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تأثير اضافة الكبريت والكالسيوم وحامض السترك في زيادة التحمل الملحي ومساحة الورقة ومحتوى
بعض العناصر المعدنية ألوراق نخيل التمر( )Phoenix dactylifera L.صنف الساير
محمد هادي طعيمه

عباس مهدي جاسم

قسم البستنة وهندسة الحدائق  -كلية الزراعة – جامعة البصرة

الخالصة
اجريت الدراسة خالل موسم النمو  3102-3102م في محافظة البصرة  /ناحية الهارثة في احدى البساتين االهلية
ذات تربة متاثرة بالملوحة ,وذلك لدراسة تاثير اضافة الكبريت والكالسيوم وحامض السترك في زيادة التحمل الملحي
والمساحة الورقية ومحتوى االوراق من العناصر لنخيل التمر  phoenix dactylifera L.صنف الساير  ,استخدم
الكبريت بهيئة كبريت اصفر زراعي بمستويين لالضافة ( 011و 311غم/نخلة ) وبمستويين للكالسيوم بهيئة نترات
الكالسيوم ( 01و 011غم/نخلة ) وبمستويين لحامض الستريك ( 01و 011غم/نخلة ) حيث تمت االضافة على موعديين
بنفس الكمية  ,االولى في منتصف تشرين االول والثانية في بداية اذار  .نفذت التجربة في الحقل حسب تصميم القطاعات
العشوائية الكاملة كتجربة بسيطة بثالث قطاعات وكل قطاع متضمن جميع المعامالت اعاله  ,اظهرت النتائج حصول
انخفاض معنوي في محتوى االوراق من الصوديوم والكلورايد عند اضافة الكبريت بمستوى 011و311غم/نخلة وحامض
الستريك بمستوى 01و011غم/نخلة ,بينما اضافة الكالسيوم بمستوى 011غم/نخلة ادت الى انخفاض محتوى االوراق من
الصوديوم فقط  .اما بالنسبة لعنصر البوتاسيوم والكالسيوم والنسبة بين البوتاسيوم الى الصوديوم فكان هناك زيادة معنوية
عند اضافة الكبريت بمستوى 311غم/نخلة  .اما اضافة حامض الستريك بمستوى 01غم/نخلة ادت الى زيادة محتوى
االورراق من البوتاسيوم  ,واضافة 011غم/نخلة حامض الستريك ادت الى زيادة نسبة البوتاسيوم  /الصوديوم في االوراق
 ,كما ادت اضافة الكبريت بمستوى 311غم/نخلة وحامض الستريك بمستوى 011غم/نخلة و الكالسيوم بمستوى 011غم
/نخلة الى زيادة المساحة الورقية الى 0..0م 3و0.11م 3و 0.13م 3وعلى التوالي مقارنة بعدم االضافة .

