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3. متطلبات الري والتسميد لنخيل التمر 

3	.١		ري	النخيل	

يعـــد ري النخيل مـــن العمليات الزراعية المهمـــة بحيث ُتزّود النخلـــة باحتياجاتها 
المائيـــة مـــع مراعاة تحديـــد كميات وفتـــرات إضافـــة المياه والوقت المناســـب 
والـــذي يفضـــل أن يكـــون صباًحا أو مســـاًء. ويؤدي اإلســـراف فـــي الري إلى 
تشـــبع التربـــة وزيـــادة الرطوبـــة حـــول قاعـــدة النخلة ممـــا يؤدي إلـــى تعفن 
قاعـــدة النخلـــة، وبالتالي زيـــادة فرصة اإلصابـــة باألمراض والحشـــرات وخاصة 
سوســـة النخيل الحمـــراء، باإلضافـــة إلى زيادة نمو الحشـــائش ورفـــع تكاليف 

اإلنتاج واســـتنزاف المـــوارد المائية.

يقـــدر عمق جذور النخلة المثمرة بخمســـة أمتـــار تقريًبا، مع امتـــداد أفقي يصل 
إلـــى حـــدود ثالثة أمتـــار حول جـــذع النخلـــة، وتكـــون عمليات امتصـــاص مياه 

الري وفـــق تعمق الجـــذور في التربة حســـب الجـــدول التالي: 

جدول	)4(	امتصاص	جذور	النخيل	لمياه	الري	حسب	تعمقها	داخل	التربة

نسبة ما تمتصه الجذور من الماءالعمق

40٪٠ - ٦٠  سم

30٪٦٠ - ١٢٠  سم

١5٪١٢٠ - ١8٠  سم

5٪١8٠  سم

ومـــن هـــذا المنطلق، يجـــب أن يكون الري بطريقـــة تراعي أاّل يصـــل الماء إلى 
مســـتويات التربـــة األكثـــر عمًقا وذلـــك لضمـــان النمو الســـريع للجـــذور، ولهذا 
يعـــد الري الموضعي )الـــري بالتنقيط( أفضـــل من أنظمة الـــري األخرى )الري 

. بالغمر(

3	.١	.١	تأثير	تعطيش	النخيل	
تحتاج أشـــجار النخيـــل لكميات كافية مـــن المياه خالل مراحـــل نموها المختلفة 
لكي تعطـــي محصواًل وفيًرا ونوعيـــة جيدة من التمر. ويعـــد ري النخيل بصفة 
متواصلـــة ضروريا للمحافظة علـــى إنتاجيتها من الثمار، حيـــث إن تعرض النخيل 
للعطـــش لفتـــرات طويلـــة خاصة خـــالل فترتي الربيـــع و أوائل الصيـــف يترتب 

عليه عدة مشـــاكل أهمها:
	 بطء عمليـــة نمو الثمار والنقص فـــي وزنها )الرطب والتمر(، وضعف األشـــجار، 

السعف. وجفاف 
	 تدني الجودة )التقليل من الحجم والنوعية(.

	 تساقط الثمار.

3	.١	.٢	تأثير	اإلسراف	في	ري	النخيل	
يـــؤدي اإلســـراف في الري ســـواء بزيادة عدد الريـــات أو كمية ميـــاه الري في 

الريـــة الواحدة إلـــى عدة مشـــاكل للنخلة ومنها:

	 زيادة	فرصة	اإلصابة	بسوســـة	النخيـــل	الحمراء	نتيجة	زيـــادة	الرطوبة	حول		
جـــذع	النخلـــة	والتي	تؤدي	إلـــى	تعفن	الجـــذع	في	المنطقـــة	القريبة	من	

التربة.	 سطح	

	 زيـــادة	نمـــو	الحشـــائش	وتوفير	جو	مالئـــم	لكثير	مـــن	األمـــراض	الفطرية		
الحشـــرية. واآلفات	

	 رشـــح	العناصر	الغذائية	وارتفاع	مســـتوى	الماء	األرضي	إذا	وجدت	طبقات		
صماء.	 تربة	

	 رفع	تكاليف	اإلنتاج.		

