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واأ�سناف خمتلفة، حيث ح�سبت امل�ساحة الناحتة 

و حجم تربة اجلذور الفعالة. وقدر احتياج غ�سيل 

0.15 من  بـ  املتوقع تركزها  الرتبة من الأمالح 

�سعة  قيا�س  كما مت  كقيمة عظمى.  باجلو  نتحها 

حفظ الرتبة ملياء الري. وطريقة الري ال�سائدة 

مبنطقة العني هي ا�ستخدام الفقاعات )بابلر(، 

وكفاءتها حوايل %90.

البالغة  للنخلة  املياه   من  ال�سنوي  الحتياج  بلغ 

اجلو  يف   0.85 ن�سبة  منه  يتبخر   ،
3

م  69.8

اخلال�سة:

بدولة  انت�سارا  �سجرة  واأو�سع  اأهم  هي  النخلة 

طريق  يف  مهمة  خطوة  ريها  وتقنني  الإمارات، 

املائية  والحتياجات  املياه.  ا�ستهالك  تر�سيد 

مبناخ  مرتبطة  حم�سول  لأي  الري  وجدولة 

املنطقة، لذلك ا�ستعملنا بيانات حمطة الأر�ساد 

اجلوية الزراعية بالعني لفرتة 18 �سنة من 1988 

املطلوبة  النخلة  خ�سائ�س  وقدرت   .2005 اإىل 

لأعمار  الأخ�سر  امل�سقط  قطر  ن�سف  بقيا�س 
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لغ�سيل الرتبة من  والباقي ي�ستخدم  بدون رجعة 

الأمالح املتوقع تركزها. وهذا الحتياج ال�سنوي 

 
3

 �سيفا و 11.9 م
3

ت�ستهلك النخلة منه 34.3 م

 خالل العتدالني.
3

�ستاء و24.7 م

بلغت كمية مياه الرية الواحدة وفرتة الري للنخلة 

الناعمة  الرملية  الرتبة  يف  لرتًا   1770  : البالغة 

وكل  �ستاء  يوم   16 وكل  �سيفا  اأيام   6 كل  تروى 

الرتبة  يف  لرتًا   1377 العتدالني،  خالل  اأيام   8

اأيام �سيفا   4 الرملية املتو�سطة القوام تروى كل 

وكل 13 يوم �ستاء وكل 6 اأيام خالل العتدالني، 

983 لرتًا يف الرتبة الرملية اخل�سنة تروى كل 3 

خالل  اأيام   4 وكل  �ستاء  يوم   9 وكل  �سيفا  اأيام 

العتدالني.

اأ�سا�سي  حمدد  اجلو  طاقة  اأن  لوحظ  وقد 

لحتياجات النخلة من املياه يليها طبيعة النخلة 

يختلف  النخلة  واحتياج  الرتبة.  غ�سيل  واحتياج 

باختالف املناخ وعمر النخلة وملوحة مياه الري، 

الواحدة  الرية  وكمية  الرتبة.  بقوام  يتاأثر  ول 

تتاأثر باختالف عمر النخلة وقوام الرتبة وكفاءة 

الري  فرتة  اأما  باملناخ.  تتاأثر  ول  الري،  طريقة 

فاإنها تتاأثر باملناخ وعمر النخلة وقوام الرتبة.

1- املقدمة

اإن اأي دولة ت�ستهلك اأكرث من 75% من مواردها 

املياه  ت�ستهلك  واملحا�سيل  الزراعة.  يف  املائية 

الالزمة  الطاقة  يحتوي  الذي  اجلو  يف  بالنتح 

لذلك. وحمدودية املوارد املائية لدولة الإمارات 

التنمية  اأمام  م�سكلة  اأهم  متثل  املتحدة  العربية 

مياه  ا�ستهالك  تر�سيد  فاإن  لذلك  الزراعية، 

الري �سار من اأهم الأولويات الإ�سرتاتيجية التي 

ترعاها الدولة. 

اإن النخلة هي اأهم واأو�سع �سجرة انت�سارا بدولة 

الزراعية  العني  منطقة  ويف  عموما  الإمارات 

واأكرث من ن�سف  اأبو ظبي خ�سو�سا،  اإمارة  من 

ت�ستهل  النخيل  باأ�سجار  هي  املنزرعة  امل�ساحة 

ثمرها  وميثل  الري.  مياه  من   0.60 من  اأكرث 

اأهم املنتجات الزراعية على الإطالق. ثم اإن لها 

التاريخي  وتراثها  املنطقة  بثقافة  مرتبطًا  �ساأنًا 

واحل�ساري.

وقد لوحظ اأنه ل توجد طريقة لإدارة ري النخيل 

اجلو  ملتطلبات  ت�ستجيب  عليها  متفق  بالعني 

مياه  وملوحة  عمرها  ومراحل  النخلة  وطبيعة 

الري  اأن  مالحظة  وميكن  الرتبة.  وقوام  الري 

اأو  يومني  وكل  �سيفا  يومني  اأو  يوم  كل  املتكرر 

ثالثة �ستاء بكميات غري حمددة هو ال�سائد لكل 

اأنواع الرتبة مبنطقة العني. وهذا يوؤدي اإىل هدر 

بزيادة  للرتبة  تلوث  مع  املياه  من  كبرية  كميات 

ملوحتها.

وتقنني مياه الري الذي يراعي اأثر جميع العوامل 

املوؤثرة يف امليزان املائي بالرتبة وخ�سو�سا اجلو، 

الرتبة  ووقاية  الإنتاج  وزيادة  املياه  لتوفري  يوؤدي 

ووقايتها  خ�سوبتها  على  واحلفاظ  التملح  من 

من الأمرا�س املحبة للرطوبة املرتفعة، كما يوفر 

الطاقة والعمالة.

مياه  كمية  اأقل  باأنه  املائي  املقنن  تعريف  ميكن 

يلزم اإ�سافتها للنبات، ليعو�س الفقد بالبخرنتح 

يف اجلو باختالف مراحل منوه ويفي باحتياجات 

ب�سبب  تراكمها  املتوقع  الأمالح  من  الغ�سيل 

كفاءة  قلة  بتعوي�س  ويفي  اجلو  يف  البخرنتح 

100%، وذلك بعد فرتة زمنية  طريقة الري عن 

اأعلى  لتعطي  للمياه،  ل�سعة حفظ الرتبة  منا�سبة 

حتديد  يعني  املائي  املقنن  فاإن  بهذا  اإنتاج. 

احتياجات املح�سول ثم تنظيم هذه الحتياجات 

بجدولة الري عن طريق حتديد كمية مياه الرية 

الواحدة وفرتة الري.

اإن العوامل املوؤثرة يف تقنني مياه الري هي: اجلو 

بطاقته والنبات بطبيعته واملياه مبلوحتها والرتبة 

درا�سة  يجعل  العوامل  هذه  وتداخل  بقوامها. 

