسفور أدوار هامة في عمليات التنفس– 
 –انقسام الخلية  –ل الضوئي التمثي –النمو الخضري 

تركيب األحماض  –المحافظة على الصفات الوراثية 
عملية اإلزهار ويدخل في  –نمو الجذور -النووية 

تركيب الغشاء البالزمي للخاليا ويزيد من حيوية 
الثمار ويؤثر عل النمو الخضري والثمري وعلى قدرة 

  .حفظ الثمار بعد الجني

  إعاقة وضعف النمو

K اسيوم دور هام في عمليات انتقال النيتروجين للبوت
وتنشيط العمليات الحيوية وكذلك له دور في عملية 

 –مهم في عملية فتح وغلق الثغور  –طول األلياف 
 –له دور في عملية مقاومة الجفاف والبرودة 

تحسين نوعية  -والمحافظة على الضغط االسموزي
  .وجودة الثمار و  يزيد من حجم الثمار

  نخرة على طول حواف األوراقبقع 
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Ca  يدخل في تركيب جدر الخاليا مما يحافظ على
صالبتها ويطيل مرحلة الخالل والقدرة التخزينية 

  .للثمار

  إعاقة وضعف النمو

Mg تغير اللون بين عروق األوراق  تركيب الكلوروفيل  

S اصفرار األوراق الصغيرة  يدخل في تركيب البروتينات  

Fe نشطة اإلنزيمية التي   تؤثر على له دور في األ
  وتركيب السايتوكروم.خواص الثمار 

  نخر في األوراق الصغرى
  و اصفرار في األوراق

B  مهم في نفاذية  –مهم في تكوين البراعم والقمم النامية
 –مهم في نقل المواد الكربوهيدراتية  –الجدر الخلوية 

مهم في عمليات  –مهم في تخليق مادة اللجنين 
يزيد من حيوية –ليق البروتين وانقسام الخلية تخ

البويضات ونمو األنبوبة اللقاحية وحركة السكريات 
داخل األنسجة مما يزيد من عقد الثمار ويؤثر على 
خواص االوكسينات التي تنشط انقسام الخاليا وكبر 

وقد تم تسجيل حاالت لموت أشجار النخيل . حجمها
  .بسبب نقص عنصر البورون

مم النامية وتكون األوراق داكنة موت الق
  اللون

Mn  له دور محفز في التفاعالت اإلنزيمية والتفاعالت
مهم لعملية التنفس وتخليق البروتين  –الفسيولوجية 

  والكلوروفيل
  

  غير واضحة

Mo  ضروري لعمل انزيمNo3-reductase  ذبول جانبي على االوراق  

Zn النمو واصفرار االوراقاعاقة   له دور مهم في تنشيط االنزيمات  

Cu موت اطراف االوراق  يدخل في تركيب البالستوسيانين  

  
بينمــا األوراق تمــتص كميــات     Z,و Mnو Na,و Ca,و   K,وPو ,Nوان الثمــار تمــتص كميــات اكبــر مــن عناصــر 

 ووالكميــات المفقــودة مــن العناصــر يجــب تعويضــها عــن طريــق إضــافة األســمدة Na,Ca,Fe,Mnاكبــر مــن عناصــر 
  .يفضل إضافتها في الوقت المناسب لعملية التسميد حتى ال يتأثر اإلنتاج بالسلب
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  امتصاص العناصر الغذائية

تنتقل العناصر الغذائية من محلول التربة على هيئة ايونات عبر األغشية الخلوية في منطقة الشعيرات 
  :في النخيل إلى داخل النبات بطريقين)الجذيرات الماصة(الجذرية

  االمتصاص النشيط ويظهر بعدة أوجه منها-1
  

 Accumulationالتراكم 

ويعني وجود تراكيز عالية من العناصر الضرورية داخل الخلية بينما يكون تركيزها في الوسط الخارجي اقل وهذا 
  .التراكم يكون داخل الفجوة الغذائية وربما هو احد عوامل تأقلم النباتات

  Selectivity and Competitionاالختيارية والتنافس 
وهذه الظاهرة تكون لاليونات المختلفة وتكون اختيارية محددة ولكنها التميز بين االيونات القليلة التركيز في الوسط 