	 استنزاف	الموارد	المائية	من	اآلبار	الجوفية.	

	 حدوث	بعض	الظواهر	الفسيولوجية	للنخلة	والطلع	والثمار.	

	 نمو	غير	متوازن	للمجموع	الخضري.	

	 زيادة	اســـتخدام	األســـمدة	مع	مياه	الـــري	)في	حالة	التســـميد	بالري(	مما		
يؤدي	إلـــى	زيادة	التكاليـــف	دون	الحاجة	إليها.

3	.١	.3	نظم	الري	
هنـــاك نظم عديـــدة متبعة في عمليـــة الري ولـــكل منها إيجابيات وســـلبيات، 
وتختلـــف الطرق المتبعة لري أشـــجار النخيـــل في كفاءتها من طـــرق تقليدية 
)الـــري بالغمر( إلى أخرى حديثة )الـــري بالتنقيط وأخرى بالمحابس(، ولترشـــيد 
اســـتخدام المياه المتاحـــة، يفضل اســـتعمال نظام الري بالمحابـــس وهو أكثر 

النظـــم المتبعة في ري النخيل فـــي المملكة العربية الســـعودية :
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جدول	)5(	نظم	الري	المختلفة	

السلبياتاإليجابياتالوصف نظام الري

الري	بالغمر
يعد من أقدم أساليب الري المعروفة 

استعماال في ري النخيل 

انخفاض الكلفة التشغيلية 	 

انخفــاض الكلفــة األوليــة فــي حــال كانــت األرض 	 
منبســطة و مســتوية 

سهولة وبساطة الري 	 

 القيام بري المناطق البينية حيث ال يوجد نخيل	 

ال تتماشى مع التربة الرملية	 

انخفاض كفاءة استخدام الماء )كميات زائدة(	 

الري	
بالتنقيط

	

يعـــد مـــن الطـــرق الحديثـــة للقيام 
بعمليـــة الري ويهدف إلى تســـهيل 
العمـــل وتوزيـــع متجانـــس للميـــاه 
ويـــؤدي إلى رفع كفاءة اســـتعمال 
الماء وترشـــيد الكميات المستعملة

الرفــع مــن كفــاءة اســتخدام كميــات الميــاه والتوزيع 	 
المتجانس

التخفيض من عدد العمالة المطلوبة	 

سهولة وبساطة الجدولة والتنفيذ	 

اســتعمال األســمدة مــع ميــاه الــري بكفــاءة ومرونــة 	 
لية عا

يمكن استخدامه في األراضي الرملية	 

قلة نمو الحشائش	 

ال يتماشى مع األشجار الصغيرة ألن الماء ينفذ إلى 	 
نقطة النمو من أعالها

ارتفاع التكاليف التشغيلية	 

تراكم تركيز األمالح حول منطقة انتشار جذور النخيل 	 
)الحد الخارجي للمنطقة المبتلة(

انسداد النقاطات	 

صعوبة عملية الصيانة	 

من 	  عميقة  مستويات  إلى  الجذور  انتشار  من  الحد 
التربة قد يعرض النخلة إلى خطر السقوط أو الميالن 

جراء الرياح الموسمية خاصة في مرحلة االثمار

الري	تحت	
السطحي

يعـــد من الطـــرق الحديثـــة في ري 
النخيـــل، حيـــث يعتمد علـــى إيصال 
بالســـتيكية  أنابيب  بواســـطة  الماء 
مدفونـــة تحت ســـطح التربـــة على 
امتـــداد  حســـب  مناســـبة  أعمـــاق 

ر  و لجذ ا

تقليل عملية البخر	 

التوفير في المياه	 

تقليل وجود األعشاب	 

تقليل العمالة الالزمة للري والتعشيب	 

االســتفادة الكاملــة مــن األســمدة التــي توضــع مــع 	 
ميــاه الــري

انسداد النقاطات	 

صعوبة الصيانة لوجود شبكة الري تحت سطح التربة	 

ارتفاع تكاليف الصيانة	 

الري	
بالفوارات	
)البابلر(

هي طريقة محســـنة لنظـــام الري 
باألحواض وهي مـــن أفضل الطرق 
المســـتعملة لـــري أشـــجار النخيـــل 
وتصـــل كفاءتهـــا إلـــى حوالي %85 

