
  
  

  إدارة الري والتسميد
 

  

  
    إرشاديكتيب

  إعداد
  محمود دیب محمد عبد الرازق.م

  
  ة ــــــوزارة الزراع            دائرة تنمیة الموارد البشریة

  
  زةــــــــــــاع غــــــ قط

  
  

2009  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
   واألسمدةنحو ترشید أفضل لمیاه الري

  دائرة تنمیة الموارد البشریة    محمود دیب عبد الرازق. م
   

 

 :مقدمة
 الزراع ة    وتنمی ة  لتط ویر  م ن العوام ل الحیوی ة ال ضروریة         والتسمید المع دني   الري اأصبح

 م ن أكث ر    والت سمید الري ابات كما جافة، والشبةخاصة في المناطق الجافة الحدیثة المكثفة  
 على التقنیات والمعدات واألجھزة الحدیثة وعلى االیوم یستند مافھالعلوم الزراعیة تطورًا، 

  .ة النظریة والتطبیقیاألبحاث نتائج ةخالص
 إل ي ظھ ور م شاكل عدی دة      في الت سمید واإلسراف یمكن أن یؤدي سوء استخدام میاه الري    

أھمھا توفر البیئة المالئمة النتشار األمراض الفطریة والبكتیریة التي قد تصیب المحصول        
إل ي   على إنتاج المحاصیل بشكل اقتصادي باإلض افة  تدھور قدرة التربة  تساعد على   كما قد   

خاصة في منطق ة مث ل قط اع غ زة      وتدھور خواصھا    المیاه المتاحة للري  استنزاف مصادر   
  .والتي تعتمد اعتمادا تاما على میاه اآلبار 

من خالل جدول ة مناس بة ی ساھم إل ي ح د م ا إل ي خل ق بیئ ة          واألسمدة  أن ترشید میاه الري     
ق ل  مناسبة لنمو وتطور المحصول بطریقة مثالیة تساعد على الحصول على أكب ر منت وج بأ   

  . ممكنةوأسمدة كمیة میاه
للمزارعین ولكافة المھندسین العاملین في الحدیث    والتسمید الريعلم   على تعمیم    وحرصًا

سل  سة ب  صورة وتن  سیقھا وترتیبھ  ا  ع ھ  ذه المعلوم  ات  ی  جمت  م تمج  ال اإلرش  اد الزراع  ي   
  .ألسمدةا وفي مجال إدارة الريموجزة لتحقیق الفائدة العلمیة والعملیة متكاملة و
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  :الريعملیة  -
تھ  دف إل  ي أم  داد النب  ات باالحتیاج  ات المائی  ة الالزم  ة لنم  وه وتط  وره م  ع غ  سیل األم  الح وال  تحكم ف  ي      

  .العوامل البیئیة المحیطة بالنبات
  

  :جدولة الري -
 الالزم  ة لنم  وه وتط  وره ف  ي ال  زمن  حتیاج  ات المائی  ة منھ  ا إم  داد النب  ات باال غ  رضھ  ي عملی  ة إداری  ة ال

  .المناسب وبالكمیة المالئمة الحتیاجاتھ بھدف تعظیم الناتج المحصولي والعائد المادي
  

  :المعلومات التي یجب توفرھا عند جدولة الري -
  
 :معلومات خاصة بمنطقة الزراعة وظروفھا الجویة •

وی  تم قی  اس بخ  ر ن  تح .بفع  ل موقعھ  ا الجغراف  يشأ تن  لك ل منطق  ة زراعی  ة ظروفھ  ا الجوی  ة الت  ي ق  د  
  ):1(المنطقة الزراعیة بواسطة حوض البخر المفتوح المبین في الشكل 

  

  
 
  :معدل البخر نتح الشھري المرجعي بمنطقة قطاع غزةیبین ) 1(جدول 

  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس  فبرایر  ینایر  الشھر
  2.7  3.7  4.5  6.3  6.7  6.9  6.5  5.6  4.8  3.2  3  2.3  ف األولالنص

  2.3  3.4  4.2  5.9  6.7  7.4  6.5  5.8  5.3  3.9  3.1  2.6  النصف الثاني
  2.5  3.55  4.35  6.1  6.7  7.15  6.5  5.7  5.05  3.55  3.05  2.45  المتوسط الشھري

 
 :الفعالالمحصول وعمره وعمق الجذر معامل معلومات خاصة بالنبات مثل  •
 

 : العمق التقریبي للجذور الفعالة  ألھم المحاصیل  یوضح) 2(ول جد
  والسبانخ ، س  والبطاطلشمام  والبصل  واوالخسقرنبیط  والكرفس  و  ملفوف   ) :  سم60-30( المحاصیل سطحیة 

 . بنجر  والجزر  والخیارالوغیرھا من الخضروات باستثناء 
والفول  والبازالء والفلفل وفول   الموز والبنجر والجزر والبرسیم  والكاكاو  والخیار ) :  سم100-50( المحاصیل المتوسطة 

 . الشمس والتبغ  والطماطمعباد و   وبنجر السكرالصویا 
 والعنب والذرة البلح والكتاننخیل لشعیر والقمح والحمضیات والقطن و البرسیم وا ) :  سم150-90( المحاصیل العمیق 

 . والبطیخ والزیتون والذرة  وقصب السكر
  

  المحاصیل العمیقة  المحاصیل المتوسطة ةسطحیالمحاصیل ال  نوع التربة
 40  30  15  الرملیة 
 60  40  20  الطمییة 

 70  50  30   الطینیة
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  : یوضح معامل المحصول خالل مراحل النمو المختلفة)3 (جدول
  المرحلة في وقت متأخر من الموسم موسم مرحلة منتصف ال  النمو الخضري  المرحلة األولى  المحاصیل

 0.45  1.15  0.75  0.35  القمح/  الشعیر 
 0.90  1.10  0.70  0.35   الفاصولیا الخضراء

 0.30  1.10  0.70  0.35   الفاصولیا الجافة
 0.90  1.05  0.75  0.45  الجزر/  الملفوف 

 0.75  0.90  0.70  0.45  الكوسة/  خیار 
 0.80  1.15  0.75  0.45  طماطم/  الباذنجان 
 0.50  1.10  0.75  0.45  ولالبق/  العدس 
 0.90  1.00  0.60  0.45  السبانخ/  الخس 

 1.00  1.15  0.80  0.40   الذرة الحلوة
 0.75  1.00  0.75  0.45   البطیخ

 1.00  1.00  0.70  0.50  األخضر البصل 
 0.85  1.05  0.75  0.50   البصل الجاف

 1.05  1.15  0.80  0.45   البازالء الطازجة
 0.90  1.05  0.70  0.35   الفلفل الطازجة

 0.85  1.15  0.75  0.45   البطاطا
 0.90  0.90  0.60  0.45   الفجل

 0.55  1.15  0.75  0.35   عباد الشمس

   
  : التقریبیة لمختلف مراحل نمو المحاصیل ةمدال یوضح )4 (جدول

  المرحلة في وقت متأخر من الموسم  مرحلة منتصف الموسم النمو الخضري  المرحلة األولى  المجموع المحصول
 120  15  25  50  30 

 القمح/  الشعیر 
 150  15  30  65  40 
 75  15  25  25  10 

 األخضر/  الفول 
 90  20  30  30  10 
 95  15  25  35  20 

 جاف/  الفول 
 110  20  30  40  20 
 120  20  25  60  15 

 ب الكرن
 140  25  30  65  20 
 100  20  30  30  20 

   الجزر
 150  25  35  70  20 
 105  20  30  40  15 

  الخیار
 130  25  35  50  20 
 130  30  40  40  20 

  الباذنجان
 140  30  40  45  25 
 150  20  30  60  40 

  العدس
 170  25  35  70  40 
 75  20  30  15  10 

  الخس
 140  35  50  45  10 
 80  20  25  25  10 

  الذرة الحلوة
 110  20  30  50  10 
 120  25  35  40  20 

  البطیخ
 160  30  45  65  20 
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 الخضراء/  البصل  5  10  30  25  70 
 95  25  40  20  10 
 150  15  25  70  40 

 جاف/  البصل 
 210  20  35  110  45 
 90  15  25  35  15 

  بازالء
 100  20  30  35  15 
 120  25  35  40  20 

  الفلفل
 210  30  40  110  30 
 105  25  30  30  20 

  البطاطا
 145  30  35  50  30 
 60  20  20  15  5 

  السبانخ
 100  20  30  40  10 
 95  20  30  30  15 

 كوسة ال
 120  25  35  35  25 
 135  30  40  40  25 

  الطماطم
 180  35  45  70  30 

  
 :معلومات خاصة بنوع التربة وحجم الماء المیسر •

 :یبین الماء المتاح للنبات عند الري للسعة الحقلیة في كل نوع من األراضي) 5(جدول 
  تاح للنباتالماء الم  نقطة الذبول  السعة الحقلیة  نوع التربة

  50  40  90  رمل
  100  85  185  طمییة
  140  170  310  طینیة

  
  :یوضح الحد المسموح بھ لالستنزاف لكل نوع تربة ) 6(جدول 

  %حد االستنزاف المسموح بھ   نوع التربة
  30  رملیة
  50  طمییة
  40  طینیة

 
لل ري ونظ ام ال ري المتب ع وم دي كفاءت ھ ف ي نق ل         معلومات خاصة بمیاه الري وم دي ص الحیتھا     •

 :وتوصیل المیاه
 

 : ونقل میاه الري للحقل لكل نظام ري متبعیبین نسبة كفاءة توصیل) 7(جدول 
  %كفاءة التوصیل والنقل   نظام الري

  60  الري السطحي
  75  الري بالرش
  90  الري بالتنقیط
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  : على اإلنتاجرھما یوضح تحمل المحاصیل لملوحة میاه الري وملوحة محلول التربة و تأثی)8 (جدول
  المحاصیل الحقلیة -1

  سبیة من المحصول األعظماإلنتاجیة الن
  المحصول  0%  50%  75%  90%  100%

ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe 
  28.0  19.0  18.0  12.0  13.0  8.7  10.0  6.7  8.0  5.3  الشعیر
  30.0  13.0  13.0  8.7  9.5  6.3  7.4  4.9  6.0  4.0  القمح
  13.0  8.8  9.1  6.0  7.0  4.7  5.7  3.8  4.9  3.3  اللوبیا
  10.0  6.7  5.9  3.9  3.8  2.5  2.5  1.7  1.7  1.1  الذرة
  12.0  8.0  6.8  4.5  4.3  2.0  2.6  1.8  1.5  1.1  الفول

  19.0  13.0  10.0  8.6  5.9  2.9  3.2  2.2  1.5  1.0  البرسیم
  محاصیل الخضر -2

  15.0  10.0  10.0  6.7  7.4  4.9  5.8  3.8  4.7  3.1  الكوسة
  13.0  8.4  7.6  5.0  5.0  3.4  3.5  2.3  2.5  1.7  البندورة

  10.0  6.8  6.3  4.2  4.4  2.9  3.3  2.2  2.5  1.7  یارالخ
  12.0  8.1  7.0  4.6  4.4  2.9  2.8  1.9  1.8  1.2  الملفوف
  10.0  6.7  5.9  3.9  3.8  2.5  2.5  1.7  1.7  1.1  البطاطس

  11.0  7.1  6.0  4.0  3.8  2.5  2.4  1.6  1.5  1.0  البطاطا الحلوة
  8.6  5.8  5.1  3.4  3.3  2.2  2.2  1.5  1.5  1.0  الفلفل
  7.4  5.0  4.3  2.9  2.8  1.8  1.8  1.2  1.2  0.8  البصل
  8.1  5.4  4.6  3.0  2.8  1.9  1.7  1.1  1.0  0.7  الجزر

  4.0  2.7  2.5  1.7  1.8  1.2  1.3  0.9  1.0  0.7  الفراولة
  6.3  4.2  3.6  2.4  2.3  1.5  1.5  1.0  1.0  0.7  الفاصولیا

  محاصیل الفاكھة -3
  32.0  21.0  18.0  12.0  11.0  7.3  6.8  4.5  4.0  2.7  نخیل البلح

  8.0  5.4  4.9  3.3  3.4  2.2  2.4  1.6  1.8  1.2  جریب فوت
  8.0  5.3  4.8  3.3  3.3  2.2  2.3  1.6  1.7  1.1  البرتقال

  12.0  7.9  6.7  4.5  4.1  2.7  2.5  1.7  1.5  1.0  العنب
  14.0  9.0  8.4  5.6  5.5  3.7  3.8  2.6  2.7  1.8  الزیتون

