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 زراعة بساتني النخيل

  عبدالباسط عودة ابراهيم االستاذ الدكتور
  

أصبحت بساتين النخيل القديمـة ذات الزراعـة غيـر المنتظمـة مشـكلة قائمـة بسـبب صـعوبة استصـالح تربهـا، وارتفـاع كلفـة 
بهـا علـى بعـض عمليـات  العناية بها وخدمتها، وعـدم إمكانيـة إدخـال المكـائن واآلالت الزراعيـة إليهـا، لـذا اقتصـرت العنايـة

الخدمة اليدوية، وبالتالي يجب اتباع الطرائق الزراعية الصحيحة عند إنشاء بساتين النخيل الجديدة، وذلك بزراعـة الفسـائل 
علـى خطــوط مســتقيمة ومســافات مناســبة إلجــراء عمليــات الخدمــة، واســتغالل أرض البســتان بزراعــات بينيــة لزيــادة المــردود 

  :وهناك شروط أساسية يجب مراعاتها عند إنشاء البساتين، وهي. المزروعة بالنخيل االقتصادي للمساحات 
  

  موقع البستان

  .يفضل أن يكون في األراضي القريبة من مصادر المياه ومشاريع الصرف، وقريب من الطرق العامة أو الطرق الزراعية
  

  التربة 

لمزيجية الجيدة الصرف، حيث يمكن أن تتحمـل فسـائل النخيـل إن أحسن الترب المالئمة لزراعة فسائل النخيل هي التربة ا
ملوحــة التربــة وارتفــاع مســتوى المــاء األرضــي أكثــر مــن أشــجار الفاكهــة األخــرى، ودرجــة تحمــل أشــجار الفاكهــة المختلفــة 

  :لملوحة التربة كما هو مبين فيما يلي
  

 تحمل ملوحة عالية تحمل ملوحة متوسطة تحمل ملوحة قليلة

  التفاح، البرتقال، األجاص الكمثرى ،
 اللوز، المشمش، الخوخ

 النخيل الرمان، التين، الزيتون، العنب

  

  مياه الري

  .جزء بالمليون 6000يجب توافر مصدر لمياه الري المناسبة للفسائل، مع مراعاة أن تكون نسبة الملوحة ال تزيد عن 
  

  إعداد األرض

  .ن للتخلص من الحشائش واألدغال الضارةيتم حراثة األرض حراثة عميقة ومتعامدة لمرتي )1
 .تسوية التربة بشكل جيد يسمح بتوزيع المياه بصورة متساوية عند الري السطحي )2
ويمكــن اســتعمال طرائــق الــري الحديثــة . شــق القنــوات الرئيســة والفرعيــة تبعــًا لطبيعــة التربــة وطريقــة الــري المتبعــة )3

 .، أو بالتنقيط)(Bubblerبالفقاعات 
 

 ض ونظام الزراعةتخطيط األر 

تحديد حدود أرض البستان باستعمال نظرية المثلث قائم الزاوية، حيث يتم  تثبيت وتد على إحـدى زوايـا األرض،  )1
  .1كما في الشكل ) أ ب(ومن هذا الوتد يمد حبل باتجاه طول األرض مثل الخط 
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، ومنهــا يمــد حبــل باتجــاه )حــ(م علــى الحبــل ويثبــت وتـد كمــا فــي نقطــة 20يقـاس بوســاطة شــريط المســاحة مسـافة  )2
 .م 25عرض األرض بطول 

وباتجـاه عـرض األرض، وعنـد التقـاء نهايـة الحبـل ) أ ( م مـن الوتـد المثبـت فـي نقطـة 15يربط حبـل آخـر بطـول  )3
 ) .د أ حـ (فتكون زاوية قائمة ) أ د(ويوصل بين ) د(م يثبت وتد في  25الذي طوله 

 .ض وعرضهايمد الحبلين القائمين إلى نهاية طول األر  )4
 .وبهذه الطريقة تتم عملية تحديد األرض. تكرر العملية لتعيين الزوايا الثالث األخرى لقطعة األرض )5
 .تقسم أرض المزرعة إلى قطع مربعة أو مستطيلة منتظمة األبعاد وحسب المساحة )6
ســيجة مثــل شــوك تــزرع مصــدات الريــاح حــول المزرعــة مــن أشــجار الكازورينــا واألثــل واليوكــالبتوس، أو نباتــات األ )7

