
ضري وطرائق إضافتها في النمو الختأثير األسمدة النانوية 

وحاصل نخيل التمر صنف خستاوي

Phoenix dactylifera cv. Khastawi. 

الدكتورة

شيماء محمد جبير

جامعة بغداد/ كلية علوم الهندسة الزراعية 

قسم البستنة وهندسة الحدائق 



المقدمة

نخلة التمر

Phoenix dactylifera L.

شجرة مباركة ورد ذكرها في 

ذ القرآن الكريم وعرفها العرب من

من األشجارالقدم وهي 

Dioeciousثنائية المسكن 

Unisexualأحادية الجنس 

تزرع في العراق





Arecaceaeالعائلة

Palmaeالرتبة

ائيةالوعالنباتاتعوائلاقدممنالعائلةهذهوتعد

Monocotyledonsالفلقةالوحيدةالمزهرة

ي
و
تا
س
خ

ي
هد
ز

اإلنتاجية في العراق

من األصناف الخستاويصنف ان

المهمة في العراق أذ يأتي بالمرتبة 

الثانية بعد الزهدي من حيث اإلنتاجية 

،ويأتي في المرتبة األولى في بغداد 

بمتوسط إنتاج النخلة في مرحلة اإلنتاج



تقدر المساحة المزروعة بالنخيل المثمر عربيا  
86.080
ألف هكتار 

أعداد نخيل التمر المثمر في الوطن العربي
200,951 ,70
نخلة

إنتاج الوطن العربي من التمور حوالي
569.126
طن متري





يفالنخيلزراعةفيهاتنتشرالتيالبساتينمعظمإن

عليهاتظهرالعراقمنوالوسطىالجنوبيةالمنطقتين

سعفهايتلونوقدلونهاوشحوبالعامالضعفعالمات

مظاهرمنوهيأطرافهاتتيبسأواالصفرباللونأحيانا

.المعدنيةالعناصرنقص



فيواضحذلكتأثيران

إذالشجرة،إنتاجيةمعدل

بحيثكبيربشكلتدنى

مستوىفيالعراقأصبح

ولالدإنتاجيةمنبكثيرأقل

.للتمورالمنتجةاألخرى

الرئيسةاألسبابومن

إنتاجيةمعدلالنخفاض

مزارعيإهمالهوالنخلة

تالعمليامنللعديدالنخيل

مقدمتهاوفيالزراعية

.التسميد



طريقة امتصاص تعد

المواد المغذية عن طريق 

الجذور هي الطريقة 

فأن المتعارف عليها لذلك

بة األسمدة تضاف إلى التر

بشكل واسع 



وتعد طريقة التسميد

الورقي ذات كفاءة 

وفعالية في تغذية 

زاء النباتات من قبل األج

الخضرية فضال عن 

أنها تجهز النبات 

بالمغذيات بصورة 

متجانسة



التسميد أن تقنية 

من الطرق بالحقن 

الها التي يفضل استعم

في حقن جذع أشجار 

الفاكهة بالمحاليل 

.المغذية



راعةللزالصالحةاألراضيوتقلصالسكانعددتزايدوبسبب

إذةاألغذيإنتاجكفاءةفيزيادةيتطلبلذلكالمائيةوالموارد

تهنوعيوتحسناإلنتاجزيادةفيمهما  دورا  األسمدةتؤدي



سمدةاألمنتكنولوجيالنانوبتقنيةالمحضرةاألسمدةتعد

ةحاسمأهميةوذاتللبيئةصديقةألنهاالواقعفيالمهمة

منيةالتقنهذهمكنتأذالمستدامةالزراعيةالتنميةلتعزيز

لىعتحملالتيالصغيرالنانويةالموادجزيئاتاستغالل

علىيعملوالذي(الذكيبالسماد)يسمىمالبناءالسماد

.البيئةةحمايتكاليفوتقليلالمغذياتاستخدامكفاءةتعزيز



استخدامأنإلىالدراساتوتشير