  
  :مصادر حصول النبات على احتیاجاتھ المائیة

 .مطرماء ال  - أ
 .ماء الري  - ب
 .الماء األرضي  - ت

    :نباتيمصادر فقد ماء الري في النظام ال
 .النتح من ثغور أوراق النبات  - أ

 .البخر من سطح التربة والنبات  - ب
 .الجریان السطحي  - ت
 ).الرشح(الماء الزائد عن قدرة حفظ التربة   - ث
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  :الري  احتیاجات-أوًال 
 خ الل فت رة زمنی ة مح ددة لتع ویض الم اء الم ستھلك        ھي كمیة المیاه المعط اة لم ساحة معین ة م ن األرض     

  بواسطة النبات وغسیل األمالح من منطقة الجذور
  

  :االستھالك المائي
عبارة عن مجموع كمیة المی اه الت ي ت ستھلك بواس طة النب ات ف ي عملیات ھ الحیوی ة باإلض افة إل ي مجم ل               

  . ة إلي ما یفقد من التربة عن طریق البخرالبخر نتح  وھو ما یفقده النبات من الماء طریق النتح باإلضاف

         
  

  النتح                             خر                       الب
  

  
 

:ویحسب االحتیاج المائي الیومي للمحصول نظریًا من المعادلة الریاضیة التالیة  
 

  . معامل المحصولxمعدل البخر نتح للمنطقة الزراعیة  =مائي الیومي للمحصول االحتیاج ال
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
   واألسمدةنحو ترشید أفضل لمیاه الري

  دائرة تنمیة الموارد البشریة    محمود دیب عبد الرازق. م
   

 

:ولتعدیل المعادلة إلي الواقع العملي یجب تعدیل قیمة البخر نتح المحصولي بناء على  
:االحتیاجات الغسیلیة) 1     

  :جودة میاه الري
رھا وكمی ة ونوعی ة األم الح الذائب ة     ومدي مالئمتھا لري المحاصیل ، باختالف م صاد میاه  التختلف جودة   

  :فیھا، وقد وضعت عدة معاییر لتحدید جودة الماء للري ومنھا
 :التوصیل الكھربائي •

 2.25وھو األكثر استخدامًا ویعتمد على تركیز األمالح الكلیة، فمثال إذا كان التوصیل الكھرب ائي أق ل م ن         
تعتب ر المی اه ص الحة ل ري جمی ع محاص یل       ) ن ج زء ف ي الملی و   640= الملیموز (م  25οد   عن سم/ ملیموز

  .سم صار الماء غیر صالح للري/  ملیموز 2.25الخضر أما إذا كان أكثر من 
 :نسبة الصودیوم •

ن  سبة أی  ون ال  صودیوم إل  ي الكاتیون  ات األخ  رى الت  ي یمك  ن أن یح  ل ال  صودیوم محلھ  ا مث  ل الكال  سیوم         
  .والماغنسیوم

 :تركیز عنصر البورون •
  . جزء في الملیون لمعظم النباتات0.5كیز البورون في میاه الري عن یجب أال یزید تر

  :طریقة تراكم األمالح في التربة
  :تختلف طریقة تراكم األمالح طبقًا لنوع التربة

األراضي الطینیة في المناطق الجافة والشبھ جافة تتراكم فیھا معظم األمالح في الطبقة السطحیة      .1
شعري م  ن خ  الل الخاص یة ال  شعریة إل  ي الطبق ة ال  سطحیة حی  ث   حی ث تنتق  ل الم الح م  ع الم  اء ال    

 .یتبخر الماء وتبقي حمولتھ من األمالح على سطح التربة
 .األراضي الرملیة نتیجة للنفاذیة العالیة للتربة فأن حركة األمالح تكون إلي أسفل .2

 األرض وتبخی ر  مما سبق یتضح أن میاه الري تحتوي على تركیزات مختلفة م ن األم الح وباس تمرار ري     
الم اء م  ن س  طح الترب  ة تبق ي األم  الح داخ  ل الترب  ة، مم ا یح  تم علین  ا إض  افة كمی ة م  ن المی  اه زائ  دة ع  ن      
االحتیاج  ات المائی  ة الفعلی  ة بمق  دار االحتیاج  ات الغ  سیلیة لألم  الح وأزالتھ  ا م  ن منطق  ة انت  شار الج  ذور       

  .لمنطقة أسفل منھا
  .على حسب جودة میاه الري % 25 – 10 بین بوجھ عام یجب إضافة احتیاجات غسیل تتراوح

  

 :المساحة الفعلیة المرویة من المساحة المنزرعة) 2
تختل ف الم ساحة المروی ة للمحاص  یل طبق ًا لنظ ام ال  ري المتب ع فف ي نظ ام ال  ري ال سطحي وال ري ب  الرش           

ار الج ذور م ن   یعتمد الري على ري مساحة الحقل بالكامل بینما في الري بالتنقیط تروي فقط منطقة انت ش    
م ن الم ساحة الكلی ة المنزرع ة     % 90، %70، %50،% 25المساحة المنزرعة والتي تتراوح م ا ب ین    

  .في معظم المحاصیل تبعًا لمراحل النمو المختلفة
 :كفاءة نظام الري) 3

   ).7(أنظر جدول تختلف نظم الري المختلفة في كفاءتھا في توصیل ونقل الماء للنبات 
  

 :نوع الزراعة) 4
یقصد بھ إذا كانت الزراعة مكشوفة أم زراعة محمیة، حیث أن االستھالك المائي للمحصول ف ي الزراع ة           

حی ث یك ون معام ل نفاذی ة أش عة      المحمیة یقل عن الزراع ة المك شوفة نتیج ة النخف اض مع دل البخ ر ن تح             
  .من المعدل عند الزراعة المكشوفة% 70الشمس یساوي 

  
 :العروة الزراعیة) 5

 مدي استفادة المحصول المنزرع من سقوط المطر وخاصة في الزراعات المكشوفة والمنزرع ة        یقصد بھ 
 . لیس كل میاه األمطار التي تقع على سطح التربة یمكن أن تستخدمھا النباتاتف.في موسم ھطول األمطار
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 ھ ذا  رب ة  تدفق بعیدا فوق س طح الت ی ھجزء من میاه األمطار یترشح تحت منطقة جذور النباتات وجزء من        
 ج زء م ن   أخ رى، وبعب ارة  .  ال یمك ن أن ت ستخدم م ن قب ل النب ات     سطحيجریان الالمیاه وللعمیق  ال رشحال

 یمك ن اس تخدامھا م ن قب ل     الج ذور،  في منطقة یخزنوالذي  أما الجزء المتبقي    . میاه األمطار لیست فعالة   
قدر بمتوسط شھري من الجداول الشھریة  وھو ی،الفعاللمطر با ھذا الجزء المتبقي ھو ما یسمى     . النبات

 .للسنوات العشر السابقة
   .بالرشح والجریان السطحيفقد ی جزء من میاه األمطار خالل  یوضح الشكل

  
  

  
  

  :فعالة من األمطارللكمیة الامھ للحصول على تقدیر تقریبي یمكن استخد  (9)الجدول 
  كمیة المطر

 )شھر/ مم  (
  المطر الفعال

 )شھر/ مم  (
  كمیة المطر

 )شھر/ مم  (
  المطر الفعال

 )شھر/ مم  (
 0  0  130  79 
 10  0  140  87 
 20  2  150  95 
 30  8  160  103 
 40  14  170  111 
 50  20  180  119 
 60  26   190  127 
 70  32  200  135 
 80  39  210  143 
 90  47  220  151 
 100  55  230  159 
 110  63  240  167 
 120  71  250  175 
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  :1 مثال
  .شھر/  مم 95، شھر/  مم 60 في حال ھطول األمطار الشھریة،فعالة ال كمیة األمطار  قدر
  :الحل

 وھ ذا یعن ي أن م ن    . ش ھر /  مل م  26 مالحظ ة أن ھط ول األمط ار ب شكل فع ال ھ و          یمك ن ) 9( من الج دول    
 مل م فق دت م ن    34ویقدر أن م ا تبق ى    النباتات، ملم ویمكن أن تستخدمھا 26 ونحو شھر،/  ملم  60أصل  

  .والجریان السطحي العمیقرشح خالل ال
ش ھر  /  م م  100ش ھر مط ر فع ال،    /  م م  47شھر مطر ھاطل یقابلھ /  مم 90من الجدول أیضًا یالحظ بأن    

شھر مطر ھاط ل یك ون یقابل ھ المتوس ط     /  مم 95 شھر مطر فعال، فعلیة یكون/  مم  55 یقابلھمطر ھاطل   
 یمك  ن أن ت  ستخدمھا ش  ھر مط  ر فع  ال/  م  م 51  = 2 / 102  = 2) / 55 + 47(الح  سابي للمط  ر الفع  ال 

   .النباتات
  :2 مثال

احسب االحتیاج المائي الشھري خالل شھر دیسمبر لمحصول قمح مزروع في منت صف ش ھر ن وفمبر أذا            
، وی ستخدم نظ ام ال ري ب التنقیط كنظ ام ري      ش ھر / مم  70ر خالل ھذا الشھر  علمت بأن معدل سقوط المط    

  .تكمیلي
  :الحل

البخر   الشھر
  نتح

معامل 
  التصحیح

معامل 
  النفاذیة

معامل 
  المحصول

معامل 
  الغسیل

المساحة 
  الفعلیة

كفاءة 
  الري

عدد أیام 
مرحلة 

  النمو

مرحلة 
  النمو

االحتیاج 
المائي 
  الشھري

منتصف   30  1.11  0.7  1.25  1.15  1  0.85  2.5  دیسمبر
  71.2  الموسم

  
  شھر/  مم 32شھر خالل شھر دیسمبر وعلیھ یكون المطر الفعال /  مم 70المطر الھاطل 

  .شھر/  مم 49.2 = 32 – 71.2= أذن االحتیاج المائي الفعلي الشھري 
   

  :للمحاصیل المكشوفة خالل موسم ھطول المطر
   =صولاالحتیاج المائي الشھري الفعلي للمح

  . كمیة المطر الفعال المتوقع لھذا الشھر– )یومًا (x 30االحتیاج المائي الیومي الفعلي 
  

  :و تصبح المعادلة الریاضیة العامة لحساب االحتیاج المائي الیومي الفعلي للمحصول كالتالي
  =االحتیاج المائي الیومي الفعلي للمحصول 

 معامل x معامل نفاذیة أشعة الشمس xعامل التصحیح  مxقراءة معدل البخر نتح للمنطقة الزراعیة 
  . مقلوب كفاءة نظام الري المتبعx المساحة الفعلیة المرویة x معامل الغسیل xالمحصول 
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  : متى یتم الريتحدید -ثانیًا 
 دون أي في العادة ال یستخدم النبات كل الماء المتاح لھ في التربة بینم ا ی ستخدم الم اء المی سور ل ھ فق ط              

، كم ا أن ال ی تم ال ري أال    )5(أجھاد مائي  ویتوقف عمق الماء المی سور عل ى ن وع الترب ة كم ا ف ي ج دول           
بكمیة میاه ، ) 6(كما في جدول  % 50 – 30عندما یستنزف النبات  نسبة ما تصل تبعًا لنوع التربة بین 

م اء ال صافي ، وبم ا أن ال ري     لكي نح صل عل ى عم ق ال   ) 2(تصل فقط لعمق الجذور الفعال كما في جدول     
 للمح صول ی ساوي العم ق م ضروب ف ي الم ساحة المروی ة        الم ضاف یحسب بالحجم ف أن حج م م اء ال ري          

  .الفعلیة
  

  .االحتیاج المائي الیومي الفعلي / المضافحجم میاه الري = الفترة بین الریات 
  لفترة بین الریات اxاالحتیاج المائي الیومي = كمیة میاه الري الواجب إضافتھا كل ریة 

  )ساعة/لتر( معدل تصرف النقاط xعدد النقطات/x 60كمیة میاه الري ) =دقیقة(زمن الري
  

  :3 مثال
ف  ي ترب  ة طمیی  ة داخ  ل دفیئ  ة   1/9/2009 من  زرع ف  ي  م  روي ب  التنقیطري مح  صول خی  ارل  ج  دول ص  مم 

ین الری ات خ الل موس م     مبین ًا كمی ة می اه ال ري الواج ب إض افتھا ف ي الری ة والفت رة ب               بمنطقة قط اع غ زة    
  .الزراعي