المقدمة
تعد نخلة التمر  Phoenix dactylifera L.من أشجار الفاكهة المستديمة الخضرة التيي تعيود ىليى العائلية النخيليية
 Arecaceaeوهي من ذوات الفلقة الواحدة  Monocotlyledonsوالتي تعد الشجرة االولى في العراق وقيد عرفيت منيذ
اكثيير ميين اربعيية ةالق سيينة قبييل الميييالد وهييي ميين اشييجار الفاكهيية شييب االسييتوائية التييي تحتييل مكانيية متمي ي ة ميين الناحييية
االقتصادية ولثمارها قيم غذائية عالية  ،وتعد منطقة الخليج العربي أوسيع منيا ا النخييل أنتشيارا فيي العيالم ىذ تنتشير منهيا
زراعة النخيل ىلى جمييع المنيا ا ذات الجيو المالئيم ( الجبيوري . ) 3113،ويوجيد فيي العيراق أكثير مين  600صينف مين
أصناق نخيل التمر ويعتبر صنف الساير احيد أصصيناق التجاريية ىالربعية فيي العيراق اذ تبليا نسيبة انتشياره حيوالي % 32
ويعتبر الساير من التمور جيدة النكهة وتؤكل الثمار في مرحلة الر يب والتمير (البكير . ) 0713،تعيد الملوحية مين المشياكل
الرئيس المعيق للتطور ال راعي وتعتبر المياه المالح الوحييده االكثير تيوفرا فيي المنيا ا الجافي وشيب الجافي المسيتخدم
لالغيراض ال راعيي فتيؤدي الييى خفييض نميو النبييات وقليية انتاجيتي ويعييود السيبب لتاثيرهييا المباشيير عليى النبييات والمتمثييل
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بالتاثيرات السام واالزموزي واختالل توازن المغذيات داخل انسج النبيات وتحيدث هيذه التياثيرات عنيد ري النباتيات بميياه
عالي الملوحة اذ يؤدي ذلك الى زيادة تركي االمالح عن حاجة النبات لنموه المثيالي (ال بييدي  ,)07.7وأشيار Furr and
 )1966( Ballardالييى قييدرة جييذور النخيييل علييى امتصييال المييام ميين التربيية المالحيية واسييتبعاد معظييم االمييالح من ي ،كمييا
اوضحوا ان سرعة نمو االوراق قد تناقصت ب يادة تركي االمالح ،وان نخلة التمر مقاومة لضررالتراكي العالية من امالح
كلوريييد الصييوديوم لفتييرة ويليية لكنهييا التنمييو بشييكل جيييد تحييت تركي ي ملحييي ي يييد عيين  6000جي م بييالمليون  .وقييد اشييار
 )3112( Ramoliya and Pandeyىلى أن على الرغم مين القابليية العاليية لنخييل التمير عليى تحميل الملوحية ىال ىن هيذه
القابلية تقل مع ازدياد تركي اصمالح ىذ ينخفض النمو الطولي للمجموع الجيذري والخضيري ميع زييادة التركيي الملحيي فيي
وسط النمو مما يؤثر سلبا في محتواهما من العناصر الغذائية .كما الحظ في دراسة الغا وبن اسماعيل ( )3110حول تيثثير
الملوحة في تركي العناصر في وريقات وأشواك نخيل التمر في واحة تاروغا في ليبيا لستة اصيناق هيي البكيراري ,العكفية
,ام عظام ,نجم ,ام حناش ,ف اني  .حيث أوضحت النتائج أن للملوحة تثثير على تركي العناصر المختلفة في جميع اصصناق
وقيد تراكمييت الكلوريييدات بشيكل كبييير وخاصيية فييي اصشيواك  . %1.1 – 1.20وأن زيييادة الملوحيية فيي التربيية تسييبب نقي
أمتصييال البوتاسيييوم ( النعيمييي  )3111،ونتيجيية لييذلك سييوق تيينخفض مسييتويات العناصيير الغذائييية فييي النبييات ومييا لهييذه
العناصر مين ادوار كبييرة فيي مختليف العملييات الحيويية والبنائيية فيي النبيات ,الحظيت التميميي ( ) 3110ىن زييادة تركيي
اآليونات في محلول التربة يؤدي ىلى أمتصيال أشيجار النخييل لكمييات كبييرة مين ةيونيات خاصية مثيل الصيوديوم والكليور
علييى حسيياو ةيونييات أخييرى ضييرورية لنمييو النبييات ممييا يييؤدي ىلييى عييدم حصييول تييوازن غييذائي داخييل النبييات  .ان اصييالح
مثل تلك الترو المتاثرة بالملوحة يعتمد على اضافة بعيض الميواد التيي يمكين ان تسياهم فيي تحسيين خيوال التيرو المالحية
مثيييل الكبرييييت والكالسييييوم واصسيييمدة الحيوانيييية ومضيييادات االكسيييدة مثيييل حيييامض السالسيييالك وحيييامض السيييترك حييييث
اتضييييي ان تليييييك الميييييواد كانيييييت فعالييييية فيييييي تجييييياوز تيييييثثير الملوحييييية عليييييى النميييييو وا ثميييييار فيييييي اشيييييجار الفاكهييييية
( .)Abad et al.,2010;Kassem,2012كمييا ان جاه ييية العناصيير الغذائييية لنمييو النبييات تتيياثر بشييكل كبييير فييي نسييبة
الكاربونات ودرجة تفاعل التربة المرتفعة في مثل هذه البيئة ليذلك انصيب االهتميام عليى ايجياد الوسيائل الممكين مين خاللهيا
خفض درجة تفاعل التربة وجاه ية العناصر المغذية واحدى هذه الوسائل هي استخدام الكبريت التي تعد من الطرق الفعالية
فييي خفييض درجيية تفاعييل التربيية وزيييادة جاه ييية العناصيير الغذائييية وبالتييالي سييهولة امتصاصييها ميين قبييل النبييات (النعيمييي
 ,)0777,ان اضييافة الكبريييت يمكيين ان تحسيين النمييو فييي التييرو المالحيية ميين خييالل خفييض  pHالتربيية وتسييهيل امتصييال
العناصر خاصة عنصر الفسفور وزيادة فعالية احيام التربة ( .)Abbey et al.,2012وأشيار  Elgalaوةخيرون ( ) 077.
ىلييى ان جاه ييية العناصيير الغذائييية فييي التربيية تي داد ب،ضييافة الكبريييت  ،فقييد زادت نسييبة المتيسيير ميين عناصيير النتييروجين ،
الفسفور والبوتاسيوم بعد شهرين من ا ضيافة .اميا اضيافة عنصير الكالسييوم ىليى التيرو المتيثثرة بالملوحية فاني يعميل عليى
تحسين بنام التربة الفي يائي و الكيميائي

)  Pratherو جماعت  ) 1978 ،مين خيالل فعلي ألتضيادي للصيوديوم اليذي

يؤدي ىلى تدهور بنام التربة وانخفاض نفاذيتها للمام والهوام بدرجة كبييرة  ،فضيال عين دور الكالسييوم االيجيابي فيي تنظييم
امتصييال العناصيير ميين وسييط النمييو  ،ىذ تبييين أن الكالسيييوم يييؤدي ىلييى خفييض امتصييال عنصيير الصييوديوم مقابييل ازدييياد
امتصيال العناصير اصساسيية لنميو النبيات (  Lahaye and Epstein , 1971و  ) Epstein, 1972كميا اني يقليل مين
تثثير الملوحة من خالل وقايت لألغشية الخلوية المعرضة للشد الملحي ( .)Busch,1995اميا فعاليية حيامض السيترك اليذي
يعتبر من المواد المضادة لألكسدة غير االن يميية والتيي تيرتبط ميع الجيذور الحيرة وتحفيظ النبيات مين االضيرار الناتجية مين
التييثثيرات السييمية للملوحيية (.)Rao et al.,2000ونتيجيية لييذلك لعييدم وجييود دراسييات سييابقة فييي العييراق تتضييمن اسييتخدام
الكبريييت والكالسيييوم وحييامض السييترك فيي زيييادة التحمييل الملحييي لنخيييل التميير صيينف السيياير ومن هـيذا المن لـيق ونـيسبة
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صهمية نخيل التمر في اصراضي الجافة وشب الجافة والتي تتثثر بدرجات متفاوتة من الملوحة  ،لذا فيان هيذه الدراسية تهيدق
الى  :تقييم تثثير عدة معامالت هي اضيافة الكبرييت والكالسييوم وحيامض السيترك بتراكيي مختلفية وبموعيدين لالضياف فيي
تثثيرها في خفض ضرر الملوحة ثم تحسين النمو من خالل زيادة المساحة الورقية ومحتوى االوراق من العناصر .