nanofertilizersالنانويةاألسمدة

استخدامكفاءةفيزيادةيسبب

سميتهامنويقللالغذائية،المواد

تقليلعنفضالالتربة،ألحياء

ةالناتجالمحتملةاالجهاداتتأثيرات

داماستخمنويقللالتسميدزيادةمن

النانوتكنولوجياأنكمااالسمدة

ةالزراعلتحقيقعاليةامكاناتلديها

البلدانفيوالسيماالمستدامة،

.النامية



ية يحتاج النبات إلى األحماض األمين

ل بشكل أساسي للنمو وزيادة الحاص

كما  ونوعا  



علمالمازالالتيوالفوائدالكنوزمنلكثيرا  مصدرا  هيواالنهاروالمحيطاتالبحارأن

لعالماهذاأسرارأحدتعدالتيالبحريةواالعشابالطحالبومنهاهفوائديكتشفالحديث

العجيب

راعةالزفياستعمالهايفضلالتيالعضويةاألسمدةأنواعأحدىالبحريةاألعشابتعد

األسمدةأن،إذالبيئيالتلوثمسبباتمنوالوقايةالحاصلزيادةالىتؤديلكونهاالحديثة

حتواهامبسببالكيميائيةاألسمدةعلىتفوقتالبحريةاألعشابمنالمشتقةالسائلة

حماضواالوالفيتاميناتوالصغرىالكبرىالغذائيةوالعناصرالعضويةالمادةمنالعالي

.النباتيةالنموبمنظماتغنيةتكونكماالدهنية



للتمورةالمنتجالدولقائمةويتصدرللنخيلاألصليالموطنيعدالعراقكونمنبالرغم

الثروةهذهتدهورالىأدتالزراعيةالعملياتاجراءوعدمالبساتيناهمالأناال

لذلكالوطنية

المستدامة إذ استخدام اسمدة صديقة للبيئة وذات أهمية حاسمة لتعزيز التنمية الزراعية1)

ى السماد مكنت هذه التقنية من استغالل جزيئات المواد النانوية الصغيرة التي تحمل عل

ت وتقليل والذي يعمل على تعزيز كفاءة استخدام المغذيا( بالسماد الذكي)لبناء ما يسمى 

تكاليف حماية البيئة 

د بأنها استخدام طرق بديلة للتسميد منها التسميد من خالل الحقن بالجذع والتي يعتق2)

ربة السيما عندما تكون ظروف التذات كفاءة وفعالية وسرعة في امتصاص المغذيات 

غير مناسبة



بيعالرمحطةفيالحكوميةالبساتيناحدىفيالدراسةهذهأجريت

علىعةالزراوزارة/البستنةلدائرةالتابعةالزعفرانيةفيللنخيل

بطريقةوالمكثرةسنوات10بعمرالخستاويصنفالنخيلأشجار

54ياراختتمإذبالتنقيطتروىوالتيبالفسائلالخضرياالكثار

ثحي.عليهاالمعامالتألجراءنموهافياإلمكانقدرمتجانسةنخلة

التجربةتضمنت

:االتيةالمعامالت

وطرائقالمواد

العمل



(A1)لهورمزالورقيالرش1.

(A2)لهورمزالجذعفيالحقن2.

(A3)لهورمزاألرضيالتسميد3.

:استخدام ثالثة طرائق إلضافة األسمدة وهي



انوتكنولوجيالنبتقنيةالمنتجفيفتيسوبرالبحريةاألعشاببمستخلصالتسميد1.

,2)بتركيز 0.5, .(F1)لهرمز(1-لتر.مل1

انوتكنولوجيالنبتقنيةالمنتجفيفتيسوبرالبحريةاألعشاببمستخلصالتسميد2.

,4)بتركيز 1, .(F2)لهرمز(1-لتر.مل2

النانوتكنولوجيبتقنيةالمنتجبلص–اوبتيمسبالمركبالتسميد3.

,2)بتركيز 0.5, (F3)لهرمز(1-لتر.مل1

النانوتكنولوجيبتقنيةالمنتجبلص–اوبتيمسبالمركبالتسميد4.