  :الحل
  

النصف   الشھر
  األول

النصف 
  الثاني

معامل 
  التصحیح

معامل 
  النفاذیة

معامل 
  المحصول

معامل 
  الغسیل

المساحة 
  الفعلیة

كفاءة 
  الري

عدد أیام 
مرحلة 

  النمو

مرحلة 
  النمو

االحتیاج 
المائي 
  الیومي

االحتیاج 
  المائي الكلي

 8.7  0.58  15    6.3  سبتمبر
  5.9    سبتمبر

0.45  0.25  
10  

  األولیة
0.54  5.4 

 8.5  1.7  5  5.9    سبتمبر
  4.35  أكتوبر

0.7  0.50  
30  

النمو 
 37.5  1.25  الخضري

  55.2  1.84  30  3.55  نوفمبر
 21  1.4  15    2.7  دیسمبر
  2.3    دیسمبر

0.9  0.70  

5  

منتصف 
  الموسم

1.19  5.95 
 19.2  1.28  15    2.3  ینایر
  2.6    ینایر

0.85  0.7  

0.75  

1.25  

0.90  

1.11  

5  
نھایة 

 7.2  1.44  المحصول
 168.65     140            الموسم أجمالي میاه الري للمحصول طیلة

  

  الشھر

االحتیاج 
المائي 
  نوع التربة  الیومي

الماء 
المتاح 

  للنبات

حد 
  االستنزاف

عمق 
الجذور 

  الفعال

المساحة 
  الفعلیة

یة الماء كم
  المضاف

الفترة بین 
  الریات

میاه 
الري 

الواجب 
  إضافتھا

  2.32  0.58  سبتمبر
  0.54  سبتمبر

0.25  2.5  4  2.16  
  5.1  3  1.7  سبتمبر
  1.25  أكتوبر

0.50  5  
4  5  

  7.36  4  1.84  نوفمبر
  7  5  1.4  دیسمبر
  1.19  دیسمبر

0.70  7  
6  7.14  

  8.96  7  1.28  ینایر
  1.44  ینایر

  0.4  0.5  50  طمییة

0.90  9  
6  8.64  
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  حساب االحتیاج السمادي
  لمحاصیل الخضر

  
  =االحتیاجات من العناصر الغذائیة للمحصول المتوقع 

الت  ي یح  صل علیھ  ا   كمی  ة العناص  ر  +  كمی  ة العناص  ر الت  ي یمت  صھا المح  صول م  ن األس  مدة المعدنی  ة      
  ).میاه الري + السماد العضوي+ التربة (المحصول من 

  
  : تقدیر االحتیاجات السمادیة من خالل المحصول المتوقع-أوًال

 المحاص  یل احتیاجاتھ  ا م  ن العناص  ر الغذائی  ة م  ن المخ  زون المت  وفر ف  ي الترب  ة والم  اء وال  سماد    تم  تص
ت ال سمادیة لمح صول م ا یج ب تحدی د العناص ر الغذائی ة           العضوي واألسمدة المعدنی ة، ولتق دیر االحتیاج ا       

القاب ل  ( التي یحتاجھا إنتاج طن واحد من المحصول المن زرع، وم ن خ الل تحدی د كمی ة اإلنت اج المتوقع ة           
لوحدة المساحة كرقم تقریبي بالطن یمكن حینئذ تحدی د كمی ة العناص ر      ) الغیر صالح للتسویق  + للتسویق  

  .ذا اإلنتاجالتي یحتاجھا المحصول لھ
  :یبین االحتیاجات الغذائیة لبعض محاصیل الخضر إلنتاج طن واحد من الثمار) 1(جدول رقم 

   
  : مثال

  . دونم/  طن 20إذا كان اإلنتاج المتوقع لمحصول البندورة ھو 
  :الحل

  . كجمX 3.8 = 76 20= كمیة النتروجین المطلوبة إلنتاج المحصول المتوقع 
  . كجمX 1.3 = 26 20= ب إلنتاج المحصول المتوقع  كمیة الفوسفور المطلو

  . كجمX 3.8 = 76 20= كمیة البوتاس المطلوب إلنتاج المحصول المتوقع    
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  : تحدید العناصر التي تؤمنھا التربة للمحصول–ثانیًا 
  :من خالل تحلیل الخواص الفیزیائیة والكیمائیة للتربة وخاصة معرفة

ریة للتربة ألن ھذه الخاصیة تحدد كمیة العناصر ف ي الترب ة وذل ك م ن خ الل معرف ة       الكثافة الظاھ   - أ
 :وزن التربة للعمق الفعال من المجموع الجذري لكل محصول طبقًا للمعادلة التالیة

 X )م ( عم  ق الج  ذور الفع  ال X )2م (الم  ساحة المنزرع  ة = )كج  م (وزن الترب  ة لعم  ق الج  ذور الفع  ال 
  .X 1000 المساحة الفعلیة X) 3م/طن (تربةالكثافة الظاھریة لل

  
  :)3( ، )2(ویحسب عمق الجذر الفعال لكل محصول من الجدول رقم 

  والسبانخ ، س  والبطاطلشمام  والبصل  واوالخسقرنبیط  والكرفس  و  ملفوف   ) :  سم60-30( المحاصیل سطحیة 
 . بنجر  والجزر  والخیارالوغیرھا من الخضروات باستثناء 

والفول  والبازالء والفلفل   الموز والبنجر والجزر والبرسیم  والكاكاو  والخیار ) :  سم100-50( المحاصیل المتوسطة 
 . تبغ  والطماطمعباد الشمس والو   وبنجر السكروفول الصویا 

 والعنب والذرة نخیل البلح والكتانقمح والحمضیات والقطن و البرسیم والشعیر وال ) :  سم150-90( المحاصیل العمیق 
 . والبطیخ والزیتون والذرة  وقصب السكر

  
  المحاصیل العمیقة  المحاصیل المتوسطة ةسطحیالمحاصیل ال  نوع التربة

 40  30  15   الرملیة
 60  40  20  الطمییة 

 70  50  30   الطینیة
  

  ):4(ویحسب الكثافة الظاھریة للتربة من الجدول رقم 
 )3م/ طن  ( الظاھریةالكثافة  نوع التربة

 1.7   الرملیة
 1.4  الطمییة 

 1.1   الطینیة
  

  ):5(وتحسب المساحة الزراعیة الفعلیة من الجدول رقم 
 المساحة الفعلیة  نظام الري  نوع التربة

 رملیة
  طمییة
  طینیة

 0.7  التنقیط

 رملیة
  طمییة

  طینیة

  الري السطحي

  أو

  الري بالرش

1 

  
  : یحسب وزن التربة كما یليالبندورة منزرعة في تربة رملیة ، إذا كانت في المثال السابق

  .دونم/  كجم X 0.4 X 1.7 X 0.7 X 1000=476000 1000= دونم / وزن التربة 
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 :تقدیر كمیة العناصر الغذائیة المتوفرة في التربة والمتاحة لالمتصاص  - ب
ل عن صر مت وفر ف ي الترب ة یك ون      یجب تحدید كمیة العناصر الغذائیة المتاحة بالتربة للمحصول، فل یس ك    

  :قابل لالمتصاص، وھذه الكمیة یمكن حسابھا من المعادلة التالیة
  =)كجم (كمیة العناصر المتوفرة في التربة 

  .1000000 /  معامل االستفادة من العنصرx) كجم( وزن التربة x) ppm(تركیز العنصر في التربة 
  

  ):6( في التربة من الجدول رقم ویحسب معامل االستفادة من العنصر المتوافر
 معامل االستفادة  نوع العنصر

N 0.2 
P2o5 0.12 
K2O 0.25 

  
 ، والبوتاس یوم  7ppm ، والفوس فور  ppm 8ف إذا ك ان النت روجین المت اح بالترب ة      :  في المثال السابق    

105ppm.  
  . كجمX 476000 X 0.2 / 1000000 =0.7 8= كمیة النتروجین المتوفرة في التربة 
  . كجمX 476000 X 0.12 / 1000000 =0.4 7= كمیة الفوسفور المتوفرة في التربة 
  . كجمX 476000 X 0.25 / 1000000 =12.5 105= كمیة البوتاسیوم المتوفر في التربة 
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  : تحدید العناصر التي یوفرھا السماد العضوي–ثالثًا 
 طن سماد عضوي لكل دونم، إال أن نسبة االس تفادة م ن العناص ر    2 -1ن  أغلب محاصیل الخضر تحتاج م    

  % .50المتاحة في السماد العضوي تصل إلي 
  .3 م2= علمًا بأن الطن من السماد العضوي 

یمكن تحدید العناص ر القابل ة لالمت صاص م ن الناحی ة العملی ة، حی ث ی زود ك ل          ) 7(من خالل الجدول رقم    
  :تاليطن سماد عضوي التربة بال

 ) كجم (K2O )كجم (P2O5 )كجم (N  نوع السماد العضوي
  5  2  4  زبل بلدي خلیط 

  1  2.5  3  زبل بقر
  3  6  8  زبل غنم

  3  3.5  5  زبل خیول
  20  40  20  زبل دجاج

  10  15  27  زبل األرانب
  24  14  21  زبل مصنع
  40  40  10  قمامة مدن

  10  10  24  سماد مجاري
  7  20  100  دم مجفف
  3  60  70  مجففمسحوق لحم 

  7  300  20  مسحوق عظام
  4  10  90  مخلفات المذابح والمسالخ

  3  5  120  قرون وحوافر
  5  3  90  شعر وریش
  50  20  40  قش حبوب

  50  15  50  سماد أخضر
  

 وزن ال سماد  X) كج م ( العنصر في السماد الع ضوي   كمیة=كمیة العناصر المتوفرة في السماد العضوي      
  .ستفادة من العنصر معامل االX) طن(العضوي 

  
  : طن سماد عضوي عبارة عن زبل بلدي خلیط فأن2 إذا كان مستعمل :في المثال السابق

  . كجمX 2 X 0.5 = 4.0 4= كمیة النتروجین المتوفر في السماد العضوي 
  . كجمX 2 X 0.5 = 2.0 2= كمیة الفوسفور المتوفر في السماد العضوي 

  . كجمX2 X 0.5 = 5.0  5=   العضوي كمیة البوتاس المتوفر في السماد 
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  : تقدیر كمیة العناصر الغذائیة التي تؤمنھا میاه الري–رابعًا 
  

  =)كجم ( میاه الريكمیة العناصر المتوفرة في 
 /  معامل االستفادة م ن العن صر   x) لتر (المقنن المائي للمحصول   x) ppm (میاه الري تركیز العنصر في    

1000000.  
  

 :المقنن المائي للمحصولتحدید   - أ
یح  سب االحتی  اج الم  ائي للمح  صول طیل  ة موس  م النم  و كم  ا س  بق وروده ف  ي الج  زء األول  ف  ي ح  ساب        

  .االحتیاج المائي 
  

 :تحدید معامل االستفادة  - ب
تختلف مدي االستفادة المحصول من ھذه العناصر الغذائی ة تبع ًا لن وع الترب ة وطریق ة اإلض افة  وطریق ة              

  ):8( في جدول رقم الري المتبع كما
 N P2O5 K2O  نوع التربة  طریقة التسمید  طریقة الري

  2.6  4.0  3.3  رملیة
  النثر  الري السطحي  2.4  2.9  2.5  طمییة
  2.0  2.5  2.0  طینیة
  2.2  2.8  2.0  رملیة
  السمادة العادیة  الري بالرش  2.0  2.6  1.8  طمییة
  1.8  2.4  1.6  طینیة
  1.4  1.9  1.3  رملیة
  لھیدرولیكیةالسمادة ا  الري بالتنقیط  1.3  1.7  1.2  طمییة
  1.2  1.6  1.1  طینیة

  
 ، ppm 6ف  إذا كان ت نت  ائج تحلی ل می  اه ال ري ت  شیر إل ي النت  روجین المت اح بالم  اء      : ف ي المث  ال ال سابق   

 ك وب م اء طیل ة    500 ویحت اج مح صول البن دورة إل ي      25ppm ، والبوتاس یوم   2.5ppmوالفوس فور  
  -:ه ویتم الري بنظام التنقیط والتسمید بالسمادة الھیدرولیكیة  ونوع التربة طمییة فأنموسم نمو

  . كجمX 500000 X 1.2 / 1000000 =3.6 6= كمیة النتروجین المتوفرة في الماء 
  . كجمX 500000 X 1.7 / 1000000 =2.125 2.5= كمیة الفوسفور المتوفرة في الماء 

  . كجمX 500000 X 1.3 / 1000000 =16.25 25= الماء كمیة البوتاسیوم المتوفر في 
  

  : حساب كمیة العناصر الغذائیة الواجب توفرھا في التسمید المعدني للمحصول–خامسًا 
  

  =كمیة العنصر الغذائي المطلوب إضافتھ للمحصول 
 ومی اه  يكمی ة العن صر المت وفر ف ي الترب ة وال سماد الع ضو        (–كمیة العنصر الغذائي للمح صول المتوق ع        