المواد وطرائق العمل
اجريت الدراسة في احدى البساتين االهليية فيي الهارثية  /محافظية البصيرة ذات تربية متياثرة بالملوحية خيالل موسيم
النمو  , 3102 -3102في تربة م يجية غرينية مبينة بعض خواصها الفي يائيية والكيميائيية فيي جيدول ( , )0نفيذت التجربية
حسب تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  RCBDبسبعة معامالت لثالث قطاعات (اليرايي وخليف

 , )07.1,اضييفت

المعامالت على دفعتين االولى في منتصف تشرين االول والثانية في بداية اذار  .اذ تم اضافة الكبرييت بهيئية كبرييت اصيفر
زراعي بكمية ( 011و 311غم /نخلة) والكالسيوم بهيئية نتيرات الكالسييوم بكميية ( 01و 011غيم/نخلية ) وحيامض السيترك
بكمية (  01و 011غم/نخلة )  ,وذلك بعمل حوض من التراو حول النخلة ثم حفر خنيدق بعميا 21سيم حيول الجيذع وعليى
بعد 0م عن  ,ونثرت المعامالت في الخندق ثم ردميت بالتربية وسيقيت مباشيرة  .واجرييت عملييات الخدمية للبسيتان بصيورة
متماثليية حيييث تييم اضييافة االسييمدة الحيوانييية فييي نهاييية كييانون االول  .فييي بداييية شييهر او جمعييت العينييات النباتييية (االوراق)
وجففيت بواسيطة فيرن كهربيائي عليى درجيية حيرارة  11درجية مئويية لميدة  13سيياعة  ,ثيم هضيمت العينيات بواسيطة خليييط
حامضيي (حيامض الكبريتييك المركي  +البيروكلورييك) حسيب ريقية ), (Cresser and Parsons,1979حييث قيدر فيي
محليول الهضييم كيل ميين عنصير الصييوديوم والبوتاسيييوم والكالسييوم بواسييطة جهياز انبعيياث اللهيب . Flam photometer
اماعنصر الكلورايد فقد تيم تقيديره عين رييا التسيحي ميع نتيرات الفضية  No3Agحسيب ريقية ) , (Kalra,1998اميا
النسبة بين البوتاسيوم الى الصوديوم فقد تم حسابها من خالل قسمة محتوى االوراق من عنصر البوتاسيوم على محتواها من
الصوديوم .كما تيم حسياو المسياح ة الورقيية مين خيالل اخيذ اربعية خوصيات مين اربعية سيعفات مياخوذة مين الصيف الثياني
وحساو معدل اقصى ول وعرض للخوصة الواحدة ثم استخراج معدل السعفة الواحدة حسب المعادلة التاليية اعتميادا عليى
(. ) Ahmed and Morsy,1999
مساحة الورقة =

 (1.21ول الخوصة ×عرضها)×01.37+عدد الخول
0111
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جدول ( .)1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة حقل الدراسة قبل بداية التجربة في منطقة الهارثة .
القيمة

الصفة

 01,30ديسيسمن .م
.,22
 200ملغم/كغم
 21.21ملغم/كغم
 311.72ملغم/كغم
230غم/كغم
 07.20ملمول/لتر
 01ملمول/لتر
 03.01غم/كغم

التوصيل الكهربائي EC
درجة الحموضة PH
نتروجين الجاه
الفسفور الجاه
البوتاسيوم الجاه
كاربونات الكالسيوم
الصوديوم الذائب
الكلورايد
المادة العضوية
نسجة التربة

0-

م يجية غرينية

حللت البيانات احصائيا باستخدام برنامج  Genstat- Version 7وقورنت المتوسطات باستخدام اقل فرق معنوي L.S.D
تحت مستوى احتمال . %0

النتائج والمناقشة
محتوى االوراق من عنصر الصوديوم (ملغم/غم)
تبين النتائج الموضحة فيي جيدول ( )3تياثير اضيافة الكبرييت والكالسييوم وحيامض السيترك فيي محتيوى اوراق نخييل
التمر صنف السياير مين عنصير الصيوديوم  ,حييث بينيت النتيائج بيان المعاملية بحيامض السيترك (011غيم/نخلية) والمعاملية
بالكالسييوم (011غيم/نخلية) والمعاملية بالكبرييت (311غييم/نخلية)