من حيـــث توفير ميـــاه الري

يؤدي إلى تعمق انتشار الجذور	 

تعمــل هــذه الطريقــة علــى غســيل األمــالح بعيــًدا 	 
عــن منطقــة الجــذور

يمكــن ري مجموعــة كبيــرة مــن األشــجار فــي فتــرة 	 
زمنيــة قصيــرة

ال تتماشى مع التربة الرملية الخفيفة	 

تساعد على نمو الحشائش بكثرة	 

الري

بالمحابس

كفـــاءة  مـــن  الرفـــع  إلـــى  يهـــدف 
الكميات  وترشـــيد  الماء  اســـتعمال 

. لمســـتعملة ا

التقليص من عدد العمالة المطلوبة	 

ســهولة صيانــة الشــبكة مقارنــة بالــري بالتنقيــط 	 
بســبب أن المحابــس التتعــرض لالنســداد.

ال يحتاج إلى ضغط تشغيلي مرتفع	 

ال تحتاج إلى مرشحات مقارنة بالري بالتنقيط	 

إمكانية إضافة األسمدة البلدية والكيميائية	 

ارتفاع كفاءة الري والتي تصل إلى حدود%9٠.	 

يساعد على نمو الحشائش	 

ال يمكن استخدامه في األراضي الرملية	 
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الــري بالتنقيــط

الــري بالغمــر

الري بالفوارات )البابلر(



دليل رعاية النخلة

3١

الــري تحــت السطحــي

الــري بالمحـــابس
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3	.١	.4	االحتياجات	المائية	لنخيل	التمر	
تعتمـــد االحتياجـــات المائية ألشـــجار النخيل على الظـــروف المناخية والعوامل األخرى مثل الصنف وعمر األشـــجار وكذلـــك على العوامل المرتبطـــة بالتربة ومراحل 
النمـــو )التلقيـــح، عقـــد الثمار، نضـــج وحجم الثمـــار،...( وفصول الســـنة، ولذلك يعد الـــري من العوامل األساســـية والمهمـــة التي يتوقـــف عليها نجاح زراعـــة النخيل 

ونموه )جداول ٦-9، أشـــكال ١-٤(.

جدول	)٦(	نظام	الري

الري تحت السطحي )متوسط كفاءة نظام الري = ٪95(

بعد	السنة	الخامسة	)مثمر( السنة	الثالثة	والرابعة السنة	األولى	والثانية   

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر( الشهر

39٠٠ ١٠ 39٠ ١٦٠٠ ١٠ ١٦٠ 85٠ ١٠ 85 ١

39٠٠ ١٠ 39٠ ١٦٠٠ ١٠ ١٦٠ 85٠ ١٠ 85 ٢

٤٦8٠ ١٢ 39٠ ١٦٠٠ ١٠ ١٦٠ 85٠ ١٠ 85 3

585٠ ١5 39٠ ٢٤٠٠ ١5 ١٦٠ ١٢75 ١5 85 4

585٠ ١5 39٠ ٢٤٠٠ ١5 ١٦٠ ١٢75 ١5 85 5

585٠ ١5 39٠ ٢٤٠٠ ١5 ١٦٠ ١٢75 ١5 85 ٦

585٠ ١5 39٠ ٢٤٠٠ ١5 ١٦٠ ١٢75 ١5 85 ٧

585٠ ١5 39٠ ٢٤٠٠ ١5 ١٦٠ ١٢75 ١5 85 8

585٠ ١5 39٠ ٢٤٠٠ ١5 ١٦٠ ١٢75 ١5 85 9

585٠ ١5 39٠ ١٦٠٠ ١٠ ١٦٠ 85٠ ١٠ 85 ١0

٤٦8٠ ١٢ 39٠ ١٦٠٠ ١٠ ١٦٠ 85٠ ١٠ 85 ١١

39٠٠ ١٠ 39٠ ١٦٠٠ ١٠ ١٦٠ 85٠ ١٠ 85 ١٢

٦٢0١0 ١59 	 ٢4000 ١50 	 ١٢٧50 ١50 	 المجاميع

		5٦-	FAO		معادلة	وباستخدام	عاما،	لثالثين	الجوية	األرصاد	بيانات	على	بناًء	المملكة،	مناطق	لجميع	العام	المتوسط
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الشكل )١( : الري تحت السطحي )متوسط كفاءة نظام الري = ٪95(

