نخلة التمر وتحملها لالجهادات المختلفة ()2-2

اإلجـهـاد
المـلحــي
�إن ملوحة الرتبة هي �إح��دى م�شكالت الأرا��ض��ي املروية وال�صحراوية
والقاحلة ،فم�ساحات كثرية من الأرا�ضي حتولت �إىل �أرا�ضي غري منتجة
ب�شكل عام هي توافر عدد كبري من
ب�سبب تراكم الأمالح فيها وامللوحة ٍ
املركبات الكيميائية يف الرتبة لبع�ض الأمالح املعدنية مثل كلوريدات �أو
كربيتات الكال�سيوم� ،أو املغني�سيوم� ،أو ال�صوديوم وبالتايل ت�سمى تربة
ملحية.
وعند توافر �أمالح قلوية من كربونات العنا�صر الثالثة ال�سابقة الذكر
خا�صة عن�صر ال���ص��ودي��وم ت�سمى ت��رب��ة قلوية .ومي�ك��ن التفريق بني
هذين النوعني من ال�ترب بقيا�س التو�صيلة الكهربائيةElectrical
 Conductivityوالرقم الهدروجيني phوالن�سبة املئوية لل�صوديوم
القابل للتبادل.
وهناك ت�أثريان لرتاكم الأمالح يف الرتبة على النبات ،هما ت�أثري الأمالح
( ،)Salinityوت�أثري القلويات ( .)Alkaliفو�صول امللوحة �إىل تركيز يعادل
�ضغط ا�سموزي ( )smatic pressureمقداره  4بار ،يعني دخول النبات
مرحلة الذبول الدائم ( ،)permanent wiltingوه��ذا يقلل من منو
النباتات املعروفة بتحملها العايل للملوحة كالرب�سيم والقطن والبنجر
ال�سكري ونخيل التمر.
وال�ترب��ة امل��احل��ة ه��ي ال�ترب��ة املحتوية على �أم�ل�اح كلوريد ال�صوديوم
والكال�سيوم وكربيتات ال�صوديوم بن�سب عالية ،ون�سبة �أيون ال�صوديوم
القابل للتبادل فيها  ،15%ودرج��ة حمو�ضتها �. Ph = 8.5أم��ا الرتبة
القلوية ،فتكون ن�سبة �أي��ون ال�صوديوم القابل للتبادل �أك�ثر من ،15%
ودرجة حمو�ضتها (� )Phأعلى من ( 8.5مطر.)1991 ،