خ�سو�سا  معقدا،  اأمرا  املائي  املقنن  على  اأثرها 

طاقة  حتددها  للنتح  الالزمة  اجلو  طاقة  اأن 

والرطوبة  احلرارة  ودرجة  ال�سم�سي  الإ�سعاع 

الن�سبية و�سرعة الرياح وكلها متغريات يف الزمان 

واملكان. لذلك فاإن الهتمام �سار حول ا�ستعمال 

متغريات  جميع  تعالج  ريا�سية  فيزيائية  مناذج 

خ�سو�سا  للم�سكلة،  حال  بالرتبة  املائي  امليزان 

هذه  حل  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  اإمكانية  بعد 

النماذج. وتوجد طرق اأخرى بتتبع امليزان املائي 

اأن طرق النماذج  اإل  بالرتبة عن طريق القيا�س 

تعفي املزارع العادي من القيا�س وتقدم له احلل 

ب�سهولة.
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اإن اأي حم�سول ي�ستهلك اأقل من 1% يف بناء ذاته 

وقد  بالنتح يف اجلو.  والباقي  ن�سبة مهملة  وهي 

 Reference حتدد دور اجلو بالبخرنتح القيا�سي

البخرنتح  وهو:   ،)Evapotranspiration )ETo

 :  8 من  وطوله  النمو  جيد  ح�سائ�س  �سطح  من 

نق�سا  يعاين  ول  جيدا،  الرتبة  ويغطي  �سم   15

يف املاء اأو ال�سماد، ول يعاين من اأثر احل�سرات 

تكون  التعريف  وبهذا   .)FAO 24( والأمرا�س 

طاقة اجلو هي املتغري الوحيد فوق هذا ال�سطح 

لتقدير  كثرية  معادلت  ظهرت  وقد  القيا�سي، 

هذا البخرنتح القيا�سي من اأهمها معادلة بنمان 

املعدلة Modified Penman كما مبن�سور الفاو 

Penman- بنمان-مونتيث  )FAO 24(، ومعادلة 

قام  وقد   ،)FAO 56( باملن�سور  كما   Montieth

معادلة  ثوابت  بتح�سني   )Gafar 1994,1995(

بنمان الأ�سلية )Penman 1948, 1963( لتنا�سب 

املناطق اجلافة. كما قام )Gafar 2010( بتح�سني 

معادلة بنمان-مونتيث لتنا�سب املناطق اجلافة.

ينتح  جتعله  ف�سيولوجية  طبيعة  له  نبات  كل  اإن 

بن�سبة خمتلفة عن الآخر من البخرنتح القيا�سي، 

بالإ�سافة اإىل اأن امل�ساحة الناحتة تزداد بزيادة 

الن�سبة ت�سمى معامل  النبات. وهذه  مراحل منو 

املح�سول وقدرت للنخلة باملن�سور )FAO 24( من 

 :0.90 من   )56  FAO( وباملن�سور   ،1.0:  0.8

0.95، وقدرها �سمري اخلفاف  واآخرون )1998( 

وتقل  الثمار  تكوين  مع  تزيد   0.90  :0.66 من 

عند حالة الرطب لزيادة اجلودة.

�سرحا   )1998( واآخرون  اخلفاف  �سمري  قدم 

لنموذج جدولة ري النخيل واأدى الختبار الأويل 

له اإىل اإنقا�س كمية مياه ري النخلة اإىل 74 م3 

�سنويا.

ري  تقنني  اإىل  تهدف  الدرا�سة  وهذه 

النخلة يف منطقة العني بدولة الإمارات 

العربية املتحدة كالآتي:

اأول: حتديد الحتياجات املائية للنخلة 

وعمرها  لآخر  �سهر  من  املناخ  باختالف 

من �سنة لأخرى. 

ثانيا: جدولة الري للنخلة بتحديد:

عمر  باختالف  الواحدة  الرية  مياه  كمية   -1
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النخلة وقوام الرتبة وكفاءة طريقة الري.

النخلة  وعمر  املناخ  باختالف  الري  فرتة   -2

وقوام الرتبة.

2- مواد وطرق البحث

2.1 -  الحتياجات املائية للنخلة

الحتياجات  حل�ساب  م�سطرين  نحن  ابتداء 

للنخلة ب�سكل منفرد لأنها تزرع منفردة،  املائية 

ويف حالة زراعتها يف ب�ستان نخيل ميكن ال�سرب 

يف عدد نخيل الب�ستان اأو املزرعة، خ�سو�سا اأن 

يف  متداخل  غري  متباعدا  يزرع  الب�ستان  نخيل 

منطقة العني، بني كل نخلتني من 7 - 10 اأمتار.

املح�سنة  بنمان-مونتيث  معادلة  ا�ستعملت   -1

 2010 جعفر،  كمال  بوا�سطة  اجلافة  للمناطق 

القيا�سي.  البخرنتح  لتقدير   )Gafar 2010(

وكانت مدخالتها بيانات حمطة الأر�ساد اجلوية 

الزراعية مبركز الأبحاث الزراعية بالعني، وهي: 

درجات احلرارة والرطوبة الن�سبية للهواء وطاقة 

و�سرعة  ال�سم�س  �سطوع  ومدة  ال�سم�سي  الإ�سعاع 

الرياح، لفرتة 18 �سنة من 1988: 2005.

 Palm Coefficient النخلة  معامل  ا�ستعمل   -2

)FAO 24(، وهو يرتاوح من  الوارد مبن�سور   ))KP

منو  يف  احلرجة  املراحل  وملراعاة   .1.0  :  0.8

من   0.8 اعتربناها  فقد  الثمار  وجودة  النخلة 

ملعظم  الرطب  مرحلة  منت�سف  يوليو،  بداية 

الأ�سناف، اإىل نهاية مرحلة ال�سكون يف منت�سف 

درجات  تبداأ  يناير  منت�سف  ومن  تقريبا.  يناير 

الرباعم  فتبداأ  تدريجيا،  الرتفاع  يف  احلرارة 

معامل  اعتربنا  لذلك  البزوغ.  يف  اجلديدة 

املح�سول يف يناير 0.85 ثم يف فرباير 0.90 ثم 

اإىل  1.0 يف مار�س وت�ستمر كذلك  للذروة  ت�سل 

لل�سجرة  الن�سب  نهاية يونيو. وميكن اعتبار هذه 

غري املثمرة )>4 �سنوات( اأي�سا ملرورها مبرحلة 

ال�سكون اأي�سا.

لل�سطح  املكافئ  ال�سطح  م�ساحة  تقدير  مت   -3

الناحت )Se( باختالف عمر النخلة، بقيا�س امل�سافة 

م�سقط  نهاية  اإىل  النخلة  جذع  منت�سف  من 

املجموع اخل�سري، وهو ن�سف قطر )R( القر�س 

الناحت كما لو �سوهد من اأعلى، وهو ي�ساوي تقريبا 

القيا�س  مت  وقد  الأفقية.  النخيل  �سعفة  طول 

وم�سروع  العني  اأبحاث  مركز  يف  نخلة   28 لعدد 

الفوعة لتطوير وتنمية النخيل من اأعمار خمتلفة 

القطر  ن�سف  اعتربت  ثم  خمتلفة،  واأ�سناف 

الأطراف  لأن   R من   0.90 ي�ساوي   )Re( الفعال 

تتقاطع  ل  للنخلة  اخل�سري  للمجموع  الأفقية 

جفاف  اإىل  بالإ�سافة  ال�سم�س  اأ�سعة  مع  متاما 

بع�سها يف الغالب. ثم ح�سبت متو�سطات امل�ساحة 

بال�سنوات:  الأعمار  ملدى   )Se = π Re
2( الفعالة 

)0-2(، )3-4(، )5-6(، )≤7(، حيث لوحظ 

اأن تزايد امل�ساحة يتوقف بعد 7 �سنوات من عمر 

اخلفاف  �سمري  اأي�سا  هذا  لحظ  وقد  النخلة، 

واآخرون )1998(.