  ).الري
  

  . كجم67.7 ) = 3.6 + 4.0 + 0.7 ( – 76= كمیة النتروجین الواجب إضافتھ للمحصول 
  . كجم21.5 = 2.125 + 2.0 +0.4 ( – 26= كمیة الفوسفور الواجب إضافتھ للمحصول 
  . كجم42.25 = 16.25 + 5.0 + 12.5 ( – 76= كمیة البوتاس الواجب إضافتھ للمحصول 
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  : تنحصر تأثیرات میاه الري على النباتات في
   .تأثیرات نقص میاه الري .1
 .تأثیرات زیادة میاه الري  .2

  :الظواھر الناتجة عن نقص میاه الري

 .الذبول العام للنبات وخاصة األفرع واألوراق .1
 .تلون األوراق باللون البني تلون كلي أو جزئي ألطرافھا .2
وھ ذا األث ر یب رز ع ادة ف ي مرحل ة متقدم ة م ن جف اف الترب ة ف ي            وراق باللون األصفر ،     تلون األ  .3

 .كثیر من النباتات ویصاحبھ عادة تساقط في األوراق أو جفاف وموت النبات 
  .تساقط األوراق .4

  :الظواھر الناتجة من زیادة میاه الري

ري وقد یظھر الل ون البن ي أو األص فر     أوراق بنیة أو صفراء باھتة نفس األثر الناتج من نقص میاه ال  -1
  .على شكل بقع على األوراق 

  .  تساقط األوراق النقطاع عمود الماء بسبب ضعف عمل الجذور لقلة التھویة بالتربة -2 
 نمو بطيء بسبب عفن التربة المشبعة بالمیاه وبالتالي إصابة بعض الجذور أو اغلبھا بھذا العفن مما         -3

  . المیاه والعناصر المغذیة یضعف عملھا في امتصاص
 ذبول وموت النبات عند موت الج ذور ب شكل كام ل نتیج ة اختناقھ ا لع دم وج ود األك سجین ف ي الترب ة              -4 

  . المشبعة بالمیاه لفترة طویلة 
  . انھیار النبات بشكل مفاجئ -5

ا كان  ت وعموم  ًا یمك  ن التمیی  ز ب  ین أع  راض نق  ص ال  ري وأع  راض زی  ادة ال  ري بمالحظ  ة األوراق ،ف  إذ    
األوراق جافة وتمیل للون األصفر أو البن ي فھ ذا نتیج ة نق ص ال ري، أم ا إن كان ت األوراق رطب ة أو بھ ا            

  .بقع مائیة ویمیل لونھا للبني فھذا نتیجة لزیادة الري

  ش بك م اس تخدا ویعالج النبات الذي یعاني من نقص الري بإعطائھ المقنن ات المائی ة المناس بة ل ھ ویف ضل           
كان ت درج ات الح رارة    إذا لزراعة المحمیة أو زراعة نباتات للتظلیل ف ي الزراع ة المك شوفة      التظلیل في ا  

 بینما یعالج النب ات ال ذي یع اني م ن زی ادة ال ري بمن ع         ویمكن استخدام أسلوب الزراعة الملش،      ،مرتفعة
   .التھویةب مع العنایةالري عنھ تمامًا حتى جفاف التربة 
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 النب ات ولك ل نب ات احتیاج ات معین ھ م ن       إنتاجی ھ   المسؤل ع ن األساسيھي العامل  تغذیھ النبات تعتبر
 ولو زادت عنھا یكون لھا إنتاجیتھاالحتیاجات یضعف النبات ویقل  ھذه التي لو قلت عن الغذائیةالعناصر 

 م ن  األق ل مختلف ا عل ي    عن صرا  16 عین ھ م ن   كمیات مإليالنبات حیث یحتاج النبات   عليعكسیة تأثیرات
التركی  ب   ت  دخل ف  يالغذائی  ة العناص  ر وھ  ذه األمث  ل النم  و الطبیع  ي إل  ي ی  صل حت  ى ،الغذائی  ةالعناص  ر 

 واألنزیم ات ف ي النب ات    الحیوی ة  كم ا تعم ل عل ي توجی ھ العملی ات      النوویة األحماضالكیماوي للنبات مثل 
 وتخزینھ  ا بالطاق  ةوتزوی  د النب  ات  والھ  دم والكربوھی  درات ون  شاط عملی  ات البن  اء  األن  زیموم  ساعدات 

                الترب   ة م   ن محل   ول الممت   صةاالیون   ات   یك   ون ھن   اك ت   وازن ب   ین حت   ىوتنظ   یم ال   ضغط االس   موزي  
 .)ساسیةاأل العناصر( التي یحتاجھا النبات الغذائیةالعناصر و

 
  ؟ األساسيھو مفھوم العنصر الغذائي  ما

وتق  سم العناص  ر ،حیاتھ  ھ  و العن  صر ال  ذي یحتاج  ھ النب  ات الس  تكمال دورة  األساس  ي العن  صر الغ  ذائي
 :  مجم              وعتینإل              يالنب              ات   الت              ي یحتاجھ              ا ساس              یةاأل الغذائی              ة

  الكبرى العناصر - 1
  النبات أجزاءوھي التي یحتاجھا النبات بكمیات كبري وتدخل في تركیب 

 .وأغشیتھا جدر الخالیا تشكل :  والكالسیومواألكسجینالكربون والھیدروجین  •
 االمینی  ھ وت  دخل ف  ي تك  وین   األحم  اضت  شكل ج  زء م  ن   : والكبری  ت النت  روجین والفوس  فور  •

 . للبروتوبالستاألساسي البروتینات والبناء
 .لالكلوروفیمكونات  یدخل في : المغنسیوم •
 .الكربوھیدرات یساعد في بناء : البوتاسیوم •

 الصغرىالعناصر  - 2
 حیث الكبرى عن العناصر أھمیھتقل  ال حیویة كقیمھ أنھا إال، نبات بكمیات قلیلھ جدا التي یحتاجھا ال ھي

  . األنزیمات ومرافقات األنزیماتوتدخل العناصر كجزء في  ، یحتاجھا النبات لتكشفھ الطبیعي
 

  الغذائیةللعناصر  المتداخلة التأثیرات
 أمثل ھ  وفیم ا یل ي   خ رى األاط العناصر  خلل في عنصر سیؤثر بدورة علي نشأي إننعلم جیدا  أنیجب 

 : الغذائیةلتداخالت العناصر 
 . الكالسیوم تسبب نقص في الحدیدأوالفوسفور  أوعند حدوث نقص في البوتاسیوم  .1
 . نقص الحدید والبوتاسیومأعراضتظھر  ارتفاع نسبھ الفوسفور كثیرا .2
 منھ ا ف ي الت ي    أكث ر ص الحدی د  النباتات التي تشكو من نق  نقص البوتاسیوم تكون شدیدة فيأعراض  .3

 .حصلت علي كفایتھا من الحدید
بكمیھ البوتاسیوم  أساسي نقص الحدید تتحدد بشكل أعراض فان شدة العادیةفي مستویات الفوسفور  .4

 . للنباتالمضافة
وال ذي یك ون مالئ م طبیعی ا وج د ان ھ یك ون         الملیون/ جزء  40 مستوي الفوسفور عندما یكون بتركیز .5

مفی دا عن  دما یك  ون م  ستوي   لكن ھ یك  ون  الملی  ون/ ج زء   8 ك  ون م  ستوي الكال  سیومعن دما ی  س ام 
 .الملیون / جزء64 الكالسیوم مرتفعا

 Stronitum الح  ال ف  ي   كم  ا ھ  و أخ  ر یح  ل فیھ  ا عن  صر مح  ل عن  صر   أنبع  ض الح  االت یمك  ن   .6
 فق د ، م محل البوتاسیو Rabidium  والرابیدیوم-الكالسیوم   یحل جزئیا محلأناالسترونشیم یمكن 

 یوض ح  أخ ر  وھناك مثل منخفضةالكالسیوم  یكون ذو فائدة فقط عندما تكون نسبھ Stronitum وجد
مث   ل   االمینی   ھاألحم   اض یح   ل مح   ل الكبری   ت ف   ي بع   ض أنیمك   ن  Selenium  ال  سیلینیوم أن

 .Selenocystine  سیلینوستینأو Selenomethionine سیلینومثیونین
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 تتداخل االرس ینات م ع   أن حیث یمكن التربةلي امتصاص العناصر من ع المغذیةیؤثر تداخل االیونات  .7
 م ع الكلوری د   Bromide م ع الكبریت ات والبرومای د    Selenat وال سیلینات  امت صاص الفوس فات  

Chloride والرابیدیوم Rabidium مع البوتاسیوم. 
لت  شخیص  مم  ا یجع  ل اأخ  ر لعن  صر مرئی  ة نق  ص أع  راض ی  سبب أن یمك  ن الغذائی  ةالعناص  ر  تفاع  ل .8

ب سبب ت شابھ    للغای ة فت شخیص نق ص العناص ر عملی ھ معق دة       ، ل یس ص عب لك ن غی ر مؤك د      المرئ ي 
 وتل وث  الفیروس یة   ع ن زی ادة بع ض العناص ر ك ذلك االص ابھ      المت سببة  األعراض النقص مع أعراض

 .خرىاأل الممرضةالھواء والكائنات 
 

 أووالتي تح د م ن نم و النب ات      األراضي  یعاني النبات من نقصھا في بعضأن العناصر التي یحتمل إما
النت روجین والفوس فور والبوتاس یوم والمغنی سیوم       ظ روف مرض یھ ھ ي   أو غیر طبیعیھ أوضاع إليتؤدي 

 ة بن سب ه وج ود أو عن صر  أيوعموم ا غی اب    ،  البورونوأحیاناوالحدید والمنجنیز  والكبریت والكالسیوم
 نق ص  أن كم ا  ، الترب ة  نف س نت ائج نق صھ ف ي     إل ي دي  علي شكل غیر قابل لالمتصاص ی ؤ أو مناسبةغیر 

 وق ف وتعوی ق   إل ي  أومرض یھ   أوض اع  إل ي ی ؤدي   ال دفیئات   ف ي أو في تربھ الحق ل  أكثر أو أساسيعنصر 
  . نمو النبات وتكوین الثمار
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 التربةفي  المعدنیة عن نقص العناصر الناتجة اإلمراض
 م ن محل ول   Available  ال صاحھ الممت صة ال صورة    ف ي ساسیةاألن العناصر  مأكثر أونقص عنصر 

  . مرضیھ وینخفض المحصولأعراضیؤدي لظھور  Soil Solution التربة
  : التربةفي  الغذائیة عن نقص العناصر الناتجة األمراضنستعرض بعض 

  
 : م                       رض الب                       رة ال                       صفراء ف                       ي القم                       ح     •

 المظ  اھر الغی ر طبیعی  ھ ف  ي نم  و  بواس  طةك ن اكت  شافھ  الم  رض وال یم نق ص النیت  روجین یت  سبب ف ي ھ  ذا  
  :المرض  لھذاالرئیسیة األسباب أنویعتقد  في الحبوب بعد الحصاد المحصول لكن یكون واضح

 . المؤثرة علي الحبوبالمناخیةالعوامل  -
  .البیئة تأثیر عن مستقلةتعمل  وراثیة أسباب -
 .التربة في لمائیةا  بسبب عدم تناسب العالقاتغذائیةاضطرابات  -
 . النیتروجینإلي التربة یزداد المرض بزیادة نسبھ البوتاسیوم والفوسفور في -

 :  من الظروف مثالهالكالسیوم مع غیر  یساھم فیھاأمراضوھناك عدة 
 .عفن الطرف الزھري في الطماطم -1
 . في الكرفساألسودالقلب  -2
 .النقرة المرة في التفاح -3
 .ي الكرنب فالقمة احتراق - 4
  . في الكتانالقمة ذبول - 5

 
 : م                                                    رض الرم                                                    ال •

ن ھ ذا الم رض   أل،  نق ص المغنی سیوم   نتیج ة تظھ ر عل ي نب ات ال دخان       الت ي لألع راض  ھ ذا االس م   أعط ي 
ویظھ ر  ،  الغزی رة  اإلمط ار  كث رة  نتیج ة  التي یكون ق د غ سل منھ ا المغنی سیوم     الرملیة األراضيیحدث في 

ال شحوب    ویتق دم األرض م ن س طح   القریب ة  السفلیة األوراقعلي قمم  تبدأالمرض علي ھیئھ شحوب  ھذا
متق زم   كل ھ ش احب و   في حالھ االص ابھ ال شدیدة یك ون النب ات     ، الورقة یشمل جمیع سطح حتى الورقةفي 

تمیزھا عن مرض الرمال مثل   الدخان یصاب بعدة مسببات تؤدي للشحوب والتي یجبأنویجب مالحظھ ،
 .الفیروسیة أو الطفیلیةاالصابھ   عنأو عن نقص الكبریت أو البوتاسیوم الشحوب الناتج عن نقص