قيد اعطيت اقييل معيدل فيي محتيوى االوراق مين عنصيير

الصوديوم وبمعدل (و 2.1.و ) 2.73 2.22ملغم/غم مقارنة"بمعاملة السيطرة التي اعطت اعلى معدل بليا 0.01ملغيم/غيم
 ,وذلييك يعييود الييى ان زيييادة ملوحيية التربيية تييؤدي الييى زيييادة امتصاصي ميين الوسييط ,وان عملييية امتصاصيية تييتم عيين ريييا
االنتشار في حين عملية اخراج تيتم عين رييا الضيل النشيط (الصيحاق  )3112,او ربميا يعيود اليى تنافسي ميع الكالسييوم
والبوتاسيوم على جدران الخاليا للنبات وفي اغشيتها البالزمي مما يجعلهيا اكثير سيهولة لالنتقيال اليى جيذر النبيات (الربيعيي
 )3113,وبالتالي يتراكم في االوراق  ,وجامت هذه النتيجة موافقة مع )Hussain et al.,(2011
اما سبب تاثير اضاففة الكبريت والكالسيوم وحامض السترك في التقلييل مين تيراكم اييون الصيوديوم فيي االوراق ربميا يعيود
الى دور الكبريت في خفض درجة تفاعل التربة وزيادة جاه ية العناصر الغذائية في التربية واهمهيا البوتاسييوم (ابوضياحي
ومؤيد 07..,وابوضاحي  )07.7,وبالتالي حصول تنافس بين البوتاسيوم والصوديوم من خالل قنوات البوتاسيوم االنتقائيية
الموجودة في الغشام البالزمي في الجذر مما يؤدي الى انخفاض امتصال اييون الصيوديوم (Taster and Davenpor ,
) 2003اما بالنسبة لدور حامض السترك ربما يعود الى دوره في حماية الخلية النباتية من الجذور الحرة الناتجة من االجهاد
الملحي يمكن ان يحسن من الحالة التغذوية للنبات وبالتالي تحسين صفات النمو  ,من خالل زيادة نشا عملية البنام الضوئي
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وتصنيع الكربوهيدرات ), );Zhanh and Klessing,1997;Rao et al.,2000اما تياثير الكالسييوم فيي محتيوى االوراق
من ايون الصوديوم ربما يعود الى دوره في خفض درجة تفاعل التربة عن ريا ازاحة الصوديوم من معقد التبادل (العاني
 )07.1,مما يؤدي الى تحسين خصائ

التربة وزيادة جاه ية العناصر الغذائية الضرورية للنمو  .وتتفا هذه النتيجية ميع

الدليمي ( )3111و الحم اوي ( )3101والنابلسي ودينار ()3112و ). El- Badawy(2013

محتوى االوراق من ايون الكلورايد (ملغم/غم)
تشير النتائج الموضحة في جدول ( )3الى تاثير الكبريت والكالسيوم وحامض السترك في محتوى االوراق مين اييون
الكلورايد لنخيل االتمر صنف الساير  ,حيث بينت النتائج بان المعاملة بحامض السترك (011غيم/نخلية) والمعاملية بالكبرييت
(311غم/نخلة) و(011غم/نخلة) والمعاملة بحيامض السيترك(01غيم/نخلية)

قيد اعطيت اقيل معيدل لمحتيوى االوراق مين

ايون الكلورايد وبمعدل ( 1.3.و 1.21و 1.20و ) 1.21ملغيم/غيم ميادة جافية ,مقارنية" ببقيية المعيامالت ,حييث ان معاملية
السيطرة اعطت اعلى معدل لمحتوى االوراق من ايون االكلورايد ( 1..2ملغم/غم مادة جافة) ,وقيد يكيون ذليك بسيبب زييادة
تركي ايون الكلورايد في منطقة محيط الجذور وبالتالي زيادة دخول الى انسجة الجذر حيث ان ايون الكلورايد ييدخل الجيذر
بواسطة نواقل خاصية  Cl- carriersوكيذلك العدييد مين قنيوات االنيونيات الغيير متخصصية Non – Selectiv anion
 channelsمما يؤدي الى تراكم في خاليا الجذور وبعدها ينتقل الى االوراق مع تيار النيت ,باالضيافة اليى اني ييؤدي اليى
نق

امتصال النبيات للعدييد مين العناصير المغذيية )  Munns and Tester, 2008وصيقر . )3103 ,اميا سيبب تياثير

اضافة الكبريت والكالسيوم وحامض السترك في التقليل من تراكم ايون الكلوراييد فيي االوراق قيد يعيود اليى دور الكبرييت
في خفض التاثير السلبي للملوحة وتحسين حالة النبات من خالل خفض درجة تفاعل التربة وزيادة جاه ية العناصر الغذائية
في التربة وامتصاصها بكميات اكبر( ابو ضاحي ومؤيد 07..,وابوضاحي  ) 07.7,وبالتالي انخفاض امتصال االيونيات
المسببة للملوحة  .اما دور حامض السترك في تقليل التاثير السلبي للملوحة فقد يعيود اليى تحسيين الحالية الغذائيية للنبيات مين
خالل تحفي عملية البنام الضوئي  ,باالضاف الى ان يعمل عليى مسيك الجيذور الحيرة الناتجية مين االجهياد الملحيي وبالتيالي
يييؤدي الييى تحسييين الحاليية الغذائييية للنبييات وامتصييال العناصيير الضييرورية للنمييو وانخفيياض العناصيير المسييببة للملوحيية
( .) Elad,1992وتتفيا هيذه النتيجية ميع اليدليمي ( )3111والنابلسيي ودينيار ( )3112و ) El-Khawaga (2013و El-
). Badawy(2013

