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 اإلجهاد المائي

 عبدالباسط عودة ابراهيم. د.أ

  سلطنة عمان/خبير بستنة النخيل
Date1956@yahoo.com 

  

إن نخلة التمر تتحمل العطش والجفاف لفترات طويلة، وهذا يعود إلى بعض الصفات المورفولوجية فيها، 
 :ومنها

  

  .المناطق الرطبةانتشار مجموعها الجذري أفقيًا وعموديًا في التربة حتى وصولها إلى  .1
  .مغطاة بطبقة شمعية لتقليل فقد الماء) الخوص(مركبة ريشية، والوريقات ) السعف(األوراق  .2
 .تكون الثغور موزعة على الوريقات بشكل يقلل فقد الرطوبة .3

 

ورد في و ,  إن تعرض النخيل لإلجهاد المائي لفترات طويلة ولمواسم عديدة يؤدي إلى موت أشجار النخيل
يمتاز ". نخلة التمر سيدة الشجر قدمها دائمًا في الماء ورأسها في السماء الحارقة"ربي المأثور  القول الع

المجموع الجذري لنخلة التمر بقوته، وتعمقه داخل التربة، وبخلوه من الشعيرات الجذرية، حيث يتم امتصاص 
ر النخيل أفقيًا حتى مسافة الماء والعناصر الغذائية من التربة عن طريق الجذيرات الماصة، وتمتد جذو 

م، وٕان نسبة ما تمتصه جذور النخيل من المياه حسب  4.5م، وتتعمق داخل التربة حتى مسافة 10.5
وان  النسبة االكبر %.  80سم حيث تبلغ 120-0أعماق التربة المختلفة يتركز في المنطقة المحصورة بين 

وٕان تعمق الجذور يعتمد على مستوى الماء  سم داخل التربة، 120منة جذور النخيل  تمتد حتى عمق 
وتختلف كميات المياه التي تحتاجها نخلة التمر من منطقة إلى أخرى اعتمادًا على . األرضي والطبقة الكلسية

  :العوامل اآلتية
  ).حرارة، أمطار، رطوبة(الظروف المناخية السائدة  -
  ).، الفقاعاتالغمر، التنقيط. ( نوعية مياه الري وطريقة الري المستعملة -
  .عمر النخلة وقوة نموها وطريقة زراعتها -
  .والمسامية وعمق التربة) رملية، طينية(قوام وتركيب التربة  -
  .مسافات الزراعة -
  .الزراعات البينية أو التحتية ونوعية المحاصيل المزروعة -
  .وجود طبقة كلسيه أو صماء وارتفاع مستوى الماء األرضي -
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  :التمر  كميات المياه الالزمة لنخلة

إن كمية المياه التي تحتاجها الشجرة تختلف حسب الشهر والموسم ونوع التربـة، حيـث لـوحظ أن النخلـة تحتـاج 
/ مــاء فــي شــهر حزيــران/ســم) 33.75(ينــاير، بينمــا تكــون الكميــة/ مــاء فــي شــهر كــانون الثــاني/ســم) 9.5(إلــى 

الرمليـة، بينمـا يجـب إطالـة الفتـرة والكميـة  يونيو، ويفضل أن تروى األشجار مرة كل أسـبوعين صـيفًا فـي التـرب
وأجريــت العديــد مــن الدراســات لتحديــد المقــنن المــائي لنخلــة التمــر، ).  Pillsbury ،1937(فــي التــرب الثقيلــة 

وكميـــة ميـــاه الـــري التـــي تحتاجهـــا، والشـــهور الحرجـــة للـــري فـــي منـــاطق زراعـــة وٕانتـــاج التمـــور المختلفـــة، حيـــث 
إلـى أن ) 1986(,ديد كمية المياه الالزمة لري أشجار النخيل  حيـث أشـار حسـيناختلفت هذه الدراسات في تح