أ .د .إبراهيم عبد الباسط عودة
ê
date_basra@yahoo.com

م�صادر امللوحة:
- 1الأم�لاح املوجودة يف الرتبة الناجتة عن الذوبان والتعرية امل�ستمر
لل�صخور (الرتبة الأم).
- 2ارتفاع م�ستوى املاء الأر�ضي الناجت عن غياب الت�صريف اجليد بعد
عملية الري.
- 3تداخل مياه البحر مع املياه اجلوفية خا�صة يف االرا�ضي املحاذية
للمناطق ال�ساحلية.
- 4الأمالح الذائبة امل�ضافة من خالل مياه الري والت�سميد.
العوامل املحددة ل�صالحية مياه الري للزراعة:
- 1كمية الأمالح الذائبة ون�سب تراكيزها حيث تتحرك معظم الأمالح
الذائبة مع مياه الري فت�سرب �إىل �أ�سفل الرتبة �أو تبقى على ال�سطح
الرتبة م�سبب بذلك خطرة على النبات من حيث النمو والإنتاج.
- 2ن�سبه تراكيز العنا�صر ال�ضارة يف مياه الري ومن �أهمها ال�صوديوم
والكلوريد والبورون.
وفيما يلي ت�أثري هذه العنا�صر ال�ضارة على النبات:
ال�صوديوم:
تت�أثر النباتات احل�سا�سة وتظهر فيها حرق والأوراق وعندما ت�صل ن�سبة
ال�صوديوم بني ( % 0.50 - % 0.25على �أ�سا�س الوزن).
الكلوريد:
يتحرك هذا العن�صر ب�سهول مع حملول الرتبة وي�ستهلكه النبات من
خالل النتح حيث
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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يتجمع الكلوريد يف الأوراق.
تتحمل معظم �أ�شجار الفاكهة ن�سب الرتاكيز
التي ترتاوح بني ( 10 – 6ملغ  /لرت) �إال �أن
ال�ضرر يظهر على الأوراق عند الرتاكيز التي
ترتاوح بني .% 1.0 – 0.6
البورون:
ي�صل تركيز �إىل ح��وايل ( 15ملغ  /ل�تر) يف
املياه العالية امللوحة.
احلد الأعلى لرتكيز البورون امل�سموح به لنمو
النبات يرتاوح بني ( 4 – 2ملغ/لرت).
قيا�س ملوحة مياه الري:
ت�أخذ عينات دورية ملياه الري وحتلل يف املخترب
لقيا�س كمية الأم�لاح الذائبة يف املياه ويعرب
عنها باجلزء املليون �أو ملغرام  /لرت (مبعنى
ملغرام من االمالح الذائبة يف لرت واحد من
املاء) .
ولنفرت�ض �أن ملوحة مياه ال��ري بعد التحليل
يف املخترب ت�شري �إىل  10000جزء يف املليون
ف�أن ذلك يعني �أن  % 1من وزن املاء م�صدره
الأمالح الذائبة يف مياه الري.
يف حالة ر�صد الأمالح الذائبة يف الرتبة ت�أخذ
�أي�ضا عينات للرتبة وحتلل يف املخترب وقد
�أدخلت حاليا تقنيات حديثة لر�صد حتركات
الأمالح يف قطاع الرتبة من خالل و�ضع �أجهزة
ر�صد يف احلقل ت�ساعد يف معرفة التغيريات يف
تراكيز الأمالح يف الرتبة وذلك من خالل نقل
البيانات/املعطيات �إىل مركز حتليل البيانات
�أو املخترب .وتق�سم املياه من حيث احتوائها
على امللوحة اىل االنواع االتية:
نوعية املياه

كمية امللوحة(جزء
باملليون)

مياه عذبة
مياه قليلة امللوحة
3000 - 1000
مياه متو�سطة امللوحة 10000 - 3000
مياه �شديدة امللوحة
35000 - 10000
مياه البحر
اكرث من 35000
اقل من 1000
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�أثر ملوحة مياه الري على �إنتاج املحا�صيل
تت�أثر املحا�صيل الزراعية من خ�ضار و فواكهه بكميات الأمالح الذائبة يف مياه الري حيث ي�ؤدي
االرتفاع يف تراكيز الأمالح الذائبة وخا�صة ال�ضارة منها �إىل فقد يف الإنتاج واجلدول التايل يبني
ن�سبة هذا الفقد عند ا�ستعمال مياه الري ذات امللوحة املختلفة ومدى حتملها للأمالح الذائبة.
ن�سبة الفقد يف الإنتاج

املحا�صيل

�صفر

10%

25%

ملوحة مياه الري (دي�سي �سيمنز/م )

التحمل الن�سبي
للملوحة

)( ds/m

حما�صيل الفاكهة
النخيل
تفاح
برتقال
جريب فروت
ليمون
عنب
م�شم�ش
حما�صيل اخل�ضر
فا�صوليا
فجل
طماطم
جزر
خ�س
بطاط
حما�صيل احلقل
�شعري (غلف)
ذرة رفيعة
ذرة �شاميه
بر�سيم
علف الرود�س

2.7

4.5

7.3

0

1.5

0

1.1

1.6

2.2

1.2

1.6

2.2

1.0

1.5

2.3

1.0

1. 7

2.7

1.1

1.3

1.8

0.7

1.0

1.5

0.8

1.3

2.1

1.7

2.3

1.9

0.7

1.1

2.1

0.9

1.4

2.5

1.1

1.7

4.0

4.9

5.6

4.5

5.0

2.5

1.1

1.7

3.6

1.3

2.2

6.35

2.7

6.35

متحمل
ح�سا�س
متو�سط التحمل
متو�سط التحمل
متو�سط التحمل
متو�سط التحمل
ح�سا�س
ح�سا�س
متو�سط التحمل
متو�سط التحمل
ح�سا�س
متو�سط التحمل
متو�سط التحمل
متحمل
متحمل
متو�سط التحمل
متو�سط التحمل
متحمل