محتوى االوراق من عنصر البوتاسيوم (ملغم/غم)
تبين النتائج الموضحة في جدول ( )3تياثير اضيافة الكبرييت والكالسييوم وحيامض السيترك فيي محتيوى االوراق مين
عنصر البوتاسيوم لنخيل التمر صنف الساير  ,حيث تفوقت المعاملية بالكبرييت (311غيم/نخلية) والمعاملية بحيامض السيترك
(011غم/نخلة) معنويا" في محتوى االوراق من عنصر البوتاسيوم وبمعدل (2.10و  ) 2.22ملغم/غم مادة جافة ,مقارنية"
ببقية المعامالت باستثنام المعاملة بالكبريت (011غم/نخلة) والمعاملة بحامض السترك (01غيم/نخلية) التيي التختليف عنهميا
معنويا" ,حيث ان معاملة السيطرة اعطت اقل المعدالت وكانت 2.1.ملغم/غم مادة جافية .وقيد يرجيع السيبب لينق
البوتاسيوم اما لهروب او لخروج من الجذر اليى الوسيط المحييط بالجيذر مين التربية او اليى نقي

محتيوى

امتصاصي بسيبب تيداخل

عنصييير الصيييوديوم فيييي امتصيييال البوتاسييييوم وذليييك لحيييدوث ظييياهرة التضييياد بيييين عنصيييري الصيييوديوم والبوتاسييييوم
(صقر .)3103,اما عن تاثير الكبريت فربما يع ى ذلك الى دوره في خفض درجة تفاعيل التربية وزييادة جاه يية العناصير
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الغذائية في التربة وم نهيا البوتاسييوم ومين ثيم امتصيال االشيجار لكمييات اكبير مين هيذا العنصير فيينعكس عليى تركيي ه فيي
االوراق (, ) Christnsen et al.,1991اما دور حامض السترك اليذي يعتبير مين مضيادات االكسيدة الغيير االن يميية التيي
تعمل على مسك الجذور الحرة وحماية الخلية من التاثيرات الناتجة منهيا و زييادة اختياريية امتصيال االيونيات المفييدة مثيل
البوتاسيييوم ومنييع تييراكم االيونييات السييامة وبالتييالي يييؤدي الييى تحسييين حاليية النبييات الغذائييية وتحمييل االجهيياد الملحييي (
صييقر . )3103,وهييذه النتيجيية جييامت متوافقيية مييع التحييافي ( )3112والعبيييدي ( )3110والييدوري ( )3110و الييدليمي
( )3111والنابلسيي ودينيار ( )3112واالعرجيي ( )3103و) Fayed (2010و ) El-Badawy(2013وزبيون والحلفيي
(. )3102

محتوى االوراق من عنصر الكالسيوم (ملغم/غم)
تشير النتائج الموضحة في جدول ( )3الى تاثير اضيافة الكبرييت والكالسييوم وحيامض السيترك فيي محتيوى االوراق
ميين عنصيير الكالسيييوم لنخيييل التميير صيينف السيياير  ,حيييث تفوقييت المعامليية بالكبريييت (311غييم/نخليية) معنويييا" فييي معييدل
محتييوى االوراق ميين الكالسيييوم وبمعييدل 02..ملغييم/غييم مييادة جافيية  ,مقارنيية" بمعامليية السيييطرة التييي اعطييت اقييل معييدل
21.1ملغم /غيم ميادة جافية  ,واليوجيد فيرق معنيوي بيين بقيية المعيامالت ,وربميا يعيود اليى ان الملوحية المرتفعية تيؤدي اليى
انخفاض محتوى االوراق من الكالسيوم و يكون ذلك بسبب ان حدوث تضاد بين عنصري الصوديوم والكالسييوم مميا يسيبب
تثبيط امتصال عنصر الكالسييوم نظيرا لوجيود عنصير الصيوديوم بيوفرة (صيقر )3103,كميا ان عنصير الكالسييوم بطييم
الحركيية فييي النبييات ويتييراكم فييي االوراق المسيينة اكثيير ميين االوراق الحديثيية .امييا تيياثير الكبريييت فييي محتييوى االوراق ميين
الكالسيوم ربما يعود الى دور الكبريت في خفض درجة تفاعل التربة وزيادة جاه ية العناصر الغذائية في التربة كالكالسييوم
وتيسره لالمتصال من قبل النبات وتجمع في االوراق (ابوضاحي ومؤيد  07..,وابوضياحي )07.7,باالضيافة اليى دور
الكبريت في زيادة تحرير الكالسيوم الجاه في التربة مما ي يد امتصاص من قبل النبات وتراكم في االوراق  ,من خيالل
تاثيرالكبريت الغير مباشر عن ريا تفاعل مع كاربونات الكالسيوم في التربة وبالتالي تحرير الكالسيوم الجاه فيي التربية
ممييا ي يييد امتصاصيية ميين قبييل النبييات وتراكمي فييي االوراق ( . ) Gumaa et al.,1976وتتفييا هييذه النتيجيية مييع الييدليمي
( )3111و النابلسي ودينار (. )3101
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جدول( . )2تاثير اضافة الكبريت والكالسيوم وحامض السترك في محتوى االوراق من العناصر لنخيل التمر صنف الساير
المعامالت

الصييييييييييوديوم الكلوراييييييييييييد البوتاسيييييييييييوم الكالسييييييييييييوم Na+\ K+
ملغم/غم

ملغم/غم

ملغم/غم

ملغم/غم

بدون اضافة (المقارنة)

0.01

1..2

2.1.