 
 :الرمال  من مرضالوقایةكیفیھ 

 .بمواد تحتوي علي المغنیسیوم لم تزود  ماالنقیة البوتاسیھ األسمدةیجب عدم استعمال  .1
  لح  دوث نق  ص المعرض  ة الرملی  ة األراض  ي  عل  ي مغنی  سیوم ف  ي المحتوی  ة األس  مدةیج  ب اس  تعمال   .2

 .العنصر
 كبریت  ات امونی  وم عن  دھا یج  ب اس  تعمال الجی  ر     أوبوتاس  یوم   فیھ  ا كبریت  ات أس  مدةعن  د اس  تعمال   .3

 .المغنیسیوم  ذات محتوي منواألسمدة
المغنی  سیوم یمك  ن رش  ھا بكبریت  ات    لجمی  ع النبات  ات الت  ي تع  اني م  ن نق  ص بالن  سبةب  شكل ع  ام ف  ان  .4

 المغنی سیوم  الت ي تع اني م ن نق ص     األراض ي   ف ي إم ا  ، س ریعة  إس عافات المغنیسیوم وذل ك عل ي ش كل    
 كم ا ھ و الح ال ف ي     مرغوب ة كمی ات الجی ر الكثی رة غی ر      وعن دما تك ون  ،  الحجر الجی ري  إلیھافیضاف 
 .یمكن استعمال كبریتات مغنیسیوم رشا مع مخلوط بوردو  التي ستزرع بطاطس عندھااألراضي

 
  في الشوفان الرمادیة السنبلةمرض  •

 البقع ة  أو  ب التخطیط الرم ادي  أی ضا وی سمي الم رض   ،  عن نقص المنجنی ز  اتجةالن األمراضوھو من 
وھذا المرض یصف نقص المنجنیز علي ال شوفان وبع ض    ، ھالھالی حةفالل أو الجافة البقعة أو ،الرمادیة

  .خرىاألالنجیلیات 
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  لفح                        ھ باھ                        اال ف                        ي ق                        صب ال                        سكر        •

 األخ ضر باھ اال باض محالل الل ون      م رض لفح ھ  یتمی ز ،  عن نق ص المنجنی ز   الناتجة األمراضوھو من    
 أو باھت  ھ واض  حة طویل  ةذل  ك ظھ  ور خط  وط    یتب  عالورق  ة قم  ة باتج  اهالطبیع  ي الموج  ود ب  ین الع  روق  

 النامی ة ویظھر المرض علي النباتات  ، متحللةبقع   بیضاء وكلما تقدم المرض تظھرإليخضراء مصفرة 
 . المنجنیز نسبھ عالیھإليھ الحدید بالنبات تكون نسب  عندماوالقلویة الجیریة األراضيفي 

 
  السكر  في بنجراألصفرلتبرقش    ا •

یظھ ر ھ ذا الم رض عل ي ش كل اص فرار یك ون غالب ا         ،  ع ن نق ص المنجنی ز    الناتجة األمراض وھو من
 عل ي  البدای ة   ف ي األعراض القوام بشكل محدد تتكون خفیفة أو الرملیة األراضي في النامیةالنباتات  علي
بقع ا م ائال لل ون البن ي ف ي       كلما زاد االصفرار ف ي ش دتھ یتك شف   ،  حدیثھ النمو الورقة تبرقش علي شكل

  .الورقةتاركا ثقوبا في  ثم یموت النسیج النباتي المصاب ویسقط ، المبرقشةالمناطق 
  

  البسلة في ھالغد ق األراضيبقعھ  •
 أو لل ون  مائل ة  الم رض م ع بق ع     ھ ذا أع راض تتك ون  ، المنجنیز   عن نقصالناتجة األمراضوھو من 

 اللون علي ب ذور  داكنة الفاصولیا كذلك تظھر بقع أصناف وبعض البسلةفي  تجویفات علي مركز الفلقات
  وتظھ ر الب سلة  ف ي  الورق ة  م ن عل ي   األع راض  تختف ي  أن ل نقص المنجنی ز ویمك ن    الح ساسة  البقولی ات 
 الم صابة  األوراق ف ال شحوب ب شدة وال ت صل    تمام ا بینم ا عل ي الفاص ولیا یتك ش     س لیمة  وكأنھ ا النبات ات  

  .للحجم الطبیعي
  معالج                                         ھ نق                                         ص المنجنی                                         ز   

 لك ل   كلوری د المنجنی ز  أومن كبریتات المنجنیز  باوند 100 - 50 ةضافأیمكن معالجھ نقص المنجنیز ب   
ي یمكن ایونات الحدید الت  مثلالتربة وعلي كمیھ االیونات في التربة حموضةلكن الكمیھ تعتمد علي  أیكر

   . توجد فیھا أن
  عفن القلب في بنجر السكر •

 األراض ي  العف ن الج اف ینت شر ھ ذا الم رض ف ي       أو عفن الت اج  أیضا یسمي، ناتج عن نقص البورون 
 عل ي  أوال األع راض تظھ ر  ، م ن المح صول    30% إل ي الم رض خ سائر ت صل      حی ث ی سبب ھ ذا   الجیری ة 
وی صبح قل ب البنج ر مت ورد      ،  البن ي ث م تم وت   أو األس ود  الل ون  إل ي  في التاج ثم تتح ول  الحدیثة األوراق
 حجم كبیر وتك ون  إليتكون قد وصلت  أن علي الجذور بعد األعراضتظھر ،  صغیرة جافھ أوراقویحمل 

 . الجذر  بنیھ علي انسجھرمادیة علي شكل تلونات األعراض
  .األسمدة مع التربة إلي البوراكس ةبأضاف : العالج

 
  صلیبیاتالقلب البني في ال •

الق رنبیط یك ون الم رض واض حا ف ي      ، الكرن ب  ، الفج ل  ، ف ي اللف ت    ش ائع ، ناتج ع ن نق ص الب ورون    
/ كج م  10  ةبأض اف یع الج ھ ذا الم رض    ،  علي الجذور ویصبح النبات متقزم ا  داكنة  علي شكل بقعالبدایة

  .والفجل  الكرنب والقرنبیطأمراضمن البوراكس في حالھ  أیكر
  

  تشقق ساق الكرفس •
مظھ ر زیت ي عل ي ال سطح       الم رض عل ي ش كل بق ع ذات    أعراض أولتظھر ، ناتج عن نقص البورون 

تتح ول ج ذور   ،  الل ون البن ي ال داكن    إل ي   وجفت تتحول البقعنسجةاأل كلما ماتت األوراق ألعناقالداخلي 
 م ن  األخی رة ح ل  تم وت النبات ات ف ي المرا    ، الجانبی ة تفرعاتھ ا    اللون البني وتم وت إلي المصابةالنباتات 

  .نقص البورون
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   في التفاحالجافة البقعة •
 الفلینی ة ی سمي الم رض النق رة      نقص البورون وضوحا في التفاح تظھر عل ي الثم رة  أعراض أكثر أن

عن دما یك ون نق ص الب ورون ح ادا ولك ن معظ م          فق ط األوراق ت صاب  المتحلل ة  البق ع  أو القل ب الفلین ي   أو
  . تكون علي الثماراألعراض

  
   في الحمضیاتالصلبة ثمرةال •
 الموص لة  ن سجة ألا أو ف ي الحم ضیات عل ي ش كل اص فرار ف ي اللح اء        نالب ورو  نق ص  أع راض  تظھ ر 

  عل ي المجم وع الخ ضري م شابھھ لتل ك     األع راض تكون بعض ،  علي شكل حلقات داخلیھ التأثیر ویظھر
م  ن  ون تجم  ع كثی  رب  سبب نق  ص الب  ور ، األغ  صان أوالت  ي تظھ  ر بع  د ح  دوث تحلی  ق میك  انیكي للج  ذع   

ذل  ك ت  صبح   الج  ذور وبع  دإل  ي والثم  ار وت  سمح بكمی  ھ غی  ر كافی  ھ ب  المرور  األوراقالكربوھی  درات ف  ي 
  .الحیویة ضعیفةالشجرة 

 
   الحمضیاتأوراقتبرقش  •

ف   ي كالیفورنی   ا   Mottle Leaf الم   رض باس   م  وی   سمي ھ   ذا ، تظھ   ر عن   د نق   ص الزن   ك   
وكلما زاد النقص ف ي الزن ك    الحدیثةرض علي النموات یظھر ھذا الم، في فلوریدا  Frenchingویسمي

  .الحدیثة والنموات األوراقكلما صغرت 
  

  البیضاء في الذرة القمة •
 نق ص الزن ك وض وحا    أع راض  أكث ر الم رض ع ن نق ص الزن ك حی ث تظھ ر نبات ات ال ذرة          یت سبب ھ ذا  

  خ الل األعراضة تظھر في حالھ النقص الشدید ، الحولیةالتمییز عن جمیع محاصیل الحقل  وسھولھ في
عل ي ك ل    ةن سج  بیضاء م ن األ عریضة عبارة عن شرائح التربة بعد ظھور البادرات فوق سطح أسبوعین

  .جانب من جوانب العرق
  

  نقص الزنك في قصب السكر •
 وض وحا ل نقص الزن ك ف ي ق صب ال سكر ھ و ظھ ور ل ون اخ ضر ش احب              واألكثر المبكرة   األعراض أن

 .الورقة في علي طول العروق الكبیرة
 

 Zinc Chelate أو الزنك علي شكل كبریتات الزنك ةأضافعن طریق   نقص الزنكأصالحیمكن  الوقایة
كبریت ات   كجم 2 -1.5 برشھا  فیمكن معالجھ نقص الزنك وذلكاألشجار في إما التربة إلي أو النباتات إلي
  .زنك

  
   في الذرة وقصب السكرالمستصلحة األراضي أمراض •
 وض وحا  أكث ر  وتك ون  الحدیث ة  األوراقنقص النح اس ف ي ال ذرة وق صب ال سكر عل ي        الأعراض تظھر

 العلوی ة  األوراق المبكرة علي شكل اصفرار واضح علي األعراض النمو وتكون التامةالنباتات غیر  علي
  . السنالحدیثة

  
 الطماطم والبصل، البقولیات   فيالمستصلحة األراضي أمراض •
 أوونبات ات العل ف عل ي ش كل ظھ ور ل ون اخ ضر رم ادي          بقولی ات  نقص النحاس ف ي ال أعراضتظھر 

 الل ون الباھ ت م ع مظھ ر رم ادي      إل ي  البرس یم الحج ازي   أوراق  اخ ضر زیت وني تتح ول   أواخ ضر م زرق   
ح واف    وتلت ف ةفتك ون متقزم    ف ي الطم اطم   و ت صبح ال سالمیات ق صیرة    و یظھ ر النب ات تق زم ف ي النم و     

  .ةبصیالت صفراء باھت یكون النبات  في البصلإما ، الداخلإلي األوراق
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   السوط في القرنبیط والصلیبیاتالورقةمرض  •
م ن    ال سوط الورق ة  لنقص المولبی دنیوم وان م رض   الحساسةالقرنبیط والصلیبیات من النباتات  یعتبر

 ش فافة ص غیرة   دائری ة  علي شكل مناطق األعراض تبدأ لنقص المولبیدنیوم والواضحة الممیزة األمراض
 الورق ة مثقبھ كلما اتسعت   المناطق وتصبحھذه وبالقرب من العرق الوسطي تتسع الرئیسیةلعروق بین ا

  .الورقةفي حواف   بدون انتظام مسببھ حدوث تموجات وتشققالورقةوتنمو انسجھ 
  

   الفاصولیا واصفرار البقولیاتةسمط •
والتي تسبب  Nitrification في البقولیات یكون مرتبط تماما مع وقف عملیھ المولبیدنیوم نقص أن

عل ي الفاص ولیا عل ي ش كل ش حوب وظھ ور تبرق شات ب ین          األع راض  نقص النیت روجین وتظھ ر   أعراض
  .األوراق بین العروق وفي حواف نسجةاأل  بموت وتحللمتبوعةالعروق تكون 

 ل ي إ األمونی وم  أوم ن بولبی دات ال صودیوم     ج م 30 ة بأض اف  ع ادة  المولبی دنیوم یعالج نقص  المقاومة
 ال صرف  س یئة  األراض ي  جی د ف ي   ت أثیر  ب الجیر ل ھ   الترب ة كذلك تزود  علي االیكر ویرش جالون ماء 100

  . النقص شدیدةأعراض حیث تكون ةالحامضی واألراضي
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 )التسمم المعدني( المعدنیة  عن زیادة العناصرالناتجة األضرار
لذلك   النباتبواسطة ال تمتص أو لتغذیھ النبات مطلوبة سواء كانت ةبالترب موجودة المعدنیة العناصر