 .سنة من غرس الفسائل 2 – 1الشام، أو زراعة أشجار السدر، ويفضل زراعة مصدات الرياح قبل 
  

  تحديد حدود أرض . 1الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  .البستان باستعمال نظرية المثلث قائم الزاوية

  نظام الزراعة

 Quintral، أو الطريقــة الخماســية )(Square Systemهنــاك طرائــق عــدة لزراعــة الفســائل، أهمهــا الطريقــة الرباعيــة 
system) ( والطريقــة . ، حســب الزراعــة البينيــة وحســب اســتعمال المكننــة الزراعيــة فــي عمليــات الخدمــة9كمــا فــي الشــكل

ولتعيــين مواقــع زراعــة الفســائل بهــذه الطريقــة يــتم مــد . الرباعيــة هــي أســهل الطرائــق وأكثرهــا اســتعماًال فــي إنشــاء البســاتين
وتعتمـد مسـافات . وعند كل تقاطع تثبت أوتاد لتكون هي مواقع الزراعة ) الطول والعرض(الضلعين المتقابلين الحبال بين 

  .الزراعة على خصوبة التربة ونوع الزراعة البينية
  

ففــي األراضــي الجيــدة الصــرف والصــالحة لزراعــة الحمضــيات وبعــض أشــجار الفاكهــة المتســاقطة األوراق تكــون  -
  .م X 10 10مسافات الزراعة 

م،  X 8 8وفــي األراضــي قليلــة الخصــوبة والمحتويــة علــى نســبة معتدلــة مــن األمــالح تكــون مســافات الزراعــة   -
 .ويمكن زراعة أشجار الرمان والعنب وبعض الخضراوات

م، وتسـتغل أرض البسـتان  X 7 7وفي األراضي عالية األمالح وذات مستوى ماء أرضي مرتفع تكون المسافة  -
 .ل العلففي زراعة محاصي
  .يوضح عدد الفسائل التي تزرع في الدونم الواحد حسب مسافات الزراعة 1والجدول 
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  .عدد الفسائل والمسافة بينهما في الدونم الواحد. 1الجدول 

 دونم/ عدد الفسائل  متر/ المسافة بين الفسائل

5 100 

6 69 

7 51 

8 39 

9 30 

10 25 

    
نخلة عند تحديد مسافات الزراعة، فأصناف الخضراوي والساير يمكن أن تزرع على ويجب مراعاة طبيعة الصنف وحجم ال

م بشــرط عــدم تعــارض ذلــك مــع عمليــات الخدمــة الميكانيكيــة، واألصــناف القويــة الضــخمة ) X 9 9أو  X 8 8( مســافات 
لألصـــناف م ) X 8 10(م، ويمكـــن اتبـــاع مســـافة ) X 10 10(كـــالبرحي ونبـــوت ســـيف فيفضـــل أن تـــزرع علـــى مســـافات 

  .م 8م، وبين نخلة وأخرى على نفس الخط  10متوسطة القوة حيث تكون المسافة بين خط وآخر 
  

  
  

  .الطريقتان الرباعية والخماسية لزراعة فسائل النخيل. 2الشكل
  

ســم  20وتتطلــب عمليــة الغــرس الدقــة والعنايــة ويفضــل اســتعمال لوحــة الغــرس العاديــة، وهــي قطعــة مــن الخشــب طولهــا 
سـم وفـي نهايتهـا ثقبـان وفـي وسـطها فرضــة، توضـع لوحـة الغـرس علـى األرض بحيـث تكـون الفرضـة وســط  20ها وعرضـ

الحفرة، ويثبت وتدان في ثقبي اللوحة، وعند الغرس تحرك الفسيلة فـي اتجاهـات مختلفـة حتـى تـدخل سـاقها فـي زاويـة ثقـب 
رس يشــبه اللوحــة العاديــة ويماثلهــا فــي الطــول ولكــن ، وتثبــت فــي الحفــرة، ويوجــد نــوع آخــر مــن ألــواح الغــ)الفرضــة(المثلــث 