21.1

1.07

كبريت 011غم/نخلة

2...

1.20

2.01

2..2

1.11

كبريت 311غم/نخلة

2.73

1.21

2.10

02..

0.32

كالسيوم 01غم/نخلة

2.23

1.10

2.01

20.1

1.13

كالسيوم 011غم/نخلة

2.22

1..0

2.30

20.0

0.10

حامض السترك 01غم/نخلة 2.73

1.21

2.01

20.2

1.72

حيييييييييييييييامض السيييييييييييييييترك 2.1.

1.3.

2.22

21.3

0.02

011غم/نخلة
)LSD(0.05

0.71

1.03

1.72

03.20

1.20

نسبة البوتاسيوم الى الصوديوم
تشير النتائج الموضحة في جدول ( )3الى تاثير اضافة الكبريت والكالسيوم وحامض السترك في نسبة البوتاسيوم اليى
الصوديوم الوراق نخيل التمر صنف الساير  ,حيث تفوقيت المعاملية بالكبرييت (311غيم/نخلية) والمعاملية بحيامض السيترك
(011غم/نخلة) معنويا" في Na+\K+في االوراق وبمعدل  0.02و 0.32مقارنة" بمعاملة السييطرة التيي اعطيت اقيل معيدل
بليييا  , 1.07كميييا ان المعاملييية بالكبرييييت (311غيييم/نخلييية) تفوقيييت معنوييييا" عليييى المعاملييية بالكبرييييت (011غيييم/نخلييية)
والمعاملة(01غم/نخلة)  ,بينما بقية المعامالت ال يوجد بينهما فرق معنوي ,وع ى هذا االنخفياض اليى احيالل وازاحية اييون
الكالسيييوم ميين الغشييام البالزمييي عنييد ارتفيياع ايييون الصييوديوم فييي وسييط النمييو ), (Cramer et al.,1985او ان فقييدان
البوتاسيوم وانخفاض تركي ه في الخلي يؤدي الى خفض نسبة البوتاسيوم الى الصيوديوم () Munns and Tester ,2008
 ,اما تاثير الكبريت وحامض السترك في ارتفياع هيذه النسيبة ,ربميا يعيود اليى دور الكبرييت فيي خفيض درجية تفاعيل التربية
وزيييادة جاه ييية العناصيير الغذائييية فييي التربيية ومنهييا البوتاسيييوم وبالتييالي زيييادة امتصاصي ميين قبييل االشييجار بكميييات اكبيير
وبالتييالي ارتفيياع نسييبت (, ) Christensen et al.,1991باالضييافة الييى ان اضييافة الكبريييت تعمييل علييى زيييادة تركييي
البوتاسيوم في االوراق ويعود ذلك الى اكسدة الكبريت وتكوين حيامض الكبريتييك اليذي يعميل عليى زييادة ذوبيان البوتاسييوم
في التربة وبالتالي سهولة امتصاص من قبل النبات وزيادة تركي ه فيي االوراق وهيذا يتفيا ميع )Dawood et al.,(1985
الذين ذكروا ان اضافة الكبريت الى الترو الكلسية يعمل على زيادة البوتاسيوم الذائب في التربة وبالتالي امتصاص من قبيل
النبات وتراكم في االوراق  .اما دور حامض السترك يعود الى تياثيره عليى تحسيين الحالية الغذائيية للنبيات وحمايية الخليية
ميين الجييذور الحييرة الناتجيية ميين االجهيياد الملحييي وبالتييالي ييينعكس ايجابيييا" علييى امتصييال العناصيير الضييرورية للنبييات
( ) Elad,1992باالضييافة الييى زيييادة نشييا مضييادات االكسييدة ت يييد ميين اختيارييية امتصييال االيونييات المفيييدة ويمنييع ميين
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التراكم ال ائد لاليونات السامة وبذلك يساعد النبيات عليى تحميل االجهياد الملحيي وتحسيين نميوه(صيقر . )3103,وتتفيا هيذه
النتيجة بصورة عامة مع الدليمي( )3111والدوري( )3111و) El- Badawy(2013و)El-Khawaga(2013