 ف ان  فائ ضة   وج دت بكمی ات  أن الطبیع ي لك ن   لنم وه  بكمی ات مثل ي   ةأساس ی  عناص ر  إل ي یحت اج ك ل نب ات    
نق  ص العناص  ر   مرض  یھ مث  لأع  راضزی  ادة العناص  ر ت  سبب ، النب  ات یمت  صھا وتت  راكم بكمی  ات س  امھ  

وتحمل ھ ال وراثي ومقدرت ھ     سبھ زائدة من العناصر یتوقف علي النوع النب اتي ومقدرة النبات علي تحمل ن
 وراثی ة العناص ر یعتم د عل ي عوام ل      االمتصاص الغذائي وت راكم  ، مختلفةعلي امتصاص وتراكم ایونات 

 تؤثر علي بالتربة الموجودة المختلفةبین العناصر   والنسبللتربة والكیمیائیة الطبیعیةوبیئیھ كالخواص 
 . خرىاأل یؤدي لنقص العناصر الغذائیة ب سمیتھا حیث زیادة بعض العناصرحس

 
   زی                                         ادة النیت                                         روجین ت                                         أثیر

  التغذی ة  في النبات من حیث مشاركتھ في وتأثیرا نشاطا المعدنیة الغذائیة  العناصرأكثرالنیتروجین یشكل 
 خاص ة سبب ض رر للنب ات   یوج د بكمی ھ زائ دة بحی ث ی        ف ان النیت روجین ن ادرا م ا    العادی ة  وف ي الظ روف  

 األس مدة م ن    كمیات كبیرةةأضاف عن طریق الزراعیة عن بعض العملیات ناتجةلكن الزیادة ، المحاصیل 
  .ةالنیتروجینی

 : النیتروجین  التي یسببھا زیادةاألضرار
  .النمو الخضري  في نضج المحصول ذلك الن النیتروجین یشجعتأخرتسبب  .1
زی ادة كبی رة ف ي ط ول النب ات       ك ذلك ت سبب  ، في محاص یل الحب وب   تجعل القش ضعیف وتسبب الرقاد  .2

 . الرقادإلي  یؤديالسنبلةوزیادة طول السالمیات مع ضعف الساق وثقل 
 . النبات مما یعیق عملیھ الشحن والتخزینإنتاجیھسوء  .3
 تجع  ل النب  ات ذو مجم  وع خ  ضري ع  صائري وج  در الخالی  ا ض  عیف بالت  الي یقل  ل ق  درة النب  ات عل  ي   .4

 .الطفیلیة األمراضمقاومھ 
 

   زی                                          ادة البوتاس                                          یومت                                          أثیر
 تح دث فق ط ف ي حال ھ ط ول م دة       أنللنب ات لكنھ ا ن ادرة الح دوث ویمك ن       زی ادة البوتاس یوم ت سبب الت سمم    

 .ھالنیتروجینی أوالبوتاسیھ  األسمدةاستعمال 
 :البوتاسیوم  التي تسببھا زیادةاألضرار

 أح داث  ھ ي  ساس یة األ الت أثیرات  أنرة لك ن یب دو   س اما مباش    الم ستوي المرتف ع م ن البوتاس یوم ل یس      .1
 .الكالسیوم والمغنیسیوم والحدید  مثلخرىألانقصا في االیونات 

 أن یمك ن  األوراقفي   3 % التي تزید عنالعالیةالتركیزات  ن البوتاسیوم قلوي وبالتالي فاننظرا أل .2
 .القلویة ألضرار ضار مشابھ تأثیریكون لھا 

 یك  ون ب  دیال ل  ھ وبالت  الي یح  دث ع  دم ت  وازن ف  ي ن  سبھ  أوال  صودیوم  وم م  ع یعم  ل البوتاس  یإنیمك  ن  .3
 . الكالسیومإليالصودیوم 

 
   زی                              ادة ال                              صودیوم والكال                              سیوم  ت                              أثیر

تك ون    مباش رة للنب ات لك ن غالب ا م ا     أض رار   ت سبب أن الكالسیوم یمك ن  أوالكمیات الزائدة من الصودیوم 
ی سبب زی ادة ال صودیوم     ، للترب ة  العناصر ھذهالتي تسببھا  القلویة الصفات أو بالملوحة متعلقة األضرار
  : متعددة للنباتات منھاأمراض

 
   البیضاء في الحبوبالقمة .1

              مرتفع  ھ ال  صودیومأراض  ي وھ  ذا الم  رض ش  ائع ف  ي كثی  ر م  ن محاص  یل الحب  وب الت  ي ت  زرع ف  ي     
 األب یض  أو األب یض  الل ون  ل ي إ ب ان تتح ول   الورق ة  قم ة  عل ي  األع راض  حی ث تظھ ر   )القلوی ة  راض ي األ(

  . تكون الحبوب مشوھھأن ویمكن أغمادھا تخرج من أن وتفشل السنابل من الورقة المخضر ویلتف نصل
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 القمةاحتراق  .2
 س واء ك ان ع ن طری ق     ب سرعة  ال صودیوم یم تص   أن حی ث  مالح ة  بمی اه ال ري   یظھر ھ ذا الم رض عن د     

 .األوراق أوالجذر 
 

   زی                                           ادة الكلوری                                           د ت                                           أثیر
 ال سامة ل ذلك التركی زات   ،  الكال سیوم  أو ھ الكبیرة من الكلور تكون موج ودة دائم ا مرفق ھ لل صودیوم    الكمی

تك ون  ،  الكال سیوم  أوماء الري في غیاب زیادة ال صودیوم   أو التربة توجد في أنمن الكلور منفردا یمكن 
 الظ روف ف ان   ھ ذه  تك ون درج ات الح رارة عالی ھ والتبخی ر س ریعا تح ت         ش دة عن دما  أكث ر  الكل ور  أض رار 

 نسبھ الكلور أن إال التسمم ة درجإلي یصل تركیز الكلور أنعلي وال یثبت أیكون  امتصاص وتراكم الكلور
م ن ال وزن    % 1 – 0.5  توجد في المجموع الخضري والت ي تل زم لظھ ور حال ھ الم وت تت راوح م ن        التي

  .للورقةالجاف 
  

  المنجنی                                           ز  زی                                           ادةت                                           أثیر
  وبالت الي یك ون غی ر مت وفر للنب ات عن دما      ذائب ة  غی ر  بأش كال  مرتبط ا  بالترب ة الموج ود   معظ م المنجنی ز  

ق ابال ب شكل كبی ر ومت وفر بتركی زات       ی صبح المنجنی ز   PH = 5.5  رق م إل ي  الترب ة  حموض ة ینخفض رق م  
 ف ي مق درة الن وع    الوراثی ة المنجنیز علي الكفاءة   یحدثھيوالضرر الذ السمیةتعتمد درجھ ، سامھ للنبات 

 علي النمو والفراولة مقدرة بعض النباتات مثل الشوفان أن، المنجنیز   استیعابأوي علي امتصاص النبات
  انخف اض امت صاصھا واالس تبعاد االختی اري    إل ي الم ستوي الع الي م ن المنجنی ز یع زي        ذاتاألراضيفي 

 . المجموع الخضريإليللمنجنیز كفاءة النبات في نقل المنجنیز من الجذور 
 :  منھااألمراض المنجنیز بعض ویسبب زیادة

 .  في الساقالمتحللة الخطوط أوتحلل القلف الداخلي  .1
 . الورقةتجعد  .2

 ةبأض اف  وذل ك  الترب ة  حموض ة تخف یض    عن سمیھ المنجنی ز تك ون ع ن طری ق    الناتجة المقاومة:المقاومة
 .ذوبان وتوفر المنجنیز للنبات  حیث تقللالمشابھة المواد أوكربونات الكالسیوم 

 
  نالب                                           ورو زی                                           ادة أثیرت                                           

 ة عالی  ة یوج د الب ورون بن سب   الجغرافی ة ف ي كثی ر م ن المن اطق       ھام ھ ة تمثل مشكلھ زراعینالبوروسمیھ 
 ال سمیة  أع راض وتظھ ر   ، ة في ماء الري عالی  ھ عندما تكون نسبتخرىاأل  عناألراضيطبیعیا في بعض 

  یحدث فیھاأنیلبث   ثم الالحدیثة فرعاأل في نمو إسراعالكرز والخوخ علي شكل ، المشمش  , علي اللوز
، مت وفرا بكث رة     عندما یك ون الكال سیوم  خاصة األزھار یثبط تكشف أن زیادة البورون یمكن أنبل ، موت 
ویعتب ر   ، الورق ة تحط م ان سجھ     الثم ار یك ون ب شكل غی ر مباش ر وذل ك ب سبب       إنتاج سمیتھ علي تأثیرلكن 

 0.5  عنتركیزه زاد إذا الحساسة النباتیة األنواع لیا ویؤثر علي عاتركیزه عندما یكون تأثیرالبورون ذو 
واالختالف ات الكبی رة ف ي     ، الورق ة ان سجھ   ف ي  الملی ون / ج زء 190  م ن أكث ر  أوف ي الم اء    الملی ون  /ج زء 

 . والماءالتربةاالختالفات الكبیرة في معدل تراكم البورون في  إلي النباتات للبورون ترجع حساسیة
 

  النح                                           اسزی                                           ادة  ت                                           أثیر 
 في استعمال النح اس كمبی د للفطری ات    الصفة ھذهمن السنوات واستغلت  عرفت سمیھ النحاس منذ العدید

 وتعتبر الكمیھ الكبیرة من النحاس ض ارة للنبات ات  ،  الضارة للنبات والحیوان اآلفات ولمقاومھ العدید من
 النح اس ع ن   عن دما یزی د تركی ز   ،  النب اتي  اإلنت اج  وتخف ض  اللیفی ة  فھ ي تخف ض تك شف الج ذور     الراقی ة 

 االرتفاع الطفی ف ع ن ذل ك ی سبب ش حوب للنب ات       إماینخفض  في الماء فان نمو النبات الملیون/ جزء0.5
 النحاس ھو عن طریق تداخلھ في تف اعالت  أضراروالسبب في ، الحدید  مثل الشحوب المتسبب عن نقص

 . حدیدإلي والتي تحتاج تخصصةم أنزیمیھ في تعطیل تفاعالت أساسي البناء والھدم وبشكل
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  االلومنی                                          وم زی                                          ادةت                                          أثیر 

  حی ث یزی د تركی ز   األمط ار  م ن  العالی ة  ذات الكمی ات  األراض ي لاللومنیوم یحدث طبیعیا ف ي   التركیز السام
 الس  تعمال نتیج  ةاق  صد  توض  یح (  بالكبری  تالترب  ة أص  الح أو األس  مدة الس  تعمال نتیج  ة أوااللومنی  وم 

االلومنی وم عل ي    ویوج د  ) األمونی وم  كبریت ات  أو، ك یكبریت ات الحدی د  ،  االلومنی وم  مثل كبریت ات  األسمدة
 األراض  يالكبی  رة من  ھ ف  ي     حی  ث تتجم  ع الكمی  ات  الترب  ة حموض  ة وذل  ك اعتم  ادا عل  ي   مختلف  ة أش  كال

  الملی  ون / ج  زء 10  زاد ع  ن إذا یك  ون االلومنی  وم ض  ار ف  ي ال  شكل ال  ذائب      أن ویمك  ن الحام  ضیة
  PH=5. الترب    ة حموض    ة وص    ل رق    م إذا ال    سمیةال    ذوبان وع    الي  نی    وم ع    اليوی    صبح االلوم

  
  زی                                            ادة النیك                                            ل ت                                            أثیر 

بینما المجموع الكلي  ملیون/ جزء 40  نسبیا حواليمنخفضة علي تركیزات حتىیكون النیكل ساما للنبات 
یك ون النیك ل    أنویمك ن   الملی ون / ج زء  40 -10  م ن النیك ل یت راوح غالب ا ب ین     الزراعی ة  الترب ة لمحت وي  

 التي ت سببھا س میھ النیك ل    األعراض أن Serpentine  من صخور السربنتینالمشتقة األراضيعلي في أ
 ش حوب عل ي الح واف وب ین الع روق ویظھ ر بع ض        األوراقحی ث تظھ ر   ، نق ص المنجنی ز    أعراضتشبھ 
 .والتحلل البقع

 
  زی                                           ادة البریلی                                           وم ت                                           أثیر

ویعتب ر وج ود    الملی ون / ج زء   5 - 3 م ن  كل واضح عل ي تركی زات   یثبط نمو النبات بشأنیمكن للبریلیوم 
 الت ي  الظاھری ة  واألع راض  ف ي الم اء یزی د ع ن واح د ج زء ف ي الملی ون         تركی زه  أص بح  إذاالبریلیوم س ام  

وزیادتھ تسبب  سمیھ البریلیوم ھي تحول الجذور للون البني وتفشل في ان تستعید نموھا الطبیعي تسببھا
 .لوضع الطبیعي مبكرا عن اأزھارا