مترمكعــب والكميــة الالزمــة 17490لــري هكتــار واحــد مــن النخيــل ســنويا بلغــت Remeكميــة الميــاه التــي قــدرها 
مترمكعــب ســنويا فــي منطقــة وادي ريــغ بــالجزائر بينمــا بلغــت الكميــة حســب تقــديرات 138لــري نخلــة واحــدة هــي 

Wertheimer متر مكعب للنخلة الواحدة سنويا125مترمكعب للهكتار و15000في منطقة ذيبان.  
مترمكعـب فـي العـراق 171الى أن كمية المياه الالزمة لري النخلة الواحدة سنويا قدرت ب)1972(,وأشار البكر

  .مترمكعب في فلسطين189مترمكعب في وادي األردن و274و
  

يــات الميــاه الالزمــة لــري أشــجار النخيــل حســب أعمارهــا فــي دولــة اإلمــارات كم) 2000(,وقــدر شــبانة والشــريقي
  :العربية المتحدة كما يلي

  
  )سنة/نخلة/3م(كمية المياه  )سنة(العمر

  41.3  سنوات3

  65.8  سنوات5

  102  سنوات7

  

 ، إلى أن النخيل المقاوم للجفاف فـي منطقـة أسـوان يحتـاج إلـى) Hussein and Hussein  )1982وأشار 
فدان في كل ريـه، وأن / 3م 300أسابيع وبواقع  4ريه سنويًا، على أن تبلغ الفترة الفاصلة بين ريه وأخرى  12

تحمل النخيل للجفاف والملوحة يعود إلى تعمق جذوره في التربـة وكفاءتهـا فـي عمليـة امتصـاص المـاء والغـذاء 
  .من أعماق التربة المختلفة

  

، إلى أن نخلة التمر فـي المنطقـة الوسـطى مـن العـراق تحتـاج إلـى )Abou- khaledetal)1982بينما ذكر  
/ مــايو، وأيلــول/ أيــار: فــي شــهور) ريــه واحــدة( [ريــات ســنويًا، موزعــة علــى شــهور الســنة، فهــي تحتــاج إلــى 10
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.  أغســـطس/ يوليـــو، وآب/ يونيـــو، وتمـــوز/ حزيـــران: فـــي شـــهور) ريتـــان(و. أكتـــوبر/ ســـبتمبر ، وتشـــرين األول
ينـــاير، / ديســـمبر، وكـــانون الثـــاني/ نـــوفمبر، وكـــانون األول/ تشـــرين الثـــاني: تـــوزع علـــى شـــهور) ريـــه واحـــدة(و

  .]أبريل / مارس، ونيسان/ فبراير، وآذار/ وشباط
وفي دراسة على النخيل البالغ صنف دقلة نور، استعملت طرائـق ري مختلفـة بـالتنقيط وبـالرش، وكانـت النتـائج 

يط أفضـل مـن الـري بـالرش، وأن االحتياجـات السـنوية للنخلـة الواحـدة يتـراوح تشير إلـى أن اسـتعمال الـري بـالتنق
كــغ مقارنــة  145 – 135منقطــًا، وتــراوح حاصــل النخلــة الواحــدة مــن  12باســتعمال  3م 200 – 150مــا بــين 

 – 1000كـــغ، وأمكـــن بهـــذه الطريقـــة اســـتعمال ميـــاه ري تحتـــوي علـــى 109بـــالري بـــالرش حيـــث بلـــغ الحاصـــل 
2000 ppm  األمالحمن. 

  
وأكــدت الدراســات التــي قامــت بهــا وزارة الزراعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية باســتعمال طرائــق الــري بــالغمر 
والرش والتنقيط في عدة مناطق، أن الري بالتنقيط كان أفضـل الطرائـق مـن حيـث تقليـل كميـة الميـاه المسـتعملة 

  .1وكما في الجدول 
  

  .ري النخيل في بعض مناطق المملكة العربية السعوديةكمياتالمياه الالزمة ل. 1الجدول 

  