المساحة الورقية (م) 2
تشير النتائج الموضحة في جدول ( )2الى تاثير اضافة الكبريت والكالسيوم وحيامض السيترك فيي زييادة معيدل
المسيياحة الورقييية لنخيييل التميير صيينف السيياير  ,حيييث بينييت النتييائج ان المعامليية بالكبريييت (311غييم/نخليية) والمعامليية
بحامض السترك (011غم/نخلة) والمعاملة بالكالسيوم (011غم/نخلة) قد تفوقت معنوييا" فيي مسياحة الورقية وبمعيدل
( 0..0و 0.11و)0.13م 3وعلى التوالي مقارنة" بمعاملة السيطرة والمعاملة بحامض السترك (01غم/نخلة) والمعاملية
بالكبرييييت (011غيييم/نخلييية) التيييي اعطيييت اقيييل المعيييدالت (  0.23و  0.01و ) 0.07م , 3وعليييى التيييوالي ,اميييا بقيييية
المعامالت فال يوجد بينها فرق معنيوي  .وربميا يعيود تياثير الكبرييت فيي زييادة المسياحة الورقيية اليى دوره فيي خفيض
درجة تفاعل التربة وزيادة جاه ية العناصر الغذائية في التربة الضرورية لنمو النبات وخاصة" النتيرجين والبوتاسييوم
والفسفور وزيادة امتصاصها وتركي هيا فيي االوراق ,اضيافة" اليى زييادة محتيوى االوراق مين الكلوروفييل الكليي عنيد
اضافة الكبريت وهذا قد يؤدي الى زيادة سرعة نواتج عملية البنام الضوئي والمتمثلة بالسكريات الكلية
) ) Fuchigami and Chen ,2001 ; Chen and Chen ,2004والتي تستخدم في عمليات النميو المختلفية ومنهيا
نمو االوراق  .اما دور الكالسيوم فربما يعود الى زييادة قابليية النبيات عليى تحميل االجهياد الملحيي مين خيالل المحافظية
على تكامل االغشية الخلوية وتنظيم النفاذية االنتقائية لالغشيية الخلويية وخاصية الغشيام البالزميي  ,باالضيافة اليى دور
الكالسيوم فيي الحيد مين التياثير الضيار للصيوديوم وبالتيالي ايجياد حالية تيوازن غيذائي افضيل مميا يينعكس عليى تحسيين
صفات النمو للنبات ( ,)Qadar et al.,1980;Wright et al., 1994اما بالنسبة لتاثير حامض السترك في المسياحة
الورقية فيكون من خالل الدور االيجابي في خفض التاثير السلبي للملوحة من خالل تحفي عملية البنام الضوئي وزيادة
تصنيع وتراكم الكربوهييدرات وبالتيالي تحسيين نميو النبيات (  ) Abd el-al,2009باالضيافة اليى اني يعميل كثوكسيين
يحف على زيادة انقسام وتوسع الخاليا مما ينعكس ايجابيا" على زيادة المساحة الورقية (Ahmed et al.,1998 and
) . Amer,1999جامت هذه النتيجة متوافقة مع ) Powel et al.,(1995عند اضافة الكبريت الشيجار الخيوص صينف
 , harvesterحيث اشاروا الى وجود زيادة في المساحة الورقية عند اضافة الكبريت بمستويات مختلفة ,و Wassel
) et al.,(2007و) Abdel-Aziz and Anton,(2005و)) Abd El –al.,(2009واليدوري ( )3111واليدليمي
( )3111والعبيدي ( )3110واالعرجي ( )3101والنابلسي ودينار ( )3112و الحمي اوي ( )3103وعبيد

()3102

و ) El- Khawaga(2013و).El- Badawy(2013وبذلك نستنت ان المعاملة بالكبريت كانت مثمرة في التقليل مين
التاثيرات المسببة للملوحة من خالل تاثيرات المشجعة للنمو المتمثلة ب يادة المساحة الورقية  ,اضافة اليى تقلييل تراكيي
ايون الصوديوم والكلور في االوراق  ,وزيادة تركي ايون البوتاسييوم والكالسييوم والنسيبة بيين البوتاسييوم  /الصيوديوم
في االوراق ,وهذه مؤشرات على التقليل من تاثيرات الشد الملحي .
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جدول( )3تاثير اضافة الكبريت والكالسيوم وحامض السترك في مساحة الورقة لنخيل التمر صنف الساير
المعامالت

معدل مساحة الورقة (م)2

بدون اضافة (المقارنة)