  .الخارجي من االيونات السائدة والمشابهة لها كليا
  

  االحتفاظ بالمواد الممتصة

ا حيوية وان عدم حدوث امتصاص نشيط للعنصر تحت تحتفظ الخاليا بالعناصر والمركبات ما دامت تلك الخالي
الظروف غير العادية يعود لعدم توفر الطاقة الالزمة لذلك بسبب توقف التنفس وبالتالي عدم إنتاج الطاقة على هيئة 

ATP.  
  االمتصاص غير النشيط-2

بعدة طرق مثل االنتشار أو وهو انتقال المادة عبر الغشاء نتيجة لفرق التركيز وبدون الحاجة إلى أي طاقة ويحدث 
وعند مقارنة معدل االنتشار داخل النبات مع معدل امتصاص العناصر . ا وظاهرة دونان التبادل األيوني أو االمتزاز

  .بواسطة الخاليا نجد إن معدل االمتصاص اكبر بكثير من معدل االنتشار ويزداد معدل االنتشار طرديا مع التركيز
غير النشيط وهذا يعتمد على فرق الجهد على  بات عبر الغشاء أما باالمتصاص النشيط اووالعناصر تنتقل داخل الن

وهو مكون من الجهد الكيميائي الناتج من فرق التركيز والجهد الكهربائي الناتج عن فرق ) جهد الخلية(جانبي الغشاء 
 ويتأثر امتصاص االيونات بعدة عوامل منها . الشحنات

مرحلة النمو ،اإلضاءة ،الهرمونات ،الرقم ،حرارة ،التهوية، اإلجهاد المائي، مثبطات التنفس حالة النسيج ،درجة ال(
 Carrierوهناك عدة نظريات لتفسير حركة االيونات عبر الغشاء من اشهرها نظرية الناقل ).الهيدروجيني
Theory قة مفرغا االيون داخل درجة باستخدام الطا180وتعني وجود مركب عبر الغشاء يتحد مع االيون ثم يدور
  .الخلية

ونظرية الغشاء وتعني إن الحاجزين الرئيسين وهما غشاء الفجوة والغشاء الخلوي وحركة االيونات عبرهما تكون غير 
نشيطة وتتم بفعل قوانين االنتشار والقوة المحركة هي فرق الجهد الكهروكيميائي والحركة النشيطة تتطلب بذل الطاقة 

  .ضد ممال فرق الجهد ويكون المسئول عنها الغشاء أو جزء منه الن الحركة ستكون
لذا يجب العناية بالحالة الغذائيـة لألشـجار والـري حتـى بعـد جنـي الثمـار خاصـة فـي األصـناف المتوسـطة النضـج  كمـا 

  جهاد نقص العناصراان نقص العناصر الغذائية عن الحد األمثل يعرض األشجار إلى 
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  :لتقليم بعد الجني مباشرة وذلك وال ينصح بإجراء عملية ا
  .عدم حصول جروح في األشجار تؤدي إلى فقدان الماء منها-1
إلــى الشــجرة  بــهإعطــاء الفرصــة للســعف الــذي جــف مــؤخرا وعــدم إزالتــه مباشــرة لكــي تنتقــل المــواد الغذائيــة المخزنــة  -2

  .لالستفادة منه بما يؤثر ايجابيا على سرعة تطور البراعم الزهرية
العامــل إثنــاء عمليــة صــعود النخلــة قــد يتســبب بكســر بعــض قواعــد األوراق الخضــراء ممــا يســبب حرمــان النخلــة  كمــا أن

  .من جزء من المواد الغذائية  
وما تجدر اإلشارة إليه، هو أن جزء كبير من هذه العناصر المفقودة يعود إلى التربة ثانية عن طريق الثمار المتسـاقطة  

 .ترك على أرض البستان لفترة طويلة ويتحلل في التربةعلى األرض والسعف الذي ي
تستنزف نخلة التمر سنويا كميات كبيرة من العناصر الغذائية وذلك في عمليات النمو الخضري وٕانتاج السعف الجديد 

بعض والحاصل الثمري أضافه إلى ان كميات أخرى من العناصر تفقد بعملية التقليم التي تشمل إزالة األوراق الجافة و 
. وتفقد كميات أخرى عن طريق الثمار المتساقطة. األوراق الخضراء وقواعد األوراق وبقايا الطلع القديم والعراجين

