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ABSTRACT:  

The efficiency of fertilization is largely related to the type of 

fertilizer added. Therefore, fertilizers that are suitable for the 

existing soil type should be used to increase the efficiency of the 

fertilization process. Therefore, it is recommended to add medium 

and hard soluble phosphate fertilizers such as partially dissolved 

phosphates, thermal plants  And the phosphate of Thomas and 

phosphate rock for the use of high efficiency acidic land, the basal 

land nature of the land of Al-Ahsa does not use such fertilizers, but 

the use of soluble fertilizers such as Phosphate and Triplex   

Phosphateandphosphoricacid(liquidfertilizer)                                                  

 Similar to this scenario, the effect of four different levels of 

phosphate fertilizers (0.5-1.5-4-6 kg) on the growth and 

productivity of date palm trees was studied in the sandy loam soil. 

The results showed that there were significant differences in the 

weight and width of the fruit and the proportion of sugars, where 

the treatment gave 6 kg the highest weight (9.6 grams) and the 

treatment 5 kg less weight (8.1 grams) and gave the treatment 6 

kg the highest value of the width of the fruit (2.26 cm). 

Control (without fertilization) was the lowest value (2.12 cm). 

Treatment 4 kg gave the highest value in sugars (92.4%) and 

treated 1.5 kg less value (78.6%).While no significant differences 

were observed in both productivity and fruit length. 
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و وإنتاجیة ثمار النخیل صنف معدالت مختلفة من التسمید الفوسفاتي على نمتأثیر 

  خالص ال

Effect of Different Rates of Phosphate Fertilizer on the Growth and 

Productivity of Palm Fruits (Khalas cultivar 

  ١، صبري حسن الھالل١سعود السعود ، سلیمان١الغانمناصر سالم  ،١الشاھینشاھین حمد 

  السعودیة العربیة المملكة الزراعة، وزارة ،باإلحساء والتمور النخیل مركز١

  

   :ملخص

لذلك یجب استخدام األسمدة التي  بنوع السماد المضاف، الي حد كبیر كفاءة عملیة التسمیدترتبط 

لذلك ینصح بإضافة األسمدة  تصلح لنوع األرض الموجودة والتي ترفع كفاءة عملیة التسمید،

حراریاً وفوسفات  فوسفات المتحللة جزئیاً والمعاملالفوسفاتیة المتوسطة والصعبة الذوبان مثل ال

عدیة ، أما األراضي القابكفاءة عالیة باألراضي الحامضیة توماس وصخر الفوسفات الستخدامھا

األسمدة الذائبة  یتم استخداملكن تستخدم فیھا مثل ھذه األسمدة وحساء فال مثل طبیعة أراضي اإل

غرار  على .)األسمدة السائلة( السوبر فوسفات والترییل فوسفات وحمض الفسفوریك اسمدة مثل

 ٦، ٤، ١٫٥، ٠٫٥(ھذا السیناریو تم دراسة اثر اربع معدالت مختلفة من االسمدة الفوسفاتیة 

وقد اوضحت . في تربة رملیة طمییة على نمو وإنتاجیة أشجار النخیل صنف الخالص) كجم

كل من وزن الثمرة وعرضھا ونسبة السكریات، حیث في النتائج االولیة وجود فروق معنویة 

). جرام ٨٫١(كجم اقل وزن  ٠٫٥والمعاملة ) جرام ٩٫٦(كجم أعلي وزن  ٦أعطت المعاملة 

اقل ) دون تسمیدب(والكنترول ) سم ٢٫٢٦( ثمرة كجم اعلي قیمة عرض ٦المعاملة  ایضا أعطت

 ،%)٩٢٫٤(كجم أعطت اعلي قیمة في نسبة السكریات  ٤المعاملة ). سم ٢٫١٢(قیمة عرض 

كل من بینما لم تالحظ أي فروق معنویة في ). % ٧٨٫٦(كجم اقل قیمة  ١٫٥المعاملة و

 .  اإلنتاجیة وطول الثمرة

   نتاجیةاإل -الخالصتمر  –فوسفاتیة ال سمدةاأل - التمرتحسین صفات   :الكلمات المفتاحیة

  

  

  



  : المقدمة

تعتبر تربة  المملكة العربیة السعودیة بشكل عام خشنة القوام وحركة الماء الرأسیة فیھا أكبر من 