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١٢	رية

لكل	شهر

١0	ريات

لكل	شهر

١٢	رية

لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

عمر	النخلة	من	سنة	إلى	سنتين

عمر	النخلة	من	3	إلى	4	سنوات

عمر	النخلة	من	5	سنوات	فأكثر

الرية	=	85	لتر	/	النخلة

الرية	=	390	لتر	/	النخلة

الرية	=	١٦0	لتر	/	النخلة
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جدول	)٧(	نظام	الري

الري بالتنقيط )متوسط كفاءة نظام الري = ٪90(

بعد	السنة	الخامسة	)مثمر( السنة	الثالثة	والرابعة السنة	األولى	والثانية   

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر( الشهر

٤١٠٠ ١٠ ٤١٠ ١7٠٠ ١٠ ١7٠ 9٠٠ ١٠ 9٠ ١

٤١٠٠ ١٠ ٤١٠ ١7٠٠ ١٠ ١7٠ 9٠٠ ١٠ 9٠ ٢

٤9٢٠ ١٢ ٤١٠ ١7٠٠ ١٠ ١7٠ 9٠٠ ١٠ 9٠ 3

٦١5٠ ١5 ٤١٠ ٢55٠ ١5 ١7٠ ١35٠ ١5 9٠ 4

٦١5٠ ١5 ٤١٠ ٢55٠ ١5 ١7٠ ١35٠ ١5 9٠ 5

٦١5٠ ١5 ٤١٠ ٢55٠ ١5 ١7٠ ١35٠ ١5 9٠ ٦

٦١5٠ ١5 ٤١٠ ٢55٠ ١5 ١7٠ ١35٠ ١5 9٠ ٧

٦١5٠ ١5 ٤١٠ ٢55٠ ١5 ١7٠ ١35٠ ١5 9٠ 8

٦١5٠ ١5 ٤١٠ ٢55٠ ١5 ١7٠ ١35٠ ١5 9٠ 9

٦١5٠ ١5 ٤١٠ ١7٠٠ ١٠ ١7٠ 9٠٠ ١٠ 9٠ ١0

٤9٢٠ ١٢ ٤١٠ ١7٠٠ ١٠ ١7٠ 9٠٠ ١٠ 9٠ ١١

٤١٠٠ ١٠ ٤١٠ ١7٠٠ ١٠ ١7٠ 9٠٠ ١٠ 9٠ ١٢

٦5١90 ١59 	 ٢5500 ١50 	 ١3500 ١50 المجاميع 

		5٦-	FAO		معادلة	وباستخدام	عاما،	لثالثين	الجوية	األرصاد	بيانات	على	بناًء	المملكة،	مناطق	لجميع	العام	المتوسط
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الشكل )٢( : الري بالتنقيط )متوسط كفاءة نظام الري = ٪90(

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١٢	رية

لكل	شهر

١0	ريات

لكل	شهر

١0	ريات

لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

عمر	النخلة	من	سنة	إلى	سنتين

عمر	النخلة	من	3	إلى	4	سنوات

عمر	النخلة	من	5	سنوات	فأكثر

الرية	=	90	لتر	/	النخلة

الرية	=	4١0	لتر	/	النخلة

الرية	=	١٧0	لتر	/	النخلة
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جدول	)8(	نظام	الري