4- مت ح�ساب املعدل اليومي للبخرنتح من النخلة 

باللرت/  )Palm Evapotranspiration )ETP

نخلة/يوم باختالف املناخ من �سهر لآخر ومدى 

العمر باملعادلة الآتية:  

النخلة مثل م�سخة مياه تعمل بالطاقة ال�سم�سية قدرتها هي قدرة طاقة اجلو، وت�سخ املياه من خزان �سعته تتنا�سب مع نعومة الرتبة وحجم تربة اجلذور

النخلة تتحمل زيادة درجات احلرارة، وقلة 

املياه بالرتبة وزيادة ملوحتها، واإذا رويت مباء 

عذب ت�ستجيب بثمر وفري
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متفاوتة  فهي  الري  مياه  ملوحة  عن  اأما   -5

مبنطقة العني ت�سل حتى 10000 جزء يف املليون 

15 مليموز.�سم  اأو حتى قدرة تو�سيلية للكهرباء 

مليموز.�سم(،   1  = املليون  يف  جزء   670 )كل 

مع  ولكن  مليموز.�سم،   21 حتى  تتحمل  والنخلة 

 %100 بن�سبة  تنتج  فهي  اإنتاجيتها:  اختالف 

 4.5 90% حتى  وبن�سبة  مليموز.�سم،   2.5 حتى 

مليموز.�سم،   7 حتى   %75 وبن�سبة  مليموز.�سم، 

�سكل )1( املعدل اليومي لحتياج النخلة باختالف املناخ ومدى عمر النخلة

وبن�سبة 50% حتى 12 مليموز.�سم، وتزرع للزينة 

 .)FAO 156( حتى 21 مليموز.�سم

والبخرنتح يف اجلو يت�سبب يف تركز ملوحة مياه 

-Palm R ةالري بالرتبة، لذلك فاإن احتياج النخل

quirement )PR( يزيد عن نتحها مبقدار ن�سبة 

املتوقع  الأمالح  من  الرتبة  لغ�سيل  منها  معينة 

تركزها بالرتبة وحتى ل يزداد الرتكز عن احلد 

 FAO( الري  مياه  ملوحة  من   1.5 وهو  امل�سموح 

الغ�سيل  احتياج  ن�سبة  ت�سمى  الن�سبة  وهذه   .)24

Leaching Requirements )L(، وتوجد معادلة 

هذه  حل�ساب  ا�ستخدمناها   )FAO 24( باملن�سور 

الن�سبة لرتكيزات من 1 اإىل 21 مليموز.�سم، وقد 

بلغ اأعظمها 0.15. و�سوف ن�ستخدم هذه القيمة 

العظمى كن�سبة ثابتة حل�ساب احتياجات الغ�سيل 

لأي قيمة مللوحة مياه الري.

 Rate النخلة  احتياج  معدل  ح�ساب  مت  وقد   -6

of Palm Requirements )RPR( باللرت/نخلة/

يوم باإ�سافة ن�سبة احتياج الغ�سيل اإىل البخرنتح 

منها، وذلك بالق�سمة على )-L 1(. واملعادلة الآتية 

.)FAO 24( هي امل�ستخدمة

7- اأما الحتياج الكلي للنخلة يف ال�سهر اأو املو�سم 

)�سيف، �ستاء، اعتدالني( باملرت املكعب بال�سهر 

اأو باملو�سم فهو بال�سرب يف عدد اأيام ال�سهر اأو 

املو�سم )N( والق�سمة على 1000 للتحويل للمرت 

املكعب.

8- ا�ستخُدم برنامج اإك�سل يف احل�سابات وعر�س 

اجلداول والأ�سكال.

2.2- جدولة ري النخلة

جدولة الري ُتعَنى بكيفية مد النخلة باحتياجاتها، 

�سورة: ري النخيل بالفقاعات )الببلر( يف منطقة العني/ الإمارات العربية املتحدة ري النخيل بالفقاعات

ينايرفربايرمار�ساأبريلمايويونيويوليواأغ�سط�س�سبتمرباأكتوبرنوفمربدي�سمرب
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-Irrig  وذلك بتحديد كمية مياه الرية الواحدة

 Irrigation الري  وفرتة   )tion Quantity )IQ

ريتني  بني  بالأيام  الفرتة  وهي   )Interval )II

لعملية  الأ�سا�سي  املنظم  هي  والرتبة  متتاليتني. 

النخلة باحتياجها، لأنها متثل خزان ماء  اإمداد 

كمية  على  تتوقف  الرية  وكمية  ال�سعة.  حمدود 

املياه التي ميكن اأن يحفظها هذا اخلزان، وهذا 

واحلجم  الرتبة  قوام  باختالف  يختلف  بدوره 

الفعال لرتبة اجلذور )Ve(. كما تتوقف كمية الرية 

على كفاءة طريقة الري املتبعة.

1- قوام الرتبة )Soil Texture(: تربة منطقة 

القوام  متفاوتة  ولكنها  رملية،  الزراعية  العني 

اأي�سا. لذلك مت اعتماد التق�سيم الأمريكي لقوام 

حبيباته  قطر  جدا  خ�سن  وهو:  الرملية  الرتبة 

 0.5:1 من  قطر حبيباته  وخ�سن  من 2-1 مم، 

مم، ومتو�سط قطر حبيباته من 0.25:0.5 مم، 

وناعم قطر حبيباته من 0.10:0.25 مم وناعم 

 Bruce( جدا قطر حبيباته من 0.10: 0.05 مم

مبنطقة  الرملية  والرتبة   .)& Stanley 1988

العني خليط من هذه الت�سنيفات، لذلك اأخذت 

بالعني  الأبحاث  مركزي  من  الرتبة  من  عينات 

وتنمية  لتطوير  الفوعة  وم�سروع  وال�سالمات 

النخيل، ومن عمقني: الأول من 0:60 �سم والثاين 

من 60:120 �سم. ثم حدد ن�سب تق�سيمات القوام 

اخلم�سة، ثم اأخذ املتو�سط املوزون لقطر احلبيبة، 

وبهذا اأمكن النتهاء اإىل ت�سنيفات ثالثة فقط: 

ناعم ومتو�سط وخ�سن. 