كما أن محتواھا من المادة العضویة و النیتروجین والفسفور منخفض وتعتبر حركة ، االفقیة

االمر  ،في ھذه االراضي منخفضة مھاستخداالفسفور في االراضي الكلسیة حركة بطیئة وكفاءة 

ویعتبر ثنائي فوسفات األراضي، من الفسفور لھذه ومالئم  مصدر مناسب  اختیارالذي یتطلب 

% ١٨أحد المصادر الجیدة لألراضي في المملكة حیث یحتوي على  (DAP)االمونیا 

الفسفور أحد العناصر األساسیة للنبات ویتواجد في أراضي  فوسفور، ویعتبر% ٤٦نیتروجین و

مرتفعة في االراضي البكر خاصة المساحات ذات االقطار یوجد بصورة العالم بكمیات مختلفة و

وتقدر الكمیات التي یحتاجھا النبات من ھذا العنصر بحوالي عشر الكمیة التي  المنخفضة،

عكس كمیة الفسفور المتیسر للنبات بالضرورة الكمیة یحتاجھا من النیتروجین والبوتاسیوم والت

یلعب دوراً حیث ویعتبر الفسفور عنصراً أساسیاً في تغذیة النبات ، الكلیة المتواجدة في التربة

كما یعتبر الفسفور جزءاً رئیسیاً  مھما جداً في تخزین الطاقة واستعمالھا في العملیات الحیویة،

نھ أحد مكونات نظام الذاكرة الوراثیة التي تتمثل في االحماض من جھاز التكاثر في النبات لكو

ویضاف السماد الفوسفاتي إما على خطوط عمیقة في منتصف . )DNA/RNA( النوویة

المسافة بین خطوط االشجار أو تحت مسقط أغصان الشجرة ویبقى الشرط االساسي الستفادة 

بان السماد یوضع في ) ٢٠٠٢(ذكر الجبر  وقد. الشجرة من ھذا السماد ھو دفنھ عمیقا في التربة

سم ویخلط  ٢٠م حول جذع النخلة وال یزید العمق عن  ٢-١خندق دائري بعرض یتراوح من 

ان الدراسات التي ) ٢٠٠٢(عبد اللطیف الخطیب وحسن مزمل  اشار .ویغطي بطبقة من التربة

أجریت في بعض مناطق انتاج التمور أوضحت أھمیة وضرورة اتباع برنامج تسمید یشمل 

التسمید العضوي والسماد الكیماوي ألشجار النخیل الكبیرة والمثمرة، حیث تحتاج النخلة الي 

سنة او سنتین وربما تزید الي ثالث سنوات مقطف للنخلة الواحدة كل  ١٥-٩نحو ما یقرب من 

سم في فصل الخریف او  ٥٠متر وبعمق  ٢-١بحیث یدفن السماد حول النخلة في خندق بعرض 

 . الشتاء

بإضافة السوبر فوسفات  تمت التوصیة، )١٩٩٨( لتنمیة الزراعةلوفي تقریر المنظمة العربیة 

أفضل  لمعرفة) ٢٠٠١(ھا إبراھیم واخرون اجرا دراسةوفي  .النخلة/كیلوجرام ٢ة الثالثي بكمی

 N)السنة على صورة یوریا /النخلة/كجم )٤، ٢، ٠(معاملة للتسمید بسماد نیتروجیني بمستویات 

سوبر السنة على صورة / النخلة /كجم  )١ ،٠٫٥ ،٠(وسماد فوسفاتي بمستویات  (46%

أن أفضل المعامالت في زیادة الحاصل ھي تم إیجاد ، )P2O5 P 47%( فوسفات

(3kgN,1kgP)  مارس ودیسمبر( دفعتین وذلك في شھري علىإضافة السماد تمت حیث (

  .  سم من الجذع٧٠سم وبمسافة  ٣٥حفر قوسین حول جذع النخلة بعمق وذلك ب

صنف خضراوي نفذت في محطة  وجرت أیضاً دراسة في تقییم تولیفة لتسمید نخیل التمر

الھیئة العامة للنخیل حیث تم إضافة النیتروجین والفسفور -)الزعفرانیة( النخیل في الربیع

، %٢٣نیتروجین ( تحتوي على سمادیھمع تولیفة  والبوتاسیوم بثالث مستویات معا وتم مقارنتھا