نخلة، يفقد   120وتشير الدراسات السابقة في كاليفورنيا إلى أن الهكتار الواحد المزروع بأشجار نخيل التمر وعددها 
الرئيسة عن طريق استنزاف األشجار لهذه العناصر في النمو وتكوين سنويًا كميات كبيرة من العناصر الغذائية 

األوراق الجديدة والثمار، إضافة إلى أن عملية تقليم أشجار التمر التي تجري بإزالة السعف اليابس واألخضر وبقايا 
 . تسبب فقدان كميات كبيرة من هذه العناصر) العراجين(العذوق القديمة

 

 
 

غ من  225غ من الفسفور 600كغ من التمر بـ  45خلة الواحدة إلعطاء حاصل مقداره وقدر ما تستهلكه الن
وكما مبين في . Kكغ  144و Pكغ،  7، وNكغ 54البوتاسيوم، وقدر ما يفقده الهكتار الواحد سنويًا من العناصر 

 :أدناه 
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( الكمية المستنزفة من قبل األشجار  العنصر
 )كغ 

 المجموع )كغ ( لتقليم الكمية المفقودة بعملية ا

N 29 25 54 

P 5 2 7 

K 70 74 144 

   1947( ،Embleton and cook(  Haas and Bliss، )1935( المصدر

  
  

بتقــــدير النســــبة المئويــــة للنتــــروجين فــــي األوراق والثمــــار والجــــذور حيــــث ) Furr and Braber،)1950وقــــام 
النتــــروجين الممتصــــة مــــن قبــــل األجــــزاء النباتيــــة بلغــــت علــــى التــــوالي  وبينــــا ان كميــــة )%0.20و0.41و0.49(بلغــــت
كــغ وأشــارا إلــى ان الثمــار اســتنزفت اعلــى كميــة مــن النتــروجين تليهــا االوراق وان جــزء مــن النتــروجين المســتنزف 31.4

لنيتـروجين وقدرا المعدل السنوي لما يفقد من ا. يعود للتربة عن طريق الثمار المتساقطة واألوراق التي يتم ازالتها بالتقليم
كغ وذلك من خالل تحليل عينات تربـة البسـتان 78نخلة مثمرة من صنف دقلة نور 120من الهكتار الواحد المزروع ب

بينما كانت تحاليـل عينـات تربـة مجـاورة غيـر مزروعـة تشـير الـى وجـود احتيـاطي مـن النيتـروجين فـي الطبقـة السـطحية 
  سم ولمساحة هكتار واحد تبلغ72وحتى عمق 

ســم مــن التربــة حيــث تكــون نســبة الغــرين 60-30كــغ والحظــا ارتفــاع نســبة النتــروجين فــي أول )  17000 225 0( 
بينما في الطبقات السفلى وحيث نسبة الرمل عالية كان المحتوى النيتروجيني مـنخفض % 50والطين مرتفعة اكثر من 

العناصر الغذائية وذلك لنموهـا المسـتمر وعلـى وأشارا الى انه ال توجد فترة محددة تكون فيها أشجار النخيل بحاجة الى 
مدار السنة وكمية العنصر التي تمتصها األشجار من التربة تعتمد على موسم النمو وانتشار الجذور فـي التربـة وكميـة 
الكربوهيــدرات المتــوفرة باعتبارهــا مصــدر الطاقــة المتصــاص العناصــر المغذيــة وهــذه العوامــل جميعــا تجعــل النخلــة غيــر 

  .على امتصاص العناصر من التربة قادرة
  

الى ان نقص العناصر وخاصـة الفوسـفور والبوتاسـيوم ال يظهـر علـى اشـجار النخيـل الناميـة )  Nixon،)1959وأشار 
مـو في ترب المناطق الجافة  وان عملية التسميد تحسن من نمـو النخيـل وكـذلك فـان زراعـة محاصـيل التغطيـة تحسـن ن

أشــجار النخيــل بصــورة غيــر مباشــرة وان التســميد بالفســفور ســنويا يــؤدي الــى تجمعــه فــي التربــة وهــذا ضــار وغيــر مفيــد 
  .لألشجار

  
ان هناك حالـة مـن التـدفق العـالي لعناصـر النتـروجين والفسـفور والبوتاسـيوم فـي أوراق النخيـل     )Paul،)1962وبين 