,4)بتركيز 1, (F4)لهرمز(1-لتر.مل2

TOTALالمغذيبالمحلولالتسميد5. GRO

,4)بتركيز 1, (F5)لهرمز(1-لتر.مل2

(المقطرالماء)المقارنةمعاملة6.

(F6)بالرمزلهارمز

:االتيةاالسمدةاستخدام



التصميم التجريبي

المعشاةالكاملةالقطاعاتتصميمضمن(6*3)عامليهتجربةنفذت

تحليلوتم.تجريبيةوحدةالنخلةوعدتمعاملةلكلمكرراتوبثالثة

المتوسطاتبينالفروقوقورنتGenstatبرنامجباستخدامالنتائج

0.05احتمالمستوىعندL.S.Dاختبارحسب





 النسبة المئوية للمادة الجافة للخوص)%(

 تقدير النسبة المئوية للنتروجين)%(

 تقدير النسبة المئوية للفسفور)%(

 تقدير النسبة المئوية للبوتاسيوم)%(

 (وزن جاف)% النسبة المئوية للبروتين الكلي في األوراق

 (  وزن طري1-غم100.ملغم)محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي

(وزن جاف1-غم.ملغم)تقدير محتوى الكربوهيدرات الذائبة الكلية

(1-غم.وحدة )تقدير الفعالية األنزيمية للبيروكسيديز

(1-غم.مايكروغرام )تقدير محتوى األوراق من البرولين

:الصفات الخضرية: أوال



النسبة المئوية للتساقط)%(

 النسبة المئوية لنضج الثمار)%(

 (غم)معدل وزن الثمرة

 (غم)معدل وزن لحم الثمرة

 (غم)معدل وزن البذرة

 (كغم)معدل وزن العذق

 (كغم)كمية الحاصل بالشجرة

 النسبة المئوية المادة الجافة)%(

النسبة المئوية للمحتوى المائي)%(

:ل الصفات الكمية والنوعية للحاص: ثانيا  



 تقدير محتوى الثمار من العناصر(N,P,K,Ca,Mg)

 النسبة المئوية للمواد الصلبة الذائبة الكليةTSS)%(

النسبة المئوية للحموضة الكلية القابلة للتعادل%()

النسبة المئوية للسكريات الكلية والمختزلة)%(

 (وزن جاف)% الكلي في لحم الثمرة البروتين

 (وزن جاف.1-غم.ملغم)تقدير االحماض االمينية الحرة

:ل الصفات الكمية والنوعية للحاص: ثانيا  



النتائج 

والمناقشة 



تأثير طرائق التسميد ونوع السماد المضاف والتداخل بينهما في محتوى األوراق من( 1)جدول 

لنخيل التمر صنف خستاوي( 1-غم100.ملغم )الكلوروفيل الكلي 

التسميدطرائق

السمادنوع

تسميد بالرش

(A1)

تسميد بالحقن 

(A2)

تسميد ارضي 

(A3)

متوسط 

نوع السماد 

ماء مقطر

(F0)
29.4629.9030.0829.81

طحالب بحرية نانوية 

(F1()سوبر فيفتي)
30.3930.4330.4330.42

طحالب بحرية نانوية

(F2()سوبر فيفتي)
30.4732.9333.3332.24

احماض امينية نانوية 

(F3()بلص–اوبتيمس )
30.4232.7830.7331.31

احماض امينية نانوية 

(F4()بلص–اوبتيمس )
33.0833.0633.9533.36

السماد المتعادل

(20%N ,20%P ,20%K()F5)
33.6434.0634.5334.08

31.2432.1932.17متوسط طرائق التسميد

L.S.D

0.05

دطرائق التسمي
التداخل بين طرائق التسميد ونوع 

السماد
نوع السماد

0.040.110.06



ض تأثير طرائق التسميد ونوع السماد المضاف والتداخل بينهما في محتوى الثمار من االحما( 2)جدول 