وقد ، %)٠٫٠٧و منغنیز % ٠٫٠٩، زنك %٠٫٢٥، حدید %١٤، بوتاسیوم %٨٫١فسفور 

المعامالت المسمدة بالتولیفة السمادیة معنویا على المعامالت المسمدة بینت النتائج تفوق 

بالمستویات المنخفضة والمتوسطة والعالیة من النیتروجین والفسفور والبوتاسیوم في معدالت 

بینت النتائج وجود كما النمو، وسجلت المعاملة المسمدة بالتولیفة اعلى عدد في عدد السعف، 



سلمان واخرون، ( الفسائل بین المسمدة بمعدل عالي والمسمدة بالتولیفة زیادات معنویة على عدد

تأثیرھا على  مختلفة لدراسة مديویھدف البحث الى إضافة أسمدة فوسفاتیة بمعدالت ). ٢٠٠٧

زیادة  المطلوبة لضمانالكمیات  تحدیدكذلك لنمو وإنتاجیة أشجار النخیل صنف الخالص و

  . اإلنتاجیة

  : مواد المستخدمةطریقة التنفیذ وال

  الموقع التجریبي

 ،باإلحساءلمركز النخیل والتمور  ةالتابع ٢بریقا في إحدى حقول  للتجربةیقع الموقع التجریبي  

سنوات وبمسافات  ١٠خالص بعمر النخیل صنف تربة رملیة طمییة وعلى وقد طبقت التجربة 

  ). ١. شكل(متر  )٧*  ٧(بینیة 

  

  

  للتجربةالموقع التجریبي  ١.شكل

  : جدولة الري

نھا متى الري وكم من ماء الري یجب ان یضاف او انھا قرار ببدایة بأتعرف جدولة الري 

 جزء في الملیون ١٨٥٦ري النخیل المستخدم في التجربة بمیاه ملوحتھا  وقد تم ونھایة الري،

وبكمیات تم جدولتھا وفقا للدراسة ) المحابس(من خالل نظام الري بالتنقیط ) م/دیسمنز ٢٫٩(

  . ٢.كما ھو موضح بشكل) ٢٠٠٨(التي اوصي بھا العمود 

  



  

  ات المائیة الشھریة المضافة للنخیلجتیاإلحمتوسط ا ٢.شكل

  

  : السمادیة حتیاجاتإلا

یعتبر التسمید من أھم عملیات الخدمة الضروریة لنخلة التمر فھي تحتاج إلى األسمدة كغیرھا 

عنصراً ) ١٦(إن العناصر الضروریة الستمرار نمو وانتاج النبات ھي . من أشجار الفاكھة

ویعرف العنصر الغذائي الضروري لنمو وإنتاج النبات بأنھ ذلك العنصر الذي إذا تعرض 

صھ بشكل كامل في الوسط الذي ینمو فیھ ال یكمل دورة حیاتھ ویتضرر بقدر نقص النبات إلى نق

وتوجد عالقة واضحة بین ). ٣.شكل (ھذا العنصر وتظھر علیھ أعراض وأثار ذلك النقص 

إضافة  وقد تم . ٤تراكیز العناصر الغذائیة وكمیة الحاصل في النبات كما موضح في الشكل 

 كجم) ٦، ٤، ١٫٥، ٠٫٥، ٠( تراكیز مختلفة وھيبخمسة ) داب(سماد سوبر فوسفات االمونیوم 

تطبیق التجربة على  حیث تم ،)٥.شكل(جذع النخلة  حولفي خندق دائري  )١.جدول(النخلة /

وضع نخلة كحد  معاملة، وتممكررات لكل  ٣نخلة صنف خالص بواقع خمس معامالت و ١٥

نخیل، للخدمة الباقي عملیات فیما یتعلق ب .لتجنب تداخل التأثیرات املة وأخرىفاصل بین كل مع

  .فقد تمت حسب البرنامج المتبع في مركز النخیل والتمور باإلحساء

  

  

  

    

  



   المضافة المقابلة لكل معاملةوالكمیات  المختلفة معامالت التسمید الفوسفاتیة) ١(جدول رقم  

  

  الكمیات المضافة بالكیلوجرام  فوسفات الثالثیةالسماد سوبر (المعامالت 

A  كجم ٠  

B  كجم٠,٥  

C  كجم ١,٥  

D كجم ٤  

E كجم ٦  

  

  

 

 

  النخیلاألجزاء المختلفة من تأثیر العناصر السمادیة المختلفة على  ٣.شكل



 