هــا ويســتمر بعــد ذلــك لفتــرة قليلــة ثــم تــنخفض كميتهــا فيهــا لزيــادة نســبة التمثيــل الحديثــة خــالل فتــرة انتشــارها واكتمــال نمو 
الضــوئي بينمــا فــي األوراق الكاملــة المســنة تتجــه حركــة العناصــر الثالثــة للتنــاقص ،وحــدد فتــرة ثبــات نســبي لحركــة هــذه 

لــى ان تحليــل األوراق العناصــر فــي األوراق لبضــعة أســابيع خاصــة عنــدما تكــون فــي الحــد األدنــى مــن تركيزهــا وأشــار ا
  .يمكن االعتماد عليه كدليل للحالة الغذائية للنبات
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لمعرفـة محتـوى األجـزاء النباتيـة مـن عناصـر النيتـروجين ) Ibrahim and Mougheith،)1974وفـي دراسـة قـام بهـا 
كانــت أعلــى والفوســفور والبوتاســيوم فــي عــدة أصــناف مصــرية الحظــا ان النســبة المئويــة للنتــروجين فــي خــوص األوراق 

من الجريد وبينا ان الساق ال يخزن المركبات النيتروجينية بل يكـون موصـل لهـا وان خـوص األوراق الحديثـة أعلـى فـي 
محتواه النتروجيني من خوص األوراق الكاملة وان األصناف تختلف كذلك في المحتوى حيـث كـان التركيـز فـي األوراق 

في بنت عيشـة  امـا فـي األوراق الكاملـة فـان اعلـى تركيـز كـان %1.86قي صنف الحياني بينما بلغ % 2.60الحديثة 
ولـــم يالحظـــا اي اخـــتالف بـــين محتـــوى . فـــي صـــنف بنـــت عيشـــة% 1.15فـــي صـــنف الســـماني واقـــل تركيـــز % 2.48

وكــان محتــوى . الخــوص والجريــد مــن عنصــر الفوســفور وان تركيــز العنصــر فــي األوراق الكاملــة والحديثــة كــان متقاربــا
فـي صـنف %0.48في صنف حلـوة مـدرة و%1.08ديثة من البوتاسيوم أعلى من األوراق الكاملة حيث بلغ األوراق الح

فـــي صـــنف بنـــت عيشـــة %0.30فـــي صـــنف الزغلـــول و %0.38بنـــت عيشـــة بينمـــا فـــي األوراق الكاملـــة كانـــت النســـبة
يوم هـي األوراق الحديثـة وخلصت الدراسة الـى ان أفضـل جـزء إلجـراء التحاليـل لعناصـر النيتـروجين والفوسـفور والبوتاسـ

  .وان تحليل األوراق هو الدليل الصحيح لتقدير الحالة الغذائية للنبات
الــى ان النســبة المئويــة لعنصــر النيتــروجين منخفضــة فــي األوراق الكاملــة واألوراق الحديثــة )  1979(وأشــار إبــراهيم ،

لنيتـروجين فـي األوراق الكاملـة كـان اكثـر مـن خالل اشهر حزيران وأيلول في أصـناف والخسـتاوي والزهـدي وان تذبـذب ا
األوراق الحديثة وان األوراق الكاملة كانت أعلى فـي محتواهـا مـن الحديثـة والحـظ توافـق بـين زيـادة تركيـز الفوسـفور فـي 
األعمــاق الســفلى مــن التربــة وزيــادة تركيــزه فــي أوراق النخيــل وان النســبة المئويــة للفوســفور كانــت منخفضــة فــي األوراق 

لكاملة والحديثة في اشهر حزيران وأيلول وشباط وهذا االنخفاض واضـح فـي األوراق الكاملـة اكثـر مـن األوراق الحديثـة ا
وان ســلوك الفوســفور متماثــل فــي كــال األوراق الكاملــة والحديثــة واألوراق الحديثــة أعلــى فــي محتواهــا  مــن الفوســفور مــن 

وتاسيوم في كال األوراق الكاملة والحديثة وبين زيادة تركيز البوتاسـيوم األوراق الكاملة وظهر توافق واضح بين حركة الب
في األوراق  و  في التربة خالل فترات الدراسة وان الفترة التي كانت فيها النسبة المئوية للبوتاسيوم منخفضة فـي أوراق 