سم، وعند الغرس توضع الفسيلة وسط الحلقة الحديدية داخل  50 – 40توجد في وسط اللوحة حلقة حديدية دائرية قطرها 
الحفــــرة ويثبــــت وتــــدان فــــي ثقبــــي اللوحــــة علــــى طرفيهــــا ثــــم يــــوارى التــــراب مــــن األطــــراف حتــــى تأخــــذ الفســــيلة موقعهــــا 

   .يوضح لوحة الغرس 3لشكل وا.الصحيح
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  .لوحة الغرس. 3الشكل 

  

  عمليات خدمة البساتين

تحتاج فسائل النخيل خالل السنة األولى من زراعتها إلى عناية وخدمة مستمرة، كإجراء الري بشكل منتظم، والعزق مرتين 
ويجب رفع التغطية عن الفسائل بعد مرور سنة على زراعتها  خالل السنة للتخلص من األدغال وخاصة الحلفا والسفرندة،

  .وظهور النموات الجديدة مما يدلل على نجاح الزراعة
  

نثــرًا حــول الفســيلة فــي فصــل ) غ 300 – 250(ويفضــل تســميد الفســائل فــي األراضــي قليلــة الخصــوبة بســلفات األمونيــوم 
  .و المزروعة بأشجار الفاكهة والخضرواتالربيع، وتضاف نصف الكمية في األراضي عالية الخصوبة أ

  .كغ للنخلة الواحدة في فصل الشتاء 50 – 30وتضاف األسمدة العضوية مرة كل سنتين وبمقدار 
  

إن النخلة كأي نبات آخر لها قدرة وسعة إنتاجية محدودة، والمحصـول الثمـري فيهـا لـه ارتبـاط بمجمـوع المسـاحة الخضـراء 
حتــى  (Fruit cluster)دد مــن الســعف األخضــر الضــروري لتغذيــة العــذوق الثمريــة المعرضــة لضــوء الشــمس، وهنــاك عــ

سعفات للعذق الواحد، وهـذا مـا يجـب مراعاتـه عنـد عمليـة  10 – 8نضج الثمار، ويتراوح عدد السعفات لكل عذق ما بين 
  .ول على ثمار جيدة النوعيةالتقليم وٕازالة السعف لتحقيق الموازنة بين المجموع الخضري والمجموع الثمري سنويًا للحص

  

  النسيجية) الشتالت(زراعة الغرسات 
  

  :الناتجة من الزراعة النسيجية يجب القيام بما يلي) الغرسات(قبل زراعة الفسائل 
إجــراء فحــص للتربــة والتأكــد مــن عــدم وجــود طبقــة صــماء أو حجــارة كبيــرة تحــت الطبقــة الســطحية حيــث  .1

  .ة العوائق الحجرية الموجودة فيهايجب حراثة وتهيئة التربة وٕازالة كاف
  .التأكد من توافر المياه الالزمة للري مع مراعاة تحليلها من حيث محتواها من الملوحة .2
 .تجهيز شبكة الري المناسبة وحسب مسافة الزراعة .3



www.iraqi-datepalms.net 2011 

 

 5

تخطيط أرض البسـتان وتحديـد مواقـع الغرسـات حسـب المسـافة المناسـبة، ويفضـل اتبـاع النظـام الربـاعي  .4
حســب الصـنف ونوعيــة التربـة والظــروف الجويـة وخاصــة الرطوبـة، وهنــاك  X 8 8أو   X 7 7للزراعـة 

 :عوامل عدة يعتمد عليها تحديد مسافات زراعتها
 

 .المسافة المناسبة إلجراء عمليات الخدمة بشكل سهل وخاصة المكننة �
 .توفير المسافة المناسبة النتشار ونمو الجذور  �
 .سب من اإلضاءة وعدم حصول التظليلالسماح لتعرض األشجار لقدر منا �
 

سم ويفضل تركها معرضة للشمس والهواء لعدة  X 75 X 75 75تجهيز الحفرة الالزمة للزراعة بأبعاد  .5
أيام للتخلص من الكائنات الحية الضارة، وتخلط تربة الحفرة مع السماد العضـوي المتحلـل، ويوضـع فـي 

، ويمكـن وضـع الرمـل بـدًال مـن 1: 1: 1الطمـي بنسـبة داخل الحفرة خلطة مـن تـراب الحفـرة والبتمـوس و 
 .البتموس 