  

 

  العالقة بین تراكیز العناصر الغذائیة وكمیة الحاصل في النبات ٤.شكل

 

 

  طریقة إضافة االسمدة ٥.شكل

  

   والمناقشة النتائج

       

المختلفة المتحصل علیھا فروق معنویة بین معامالت التسمید الخمسة  االنتاجیةنتائج  يلم تعط

أعطت  وقد .)٢.جدول( %٥وذلك عند مستوي معنویة ) األنوفا(وفقا للتحیل االحصائي 

ي قیمة وھ االمونیوم أكبرسوبر فوسفات  من سماد كجم ١٫٥والتي اضیف فیھا  Cالمعاملة 

أفل قیمة  السمادنفس من  جمك ٤ والتي اضیف فیھا D ، بینما أعطت المعاملةكیلو جرام ٧٣٫٣



كیلو  ٦٣٫٩٣متوسط االنتاجیة لجمیع المعامالت وبوجھ عام، فقد بلغ كیلو جرام،  ٥٦وھي 

للتسمید قد تكون غیر واضحة في وقد یرجع ھذا الي أن استجابة أشجار النخیل  ).٦.شكل( جرام

السنة األولى من اإلضافة خاصة وأن األشجار غیر المسمدة لفترة طویلة تبدأ في التطبیع 

  .وتعویض النقص الغذائي ثم یظھر علیھا األثر الجید للتسمید

  

  لإلنتاجیةتحلیل التباین ) ٢(جدول رقم    
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 530.93 4.00 132.73 0.20 0.93 3.48 
Within Groups 6520.00 10.00 652.00 

   
       

Total 7050.93 14.00 
    

  

  

 
 االنتاجیةعلى عامل تأثیر معامالت التسمید المختلفة  ٦.شكل

 

  وزن الثمرة
تحلیل  عندبین معامالت التسمید الخمسة المختلفة  وزن الثمرةوجود فروق معنویة في عدم تبین 

 E حیث أعطت المعاملة، )٣.جدول(% ٥ معنویة مستوىعند  النتائج إحصائیاً بطریقة األنوفا

بینما ، )جرام٩٫٦(أكبر قیمة  سوبر فوسفات االمونیوم من سمادكجم  ٦والتي اضیف فیھا 

). جرام ٨٫١( أفل قیمةكجم من نفس السماد  ٠٫٥والتي اضیف فیھا  Bأعطت المعاملة 

  ).٤.جدول( جرام ٨٫٩٦لجمیع المعامالت الثمرة في اإلجمالي ویتراوح متوسط وزن 

  



  تحلیل التباین لوزن الثمرة) ٣(جدول رقم 
  

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 5.26 4.00 1.32 1.43 0.29 3.48 
Within Groups 9.17 10.00 0.92 

   
       

Total 14.43 14.00 
    

  

  

  تأثیر معامالت التسمید المختلفة على وزن الثمار) ٤(جدول رقم 
  

Groups Count Sum Average Variance 

A 3 28.9 8.6 0.6 

B 3 24.3 8.1 0.8 

C 3 25.8 8.6 0.6 

D 3 26.7 8.9 0.2 

E 3 28.9 9.6 2.3 

  

  

  :طول الثمرة
  

بین من النتائج التي تم الحصول علیھا فیما یخص طول الثمرة لم تتضح أي فروق معنویة 

حیث ، % ٥عند مستوي معنویة ) ٥.جدول (معامالت التسمید المختلفة وفقا لتحلیل التباین 

 وھي قیمة أكبر كجم من سماد سوبر فوسفات االمونیوم ٦والتي اضیف فیھا  E أعطت المعاملة

سوبر فوسفات سماد من كجم  ٠٫٥والتي اضیف فیھا  Bبینما أعطت المعاملة ، سم ٣٫٩١

لجمیع سم  ٣٫٨٢المجمل في الثمرة  طول، ویتراوح متوسط سم ٣٫٧١االمونیوم أفل قیمة وھي

  . )٧.شكل(المعامالت 

  

  تحلیل التباین لطول الثمرة) ٥(جدول رقم 
  

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 0.07 4.00 0.02 0.73 0.59 3.48 
Within Groups 0.25 10.00 0.03 

   
       

Total 0.33 14.00 
    

  

  
  
  



  
  
  