 Readily Available املي�سر  املاء  ن�سبة   -2

Water )RW(: اأثناء وبعيد الري مبا�سرة تت�سبع 

ين�سرف  الزمن  من  مدة  وبعد  باملاء،  الرتبة 

ن�سبة  وتكون  ال�سعري،  املاء  ويبقى  احلر  املاء 

احلقلية  ال�سعة  حالة  يف  حينئذ  الرتبة  رطوبة 

ي�ستهلك  التهوية.  Field Capacity )FC(، جيدة 

بعد  يوما  باجلو  نتحا  الرطوبة،  النبات من هذه 

يوم، حتى يقل املاء اإىل احلد الذي ل يكفي منوه 

رطوبة  ن�سبة  وت�سمى  الدائم،  الذبول  يف  ويبداأ 

-Wel الدائم الذبول  بنقطة  حينئذ   الرتبة 

كل  يف  الرتبة  رطوبة  ون�سبة   .)ing Point )WP

والفرق  الرتبة.  قوام  باختالف  تختلف  احلالت 

جدول )1( معدل البخرنتح  واحتياج النخلة اليومي وكذلك الحتياج ال�سهري واملو�سمي باختالف املناخ وعمر النخلة

7 ≤6-45-23-70 ≤6-45-23-70 ≤6-45-23-0مدى العمر بال�سنة

3.411.421.427.53.411.421.427.53.411.421.427.5امل�ساحة الناحتة S )م2(

معدل البخرنتح من النخلة EToKcال�سهر

)لرت/نخلة/يوم(

معدل احتياج النخلة 

)لرت/نخلة/يوم(

الحتياج ال�سهري اأو املو�سمي 

)م3/ نخلة(

3.10.859305672113566850.331.102.062.64يناير

4.00.90124177991448911160.401.352.543.26فرباير

5.41.00186211614922721361750.672.254.215.42مار�س

7.21.00248215419829971812330.862.905.446.99اأبريل

8.91.0030101190245361192242881.103.706.958.93مايو

9.71.0033111208267391302443141.163.907.339.41يونيو

9.90.802790169218321061992560.983.296.187.94يوليو

9.80.802789168216311051972540.973.266.127.86اأغ�سط�س

8.60.80237814718928921732230.832.775.206.68�سبتمرب

6.60.80186011314521711331710.652.204.125.30اأكتوبر

4.40.80124075971447891140.421.422.663.42نوفمرب

3.10.808285368103362800.311.031.942.49دي�سمرب

9.60.902998184237341162172794.214.226.734.3ال�سيف

3.70.8410356584124177991.54.99.211.9ال�ستاء

7.00.90217113417225841572023.110.219.224.7العتدالني

6.70.88206712716324791491918.628.954.369.8ال�سنة
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حالة  عند  الرتبة  لرطوبة  احلجمية  الن�سبة  بني 

ال�سعة احلقلية والن�سبة عند حالة نقطة الذبول 

-Available W  ي�سمى ن�سبة املاء املتاح للنبات

ter )AW(, )Hansen et al, 1979(. اأما ن�سبة 

املاء املي�سر للنبات فهي جزء من ن�سبة املاء املتاح 

وهي ن�سبة مي�سرة للنبات بدون م�سقة توؤثر على 

تختلف من  الن�سبة  اإنتاجه، وهذه  وبالتايل  منوه 

نبات لآخر، وللنخيل = 0.5 من ن�سبة املاء املتاح 

.)FAO 24(

وقد مت قيا�س ن�سبتي الرطوبة عند ال�سعة احلقلية 

)FC( ونقطة الذبول الدائم )WP( لعينات خمتلفة 

 FC -( املتاح  املاء  ن�سبة  ح�سبت  ثم  الرتبة،  من 

 RW =( بالرتبة  املي�سر  املاء  ون�سبة   )WP=AW

.)0.5 AW

 Volume 3- احلجم الفعال لرتبة اجلذور

اأن  املعلوم  من   :)of Effective Rootzone )V

املجموع اجلذري لأي نبات يتنا�سب مع جمموعه 

اأقل  الفعال  اجلذري  املجموع  اأن  اإل  اخل�سري، 

حول  مركز  اجلذور  توزيع  لأن  احلقيقي  من 

اجلذري  املجموع  من   0.90 فن�سبة  اجلذع. 

الأفقي  المتداد  من   0.75 يف  اأفقيا  منت�سر 

الأعظم والذي ي�ساوي المتداد الأفقي للمجموع 

الفعال  الأفقي  المتداد  اأن  وباعتبار  اخل�سري. 

 r =( فاإن   ،r قطره  ن�سف  دائريًا  قر�سًا  ميثل 

فقد   )d( لأ�سفل  الراأ�سي  العمق  اأما   .)0.75×Re

من  �سنوات   7 عند  مرت   1.3 اأعمقه  اأن  اعترب 

عمر النخلة فاأكرث ب�سبب �سحالة تركيب الرتبة 

زراعة  على  القائمني  خالل  ومن   ، عمقها  وقلة 

وخدمة النخيل مبنطقة العني. وقد ح�سبها �سمري 

الف�سيلة  اأما  كذلك،   )1998( واآخرون  اخلفاف 

العمق  دّرج  ثم  م.   0.50  = عمقها  اعترب  فقد 

1.3 م.  ثم  اإىل  0.50 م  لالأعمار املختلفة من 

ح�سب حجم تربة اجلذور باملرت املكعب لالأعمار 

اأخذت  ثم   ،)V = π r2 × d( :باملعادلة املختلفة 

 ,)2-0( بال�سنوات:  الأعمار  ملدى  املتو�سطات 

اأن  مالحظة  مع   ،)7≥(  ،)6-5(  ،)4-3(

زيادة حجم تربة اجلذور يتوقف مع توقف زيادة 

املجموع اخل�سري وهو عند 7 �سنوات فاأكرث.

4- كمية املاء املي�سر )Q(: والآن ميكن ح�ساب 

للنخلة )لرت/نخلة( باختالف  كمية املاء املي�سر 

قوام الرتبة ومدى عمر النخلة باملعادلة الآتية:

: اإن   Irrigation Interval )II(  5- فرتة الري

كمية املاء املي�سر بخزان تربة جذور النخلة �سوف 

ُت�ستنفذ باملعدل اليومي لحتياج النخلة و�سيكفي 

فاإن  لذلك  الــري.  ت�ساوي فرتة  الأيــام  لعدد من 

حتديد فرتة الري بالأيام ينتج بق�سمة كمية املاء 

املي�سر )Q( على معدل احتياج النخلة )PR( )لرت/

نخلة/يوم(.

جدول )2( ن�سبة املاء املتاح واملاء املي�سر للنخلة برتبة العني باختالف قوام الرتبة الرملية

جدول )3( كمية املاء املتاح باختالف قوام الرتبة الرملية وعمر النخلة

قوام الرتبة الرملية

ن�سبة املاء املي�سر للنخلةن�سبة املاء املتاح

نسبة 
حجمية

m/mm3لرت/م
ن�سبة 

حجمية
m/mm3لرت/م

0.181801800.099090ناعم

0.141401400.077070متو�سط

0.101001000.055050خ�سن

مدى العمر 

بال�سنوات

RrdV)كمية املاء املتاح  )لرت/نخلة

خ�سنمتو�سطناعمم3ممم

0-21.10.70.61.1198154110

3-42.01.40.95.0900700500

5-62.81.91.111.8212416521180

≥ 73.12.11.317.7318624781770

R = ن�سف قطر امل�سقط الأخ�سر للنخلة، r = ن�سف قطر دائرة امتداد اجلذور، d = عمق اجلذور،  

V = حجم تربة اجلذور

الشجرة المباركة سبتمبر 2010 87 - 86



 :)IE( Irrigation Efficiency 6- كفاءة الري 

الفعالة  تربة اجلــذور  اإمــداد  الري هو  اإن هدف 

ال�سعة احلقلية  اخلــزان حتى  مللء  الــالزم  باملاء 

بالرتبة  املــاء  نفاذية  ملعدل  املنا�سبة  وبال�سرعة 

املاء  ابتعاد  اأو  الرتبة  لجنــراف  تــوؤدي  ل  والتي 

الري  كــفــاءة  فــاإن  لذلك  اجلـــذور.  منطقة  عــن 

التي  الكمية  اإىل  املي�سر  املــاء  كمية  ن�سبة  هــي: 

تربة  كل  اإىل  املاء  ي�سل  حتى  لإ�سافتها  ن�سطر 

املاء  توزيع  جتان�س  قلة  نتيجة  الفعالة  اجلــذور 

الواحد.  باملحب�س  النخيل  اأو بني  النخلة  بحو�س 

املتبع  هــو  )الببلر(  بالفقاعات  الــري  و�سبكة 

مبنطقة العني )�ساهد ال�سورة(. وهذه الطريقة 

رفع  عوامل  روعيت  اإذا   %90 اإىل  كفاءتها  ت�سل 

القيمة  هي  وهــذه  لذلك،  الالزمة  الــري  كفاءة 

الرية  مياه  كمية  ح�ساب  يف  �سن�ستخدمها  التي 

الواحدة.