 المنطقة
 سنة/ هكتار /  3كمية المياه الالزمة م

 الري بالتنقيط الري بالرش الري بالغمر

 20865 26120 43782 اإلحساء والدمام

 25978 31545 43305 المدينة المنورة

 19290 23424 32157 تبوك

 20667 25095 34451 الطائف

 17317 21028 28868 جرانن

 21121 25647 35204 الجوف

 20602 25046 34343 الرياض

  
ســنوات فــي  7وقامــت وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بــإجراء تجربــة لمــدة 

لـري أشـجار ) ن الميـاهالكميات المثلـى مـ(محطة البحوث الزراعية في الحمرانية، وذلك لتحديد المقننات المائية 
خالل شهور ) بالمتر المكعب(النخيل في مراحل نموها المختلفة، وقد تم الوصول إلى أنسب كميات مياه الري 
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وتقـدر الكميـات اإلجماليـة . السنة لمراحل نمو شجرة النخيل ابتداًء من زراعتها وحتى بداية اإلنتـاج االقتصـادي
ســـنوات  تحــت ظـــروف دولـــة   7 – 1خيـــل خـــالل مراحــل نموهـــا مــن الســنوية لميـــاه الــري الالزمـــة ألشــجار الن

/  3م 102.0 – 81.6 – 65.1 – 51.8 – 41.3 – 33.0 – 26.4: اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمــا يلــي
   .للشجرة للسنوات األولى حتى السابعة على التوالي 

مـن المـاء فـي التربـة  3م 135 – 115ولقد أوضـحت نتـائج البحـوث فـي كاليفورنيـا أن نخلـة التمـر تحتـاج إلـى 
  .من الماء في التربة الخفيفة سنوياً  3م 459 – 306الطينية الثقيلة، و 

  :إن عدم توافر مياه الري الكافية للنخلة يؤدي إلى 
  

  ).السعف(بطء عملية النمو، وضعف األشجار، وجفاف نسبة عالية من األوراق  .1
  ).تبادل الحمل(تأخر عملية التزهير، وتساعد على ظهور المعاومة  .2
 .تساقط الثمار وتدني نوعيتها وصغر حجمها .3

 
فشــجرة النخيــل   شــجرة ، )الرطوبــة واألمطــار والســيول(ويمكــن أن تتعــرض نخلــة التمــر إلــى إجهــاد زيــادة الميــاه

ــًا مــن األمطــار ابتــدا ًء مــن موســم التلقــيح وانتهــاًء بموســم الجنــي الفاكهــة الصــحراوية، ولكنهــا تتطلــب جــوًا خالي

كما ان االمطار الغزيرة والسيول تسبب انجراف اشجار النخيل ومـوت . للحصول على ثمار ذات صفات جيدة

  .اعداد كبيرة منها

األمطار تؤثر على الشجرة وتسبب أضرارًا شديدة عند سقوطها في وقت التلقيح، فقد تسبب إزالة حبـوب اللقـاح 

األزهار األنثوية وانفجار أنبوب اللقاح، كما تؤثر على الثمار إذا سـقطت قبـل النضـج والثمـار علـى  عن مياسم

الشجرة، وتكون األضرار أشد إذا أعقبتها رطوبة عاليـة، ويكـون الضـرر أقـل إذا كانـت الثمـار فـي دور الكمـري 

  . تراب، وقد تكون األمطار مفيدة لغسلها من ذرات الرمل وال)الخالل(ودور البسر 

واسـوداد  Checking)(إال أن هناك بعض األضرار قد تحدث للثمار في طـور الرطـب والتمـر مثـل التشـطيب 

وتختلـــف أصـــناف التمـــور ، )Splitting(وتشـــقق الثمـــار) Rotting(وتعفـــن الثمـــار ) Black nose(الـــذنب 

ر المطـر إلـى ثـالث التجارية في تحملها ألضرار المطـر بـاختالف الصـنف، وقـد قسـمت حسـب تحملهـا ألضـرا