وفــي هـــذه . ا مــن البوتاســيوماألصــناف  الثالثــة هــي حزيــران وكــانون األول وكانــت األوراق الحديثـــة أعلــى فــي محتواهــ
الدراسة تم تحديـد الفتـرات الزمنيـة التـي كانـت فيهـا النسـبة المئويـة لعناصـر النيتـروجين والفوسـفور والبوتاسـيوم منخفضـة 

وان األوراق الكاملة أعلى فـي محتواهـا مـن )حزيران،أيلول،كانون األول،شباط(في أوراق األصناف المدروسة وهي اشهر
وراق الحديثة بينما األوراق الحديثة أعلى فـي محتواهـا مـن الفوسـفور والبوتاسـيوم والحـظ وجـود ارتبـاط النيتروجين من األ

معنــوي بــين تراكيــز العناصــر فــي األوراق الكاملــة والثمــار واألوراق الحديثــة والثمــار وفــي األوراق الكاملــة والحديثــة وكــان 
يـة مـن النتـروجين والفوسـفور وارتبـاط معنـوي سـالب فـي بعـض معامل االرتباط موجب بالنسبة الى محتوى األجزاء النبات

وٕان االرتباط معنوي سالب بين تركيز عنصـر النيتـروجين . الفترات وموجب في فترات أخرى بالنسبة لعنصر البوتاسيوم
التربـــة فـــي األوراق الكاملـــة وأعمـــاق التربـــة المختلفـــة ولـــم يظهـــر ارتبـــاط معنـــوي بـــين األوراق الكاملـــة والحديثـــة وأعمـــاق 

بالنســبة لعنصــر الفوســفور ويوجــد ارتبــاط معنــوي بــين تركيــز عنصــر البوتاســيوم فــي األوراق الكاملــة والحديثــة واألعمــاق 
ســـم  لصـــنفي الخضـــراوي والخســـتاوي فـــي حـــين لـــم تظهـــر اي قيمـــة معنويـــة لمعامـــل االرتبـــاط 60-0األولـــى مـــن التربـــة

  .بالنسبة لصنف الزهدي
يعتقـد كثيـر . كغ من المادة الجافة سنويا عن طريق جني الثمار وتقليم األوراق82د سنويا ووجد في ليبيا أن النخلة تفق 

عــين بــأن تســميد أشــجار النخيــل غيــر ضــروري وأنــه يمكــن للنخلــة أن تعطــي محصــوًال جيــدًا بــدون إضــافة  مــن المــزار
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من العناصر الغذائية وكما فـي  األسمدة وهذا االعتقاد ينطوي على خطأ كبير حيث أن النخلة  تحتاج سنويًا    كميات
  ). 2(الجدول  رقم 

  
  كميات العناصر التي  تحتاجه النخلة سنويا)   2(جدول رقم  

 )غ( الكمية  العنصر

 472 النيتروجين

 47 الفوسفور

 422 البوتاسيوم

 218 الكالسيوم

 5.8 الحديد

 1.2 المنجنيز

 1.3 الزنك

  
رها حول المجموع الجذري للنخلة بالتربة حتى يكون نموها جيدًا وٕانتاجها وفيرًا وتعتبر هذه الكميات كبيرة ويجب توفي

هذا على الرغم من أن للنخلة نظامًا جذريًا كبيرًا واسع االنتشار يتغلغل في حيز كبير من التربة يصل حجمه إلى 
. ثة عن الماء والغذاءمترًا باح 11-10أمتار وتنتشر أفقيًا  9-7فقد تصل الجذور إلى عمق حوالي .  3م 200

وبمقارنة العديد من الدراسات على تسميد النخيل فقد أوصت منظمة األغذية والزراعة على إضافة الكميات التالية من 
غ من  650 –غ من النيتروجين  650يجب إضافة  -كغ من التمر 50العناصر السمادية للحصول على محصول 

  .في العامغ من البوتاسيوم للنخلة  870 –الفوسفور 
 

الى إن نخلة التمر تستهلك سنويا من خالل السعف والثمار كميات كبيرة من ).  2008(ويشير أبو عيانه والثنيان ،
كغ  ويمكن  تحويل هذه الكمية إلى الدونم  أو الفدان او الهكتار وحسب عدد 2العناصر الغذائية تبلغ حوالي  