وتختلف �أ�شجار الفاكهة يف حتملها للملوحة ،وق�سمت ح�سب ذلك �إىل ثالث جماميع وهي:
�أ�شجار ح�سا�سة للملوحة
( )2-4ملي موز�/سم
الكمرثى ،التفاح ،الربتقال،
الإجا�ص ،اللوز ،امل�شم�ش،
اخلوخ ،الأفوكادو

�أ�شجار معتدلة التحمل
للملوحة
( )4-8ملي موز�/سم

�أ�شجار عالية التحمل
للملوحة
( )8-16ملي موز�/سم

الرمان ،التني ،الزيتون،
العنب

املوز ،النخيل

وتعترب �شجرة النخيل �أك�ثر �أ�شجار الفاكهة
حتم ًال للملوحة ،وت�ستطيع النخلة حتمل ن�سبة
ملوحة  ،4%-3ولكن �إنتاجها يقل �إذا كانت
امللوحة  ،1%وينتظم الإثمار �إذا �أ�صبحت ن�سبة
امللوحة  .0.6%ان تعمق وانت�شار املجموع
اجلذري للنخلة يف الرتبة يزيد من مقاومتها
للجفاف وحتملها للعط�ش وللملوحة و�أ�شار
� )Arar,(1975أن نخلة التمر �أكرث املحا�صيل
حتمال للملوحة و�إنها ميكن تعي�ش يف تربة حتوي
على �أمالح ذائبة بن�سبة 3%ولكن عندما ت�صل
الن�سبة اىل 6%فان النخلة ال ت�ستطيع النمو وان
نخيل التمر ميكن ان يروى مبياه ت�صل ملوحتها
اىل3.5مليموز�/سم اي2240جزءباملليون
دون ان يت�أثر املح�صول واجل��دول  5يو�ضح
ت�أثري ملوحة الرتبة ومياه الري على حم�صول
نخلة التمر.
ملوحة
الرتبة

ملوحة
ماء الري

4.0

2.7

100

6.8

4.5

90

11.0

7.3

75

18.0

12.0

50

32.0

21.0

0.0

ds/m

%للمح�صول

ds/m

ويت�ضح من اجلدول �أعاله ان كمية املح�صول
تنخف�ض �إىل  % 50ع�ن��دم��ا ت �ك��ون ملوحة
الرتبة 18ds/mوملوحة ماء الري . 12ds/m
م��ن امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ي�ق��رن فيها من��و نخلة
التمر مبلوحة الرتبة ما يظهر على النخلة من
�أع��را���ض نق�ص العنا�صر التي تالحظ على
النباتات الأخ��رى مثل اال�صفرار Chlorosis
يف �أعقاب ال�سعف �أو تيب�س �أط��راف الأوراق
�أو �صغر الأوراق وانحنائها لعدم اكتمال النمو
والذي ي�سمى مر�ض (املجنون) يف بع�ض الدول
ولكن ه��ذا املر�ض قد يكون �سببه قلة �إنتاج
الهرمونات.
و�أجريت العديد من الدرا�سات ملعرفة ت�أثري
ملوحة الرتبة ومياه ال��ري على �إنبات البذور
(ال�ن��وى) ومن��و ال�ن��ادرات الناجتة من زراع��ة
البذور ،حيث ا�ستعملت تراكيز خمتلفة من ملح
الطعام (كلوريد ال�صوديوم) على �إنبات بذور
�صنف ال��زه��دي املنقوعة يف حماليل ملحية
داخ��ل �صحون زجاجية (،)Petri dishes
وتراوحت الرتاكيز بني �صفر ،-2.5%ووجد
�أن �إنبات البذور ممكن يف املحلول امللحي حتى
تركيز .)Khudiri، 1952 ( 2%
ولدرا�سة ت�أثري الأم�لاح على النخيل امل�ستمر
�أجريت جتربة على �صنفي احلالوي واملجهول
قام بها  ،)Furr (1963حيث اختريت �أ�شجار
بعمر � 17سنة مزروعة يف قواطع منتظمة ،وكل
قاطع يحتوي على نخلة حالوي ونخلة جمهول،
والهدف هو معرفة ت�أثري الرتاكيز املختلفة من
�أمالح الرتبة على منطقة امت�صا�ص اجلذور
(�أول � 8أق��دام من عمق ال�ترب��ة) ،وعلى منو
و�إنتاجية النخلة ،وحجم الثمار ونوعيتها.
ونرثت كميات مت�ساوية من كلوريد ال�صوديوم
والكال�سيوم على تربة كل قاطع ،وا�ستعملت
ث�لاث��ة م �� �س �ت��وي��ات م��ن م ��اء ال � ��ري ،وك��ان��ت
املعامالت:
ري خفيف مبا يعادل  6قدم �/إيكر�/سنة.
ري متو�سط مبا يعادل  10قدم �/إيكر�/سنة.