  :مجاميع هي
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الـــديري ، والخســـتاوي، والثـــوري، والخضـــراوي، والحـــالوي، : األصـــناف األكثـــر تحمـــًال لألمطـــار وهـــي  .1

 .والخصاب، والساير، وفرض
الزهــدي، والخــالص، والبرحــي، والهاللــي، ونغــال، : األصــناف متوســطة المقاومــة ألضــرار المطــر وهــي .2

 .وشيشي
 .دقلة نور، ويتيما، والحياني، والغرس، وجش ربيع، وخنيزي: األصناف الحساسة للمطر وهي .3
 

فـي . أكتوبر/ سبتمبر، وتشرين األول/ أغسطس، وأيلول/ ويسبب المطر أضرارًا للثمار إذا سقط في شهور آب
مــارس فــي نصــف الكــرة الجنــوبي ، / فبرايــر ، وآذار/ ينــاير، وشــباط/ نصــف الكــرة الشــمالي ، وكــانون الثــاني

  : وسم إنتاج التمور إلى أربعة أقساموعليه قسم م
  

 .مم في كل شهر من الشهور الثالثة 50موسم جيد، إذا كان معدل سقوط األمطار أقل من  �
 .في شهر واحد من الشهور الثالثة/ مم  50موسم مقبول إذا كان معدل سقوط األمطار أكثر من  �
ل شــهر واحــد مــن الشــهور ملــم فــي كــ 50موســم غيــر جيــد إذا كــان معــدل ســقوط األمطــار أكثــر مــن  �

 .الثالثة 
ملـم فـي كـل شـهر مـن الشـهور الثالثـة السـابقة  50موسم سيء إذا كان معدل سقوط األمطار أكثـر مـن �

 . الذكر
 

تســبب زخــات المطــر الربيعيــة والرطوبــة العاليــة المصــحوبة بالــدفء قبــل التلقــيح اســتفحال مــرض خيــاس الطلــع 
عراق، وفي المناطق التي تكون الرطوبة فيها عاليـة مثـل البحـرين كما في منطقة البصرة في ال) مرض الخامج(

، وينعـدم عنكبـوت الغبـار، وبـالعكس كمـا فـي منطقـة  Graphiolaورأس الخيمة والدمام ينتشر الفطر المسمى 
. العين حيث يقل الكرافيوال ، وينتشر عنكبوت الغبار ، وفي المناطق الرطبة يكون التمر الناتج في الغالب لين

كمــا ان ارتفــاع درجــة الحــرارة مصــحوبا بزيــادة .مــا فــي المنــاطق الجافــة يكــون التمــر الناضــج يــابس جــاف القــوامأ
الثمرة عن اللحم في صـنف الخـالص ممـا يسـبب تلـف الثمـار  قشرة الرطوبة يؤدي إلى حدوث ظاهرة انفصال 

  .وانخفاض قيمتها التسويقية
  

  :ما يليإن أضرار األمطار على الثمار يمكن تحديدها ب

 .، وهذا يحدث عند سقوط األمطار آخر مرحلة الخالل)Splitting(تشقق جلد الثمرة ولحمها  .1
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بسـبب اإلصـابة بالفطريـات التـي تشـجعها الرطوبـة العاليـة، حيـث تالحـظ ) Fruit spots(تبقـع الثمـار  .2
 .حلة الخاللالبقع البنية وتعفن قاعدة التمرة عند منطقة اتصالها بالقمع، وهذه تحدث بنهاية مر 

 

فـــي الثمـــار، وهـــذه تحـــدث فـــي مرحلتـــي الرطـــب ) Souring(والـــتحمض ) Fermentation(التخمـــر  .3
 .والتمر حيث تتحول السكريات إلى كحول وحامض الخليك وبشكل خاص في األصناف الطرية

 

، والتشــطيب هــو عبــارة عــن خطــوط ترابيــة رفيعــة طوليــة وعرضــية )Checking(التشــطيب أو الوشــم  .4
ى بشــرة ثمــار نخيــل التمــر نتيجــة لتشــقق القشــرة، وقــد تســبب تصــلب القشــرة وجفــاف منطقــة تظهــر علــ