الري بالفوارات )متوسط كفاءة نظام الري = ٪85(

بعد	السنة	الخامسة	)مثمر( السنة	الثالثة	والرابعة السنة	األولى	والثانية   

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر( الشهر

٤3٠٠ ١٠ ٤3٠ ١8٠٠ ١٠ ١8٠ 95٠ ١٠ 95 ١

٤3٠٠ ١٠ ٤3٠ ١8٠٠ ١٠ ١8٠ 95٠ ١٠ 95 ٢

5١٦٠ ١٢ ٤3٠ ١8٠٠ ١٠ ١8٠ 95٠ ١٠ 95 3

٦٤5٠ ١5 ٤3٠ ٢7٠٠ ١5 ١8٠ ١٤٢5 ١5 95 4

٦٤5٠ ١5 ٤3٠ ٢7٠٠ ١5 ١8٠ ١٤٢5 ١5 95 5

٦٤5٠ ١5 ٤3٠ ٢7٠٠ ١5 ١8٠ ١٤٢5 ١5 95 ٦

٦٤5٠ ١5 ٤3٠ ٢7٠٠ ١5 ١8٠ ١٤٢5 ١5 95 ٧

٦٤5٠ ١5 ٤3٠ ٢7٠٠ ١5 ١8٠ ١٤٢5 ١5 95 8

٦٤5٠ ١5 ٤3٠ ٢7٠٠ ١5 ١8٠ ١٤٢5 ١5 95 9

٦٤5٠ ١5 ٤3٠ ١8٠٠ ١٠ ١8٠ 95٠ ١٠ 95 ١0

5١٦٠ ١٢ ٤3٠ ١8٠٠ ١٠ ١8٠ 95٠ ١٠ 95 ١١

٤3٠٠ ١٠ ٤3٠ ١8٠٠ ١٠ ١8٠ 95٠ ١٠ 95 ١٢

٦83٧0 ١59 	 ٢٧000 ١50 	 ١4٢50 ١50 	 المجاميع

		5٦-	FAO		معادلة	وباستخدام	عاما،	لثالثين	الجوية	األرصاد	بيانات	على	بناًء	المملكة،	مناطق	لجميع	العام	المتوسط
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الشكل )3( : الري بالفوارات )متوسط كفاءة نظام الري = ٪85(

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١٢	رية

لكل	شهر

١0	ريات

لكل	شهر

١0	ريات

لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

عمر	النخلة	من	سنة	إلى	سنتين

عمر	النخلة	من	3	إلى	4	سنوات

عمر	النخلة	من	5	سنوات	فأكثر

الرية	=	95	لتر	/	النخلة

الرية	=	430	لتر	/	النخلة

الرية	=	١80	لتر	/	النخلة
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جدول	)9(	نظام	الري