الحرة لنخيل التمر صنف خستاوي ( وزن جاف1-غم.ملغم)االمينية 

طرائق التسميد       

السمادنوع

تسميد بالرش

(A1)

تسميد بالحقن 

(A2)

تسميد ارضي 

(A3)

متوسط 

نوع السماد 

ماء مقطر

(F0)
4.935.944.345.07

طحالب بحرية نانوية 

(F1()سوبر فيفتي)
6.6710.118.248.34

طحالب بحرية نانوية

(F2()سوبر فيفتي)
6.8810.778.508.72

احماض امينية نانوية 

(F3()بلص–اوبتيمس )
6.7211.3410.329.46

احماض امينية نانوية 

(F4()بلص–اوبتيمس )
7.2011.8510.009.68

السماد المتعادل

(20%N ,20%P ,20%K()F5)
7.8812.8211.9410.88

6.7110.488.89متوسط طرائق التسميد

L.S.D

0.05

طرائق التسميد
التداخل بين طبقة طرائق التسميد ونوع

السماد
نوع السماد

2.085.092.94



مئوية تأثير طرائق التسميد ونوع السماد المضاف والتداخل بينهما في النسبة ال( 3)جدول 

لنضج الثمار في نخيل التمر صنف خستاوي
التسميدطرائق

السمادنوع

تسميد بالرش

(A1)

تسميد بالحقن 

(A2)

تسميد ارضي 

(A3)

متوسط 

نوع السماد 

ماء مقطر

(F0)
54.6162.3445.0153.99

طحالب بحرية نانوية 

(F1()سوبر فيفتي)
71.9463.5972.5169.34

طحالب بحرية نانوية

(F2( )سوبر فيفتي)
49.3171.9736.3152.53

احماض امينية نانوية 

(F3()بلص–اوبتيمس )
54.9577.9587.7773.56

احماض امينية نانوية 

(F4()بلص–اوبتيمس )
54.9577.5075.0869.18

السماد المتعادل

(20%N ,20%P ,20%K()F5)
48.1673.0646.0155.74

71.0760.45    55.66متوسط طرائق التسميد

L.S.D

0.05

نوع السمادمادالتداخل بين طرائق التسميد ونوع السطرائق التسميد

6.6216.219.36



لثمرة تأثير طرائق التسميد ونوع السماد المضاف والتداخل بينهما في معدل وزن ا( 4)جدول 

(غم)الطري لنخيل التمر صنف خستاوي

التسميدطرائق

السمادنوع

تسميد بالرش

(A1)

تسميد بالحقن 

(A2)

تسميد ارضي 

(A3)

متوسط 

نوع السماد 

ماء مقطر

(F0)
3.974.604.504.36

طحالب بحرية نانوية 

(F1()سوبر فيفتي)
5.674.935.175.26

طحالب بحرية نانوية

(F2()سوبر فيفتي)
4.875.675.175.23

احماض امينية نانوية 

(F3()بلص–اوبتيمس )
4.675.274.334.76

احماض امينية نانوية 

(F4()بلص–اوبتيمس )
4.805.004.804.87

السماد المتعادل

(20%N ,20%P ,20%K()F5)
5.005.374.204.86

4.835.144.69متوسط طرائق التسميد

L.S.D

0.05

دطرائق التسمي
التداخل بين طرائق التسميد ونوع 

السماد
نوع السماد

0.150.370.21



ل تأثير طرائق التسميد ونوع السماد المضاف والتداخل بينهما في كمية الحاص( 5)جدول 

لنخيل التمر صنف خستاوي( كغم)

التسميدطرائق

السمادنوع

تسميد بالرش

(A1)

تسميد بالحقن 

(A2)

تسميد ارضي 

(A3)