 Irrigation الواحدة  الرية  مياه  كمية   -7

عن   )IE( الري  كفاءة  قلة  اإن   :)Quantity )IQ

املاء  كمية  عن  الري  احتياج  من  �ستزيد   %100

املي�سر )Q(. لذلك فاإن:

8- مت حتليل كمية الأمطار املت�ساقطة على حمطة 

 -1973 من  �سنة   36 ملدة  اجلوية  العني  اأر�ساد 

2008، ملعرفة �سلوكه ومدى منا�سبته للم�ساهمة 

يف ري النخيل مبنطقة العني.

�سكل )2( كمية مياه الرية الواحدة باختالف عمر النخلة وقوام الرتبة

جدول )4( كمية املاء املي�سر وكمية مياه الرية الواحدة باختالف عمر النخلة وقوام الرتبة

)كمية مياه الرية الواحدة )لرت/نخلة) )لرت/نخلةQكمية املاء املي�سر العمر

خ�سنمتو�سطناعمخ�سنمتو�سطناعم�سنة

0-29977551108661

3-4450350250500389278

5-610628265901180918656

≥ 71593123988517701377983

3- النتائج واملناق�سة

3.1- الحتياجات املائية للنخيل

اجلدول )1( وال�سكل )1( يبينان املعدل اليومي 

لنتح النخلة واحتياجها املائي )لرت/نخلة/يوم(، 

/نخلة/�سهر(، 
3

)م ال�سهري  احتياجها  وكذلك 

ملنطقة  لآخر  �سهر  من  املناخ  باختالف  وذلك 

العني وباختالف املدى العمري للنخلة. كما يبني 

اجلدول اأي�سا البخرنتح القيا�سي باملليمرت/ يوم 

اجلدول  يبني  كما  منه.  كن�سبة  النخلة  ومعامل 

وخالل  و�ستاء  �سيفا  النتائج  هذه  متو�سطات 

العتدالني )الربيع واخلريف(.

يالحظ من ال�سكل )1( اأن الحتياج املائي يبلغ 

اأعظمه يف يونيو ثم مايو واأقله يف دي�سمرب ويناير 

ال�سنة  يف  الكلي  الحتياج  اأما  الأعمار.  جلميع 

 69.8 فيبلغ  �سنوات(،   7>( البالغة  للنخلة 

ال�ستاء  ، ويف 
3

34.3 م ال�سيف  مرت مكعب، ويف 

. وهذا يعني 
3

11.9، ويف العتدالني يبلغ 24.7 م

مرة   2.9 ال�سيف  يف  حتتاج  البالغة  النخلة  اأن 

ال�سنوي  البخرنتح  ويبلغ  ال�ستاء.  يف  حتتاجه  ما 

 59.3 حوايل  اأي  احتياجها،  من   0.85 ن�سبة 

الأمالح  من  للغ�سيل  الن�سبة  وباقي  �سنويا،   
3

م

املتوقع تراكمها. وهذا يعني اأن اجلو يلعب الدور 

للنخلة.  املائية  الأ�سا�سي يف حتديد الحتياجات 

الالزمة  الطاقة  به  اجلو  لأن  طبيعي  اأمر  وهذا 

عملية  البخرنتح  اأن  وبرغم  البخرنتح.  لعملية 

ف�سيولوجية اإل اأنه يتناغم مع طاقة اجلو بحيث 

النبات من  توجد عالقة بينهما عندما ل يعاين 

نق�س املياه بالرتبة، وهو ال�سرط الذي التزمنا به 

من البداية يف تعريف البخرنتح القيا�سي والذي 

يحقق اأعلى اإنتاج، والذي نهدف اإليه دائما. 

3.2- جدولة ري النخلة

مياه  وكمية  املي�سر  املاء  كمية   -3.2.1

الرية الواحدة  للنخلة:

املتاح  للماء  احلجمية  الن�سبة  يبني   )2( اجلدول 

واملاء املي�سر باختالف قوام الرتبة الرملية الزراعية 

مبنطقة العني. ويت�سح اأن ن�سبة املاء املي�سر يف الرتبة 

 ويف الرتبة املتو�سطة 70 
3

الناعمة ت�ساوي 90 لرت/م

.
3

 ويف الرتبة اخل�سنة 50 لرت/م
3

لرت/م

مدى عمر النخلة
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املاء  كمية  يبينان   )4(  ،)3( واجلدولن 

الرية  مياه  وكمية   )Q(املي�سر املاء  وكمية  املتاح 

الواحدة للنخلة باختالف عمرها وقوام الرتبة. 

0.50 من كمية املاء  اإن كمية املاء املي�سر متثل 

النخلة  منها  ت�ستنفذ  التي  الكمية  وهي  املتاح، 

ا�ستهالكها بالنتح يف اجلو بدون م�سقة اأو اإجهاد 

اإن  اإنتاجها.  وبالتايل  منوها  على  يوؤثر  رطوبي 

توؤثر  م�سقة  بدون  لها  يتي�سر  البالغة  النخلة 

و  الناعمة،  الرتبة  يف  لرتًا   1593 منوها  على 

 885 و  القوام،  املتو�سطة  الرتبة  لرتًا يف   1239

من  يت�سح  كما  القوام.  اخل�سنة  الرتبة  لرتًا يف 

تزداد  للنخلة  املي�سر  املاء  كمية  اأن  جدول )4( 

فالنخلة  الرتبة.  ونعومة  النخلة  عمر  بزيادة 

وكذلك  الرتبة،  خزان  �سعة  كربت  كربت،  كلما 

على  الرتبة  قدرة  زادت  الرتبة  قوام  نعم  كلما 

حفظ املاء.

وطريقة ري النخيل ال�سائدة مبنطقة العني هي 

ت�سل  والتي  )الببلر(  بالفقاعات  الري  �سبكة 

ت�سريف  توحيد  حالة  يف   %90 اإىل  كفاءتها 

املحب�س  يف  النخيل  جلميع  الفقاعات  وعدد 

الواحد، وكذلك ت�ساوي امل�سافات بني الفقاعات 

الواحدة  الرية  مياه  وكمية  الري.  حو�س  داخل 

)IQ( ت�ساوي كمية املاء املي�سر )Q( مق�سوما على 

يبني   )4( جدول  فاإن  لذلك   .)IE( الري  كفاءة 

ويت�سح  بالرت/نخلة.  الواحدة  الرية  مياه  كمية 

الواحدة  الرية  مياه  كمية  اأن   )3( ال�سكل  من 

تزداد بزيادة عمر النخلة اإىل اأن ت�ستقر للنخلة 

البالغة، وكذلك تزداد بزيادة نعومة الرتبة.