0.23

كبريت 011غم/نخلة

0.07

كبريت 311غم/نخلة

0..0

كالسيوم 01غم/نخلة

0.13

كالسيوم 011غم/نخلة

0.10

حامض السترك 01غم/نخلة

0.01

حامض السترك 011غم/نخلة

0.11

)LSD(0.05

1.00

المصادر
أبووو ضوواحي  ،يوسييف محمييد (  . ) 07.7تغذييية النبييات العملييي  .بيييت الحكميية للنش ير والترجميية والتوزيييع  ،جامعيية بغييداد ،
العراق .
أبووو ضوواحي  ،يوسييف محمييد و مؤيييد احمييد اليييونس (  . ) 07..دليييل تغذييية النبييات  .دار الكتييب للطباعيية والنشيير  ،جامعيية
الموصل  ،العراق .
االعرجووي ,جاسييم محمييد علييوان ( )3101تيياثير السييماد العضييوي واليوريييا والكبريييت فييي النمييو الخضييري وتركي ي بعييض
العناصر الغذائية الشجار الخوص الفتي صنف دكسي ريد .مجلة جامعة تكريت للعلوم ال راعية ..0- 10: )3(01.
البكر  ,عبد الجبار (  . ) 0713نخلــة التمـر ماضيها وحاضيـرها واليـجديد فيـي زراعتيـها وصيناعتها وتجارتهيا  .مطبعية
العاني – بغداد – العراق .
التميمي ،ابتهاج حنظل (  . ) 3110استخدام النمذجة الرياضية للتنبؤ بانتاجية نخلة التمير () Phoenix dactylifera L.
صنف الحالوي تحت تياثير تغياير بعيض عواميل االنتياج ا روحية دكتيوراه – كليية ال راعية – جامعية البصيرة –
العراق .
التحافي  ،سامي عليي عبيد المجييد (  . ) 3112تيثثير الكبرييت الرغيوي واليرش بمحليول العناصير الصيغرى فيي الصيفات
الخضرية واالنتاجية لصنفي العنب كمالي وحليواني (  . ) Vitis vinifera L.أ روحية دكتيوراه  ،كليية ال راعية
جامعة بغداد  ،العراق .
الجبووووووووووووووووووووووووووري  ،حمييييييييييييييييييييييييييد جاسيييييييييييييييييييييييييم (  . ) 3113أهميييييييييييييييييييييييييية اشيييييييييييييييييييييييييجارنخيل التمييييييييييييييييييييييييير
( ) Phoenix dactylifera L.في دولة قطر  .اليدورة التدريسيية القطريية حيول تطبيقيات زراعية
االنسجة النباتية في تحسين االنتاج النباتي . 0 – 30.
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الحمزاوي ,مجيد كاظم عباس ( . )3101دراسة تالفي االثار الضارة لملي كلورييد االصيوديوم فيي نميو وانتياج الفلفيل الحيار
) (Capsicum annum L.باستخدام نترات الكالسيوم والجبرلين  .مجلة البصرة للعلوم ال راعية -00 : )3(32.
.13
الدليمي ,حم ة نوري عبيد ( . )3111اسيتخدام الكالسييوم وحيامض الكبريتييك فيي تحسيين نميو وانتاجيية محصيولي الحنطية
والذرة الصفرام المروي بمياه مالحة  .ا روحة دكتوراه ,كلية التربية  /ابن الهيثم  ,جامعة بغداد .
الدوري  ,احسان فاضل صيال ( . )3111تياثير الكبرييت والنتيرجين وحيامض االسيكوربك فيي النميو الخضيري والمحتيوى
المعدني الشجار التفاح الفتي صينفي  Vistabellaو . Annaرسيالة ماجسيتير ,كليية ال راعية والغابيات  ,جامعية الموصيل
,العراق .
الربيعي  ،فاضل عليوي عطية (  . ) 3113تثثير نقع البذور بمحاليل أمالح الكالسيوم فيي تحميل نبيات الشيعير Hordeum
 vulgare L.للملوحة ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية ( ابن الهيثم )  ،جامعة بغداد .
زبون ,نجاة حسين وانتصار هادي حميدي الحلفي ( . )3102تاثير الكبريت واالسمدة النتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية في
تركي  NPKفي اوراق وحبوو الحنطة  .مجلة العلوم ال راعية العراقية .111 -111: )1(10.
الزبيدي  ،أحمد حييدر  .) 07.7 (.ملوحية التربية  .اصسيس النظريية والتطبيقيية .جامعية بغيداد بييت الحكمية .وزارة التعلييم
العالي والبحث العلمي .
صقر ,محيب ي ( .)3103فسييولوجيا االجهياد  .كليية ال راعية  ,جامعية المنصيورة.
http://osp.mans.edu.eg/sakr/crsp/crse.\17
العاني  ،عبد

نجم ( . ) 07.1مبادئ علم التربة  ،كلية ال راعة  ،جامعة بغداد .

 Phseolus vulgaris L.لمستويات مختلفة
العبيدي ,عبد السالم عبد المجيد زغير (. )3110استجابة الفاصوليا
من الكبريت الرغوي والرش بال نك والمنغني  .رسالة ماجستير .كلية ال راعة ,جامعة بغداد  ,العراق .
عبد هللا ,عبد الع ي عبد ( . )3102تاثير الرش بحامض الستريك في النمو االخضروالحاصل االخضر لنباتات الباقالم
 Vicia faba L.الم روعة جنوو العراق
الغا ,سامي المنير وبن اسماعيل محمد مصطفى ( .)3110تاثير الملوحة على تركيي العناصير فيي وريقيات واشيواك نخييل
التمر  . phoenix dactylifera L.قسم البستنة ,جامعة رابلس –ليبيا .
النعيمووي  ،سييعد
العراق .
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Effect of the addition of sulfur ,calcium and citric acid to improve salt
tolerance, leaf area and mineral contents in leaves of date palm
(Pheonix dactylifera L.) cv. Sayer
Abbas M. Jasim

Mohammad H. Tuaema

Horticulture and Landscape Design Department – Agriculture College – Basrah Univ.
Abstract
A study was conducted during the growing season of 2013- 2014 at Al-hartha distric ,
Bastah province at commercial orchard that, effected by salinity to evaluate the effect of the
addition of sulfur ,calcium and citric acid to improve salt tolerant and leaf area and content of
elements in leaves of date palm cv. Sayer . sulfur were used at two levels(100 and 200 gm\
tree) and two levels of calcium as calcium nitrate (50 and 100 gm\tree) and two levels of citric
acid (50 and 100gm\tree) . the addition of those materials were done at two different time , the
first addition was at the middle of October and the second one at the biggining of March .
Experement of design was randomized complete block design with three replicates . Results
showed Significant reduction in leaf contents of sodium and chloride under sulfur treatment
(100 and 200 gm\tree) and citric acid (50 and 100 gm\tree) , wheras , calcium addition (100
gm\tree) reduced sodium only . Potassium , calcium and potassium to sodium ratio were
significantly increased by the addition of sulfur at 200 gm\tree .the addition of citric acid
(50gm\tree) increased leave content of potassium , wher as ,citric acid at 100gm\tree
increased potassium to sodium ratio in leaves . Results also showed that the addition of sulfur
(200gm\tree) and citric acid (100gm\tree) and calcium at (100gm\tree ) caused an increase in
leaf area to 1.81m2 ,1.77m2and 1.77m2 respectively compaired with control treatment .
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