متوسط 

نوع السماد 

ماء مقطر

(F0)
29.9835.7036.3134.00

طحالب بحرية نانوية 

(F1()سوبر فيفتي)
35.0137.0333.5135.18

طحالب بحرية نانوية

(F2()سوبر فيفتي)
32.0040.2334.7236.75

احماض امينية نانوية 

(F3()بلص–اوبتيمس )
33.1437.8537.0336.01

احماض امينية نانوية 

(F4()بلص–اوبتيمس )
38.1032.8033.0234.64

السماد المتعادل

(20%N ,20%P ,20%K()F5)
34.2832.7835.3434.13

34.3036.0734.99متوسط طرائق التسميد

L.S.D

0.05

نوع السمادمادالتداخل بين طرائق التسميد ونوع السطرائق التسميد

1.343.291.90



مئوية تأثير طرائق التسميد ونوع السماد المضاف والتداخل بينهما في النسبة ال( 6)جدول 

)%(للكالسيوم في ثمار نخيل التمر صنف خستاوي

التسميدطرائق

السمادنوع

تسميد بالرش

(A1)

تسميد بالحقن 

(A2)

تسميد ارضي 

(A3)

متوسط 

نوع السماد 

ماء مقطر

(F0)
0.660.710.630.67

طحالب بحرية نانوية 

(F1()سوبر فيفتي)
0.930.830.780.85

طحالب بحرية نانوية

(F2()سوبر فيفتي)
0.880.800.770.78

احماض امينية نانوية 

(F3()بلص–اوبتيمس )
0.730.820.750.77

احماض امينية نانوية 

(F4()بلص–اوبتيمس )
0.770.900.820.83

السماد المتعادل

(20%N ,20%P ,20%K()F5)
0.820.910.790.84

0.800.830.76متوسط طرائق التسميد

L.S.D

0.05

 Fنوع السمادمادالتداخل بين طرائق التسميد ونوع السAطرائق التسميد

0.030.070.04



مئوية تأثير طرائق التسميد ونوع السماد المضاف والتداخل بينهما في النسبة ال( 7)جدول 

)%(للمغنسيوم في ثمار نخيل التمر صنف خستاوي

التسميدطرائق

السمادنوع

تسميد بالرش

(A1)

تسميد بالحقن 

(A2)

تسميد ارضي 

(A3)

متوسط 

نوع السماد 

ماء مقطر

(F0)
0.220.330.240.26

طحالب بحرية نانوية 

(F1()سوبر فيفتي)
0.390.350.300.35

طحالب بحرية نانوية

(F2()سوبر فيفتي)
0.460.510.380.45

احماض امينية نانوية 

(F3()بلص–اوبتيمس )
0.340.410.410.39

احماض امينية نانوية 

(F4()بلص–اوبتيمس )
0.430.440.390.42

السماد المتعادل

(20%N ,20%P ,20%K()F5)
0.400.460.410.42

0.370.420.36متوسط طرائق التسميد

L.S.D

0.05

 Fنوع السمادمادالتداخل بين طرائق التسميد ونوع السAطرائق التسميد

0.040.100.06



ة لتساقط تأثير طرائق التسميد ونوع السماد المضاف والتداخل بينهما النسبة المئوي( 8)جدول 

)%(الثمار في نخيل التمر صنف خستاوي

التسميدطرائق

السمادنوع

تسميد بالرش

(A1)

تسميد بالحقن 

(A2)

تسميد ارضي 

(A3)

متوسط 

نوع السماد 

ماء مقطر

(F0)
7.837.187.657.56

طحالب بحرية نانوية 

(F1()سوبر فيفتي)
4.706.025.715.48

طحالب بحرية نانوية

(F2( )سوبر فيفتي)
6.874.557.376.26

احماض امينية نانوية 

(F3()بلص–اوبتيمس )
6.366.805.586.25

احماض امينية نانوية 

(F4()بلص–اوبتيمس )
5.166.367.516.35

السماد المتعادل

(20%N ,20%P ,20%K()F5)
6.526.977.456.98

6.246.326.88متوسط طرائق التسميد

L.S.D

0.05

نوع السمادمادالتداخل بين طرائق التسميد ونوع السطرائق التسميد

0.97 N.S2.391.38






