3.2.2 فرتة الري

النخلة  تربة جذور  بخزان  املي�سر  املاء  كمية  اإن 

النخلة  لحتياج  اليومي  باملعدل  ت�ستنفذ  �سوف 

لعدد  و�سيكفي   )1( بجدول  ح�سابه  مت  والذي 

من الأيام ت�ساوي فرتة الري. لذلك فاإن حتديد 

فرتة الري بالأيام ينتج بق�سمة كمية املاء املي�سر 

وجدول  النخلة.  لحتياج  اليومي  املعدل  على 

املناخ  باختالف  بالأيام  الري  فرتة  يبني   )5(

اأو من مو�سم لآخر وقوام الرتبة  من �سهر لآخر 

اأي�سا عالقة فرتة  الرملية. كما يبني �سكل )3( 

ال�سنة  من  املناخي  واملو�سم  الرتبة  بقوام  الري 

اختالف  ويالحظ  واعتدالني(.  و�ستاء  )�سيف 

خالل  من  الرتبة  قوام  باختالف  الري  فرتة 

الأنعم  للقوام  اأطول  فهي  بها،  املي�سر  املاء  كمية 

جدول )5(  فرتة الري باليام باختالف املناخ من �سهر لآخر ومن مو�سم لآخر و عمر النخلة

خ�سنمتو�سطناعم قوام الرتبة

7 ≤6-45-23-70 ≤6-45-23-70 ≤6-45-23-0 العمر بال�سنة

1105001180177086389918137761.1278656983 كمية الرية )لرت/نخلة( 

فرتة الري بالأيام

9131619710121557910يناير

791214579114578فرباير

568945673345مار�س

356734552334اأبريل

345623442233مايو

334523341223يونيو

345623452233يوليو

345623452233اأغ�سط�س

456734562334�سبتمرب

568945673445اأكتوبر

7101214579114578نوفمرب

10141720811131568911دي�سمرب

345623442233ال�سيف

81114166911134689ال�ستاء

457834562344العتدالن
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�سكل )3( فرتة الري باختالف قوام الرتبة واملناخ من مو�سم لآخر وعمر النخلة
واأق�سر للقوام الأخ�سن. كما تختلف فرتة الري 

فهي  النخلة،  لحتياج  اليومي  املعدل  باختالف 

اأطول للمعدل الأقل �ستاء واأق�سر للمعدل الأكرب 

اإ�سافة  ب�سبب  الري  �سيفا. كذلك ق�سرت فرتة 

عند  ثبتناها  والتي   )L( الغ�سيل  احتياجات  ن�سبة 

النخلة.  بخرنتح  من   0.15 العظمى  القيمة 

ت�سرب  اإىل  يوؤدي  �سوف  هنا  الري  فرتة  وق�سر 

ن�سبة الغ�سيل اأول باأول مع كل رية مما يوؤدي اإىل 

احلفاظ على الرتبة من زيادة تركيز امللوحة بها 

1.5 من ملوحة مياه  عن احلد امل�سموح به وهو 

الري )FAO 24(. كما يالحظ اأن فرتة الري تزيد 

بزيادة عمر النخلة اإىل اأن ت�ستقر للنخلة البالغة، 

والتي  جذورها  تربة  حجم  زيادة  ب�سبب  وهذا 

تعمل كخزان مياه حلاجة النخلة. 

الرتبة  يف  البالغة:  للنخلة  الري  فرتة  بلغت  وقد 

الناعمة, 6 اأيام �سيفًا و 16 �ستاًء و8 اأيام خالل 

العتدالني، ويف الرتبة املتو�سطة القوام، 4 اأيام 

�سيفا و 13 �ستاء و 6 اأيام خالل العتدالني، ويف 

الرتبة اخل�سنة، 3 اأيام �سيفا و 9 اأيام �ستاء و 4 

اأيام خالل العتدالني.

وعمر  للمناخ  املنا�سبة  الري  بفرتة  اللتزام  اإن 

�سيوؤدي  باجلدول )5(  الرتبة كما  وقوام  النخلة 

اإىل تعمق ماء  الري ملنطقة اجلذور اأثناء الري، 

نحوها،  املاء  اجلذور  ت�سحب  الري  توقف  وبعد 

ال�سعرية  بالقوى  للماء  الأفقي  النت�سار  فيتوقف 

فال يبتعد عن منطقة اجلذور، وبهذا تكون حركة 

املاء با�ستمرار نحو اجلذور فلن تروى الرتبة مرة 

اأخرى اإل بعد ا�ستنفاد كل املاء املي�سر. كما تبداأ 

الري  بعد توقف  للرتبة جتف  ال�سطحية  الق�سرة 

التبخر من الرتبة. وكل هذا  اإىل قلة  يوؤدي  مما 

يوؤدي لرفع كفاءة الري لأعلى قيمة.

اإن الري املتكرر للنخيل بدون داٍع كل يوم اأو يومني 

النت�سار  اإىل  يوؤدي  العني  مبنطقة  �سائع  خطاأ 

الأفقي للماء بالقوى ال�سعرية على �سطح الرتبة، 

منطقة  عن  مبتعدا  الناعمة،  الرتبة  خ�سو�سا 

حول  الري  حو�س  يف  يكون  الري  لأن  اجلذور 

ال�سطحي  البلل  اإىل  ذلك  فيوؤدي  فقط،  النخلة 

فيتبخر منها  الري  للرتبة خارج حو�س  امل�ستمر 

املاء ب�سبب طاقة اجلو فتقل كفاءة الري، وبخار 

يزداد  وبالتايل  امللوحة  من  خاٍل  ال�ساعد  املاء 

مبرور  احلو�س  خارج  بالرتبة  الأمالح  تركيز 

الوقت، وقد ي�سل الرتكيز اإىل حد �سعوبة عالج 

املنا�سبة  الري  بفرتة  اللتزام  اأن  كما  الرتبة. 

النخلة  جذور  تعمق  اإىل  يوؤدي   )5( باجلدول 

�سالبتها  فتزداد  ذلك،  على  يربيها  اأو  بالرتبة، 

اأو من  بالرتبة ويقل اخلوف من الريح ال�سديدة 

حراثة الرتبة بني الأ�سجار.

ري  �سبكة  كفاءة  رفع  عوامل   -3.2.3

النخيل بالفقاعات

يعطي  العني  منطقة  يف  بالفقاعات  النخيل  ري 

كفاءة عالية ت�سل اإىل 90% اإذا روعيت العوامل 

اإمداد  هو  ال�سبكة  من  والهدف  لذلك.  الالزمة 

فقط   )2r  = )قطرها  الفعالة  اجلذور  تربة 

احلقلية  ال�سعة  حتى  اخلزان  مللء  الالزم  باملاء 

للماء  الرتبة  نفاذية  ملعدل  املنا�سبة  وبال�سرعة 

ناعم متو�سط

قوام الرتبة ومدى عمر النخلة

خ�سن

ال�سيف

ال�ستاء

العتدالني
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املاء  جريان  اأو  الرتبة  لجنراف  توؤدي  ل  والتي 

�سطحيا مبتعدا عن منطقة اجلذور.