  .3ة المتبعة وكما  مبين في الجدول رقم  األشجار المزروعة اعتمادا على مسافات الزراع
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  كميات العناصر المستهلكة من األوراق والثمار 3جدول رقم
  

  )غ(المجموع  بالثمار)غ(الكمية المستهلكة  بالسعف)غ(الكمية المستهلكة  العنصر

  744.4  272  472.4  نيتروجين

  78.5  30.8  47.7  فوسفور

  733.4  310.8  422.6  بوتاسيوم

  299.1  80.2  218.9  كالسيوم

  42.1  6.7  36.4  صوديوم

  7.6  1.8  5.8  حديد

  1.37  0.35  1.2  منغنيز

  2.28  0.98  1.3  زنك

  1909.93  703.63  1206.3  المجموع

  
  وما تجدر اإلشارة إليه، هو أن جزء كبير من هذه العناصر المفقودة يعود إلى التربة ثانية عن طريق 

  ف الذي يترك على أرض البستان لفترة طويلة ويتحلل في الثمار المتساقطة على األرض والسع
  وحددت العديد من الدراسات االحتياجات السمادية لنخلة التمر، وذلك اعتمادًا على طبيعة . التربة

  فكما هو معروف، إن العديد من المحاصيل . التربة المزروعة فيها األشجار، وطريقة الزراعة
 .نخيل التمر، وفي هذه الحالة تكون االحتياجات السمادية مختلفةوأشجار الفاكهة تزرع بين أشجار 

 
  وأشارت الدراسات إلى ضرورة تحليل سعف النخيل بعد جني الثمار ومعرفة محتواها من العناصر 

  
  الغذائية مقارنة بالكمية القياسية الواجب توفرها  واالستفادة من ذلك عند وضع برامج التسميد وكما 

  
 .2005الذي يبين نتائج تحليل السعف بعد موسم جني الثمار في مشروع الباطن عام 4رقم  في الجدول     

  

  
  محتوى السعف من العناصر الغذائية والكميات الواجب توفرها بعد الجني 4جدول رقم 

محتوى السعف من   الوحدة  العنصر

العناصر بعد الجني 

  مباشرة

الكمية او النسبة الواجب 

  توفرها في السعف

  3- 2.8  1.25  %  روجيننيت

  0.21-0.19  0.59  %  فسفور

  1.8- 1.5  0.65  %  بوتاسيوم
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  0.35-0.30  0.084  %  مغنيسيوم

  200-150  29  كغ/مغ  منغنيز

  20-15  5.05  كغ/مغ  زنك

  
ومن الجدول أعاله يتضح نقص العناصر الغذائية بالسعف عن الكمية الواجب توفرها عدا عنصر الفسفور وهذا ما  

إن نخلة التمر تستمد احتياجاتها من العناصر الغذائية الذائبة في الماء أو ، عند وضع برنامج التسميد يجب مراعاته
%  80المحمولة بوساطته وال بد من معرفة أعماق التربة التي تحصل فيها النخلة على احتياجاتها المائية خاصة وأن 

الجذور في التربة يعتمد على مستوى الماء األرضي سم داخل التربة، وتعّمق  120من جذور النخيل تمتد حتى عمق 
  فيها، 

  
كما أن إضافة األسمدة وخاصة النتروجينية يجب أن يعقبها سيطرة على الري لالحتفاظ باألسمدة في مجال الجذور 

سم مو : والتقليل من فقدها بعملية الغسيل والتطاير، وأن كمية العنصر التي تمتصها األشجار من التربة تعتمد على
. النمو، وتوزيع الجذور في التربة، وكمية الكربوهيدرات المتوافرة كونها مصدر الطاقة الضروري المتصاص المغذيات

  إن إضافة عناصر سمادية إلى التربة خالل فترة 
  

االحتياجات المائية العالية يؤدي إلى فقدان كميات من األسمدة وخاصة النتروجينية، ألنها سرعان ما تتحول إلى 
نترات سهلة الحركة في قطاع التربة وسريعة الفقد منه، لذا يفضل تسميد النخيل في شهور الخريف و أوائل الربيع، 

 .أي خالل فترة االحتياجات المائية القليلة، ويتبعه إضافة رية خفيفة لتثبيته في التربة
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