 
  زی                                           ادة اللیثی                                           وم   ت                                           أثیر 

ت ضعف نم و    أنوالت ي یمك ن    الملی ون / ج زء   0.1 الري بتركیز حوالي میاه أنواعیوجد اللیثیوم في بعض 
 مع دن  أيكمی ھ    ع ن زی ادة  المت سببة  األع راض  س میتھ ت شبھ   وأعراض، النبات وتسبب شحوب واحتراق 

 أعن  اقت راكم اللیثی وم ف ي      م ع مرتبط ة  اللیثی  وم  س میھ أض رار  أع راض  أنب ل  ،  وھ ي لی ست ممی زة    أخ ر 
 األض رار فان  الملیون/ جزء  100 الخضري  في المجموعتركیزه في النبات عندما یصبح الورقةوانسجھ 

 .عام تظھر بوضوح وبشكل
 

  زی                                            ادة الحدی                                            د  ت                                            أثیر
الم رض   د حی ث ت سبب زی ادة الحدی     األرز ت سبب زی ادة الحدی د س میھ ف ي بع ض الح االت كم ا ف ي          أن یمكن

 القدیم ة  األوراقحی ث تظھ ر بق ع بنی ھ عل ي       , ف ي غینی ا والتبق ع البن ي ف ي س یالن       Mentek الم سمي 
 عل ي ط ول   خاص ة  القاع دة  باتج اه محم ر وال ذي ینت شر      ذات ل ون بن ي  األوراق ھ ذه وبالتدریج تصبح قم م  

 . اللون البنيإلي األجزاء ھذهالحواف كلما تقدم المرض تتحول 
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   اتالنباتعلى  التي تظھر یر طبیعیة الغاألعراض
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  أعراض نقص العناصر الغذائیة
  

  عنصر النتروجینأعراض نقص  -1

  
 أعراض النقص الوظیفة العنصر

 جینالنیترو
(N) 

أساسي لتكوین البروتین 
داخل النبات وكذلك 

أساسي للمجموع 
  . الخضري

یق  ل نم  و النب  ات وی  شحب لون  ھ فف  ي البدای  ة یتح  ول ل  ون األوراق ال  سفلي إل  ي         
الم  صفرة وباس  تمرار ال  نقص یتح  ول ك  ل النب  ات إل  ي الل  ون األخ  ضر       األخ  ضر

التي بھا نقص أزوت الوریقات وتظل الثمار صغیرة والنباتات  الشاحب ویقل حجم
كم ا یمك ن أن   ) الب وتریتس  (                الرم ادي   تكون عرضھ لإلصابة بالعفن

 تصاب باللفحة

وذلك بإدخالھ ا   بالتسمید النیتروجیني خصوصًا في المراحل األولي من نمو النبات وبدایة دورات النمو االھتمام : العالج
 . .)المنزرع وكثافة الزراعة  لصنفویراعي طبیعة نمو ا( التسمید  ضمن برنامج

  .20 – 20 – 20: السماد المستخدم
  .دونم/ كجم  2-1.25بمعدل  أو مع ماء الري)  لتر ماء 150 – 100 (  دونم/ كجم 1-0.5من  رشا بمعدل : الستخداما 

   .المتبع والموصي بھ وذلك علي حسب نوع المحصول والبرنامج السمادي
  

  وسفورعنصر الفأعراض نقص  -2
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 أعراض النقص الوظیفة  العنصر

  (P) الفوسفور

أساسي للنشاط ال داخلي ف ي النب ات حی ث      
ان    ھ أس    اس مركب    ات الطاق    ة وین    شط     

الف  سیولوجیة وك  ذلك تك  وین    العملی  ات
  الجذور

م  و النب  ات ویك  ون ال  ساق رفیع  ًا ویق  ل حج  م الورق  ة      یق  ل ن
قم م الوریق ات ویك ون ل  ون     وتتح رش وتنحن ي ألس فل عن د    

س طح الورق ة العل وي اخ ضر م زرق ول ون ال سطح ال  سفلي        
  . العروق یكون بنفسجیا بما فیھ

 ز االھتمام في بدایةالفوسفاتي وخصوصا عند التجھیز للزراعات وأیضا خالل النمو ویرك االھتمام بالتسمید : العالج
وذلك مع أتباع برامج التسمید الموصي بھا تبعا  وتكوین المجموع الجذري وكذلك مرحلة تكوین البذور دورات النمو

 .للصنف ونوع التربة
 ).مع ماء الري یستخدم حقنًا(أحادي فوسفات األمونیوم  (MAP) مركب (1)
تیسر الفوسفور للنباتات لفترة طویلة نظرًا الحتوائھ  ویضمنسماد فوسفاتي حیوي حامضي التأثیر  : بیوفوسفور (2)

 . التربة مما یزید من تیسر الفوسفور (PH) الفوسفور ویساعد في خفض على میسرات
  مع تجھیز التربة للزراعة تخلط علي السماد العضوي أو یتم تقلیبھا بجواردونم  / كجم 60  : معدالت االستخدام

 . النباتات
  .  رشًا دونم/ 3 سم250مخصب عالي النشاط یستخدم رشًا بمعدل  X - فوسفو ام منتجأو استخد (3)

  
  عنصر البوتاسیومأعراض نقص  -3

  

 أعراض النقص الوظیفة العنصر

 (K) البوتاسیوم

یلع ب دورا كبی را ف ي انتق  ال    
العناص    ر الغذائی    ة وزی    ادة  

 المحصول في الكم والجودة
ولھ دور ت دعیمي ف ي زی ادة       

  . جدر وتلجننھاسمك ال

تلون حواف األوراق باللون األصفر الباھت وعندما یزداد ال نقص یعط ي     
حولھ ا ح واف بنی ة ف ي المن اطق ال صفراء ویق ل نم و النب  ات          بقع ًا میت ة  

المراحل المت أخرة ینت شر االص فرار والتبق ع      وتظل األوراق صغیرة وفي
قط األوراق وااللتف  اف ت  س إل  ي األوراق األح  دث وبع  د االص  فرار ال  شدید 

یك ون   القدیم ة وف ي حال ة النبات ات الت ي تعط ي درن ات أو أج زاء مخزن ة         
المح صول ض عیفا ج دا وحجمھ ا ص  غیرا وك ذلك ص غر حج م الثم ار وقل  ة         

  . جودتھا

 : العالج

البوتاس یوم س ریع     وھ و س ماد ع الي   21 - 7 -13: منھ ا   اس تخدام األس مدة البوتاس یھ ببرن امج الت سمید والت ي       .1
بالمع دالت الموص ي بھ ا     الت سمید م ع ال ري     معامل الملوحة لھ منخفض یستخدم في برامجالنقاوةلي الذوبان عا

  .والمحصول المنزرع  حسب برنامج التسمید ونوعیة التربة
وعند بدایة عقد  قبل األزھار  ویتم تركیز الرش أثناء فترة مانترات البوتاسیوم،االھتمام بالرش الوقائي بمركب  .2

  .الثمار 
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  عنصر المغنسیومأعراض نقص  -4

 
 أعراض النقص الوظیفة العنصر

 (Mg)المغنسیوم

یلع  ب دورًا ھام  ًا ف  ي بن  اء جزیئ  ات     
الكلوروفی  ل ویعتب  ر عن  صرا من  شطا  

األنزیم ات وھ و ض  روري    لع دد م ن  
ولھ دور مھم  (ATP) إلنتاج الطاقة

النبات  في عملیة بناء البروتینات في
  تیةویحفز تكوین الھرمونات النبا

تبدأ حواف الوریقات المسنة في االصفرار ثم ینتشر بین العروق 
وتظ   ل الع   روق ذات ل   ون اخ   ضر ویب   دأ   داخ   ل ن   صل الورق   ة

ص  فراء  االص فرار ینت  شر م ن القاع  دة للقم  ة ، وق د تتك  ون بق  ع   
تتحول إلي البني بین العروق في الوریقات المصفرة یك ون نم و          

واألعن اق غی ر منحنی ة    عادی ا ف ي البدای ة     النب ات وحج م الورق ة   
ویتحول لون النبات  وعند اشتداد اإلصابة تسقط األوراق المسنة

  . كلھ إلي األصفر علما بأنھ یدخل في تكوین الكلوروفیل

حی ث ی تم إدخالھ ا ض من برن امج       ) س لفات المغن سیوم  ( اس تخدام اح د أم الح المغن سیوم المی سرة للنبات ات مث ل         : العالج
 . تج          ات المخلبی          ة المت          وفرة وی          ستخدم م          ع م          اء ال          ري أو رش          اً    الت          سمید أو اح          د المن 

 
 عل ي ح سب التوص یات الخاص ة بالبرن امج ال سمادي لك ل مح صول         دون م / ج م   250 – 125 م ن  : مع دالت االس تخدام  

  .النقص وطبیعة

  
  عنصر الكبریتأعراض نقص  -5

  

 أعراض النقص الوظیفة العنصر

 (S)الكبریت

یدخل في كثیرًا من األحم اض      
األمینی   ة الكبریتی   ة ول   ھ اث   ر   

ومرافق  . واقي داخلي للنبات
أنزیمي ضروري ف ي الت نفس      

  ولھ دور في تلوین الثمار

یتغیر لون الساق والعروق وأعناق األوراق والوریقات إل ي    
 عل ي قم ة وح واف وریق ات     اص فرار  نفسجي یظھ ر اللون الب

 األوراق الكبی  رة كم  ا تظھ  ر بق  ع بنف  سجیة ب  ین الع  روق ،  
سفل  ھ ذا االنحن اء    األوراق الصمغیة تصبح قویة وتنحني أل     

النیت روجین وبع د ذل ك تظھ ر بق ع       أیضًا یح دث نتیج ة نق ص   
  . صفراء غیر منتظمة على ھذه األوراق
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 : لكبریت المتوفرة مثلالرش بأحد مركبات ا  :العالج
 .  لتر ماء رشًا100/ جم 175كالكیوزن بمعدل  استخدام مركب

 دونم / 3 سم250ویستخدم بمعدل ) كالسیوم بولي سلفید   مركب سائل كبریتي عبارة عن  X – سوبر كال سلفید  أو
 . رشا

/ جم 175نیز ویستخدم بمعدل معھ عنصر الزنك والمنج عبارة عن كبریت میكروني بودر محمل ( یونیون سلفر  أو
  .  رشًادونم

ویضاف أثناء  ( Thio bacillus sp) میسرة للكبریت یحتوي علي الكبریت ومحمل معھ بكتریا  بیو سلفر  وھناك
 . التربة ویضمن أمداد مستمرا من الكبریت ( PH) خواص التربة ویخفض تجھیز األرض قبل الزراعة وھو یحسن

  . التربة للزراعة وكذلك عند تجھیز الجور للزراعة  مع تجھیزدونم/ كجم   : 60لفربیو س)لـ معدل االستخدام

  عنصر الكالسیومأعراض نقص  -6

  

 أعراض النقص الوظیفة العنصر

  (Ca++) الكالسیوم

یلعب دورا كبیرا في 
تقویة الجذر وبناء جدر 

قویة كما لھ دور ھام 
من  في نشاط العدید

األنزیمات داخل النبات 
  مل توازن داخلھوع

الوریقات تتشوه وتلتف ألعلي وتظل صغیرة الحجم وتموت 
ألسفل كما تموت القمم النامیة  أعناق األوراق من أعلى

 وفي ھذه المرحلة یظھر اصفرار بین العروق وتبقعات
متفرقة صفراء علي وریقات األوراق المسنة ھذه األوراق 

الزھري الثمار عفن القمة  سرعان ما تموت ویظھر علي
 ) الموز– التفاح - الكوسة – الفلفل –الطماطم ( كما في 

وتنمو الجذور ببطء وتقل صالبة الثمار وكذلك تقل المقدرة 
  .التسویقي التخزینیة لھا ویقل عمرھا

  :مركبات الكالسیوم  الرش بأحد : العالج
 .وھو عبارة عن كالسیوم مخلب  X-كالسیوم •
 . دونم /  كجم 120أثناء التجھیز قبل الزراعة وذلك بمعدل للتربة)  میكس -كوندیشینر ( إضافة مركب •
  . حمض الھیومیك واألحماض األمینیة الحرةالرش ب •
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  عنصر الحدید أعراض نقص -7

  

صر تحت اختالف توفر العن الوظیفة في النبات
 النباتات المعرضة للنقص أعراض النقص والعواقب ظروف التربة