ري عايل مبا يعادل  14قدم �/إيكر�/سنة.
معاملة املقارنة ري عادي لقواطع غري مملحة.
وكانت النتائج على النحو التايل:
مت ح�ساب �سرعة منو الأوراق (ال�سعف) على
�أ�سا�س مقدار الزيادة يف طول ال�سعف الفتي
كل �أ�سبوعني ن�سبة �إىل الزيادة احلا�صلة يف
طول ال�سعف يف معاملة املقارنة ،حيث اعتربت
�سرعة منو هذه املعاملة = ،100ولوحظ وجود
عالقة غري وثيقة بني ملوحة الرتبة و�سرعة منو
الأوراق.
انخف�ضت �إنتاجية النخلة مع زي��ادة تراكيز
الأم�لاح يف الرتبة ومل تالحظ �أية عالقة بني
تراكيز الأمالح ودرجة جودة الثمار.
عند حتليل الأوراق الفتية والقدمية ملعرفة
كمية الكلور املتجمع فيها مل تظهر �أية عالقة
بني ن�سبة الكلور يف الأوراق وتركيز الأمالح يف
الرتبة ،وت�شري النتائج �إىل �أن جلذور النخيل
القدرة على ا�ستبعاد الكلور من املاء املمت�ص
والتقليل من تراكمه يف الأوراق.
ويف جتربة �أخرى قام بها ،)Hewitt (1963
ا� �س �ت �ع �م��ل �أم �ل��اح ك��ل��وري��دات ال �� �ص��ودي��وم
والكال�سيوم وك�بري �ت��ات ال���ص��ودي��وم بثالثة
تراكيز ،هي:
 ppm 10000ومبا يعادل .% 10
 ppm 20000ومبا يعادل .% 20
 ppm 30000ومبا يعادل .% 30
وا�ستعملت املحاليل ل��ري ب��ذور �صنف دقلة
ن��ور امل��زروع��ة يف م��زي��ج مت�ساوي م��ن البيت
مو�س( )Peatmossوال �ف�يرم �ك �ي��والي��ت
( )Vermiculiteداخ��ل �سنا دي��ن (،)Pots
وكانت النتائج انخفا�ض ن�سبة �إنبات البذور يف
املعاملة عالية الرتكيز مقارنة مبعاملة املقارنة
( )controlامل��روي��ة ب��امل��اء ال �ع��ادي .ولوحظ
جتمع �أيون الكلور يف جذور و�أوراق البادرات
يف املعامالت كافة عدا املقارنة ،وكان الكلور
املتجمع يف الأوراق �أق��ل م��ن اجل ��ذور ،وه��ذا
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013