، كمــا أن ميــاه الــري تســاعد فــي غســل األمــالح وتســهم فــي  تــروى الحفــرة قبــل الزراعــة ليتجــانس الخلــيط .6
 .عملية تخمر السماد العضوي

 

  زراعة الغرسات

فــي الشــهور البــاردة أو الحــارة، يمكــن زراعــة الغرســات فــي أي وقــت مــن الســنة مــع مالحظــة بعــض األمــور عنــد الزراعــة 
ويفضل أن تتم الزراعة في فصلي الربيع والخريف، ويجب أن تتم الزراعة في الصباح البـاكر، وأن تكـون الغرسـات بطـول 

، وأن تكــون قاعــدة الغرسـة تشــبه البصــلة )كاملـة(ســعفات ثــالث منهـا أوراق حقيقيــة  5 – 4سـم، وتحتــوي علـى  40 – 35
  :وتتم عملية الزراعة وفق الخطوات اآلتية. وذات مجموع جذري جيد

  

  .قطع الكيس البالستيكي من القاعدة مع مراعاة سالمة المجموع الجذري .1
توضــع الغرســة فــي الحفــرة بعنايــة ويكــون وضــعها عموديــًا ومــائًال باتجــاه الريــاح، ثــم يــردم التــراب حولهــا  .2

الغرســة لتفــادي تكــون جيــوب هوائيــة  ويــدك التــراب جيــدًا حــول. ويســحب الكــيس البالســتيكي لألعلــى قلــيالً 
حــول المجمــوع الجــذري ممــا يســبب تعفــن الجــذور، ويجــب أن يكــون القطــر األكبــر لقاعــدة الغرســة عنــد 

  .الغرسة) القمة النامية(مستوى التربة، مع ضمان عدم تسرب مياه الري إلى قلب 
متـر  1لحوض الثاني بقطر يعد حوضين لكل غرسة، األول بجانب قلبها لمنع الري من الوصول إليه، وا .3

 .سم 30 – 20الستقبال مياه الري ويفضل أن يكون عمق الحوض ما بين 
تحــاط الغرســة بســياج وتغطــى بشــبك بالســتيكي أو مــن الخــيش لحمايتهــا مــن الشــمس والريــاح والبــرد ومــن  .4

 .الحيوانات مثل القوارض، واألرانب وغيرها
حسـب نـوع التربـة والظـروف الجويـة مـع مراعـاة تجنـب  يوماً  40تروى الشتالت يوميًا بشكل منتظم ولمدة  .5

 .غمر قلب الغرسة بالماء، ثم يتم تقليل الري لتروى مرتين أو ثالث مرات أسبوعيًا لمدة شهرين
 .بعد السنة الثالثة من الزراعة يتم توسيع حوض النخلة وبمحيط يماثل محيط السعف .6
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طائهــا الفرصــة الكافيــة للنمــو الجيــد ودفعهــا نحــو فســائل فقــط إلع 4 – 3تــزال الفســائل المتكونــة وتتــرك  .7
اإلزهــار، ويجــب تعفيــر أمــاكن فصــل الفســائل بأحــد المبيــدات لوقايتهــا مــن اإلصــابات المرضــية والحشــرية 

 .وخاصة سوسة النخيل الحمراء
في حال ظهور الطلع في السـنوات األولـى مـن الزراعـة يجـب إزالتـه للسـماح لهـا بتكـوين جـذع جيـد النمـو  .8

 .وقوي
 :يتبع برنامج تسميد حسب سنوات الزراعة باستعمال السماد العضوي المعامل حراريًا وكما يلي .9
  

 .غرسة في السنة الثانية/ كغ   5 �
 .غرسة في السنة الثالثة/ كغ  10 �
 .الرابعة غرسة في السنة/ كغ  15 �
 .غرسة في السنة الخامسة/ كغ  20 �
 .غرسة في السنة السادسة/ كغ  25 �

برنامج حتى السـنة العاشـرة إضـافة إلـى التسـميد السـنوي بالسـماد الكيميـائي المركـب بمعـدل ويستمر هذا ال
  .غ بوتاسيوم 100فوسفور و/ غ  75و N/ غ  100

 

  .طلعات على الفسيلة 3 – 2بدءًا من السنة الرابعة يفضل ترك .10
 .تجرى عمليات العزق والتعشيب بإزالة الحشائش واألدغال بشكل مستمر .11
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