عنصر أساسي في كثیر من  •
 .أنزیمات النبات

الكلوروبالست  موجود في •
حیث یساھم في عملیة 

التمثیل الضوئي والتفاعل 
 الحیوي للنتروجین

  .والكبریت
یدخل في عملیة تكوین  •

  .الكلوروفیل

لمتوافر كمیة الحدید ا •
للنبات قلیلة بالمقارنة 

في  بإجمالي كمیة الحدید
  . التربة

تواجد الحدید في النبات في  •
 اقل كمیة في التربة المتعادلة

  والقلویة
النقص یمكن أن یكون  •

نتیجة للترسیب العالي أو 
بكمیات  تواجد المعادن الثقیلة

  مرتفعة
النسب العالیة للمنجنیز قد  •

لحدید تسبب نقص عنصر ا
  داخل النبات

یمكن أن تسبب الشحوب  •
والذي یبدأ في األوراق 

 الصغیرة بسبب عدم تحرك
  .النباتالحدید في 

في النجیلیات ومحاصیل  •
الحبوب یظھر النقص علي 

صفراء  شكل خطوط
وخضراء متتابعة علي طول 

  .الورق
نقص عنصر الحدید یشار  •

لذبول   غالبا كسببإلیھ
  الغصون

ح ، العنب ، الخوخ ، الموال •
التفاح ، الذرة الطماطم ، 

الزینة ،  الورد ، زھور
البرسیم الحجازي ، 

، والرودس ، الفول ، الموز 
  الفاصولیا

أحماض أمینیة وعضویة وھو سریع الفاعلیة  مخلب علي% 6حدید مخلبي %6یونیون فیر  استخدام مركب : العالج
  إلي 125بمعدل من  لتر ماء رشا أو یضاف مع ماء الري بالتنقیط  - 150 100/ جم 120  - 60ویستخدم رشا بمعدل 

 .  علي حسب نوعیة المحصول وبرنامج التسمید المتبعدونم/جم / 250
، نحاس ، منجنیز ، زنك ، حدید (العناصر الصغرى  وھو خلیط من (میكرومیكس  یستخدم مركب وللرش الوقائي

  .دونم/ جم125باتات بمعدل الن وذلك رشا علي) مولبیدنم ، بورون 
  

  عنصر الزنكأعراض نقص  -8
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توفر العنصر تحت اختالف  الوظیفة في النبات
 النباتات المعرضة للنقص أعراض النقص والعواقب ظروف التربة

د في یعمل كعامل مساع •
  كثیر من نظم األنزیمات

تحتوي  األنزیمات التي •
علي الزنك قد تكون مھمة 

في التفاعل الحیوي 
  . للنیتروجین والنشا

في تكوین حامض  یتحكم •
االمینوتربیتوفان وھو عامل 

  مھم للنمو

في حاالت عدیدة جزء كبیر  •
من الزنك المذاب یتفاعل مع 

  .العضویة المركبات
یقلل من  PH تزاید الـ •

  .للنبات كمیة الزنك المتوافر
أعراض النقص كانت  •

 المسطحةتتزاید في األراضي 
  أو المستویة

أعراض النقص یمكن أن  •
تتفاقم في التربة المتوافر 

  فیھا الفسفور زائد عن الحد

في معظم الحاالت ذات  •
السالمیات القصیرة بین 

األوراق  العقود والشحوب في
صر الزنك القدیمة نقص عن

یكون واضحا وتظھر 
أعراض الشحوب علي 

بقع  األوراق علي شكل
صغیرة صفراء وعلي 

الحشائش في شكل مساحات 
  متباینة صفراء

تموت  في أشجار الفاكھة •
البراعم والجذوع بعد العام 

األول وتتساقط األوراق قبل 
  موعدھا

تكون بطئا في النمو  النتائج •
  واختالال في وظائف الخالیا

 ،الفول ،الكتان ،الذرة •
 العنب ،الموالحالخضروات ، 

الكمثري ، البرسیم  ، التفاح ،
الحجازي والرودس ، 

الفاصولیا ، البطاطس ، 
  .البصلالمانجو ، 

أمینیة وعضویة ویستخدم لكافة محاصیل  زنك مخلبي  مخلب علي أحماض % 12یونیون زنك   استخدام : العالج
 رشًا أو یضاف مع ماء الري لتر ماء  - 150 100  دونم لكل/ جم 120  - 60ت الحقلیة بمعدل الفاكھة والخضر والحاصال

  .دونم/جم / 250  إلي 125بمعدل من 
في صورة سائلة  .وھو منشط نمو یحتوي علي أحماض أمینیة وعضویة وزنك  X - سیلكتور   استخدام مركب

 . رشًادونم / 3 سم 60بمعدل  ویستخدم
  .الصغرى المخلبیة بنفس المعدالت السابقة  خلیط من العناصر  میكرومیكس  استخدام مركب يللرش الوقائو

  
  عنصر المنجنیزأعراض نقص  -9
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  دائرة تنمیة الموارد البشریة    محمود دیب عبد الرازق. م
   

 

توفر العنصر تحت اختالف  الوظیفة في النبات
 النباتات المعرضة للنقص أعراض النقص والعواقب  التربةظروف

یشارك في تخلیص الطاقة  •
 من الجزیئات الحاملة للطاقة

.  
في تكسیر  یشارك •

  ھرمونات النبات
یدخل في عملیة سحب  •

النیتروجین من التربة والتي 
  . في حالة النقص تفسد

أساسي في عملیة التمثیل  •
الضوئي حیث یساعد 

  .الطاقة نیز في نقلالمنج

یتوافر للنبات بكمیات  •
منخفضة عندما تكون التربة 

  مشبعة بالماء
یتزاید المنجنیز المتوافر  •

بالنبات مع تزاید تركیز ایون 
 PH الھیدروجین بانخفاض

  التربة
المناخ القلوي یقلل من  •

  امتصاص النبات للمنجنیز

األعراض في المحاصیل  •
 تكون ذات األوراق العریضة

العروق  مناطق صفراء بین
والورقة وتظھر أوال في 

 .الصغیرةاألوراق 
بقع وخطوط لونھا اخضر  •

تظھر علي األوراق  رمادي
األساسیة للحشائش 

  .والحبوب
النتائج تكون نقصا في  •

ونقصا في جودة  المحصول
  .الحصاد

الموالح بنجر السكر فول  •
الصویا البطاطس ، القمح 

الفراولة ،  لة ،الشعیر ، البس
العنب، التفاح الخوخ ، 

  .الفاصولیا ، الطماطم

 منجنیز مخلبي علي أحماض أمینیة وعضویة وذلك لكافة محاصیل%  13یونیون منجنیز   الرش بواسطة : العالج
الري  حقنًا مع ماء دونم/ جم 125  رشا أودونم/  جم 125 : 60الخضر والفاكھة والحاصالت الحقلیة وذلك بمعدل من 

بنفس المعدالت السابقة وھو یحتوي على خلیط من العناصر  وذلك) میكرومیكس ( باستخدام مركب : الرش الوقائي 
  .في صورة جیل% 8نحاس سائل  مع كبرجیل  الصغرى في صورة مخلبیة

  
  عنصر النحاسأعراض نقص  -10

  

توفر العنصر تحت اختالف  الوظیفة في النبات
 النباتات المعرضة للنقص أعراض النقص والعواقب ظروف التربة

معظم النحاس مرتبط  •
بالبروتین في الخالیا 

 الخضراء ومرتبط بالطاقة
  الشمسیة

النحاس والزنك معا  •
ینشطان اإلنزیم الذي یمنع 

  .لنباتاتكسیر خالیا 
یدخل في تفاعالت البروتین  •

  .والكربوھیدرات

النحاس المتوافر بالنبات یأتي  •
م    ن المركب    ات الع    ضویة ف    ي  

 .  الترب            ة
النحاس المت وافر للنب ات یق ل     •

بالترب ة   (PH) م ع الزی ادة ف ي   
الق وي   بسبب امت صاص الترب ة  

  . ل             ھ 
عراض النقص تقع غالبًا في أ •

خالی   ة م   ع   (ة المغ   سولالترب   ة
 التربة :العضویةالتربة )األمالح

الجیری    ة وف    ي بع    ض أن    واع    
التربة التي تحت وي عل ي ن سبة        

  . من الطمي عالیة

شحوب والتفاف أو التواء  •
األوراق الجدیدة یلیھا ذبول 

  .الورقة في أطراف
في الحبوب تقل مجموعة  •

  البذور
نقص في الحیویة ونقص  •

حبوب اللقاح مما  في إخراج
قص في جودة یؤدي إلي ن

   .المحصولوكمیة 

، الحب    وب والم    والح    •
، الكمث            ري ، التف            اح 

، الخ     ضراوات الخ     ضراء  
، البرسیم الحج ازي   , األرز

الفراول       ھ ، ، وال       رودس 
البصل ، البطاطس ، الخوخ  

  . القرعیات، 
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بقیة  عالوة علي% ) 9 (وھو خلیط من العناصر الغذائیة نسبة النحاس بھ ) كالكیوزن ( مركب  الرش بواسطة : العالج
استخدام كبریتات النحاس مع ماء الري   أودونم/ جم 175 وھو یستخدم لكافة المحاصیل بمعدل األخرىالعناصر الصغرى 

  .دونم/  جم 750بمعدل 
  .في صورة جیل% 8نحاس سائل  ( CUPPER GEL ) –  كبرجیل  أو استخدام مركب

  عنصر البورونأعراض نقص  -11

  

توفر العنصر تحت اختالف  الوظیفة في النبات
 النباتات المعرضة للنقص أعراض النقص والعواقب ظروف التربة

مكون ھام لتكوین أحماض  •
  النواه في النبات

یؤثر  نقص عنصر البورون •
  علي الھرمونات

نقص عنصر البورون یقلل  •
 انتقال السكریات

قویة بالخصوبة  لھ عالقة •
  . بالنبات

في التربة القلویة یقل  •
البورون المیسر للنبات 

 بسبب تعلقھ بالمعادن
  .الموجودة في التربة

نمو غیر طبیعي ومتأخر  •
 في أجزاء النبات العلویة

اللقاح مما  یقلل نمو حبوب •
جموعة یؤدي إلي نقص في م

الفاكھة وتكون الفاكھة ذات 
 . أشكال غیر منتظمة

جذوع مشققة متآكلة مما  •
یعرض النبات لألمراض مثل 

عطب بنجر السكر وتقشف 
  في الخیار الثمار

، بنجر السكر الخضروات 
التفاح العنب اللفت السلق 

البرسیم  والبقولیات ،
، الحجازي والرودس 

، الذرة ، الزیتون ، الموالح 
  .الفراولة والخیار، ز األر

. /  سم250 – 125یستخدم رشًا بمعدل  بورون میسر في صورة سائلة% 10) یونیون بور ( العالج استخدام المركب 
  . دونم
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   أضرار الملوحة- 12

  

 الملوحة أضرار
النباتات وتحدث تقزمًا في نموھا ویختلف  تسبب الملوحة أضرار بالغة علي النباتات المزروعة حیث تحد من نمو

ومن أعراض الملوحة حدوث احتراق بحواف ، المنزرع  ظھور اثر الملوحة علي حسب مدى حساسیة الصنف
انتشار المجموع الجذري وحدوث تساقط لألزھار حجم األوراق وكذلك قلة  األوراق وكذا أطراف األوراق وصغر

  .صغر حجم الثمار مما ینعكس علي قلة المحصول وقلة العقد وكذلك

  : العالج

  .دونم /  لتر1لمعالجة ملوحة التربة والماء بمعدل )  سـال –یوني ( استخدام مركب  .1
 . ھاأو حقنة مع ماء الري بالمعدالت الموصي ب) میجا باور(الرش بواسطة مركب  .2
 . حقنًا مع ماء الريدونم/  جم 350 - 250بمعدل ) ھمر ھیومیك أسید(حقن مركب  .3
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  :المصادر
  
 . غزة– وزارة الزراعة – دائرة التربة والري –حسن أبو عیطة .  م–ري وتسمید نخیل البلح  •
 برن امج ش بة الجزی رة    -الجاف ة  المن اطق  ف ي  الزراعی ة  للبح وث  ال دولي  زرك  الم -الري والتسمید في الزراعات المحمی ة   •

 .العربیة
 .اإلسكندریة جامعة – كلیة الزراعة -مصطفي نبوي فلیفل. د. أ-جدولة الري لمحاصیل الخضر •
 . جامعة اإلسكندریة– كلیة الزراعة -مصطفي نبوي فلیفل. د. أ-كیفیة حساب االحتیاج السمادي لمحاصیل الخضر  •
 . فلسطین– 18 العدد – مجلة المزارع –الخضر تصمیم برنامج التسمید لمحاصیل  •
 . المتحدةلألمماألغذیة والزراعة منظمة  -جدولة الري  -الريمیاه إدارة  •
 . جامعة عین شمس– كلیة الزراعة –أحمد أبو الیزید عبد الحافظ . د -أعراض نقص العناصر  •
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