اأثناء الري تكون حركة املاء راأ�سيا ب�سب اجلاذبية 

يف  واأبطاأ  اخل�سنة  الرتبة  يف  واأ�سرع  الأر�سية 

القوى  ب�سبب  اأفقيا  وتنت�سر  الناعمة،  الرتبة 

يف  يكون  الري  لأن  الأجف  املكان  اإىل  ال�سعرية 

ويكون  اأجف،  والرتبة حوله  فقط  النخلة  حو�س 

النت�سار الأفقي اأو�سع يف الرتبة الناعمة واأقل يف 

اخل�سنة لأن القوى ال�سعرية اأكرب للقوام الأنعم. 

املاء  وي�ستمر  ال�سرف  يتوقف  الري  توقف  وبعد 

الفر�سة  وجد  اإذا  اأفقيا  النت�سار  يف  ال�سعري 

املتكرر  الري  حالة  يف  تتهياأ  والفر�سة  لذلك، 

بدون داٍع وخ�سو�سا للرتبة الناعمة، حيث تطول 

فر�سة النت�سار الأفقي، وبالتايل يبتعد املاء عن 

منطقة اجلذور فتقل كفاءة الري.

يوؤثران  وقوامها  بالرتبة  املاء  حركة  فاإن  لذلك 

جدول )6( ت�سريف الفقاعة وعددها وقطر جورة الري التي تعطي كفاءة عالية، باختالف عمر النخلة وقام الرتبة

وعددها  الفقاعة  لت�سريف  الأمثل  الختيار  يف 

الري،  جورة  قطر  اختيار  يف  وكذلك  نخلة،  لكل 

الري  حو�س  ف�سعة  عالية.  ري  كفاءة  لإحراز 

اأقل للرتبة الناعمة واأو�سع للرتبة  اأن يكون  يجب 

اخل�سنة. لذلك اعتربنا قطر جورة الري للرتبة 

النت�سار  دائرة  قطر  0.60 من  ي�ساوي  الناعمة 

الأفقي للجذور الفعالة )2r(, اأما األـ 0.40 الباقية 

اأثناء  اأفقيا  ال�سعرية  القوى  بن�سرها  ف�ستقوم 

 0.75 اعتربناه  القوام  املتو�سطة  وللرتبة  الري، 

 .2r 2، وللرتبة اخل�سنة اعتربناه 0.90 منr من

وعددها  الفقاعة  ت�سريف  يبني   )6( واجلدول 

عالية،  كفاءة  تعطي  التي  الري  جورة  وقطر 

باختالف عمر النخلة وقوام الرتبة.

رفع  عوامل  ا�ستنتاج  ميكن  النقا�س  هذا  وبعد 

 ،%90 عن  تقل  ل  حتى  بالفقاعات  الري  كفاءة 

وهي الن�سبة املرتبطة بكمية مياه الرية الواحدة 

يف هذه الدرا�سة، كالآتي :

1-  اللتزام باملقنن املائي كّما وفرتة ح�سب نتائج 

ب�سبب  الري  كفاءة  ف�سعف  البحث،  هذا 

الإ�سراف ل حل له.

جلميع  الفقاعات  وعدد  ت�سريف  2-  توحيد 

النخيل يف املحب�س الواحد، لأن عدم التجان�س 

الأقل  ال�سرف  ذات  للنخلة  للتحري  �سيوؤدي 

ال�سرف  ذات  النخيل  �سياأخذ  وبالتايل 

الري.  كفاءة  فتقل  حقه  من  اأكرث  الأعلى 

وميكن للنخلة ال�سغرية يف و�سط نخيل بالغ 

يف  احتياجها  لتعطي  فقاعتها  �سرف  تقليل 

نف�س الوقت الالزم لحتياج البالغة.

3-  �سمان توزيع متجان�س للفقاعات داخل حو�س 

الفقاعات  بني  امل�سافات  تكون  بحيث  الري 

طويال  وقتا  املاء  ي�ستغرق  ل  حتى  مت�ساوية 

للو�سول اإىل كل احلو�س.

قطر اجلورة )م(2rعدد الفقاعاتت�سريف الفقاعة )جالون/د(العمر

خ�سنمتو�سطناعممخ�سنمتو�سطناعمخ�سنمتو�سطناعم�سنة

0-21.501.000.751121.40.81.11.3

3-41.501.000.752232.81.72.12.5

5-61.501.000.752343.82.32.93.4

≥ 71.501.000.752344.22.53.23.8
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يف  النخلة  تكون  بحيث  الري  حو�س  4-  عمل 

حول  تنت�سر  اجلذور  لأن  متاما  منت�سفه 

جزع  ردم  وي�ستح�سن  بالت�ساوي،  النخلة 

النخلة بالرتبة ليكون احلو�س يف �سكل حلقة، 

و�سوله  �سي�سمن  للماء  الأفقي  والنت�سار 

جلميع اجلذر.

للرتبة  اأقل  يكون  اأن  يجب  الري  حو�س  5-  �سعة 

فللنخلة  اخل�سنة.  للرتبة  واأو�سع  الناعمة 

البالغة يكفي اأن يكون قطر احلو�س 2.5 مرت 

للرتبة الناعمة و 3.2 مرت للمتو�سطة و 3.8 

مرت للخ�سنة.

6-  تقليل عدد الفقاعات مع ت�سريف عاٍل ن�سبيًا 

مع  الفقاعات  عدد  وتكثري  الناعمة،  للرتبة 

يزيد  وهذا  اخل�سنة.  للرتبة  اأقل  ت�سريف 

الري. وعموما  املاء يف حو�س  توزيع  جتان�س 

بت�سريف  بابلر   2 البالغة عدد  للنخلة  يكفي 

لرت/دقيقة(   5.685( جالون/دقيقة   1.5

وعدد  الناعمة،  الرتبة  يف  الواحدة  للفقاعة 

جالون/دقيقة   0.75 بت�سريف  بابلر   4

)2.843 لرت/د( للرتبة اخل�سنة، وي�ستح�سن 

ا�ستخدام فقاعات مبفتاح يغري الت�سريف.

و�سط  �سغرية  ف�سيلة  زراعة  بعدم  7-  ين�سح 

على  للحفاظ  املحب�س  نف�س  يف  كبري  نخيل 

وميكن  الكبري،  للنخيل  املنا�سبة  الري  فرتة 

املكان  فاأكرث يف  �سنوات   7 نخلة عمرها  نقل 

الذي يحتاج اإىل ترقيع.

واأثرها  العني  مبنطقة  الأمطار   -  3.3  

على املقنن املائي

مبنطقة  الأمطار  لكمية  ال�سنوي  املعدل  بلغ 

يف  مم   164.3 بني  تراوحت  مم،   98.3 العني 

اأن  كما   ،2001 �سنة  يف  مم  �سفر  و   1972 �سنة 

78 مم.  النحراف املعياري كبري جدا حيث بلغ 

كمية  الأمطار  فيها  بلغت  التي  ال�سنوات  وعدد 

ما  اأي  �سنة،   15 هي  ال�سنوي  املعدل  من  اأكرب 

�سنة.   36 الدرا�سة،  فرتة  من   %42 ن�سبة  يعادل 

وهذا كله يدل على التفاوت الكبري جدا من �سنة 

اإىل اأخرى.