  تأثیر معامالت التسمید المختلفة على طول الثمار) ٦(جدول رقم 
  

Groups Count Sum Average Variance 

A  3.00 11.73 3.86 0.08 

B 3.00 11.14 3.71 0.03 

C 3.00 11.57 3.86 0.01 

D 3.00 11.31 3.77 0.01 

E 3.00 11.58 3.91 0.00 

  

  

  عرض الثمرة 
وجود فروق معنویة في عرض الثمار بین معامالت التسمید عدم ) ٧.جدول(أوضحت النتائج 

 Eأعطت المعاملة  ، حیث% ٥الخمسة المختلفة وذلك عند تحلیلھا احصائیا عند مستوي معنویة 

سم، بینما  ٢٫٢٦وھي  أعلى قیمةسوبر فوسفات االمونیوم  من سمادكجم  ٦والتي اضیف فیھا 

لجمیع  ویتراوح متوسط عرض الثمرة. سم ٢٫١٢قیمة أقل  )الكنترول( Aأعطت المعاملة 

  .)٧.شكل( سم ٢٫١٦المعامالت 

  

  الثمرة لعرض التباین تحلیل) ٧( رقم جدول

  

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 0.03 4.00 0.01 0.60 0.67 3.48 

Within Groups 0.14 10.00 0.01 
   

       
Total 0.17 14.00 

    
  



  
 تأثیر معامالت التسمید المختلفة على عرض الثمرة ٧.شكل

 
 السكریات

عدم ) ٨.جدول% ( ٥عند مستوي معنویة  األنوفاإحصائیاً بطریقة والتي تم تحلیلھا النتائج  بینت

المختلفة، حیث أعطت  الخمسةمعامالت التسمید بین  معنویة في مستوي السكریات وجود فروق

كجم من سماد سوبر فوسفات االمونیوم أعلى قیمة  ٠٫٥والتي اضیف فیھا  Bالمعاملة 

كجم من نفس السماد أقل قیمة  ١٫٥ف فیھا والتي اضی C، بینما أعطت المعاملة % ٨٩٫٢وھي

  %.   ٨٧٫٠٤وتتراوح متوسط نسبة السكریات في جمیع المعامالت ).  ٨.شكل( % ٨٢٫٦وھي 

  

  تحلیل التباین للسكریات) ٨(جدول رقم 
  

Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 79.06 4.00 19.76 2.73 0.09 3.48 
Within Groups 72.48 10.00 7.25 

   
       
Total 151.54 14.00 

    
  

  



  

 تأثیر معامالت التسمید المختلفة على مستوي السكریات ٨.شكل

  

  المراجع

المركز العربي لدراسات . نخلة التمر شجرة الحیاة). ٢٠٠٨(إبراھیم وعبد الباسط عودة،  .١

  .صفحة )٣٩٠" (أكساد"المناطق الجافة واألراضـي القاحلة 

المركز الوطني ألبحاث النخیل والتمور . تسمید النخیل). ٢٠٠٢(الجبر علي بن محمد،  .٢

  .باإلحساء، وزارة الزراعة، المملكة العربیة السعودیة

قسم . نخیل التمر في المملكة العربیة السعودیة). ٢٠٠٢(عبد اللطیف الخطیب وحسن مزمل،  .٣

  .یصل، المملكة العربیة السعودیةالزراعة واإلنتاج والتصنیع، جامعة الملك ف

دراسة في ).  ٢٠٠٧(عدنان حمید سلمان، نھى مجید ھاشم، اسامة عبد الكریم عبد المجید،  .٤

صنف خضراوي تحت  (Phoenix dactylifeira .L)تقییم تولیفة لتسمید نخیل التمر 

یل، مجلة االنبار ، الھیئة العامة للنخ)الزعفرانیة(محطة النخیل في الربیع. نظام الري بالتنقیط

  ).٤(العدد ٨:للعلوم الزراعیة، المجلد

أداء نظام الري الفوار بالمقارنة مع النقاطات في مزارع النخیل كبیرة ). ٢٠٠٨(العمود،  .٥

  .١٧٢- ٨: الجمعیة الكندیة للھندسة الحیویة. الحجم

. خلة التمرالتقانات الحدیثة في مجال إنتاج ن). ١٩٩٨(المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،  .٦

  .ورقة مقدمة إلى الندوة العلمیة لدراسات أوضاع النخیل وإنتاج التمور، الیمن

  



  

  

  

  