51

ي�شري �إىل زيادة امت�صا�ص جذور النخيل لأيون
الكلور ،ولكن ال يعني انتقاله بالرتكيز نف�سه
�إىل قمة النبات ،وبالتايل ت�ساعد اجلذور على
تقليل �ضرر الكلور.
و�صممت جتربة ا�ستعملت فيها عدة م�ستويات
من ملوحة الرتبة ملعرفة ت�أثريها على حمتوى
الوريقات (اخل��و���ص) [ ]Pinnaeمن الكلور
و�سرعة منو �أوراق ف�سائل �صنفي جمهول ودقلة
نور ،وكانت املعامالت:
املقارنة ماء النهر االعتيادي تركيز ppm 253
و.Ec 1.2
تركيز ملح الطعام  ppm 6000و .Ec 31.2
تركيز ملح الطعام  ppm 18000 ppmو Ec
.40.31
تركيز ملح الطعام  ppm 24000و .Ec 51.2
وقدرت ن�سبة الكلور املتجمعة يف املادة اجلافة
يف ال��وري�ق��ات (اخل��و���ص) ،حيث و�صلت �إىل
 ،0.5%ومل يالحظ �أي ارت�ب��اط ب�ين تركيز
امللح يف املعامالت ون�سبة الكلور املتجمعة يف
الوريقات� .أما م�ستوى ال�صوديوم يف الوريقات
فكان قليل ن�سبي ًا ولي�ست له عالقة مب�ستويات
الأم�ل�اح .وك��ان �صنف املجهول �أك�ثر حتم ًال
للملوحة من �صنف دقلة نور .و�أكدت التجربة
قدرة جذور النخيل على امت�صا�ص املاء من
الرتبة املاحلة وا�ستبعاد معظم الأمالح منه،
وتناق�صت �سرعة من��و الأوراق الفتية تبع ًا
لزيادة تركيز الأمالح ،و�أن نخلة التمر مقاومة
ل�ضرر الرتاكيز العالية من كلوريد ال�صوديوم
لفرتة طويلة ،ولكنها ال تنمو ب�شكل جيد حتت
تركيز ملحي يزيد عن ppm (Furr 6000
.)and Ballard، 1966
وم��ن ال�ع��دي��د م��ن الأب �ح��اث وال��درا� �س��ات يف
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ات�ضح �أن نخلة
التمر تتحمل امللوحة العالية بني  18-10ملي
موز ،و�أن النخيل النامي يف ترب عالية امللوحة
يكون قليل ال�سعف ويحمل ع��دد ًا قلي ًال من
العذوق مقارنة بالنخيل النامي يف ترب عادية.
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ن�سبة
ملوحة
نق�ص
ماء الري
ds/m
الإنتاج %
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كما ي�صاب النخيل النامي يف الأرا�ضي امللحية
مبر�ض ي�سمى املجنون يف اجل��زائ��ر ،ويكون
ال�سعف �صغري ومنحني غري كامل االنت�شار.
ويف �صحراء تون�س �سمي النخل النامي يف
الرتب امللحية (�أبو �سعفة).
�إن نخيل التمر يتحمل ارتفاع امللوحة
يف مياه الري ،فهو ينتج حم�صو ًال كام ًال
�إذا كانت كمية الأم�لاح يف مياه الري
 2000جزء باملليون ،و�إذا كانت امللوحة
 3000ج���زء ب��امل��ل��ي��ون ف����إن املح�صول
ينخف�ض بن�سبة  ،% 10وينخف�ض
املح�صول بن�سبة � % 25إذا بلغت امللوحة
 5000جزء باملليون� ،أما �إذا و�صلت ن�سبة
امللوحة �إىل  8000جزء باملليون ف�إن
املح�صول ينخف�ض بن�سبة .% 50
و�أجريت جتربة ملعرفة ت�أثري ملوحة املياه والرتبة
على �إنتاج النخيل ،وكانت النتائج كما يلي:

وا�ستنتج م��ن ه��ذا ال��درا��س��ة �أن��ه كلما زادت
امللوحة �إىل  ds m/ 10انخف�ض امل��ردود �إىل
 % 50وت��ردت نوعية الثمار ،و�أن امل�ستويات
العالية من الأمالح ت�ؤثر على �شبكة الري مما
يقلل من فرتة ا�ستعمالها ويجعلها بحاجة �إىل
�صيانة م�ستمرة.
و�أ�� �ش ��ار ف� ��رج� )2005( ,إىل ت ��أث��ر ج��ودة
ال�ث�م��ار وان�خ�ف��ا���ض �إن�ت��اج�ي��ة املح�صول �إىل
الن�صف �إذا �أ�صبح تركيز الأم�لاح يف الرتبة
6400جزءباملليون ويتوقف الإثمار �إذا و�صلت
اجلذور املا�صة لرتبة تزيد فيها ن�سبة امللوحة
ع��ن % 1اي10000جزءباملليون واجل ��دول
التايل يو�ضح ت�أثري ملوحة الرتبة وماءا لري يف
منطقة اجلذور على حم�صول نخلة التمر
و�سائل معاجلة املياه املاحلة:
- 1خلط نوعيات خمتلفة م��ن امل�ي��اه بن�سب
معينه ب �ه��دف تخفيف ت��رك�ي��ز الأم�ل�اح
الذائبة يف مياه الري املراد �إ�ضافتها
 - 2ج��دول��ة  /برجمة ال��ري م��ع الأخ ��ذ بعني
االعتبار �أثر ملوحة مياه الري على الإنتاج
وحتديد فرتات الري.
 - 3ت�سوية الأر�ض الزراعية واملت�أثرة بامللوحة
وو�ضع ال�صرف اجليد لها لتفادي تراكم
الأمالح الذائبة يف مياه الري

ن�سبة االنخفا�ض يف االنتاج املتوقع

�صفر%

10%

ECe

ECw

LR

5.3

3.5

21%

50%

ECe

ECw

LR

ECe

8

5.3

11%

16

ECw

LR

10

21%

اعلى تركيز

حيث �أن:

 :تعني التو�صيل الكهربائي مل�ستخل�ص الرتبة امل�شبع مليموز�/سمECe
:درجة التو�صيل الكهربائي للماءECw

مليموز�/سم
: leachingمتطلبات الغ�سيل LR
النتح:-اعلي تركيز للأمالح يف مياه ال�صرف حتت املح�صول ب�سبب التبخرECDw
وللتحويل �إىل الأمالح الذائبة الكلية ك�أجزاء يف املليون ن�ضرب مليموز�/سم يف 640

ECDw
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 - 4تبادل عملية الري من خالل �إ�ضافة املياه
ذات النوعية اجليدة واملياه ذات امللوحة
العالية �أثناء الري.
 - 5ا�ستخدام نظام الري بالفقاعات (ببلر)
تفاديا حل��دوث ق�شرة �صلبة على �سطح
الرتبة.
- 6ا�ستخدام ن�ظ��ام ال��ري بالر�شا�شات يف
حالة الرتبة الرملية و الرملية الطميه مع
مراعاة �أن ال تكون كمية الأمالح الذائبة
يف مياه الري عالية حيث �سي�ؤدي ذلك �إىل
حرق الأوراق.
- 7ا�ستخدام املياه ذات النوعية اجليدة �أثناء
املراحل احل�سا�سة لنمو النبات.
 - 8ا�ستخدام ال��ري بالتنقيط فقط يف حالة
ال�ترب��ة الناعمة وع�ن��د زراع ��ة الأع�شاب
والأع�ل�اف املتحملة للملوحة العالية مع
�ضرورة �إ�ضافة االحتياجات الغ�سيلية للحد
من جتمع الأمالح يف منطقة اجلذور
- 9اخ�ت�ي��ار الأ� �ص �ن��اف املحتملة ل�ل��درج��ات
املختلفة مللوحة مياه الري.
-10اح�ت���س��اب ك�م�ي��ات م�ي��اه غ�سل الأم�ل�اح
الذائبة يف مياه الري و الرتبة (االحتياجات
الغ�سيلية) وفرتات �إ�ضافتها.
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