اإذا فالأمطار يف منطقة العني غري منتظمة وغري 

متوقعة، بحيث ل ميكن العتماد عليها يف الري 

املنتظم. ولكن، اإذا كانت الأمطار غزيرة، ميكن، 

مياه  بكمية  مقارنتها  الأمطار،  كمية  قيا�س  بعد 

4( وح�ساب عدد الأيام  الرية الواحدة )بجدول 

الأمطار  اأن  كما  الري.  فرتة  بها  �ستطول  التي 

لأنها  الرتبة  غ�سيل  يف  جدا  مفيدة  الغزيرة 

جدول )7(  ملخ�ص الحتياجات املائية وجدولة الري لنخيل التمر مبنطقة العني

قوام الرتبة 

الرملية

العتدالن )122 يومًا(ال�ستاء )120 يومًا(ال�سيف )123 يومًا(املو�سم

عمر 

النخلة

احتياج 

النخلة 

)م3(

كمية 

الرية 

)لرت(

زمن 

الرية 

بالدقيقة

فرتة 

الري 

)يوم(

احتياج 

النخلة 

)م3(

كمية 

الرية 

)لرت(

زمن الرية 

بالدقيقة

فرتة 

الري 

)يوم(

احتياج 

النخلة 

)م3(

كمية 

الرية 

)لرت(

زمن الرية 

بالدقيقة

فرتة 

الري 

)يوم(

24.21101931.51101983.1110194-0ناعم

3-414.25004444.9500441110.2500445

5-626.7118010459.211801041419.211801047

≥734.31770156611.917701561624.717701568

24.2862321.5862363.186233-0متو�سط

3-414.23895134.938951910.2389514

5-626.79188149.2918811119.2918815

≥734.31377121411.913771211324.713771216

24.2611121.5611143.161112-0خ�سن

3-414.22783324.927833610.2287333

5-626.76565839.265658819.2656584

≥734.398386311.998386924.7983864

 ال�سيف = مايو + يونيو + يوليو + اأغ�سط�س، ال�ستاء = نوفمرب + دي�سمرب + يناير + فرباير، العتدالن = مار�س + اأبريل + �سبتمرب + اأكتوبر
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الرتبة حمروثة،  كانت  واإذا  مياه مقطرة،  تعترب 

اأعلى. من هنا ميكن  فاإن كفاءة الغ�سيل �ستكون 

خ�سم ن�سبة الغ�سيل من كمية مياه الرية الواحدة 

�ستكون هي  واملتابعة احلقلية  الريات.  لعدد من 

الفي�سل يف ا�ستغالل الأمطار ل�سالح توفري مياه 

الري بالقدر املمكن. 

املائية  الحتياجات  برنامج   -  3.4

وجدولة الري للنخيل بالعني:

الآتي،   )7( اجلدول  يف  �سبق  ما  اإجمال  ميكن 

ليمثل برناجما لالحتياجات املائية وجدولة الري 

املناخ  باختالف  وذلك  العني،  مبنطقة  للنخيل 

الرتبة،  وقوام  النخلة  وعمر  لآخر  مو�سم  من 

باجلدول )6(.  كما  الفقاعات  وت�سريف  وبعدد 

باختالف  يختلف  النخلة  احتياج  اأن  ويالحظ 

املناخ وعمر النخلة فقط، ول يتاأثر بقوام الرتبة. 

وكمية الرية الواحدة تتاأثر باختالف عمر النخلة 

الري  فرتة  اأما  باملناخ.  تتاأثر  ول  الرتبة  وقوام 

فاإنها تتاأثر باجلميع.

4- امل�ستخل�ص

الالزم  الري  ماء  يكون  الناعمة  العني  تربة  يف 

للنخلة البالغة 1770 لرتًا، حتتفظ تربة اجلذور 

بـ 75% من هذا املقدار لت�ستخدمه النخلة مبعدل 

 6 و  اأيام �سيفا   6 فيكفيها  باجلو،  اليومي  النتح 

يوم �ستاء و 8 اأيام خالل العتدالني. ويف الرتبة 

لرتًا،   1377 الري  ماء  يكون  القوام  املتو�سطة 

يف  ال�سابقة  الن�سبة  بنف�س  النخلة  فت�ستخدمه 

 6 و  �ستاًء  يوم  و13  �سيفًا  اأيام   4 ليكفيها  اجلو 

اأيام خالل العتدالني. ويف الرتبة اخل�سنة يكون 

على  اأيام  و4  و9   3 فيكفيها  لرتًا   983 الري  ماء 

الرتتيب. اأما باقي ماء الري فين�سرف 15% منه 

الأر�سية  اجلاذبية  بفعل  اجلذور  م�ستوى  حتت 

اآخذا معه تركيزا عاليا للملح خ�سية من تراكمه 

بالرتبة باأكرث من الرتكيز امل�سموح، و 10% تبتعد 

كفاءة  قلة  عن منطقة اجلذور ع�سوائيا �سرورة 

الري عن %100.

اإن اجلو حمدد اأ�سا�سي لكمية احتياج النخلة من 

املياه لأن به الطاقة الالزمة للنتح، والرتبة منظم 

خزان  لأنها  الواحدة  الرية  مياه  لكمية  اأ�سا�سي 

حمدود ال�سعة، واجلو والرتبة يوؤثران يف حتديد 

ال�سعة  املحدودة  بالرتبة  املاء  لأن  الري  فرتة 

النخلة  اإن  باجلو.  للنتح  اليومي  باملعدل  ت�ستنفذ 

ال�سم�سية،  بالطاقة  تعمل  مياه  م�سخة  ت�سبه 

من  املاء  وت�سخ  اجلو،  طاقة  قدرة  هي  قدرتها 

خزان �سعته هي �سعة تربة اجلذور. من هنا فاإن 

املوارد  اأحد  اأنه  على  اإليه  ينظر  املناخ  اأو  اجلو 

التلوث  عليها من  ينبغي احلفاظ  التي  الزراعية 

مثل الرتبة واملياه متاما.

بهذه  ورد  كما  وفرتة  كّما  املائي  باملقنن  اللتزام 

الرتبة  وحفظ  الري  مياه  لتوفري  يوؤدي  الدرا�سة 

من تركيز ملوحة مياه الري بها، وحفظ خ�سوبة 

املمكن  احلد  اإىل  ال�سرف  تقليل  ب�سبب  الرتبة 

والذي ياأخذ نرتوجني الرتبة اإىل الأعماق بعيدا 

حتما  يوؤدي  �سبق  ما  وكل  اجلذور،  منطقة  عن 

لإنتاج عايل وجودة ممتازة.

كلمة �سكر

الباحث يتوجه بال�سكر للدكتور/ عودة ا�سكندي، 

العني،  اأبحاث  مبركز  النخيل  وحدة  م�سوؤول 

مل�ساعدته يف قيا�س ن�سف قطر القر�س الأخ�سر 

الناحت لأ�سناف واأعمار خمتلفة من النخيل. كما 

اإيا�س �سريف،  للمهند�س  بال�سكر  الباحث  يتوجه 

بالعني،  النخيل  لزراعة  الفوعة  مزرعة  مدير 

مل�ساعدته يف اأخذ عينات من الرتبة يف قطاعات 

خمتلفة من املزرعة.
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