وتستفحل ظاهرة التشطيب عند ارتفاع الرطوبـة . اللحم التي تليها مما يؤدي إلى خسارة اقتصادية كبيرة
، وقــد يرجــع )البســر(، وبدايــة مرحلــة الخــالل )اللــون األخضــر( النســبية فــي الجــو فــي مرحلــة الكمــرى 

ســبب حــدوث هــذه الظــاهرة الخــتالل التــوازن المــائي للثمــار، حيــث درجــة الحــرارة مالئمــة المتصــاص 
المــاء، ورطوبــة التربــة متــوفرة، والتبخــر معــدوم أو قليــل نتيجــة للرطوبــة الجويــة العاليــة، والجهــد المــائي 

ينـتج عنـه  مقارنة بالجهد المائي فـي سـويق الثمـرة ممـا) سالب(منخفض ) Water potential(للثمار 
لــذا ينصــح فــي المنــاطق . حركــة المــاء إلــى داخــل الثمــار وانتفاخهــا، ممــا يســبب تشــققات لقشــرة الثمــار

الرطبــة بالزراعــة المتباعــدة، وتقلــيم األشــجار كثيفــة الســعف لفــتح وســط النخلــة، وخــف العــذوق، ووضــع 
 .لظاهرةحلقة حديدية في مركز العذوق الكبيرة للسماح للهواء بتخللها للحد من هذه ا
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، وهـي ظـاهرة فسـيولوجية غيـر مرضـية سـببها ارتفـاع الرطوبـة النسـبية فـي )الخـالل(إلـى مرحلـة البسـر 

 – 5حاصل ما بـين الجو، وتراكم الندى في الصباح الباكر على الثمار، وقد يصل الفقد السنوي في ال
، ويمكن تقليل نسبة اإلصـابة بهـذه العاهـة بتهويـة العـذوق، وتجنـب زراعـة األصـناف الحساسـة % 50

 .لهذه الظاهرة في المناطق الرطبة مثل دقلة نور والحياني
كمــا أن زيــادة الرطوبـــة  بســبب الــري الرذاذيـــاوالري بالنــا فـــورات غيــر المنتظمــة وزيـــادة تشــرب  قواعـــد 

بالماء يؤدي إلى تعرضها لإلجهاد مما يساعد على نشوء الجذور الهوائية على جـذع ) لكربا(األوراق 
النخلــة، حيــث أن ســاق نخيــل التمــر لــه القــدرة علــى تكــوين الجــذور عنــد ترطيبــه بالمــاء أو عنــد زراعــة 
النخيـــل فـــي المنـــاطق المرتفعـــة الرطوبـــة، أو عنـــد الـــري بـــالرش ومالمســـة المـــاء لجـــذع النخلـــة، وهـــذه 

جذور الهوائية تدفع بقايا الكرب إلـى الخـارج، ثـم بعـد ذلـك تمـوت لعـدم مالمسـتها لـألرض، ثـم تتكـون ال
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مجموعــة أخــرى، وهكــذا، وهــذه تســبب ضــعف قاعــدة الشــجرة ممــا قــد يســرع مــن ســقوطها نتيجــة لهبــوب 
السـاق  الرياح القوية، لذا يفضل إزالة الجذور الهوائية بسكين حاد كلما ظهرت ودفن الجزء األسفل مـن

  .بالتراب ، وترطيبه لتشجيع تكوين الجذور وٕاسناد الساق للحيلولة دون سقوطها
كمـــا ان فســـائل النخيـــل المزروعـــة حـــديثا فـــي الحقـــل المســـتديم تـــذبل وتجـــف وقـــد تمـــوت إذا تعرضـــت 
لإلجهــاد المــائي بســبب عــدم التــوازن بــين كميــة الميــاه المفقــودة والممتصــة إضــافة إلــى هبــوب الريــاح 

 .وعدم توفر الحماية الكافية للفسائل الساخنة
  
 