الري بالغمر )متوسط كفاءة نظام الري =٪70(

بعد	السنة	الخامسة	)مثمر( السنة	الثالثة	والرابعة السنة	األولى	والثانية   

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر( الشهر

٤95٠ ١٠ ٤95 ٢٠5٠ ١٠ ٢٠5 ١١٠٠ ١٠ ١١٠ ١

٤95٠ ١٠ ٤95 ٢٠5٠ ١٠ ٢٠5 ١١٠٠ ١٠ ١١٠ ٢

59٤٠ ١٢ ٤95 ٢٠5٠ ١٠ ٢٠5 ١١٠٠ ١٠ ١١٠ 3

7٤٢5 ١5 ٤95 3٠75 ١5 ٢٠5 ١٦5٠ ١5 ١١٠ 4

7٤٢5 ١5 ٤95 3٠75 ١5 ٢٠5 ١٦5٠ ١5 ١١٠ 5

7٤٢5 ١5 ٤95 3٠75 ١5 ٢٠5 ١٦5٠ ١5 ١١٠ ٦

7٤٢5 ١5 ٤95 3٠75 ١5 ٢٠5 ١٦5٠ ١5 ١١٠ ٧

7٤٢5 ١5 ٤95 3٠75 ١5 ٢٠5 ١٦5٠ ١5 ١١٠ 8

7٤٢5 ١5 ٤95 3٠75 ١5 ٢٠5 ١٦5٠ ١5 ١١٠ 9

7٤٢5 ١5 ٤95 ٢٠5٠ ١٠ ٢٠5 ١١٠٠ ١٠ ١١٠ ١0

59٤٠ ١٢ ٤95 ٢٠5٠ ١٠ ٢٠5 ١١٠٠ ١٠ ١١٠ ١١

٤95٠ ١٠ ٤95 ٢٠5٠ ١٠ ٢٠5 ١١٠٠ ١٠ ١١٠ ١٢

٧8٧05 ١59 	 30٧50 ١50 	 ١٦500 ١50 	 المجاميع

		5٦-	FAO		معادلة	وباستخدام	عاما،	لثالثين	الجوية	األرصاد	بيانات	على	بناًء	المملكة،	مناطق	لجميع	العام	المتوسط
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الشكل )4( :  الري بالغمر )متوسط كفاءة نظام الري = ٪70(

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١٢	رية

لكل	شهر

١0	ريات

لكل	شهر

١0	ريات

لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

عمر	النخلة	من	سنة	إلى	سنتين

عمر	النخلة	من	3	إلى	4	سنوات

عمر	النخلة	من	5	سنوات	فأكثر

الرية	=	95	لتر	/	النخلة

الرية	=	430	لتر	/	النخلة

الرية	=	١80	لتر	/	النخلة
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8.0 CROPWAT		

هـــو برنامج حاســـوبي ســـهل االســـتخدام، تم تطويره بواســـطة قســـم تنمية 
األراضي والمياه في منظمة األغذية والزراعـــة )الفاو( بهدف تحديد االحتياجات 
المائيـــة للمحاصيـــل وجدولة مياه الـــري. يحتـــاج البرنامج إلى تزويـــده بالبيانات 
التـــي لها عالقة بالمناخ )األمطار، درجة الحرارة،...( والنبات )النوع، التعمق الجذري، 

فترة النمـــو، ...( والتربة )النوعيـــة، العمق، ...(. 

يتيـــح البرنامـــج تطوير جـــداول إدارة الـــري المختلفة وحســـاب كميـــات المياه 
ألنمـــاط المحاصيـــل المختلفة، كما يمكـــن للبرنامج أيًضا تقييم ممارســـات الري 
الخاصـــة بالمزارعيـــن وتقديـــر أداء المحاصيل فـــي ظل ظروف األمطـــار والري.

3	.١	.5		تأثير	ملوحة	المياه	والتربة	على	النخيل	

ينمـــو النخيـــل ويعطـــي أفضل إنتـــاج عندما تكون درجـــة ملوحة ميـــاه الري ال 
تتعـــدي ٢٠٠٠ جزء في المليـــون، لذلك يجب أن ُيعمل تحليل لميـــاه الري لمعرفة 
درجـــة الملوحة فيها وصالحيتها لري النخيل قبل البدء بإنشـــاء بســـاتين النخيل. 

يمكـــن أن يتحمـــل النخيل حتى ٤٠٠٠ جزء فـــي المليون. ولكـــن يالحظ أن صفات 
الثمار تتأثـــر فيصغر حجمها وتتكرمش قشـــرتها بعكـــس المياه العذبة.

يمكـــن غـــرس النخيل فـــي مختلـــف األراضي وهـــو أكثـــر تحماًل لألمـــالح من 
غيـــره من أنـــواع الفواكـــه، إال أن النخلة ال تجود وتعطي محصـــواًل جيًدا إال في 
األراضـــي الخصبة حســـنة الصـــرف، كاألراضـــي الطينية المتكونة من رواســـب 
ا جيـــًدا إذا زرع فـــي األراضي الرمليـــة ألنه يكون  الســـيول، وينمـــو النخيل نمـــوًّ
أكثـــر ازدهـــاًرا ممـــا يزرع فـــي األراضـــي الطينيـــة. وقد لوحـــظ أن نمـــو وإنتاج 
أشـــجار النخيـــل يقل كثيـــًرا إذا كانت التربة فيهـــا ملوحة مرتفعة )شـــكل 5 و ٦(.

3	.١	.	٦		االعتبارات	التي	يجب	مراعاتها	عند	ري	النخيل	

	 يفضـــل	الـــري	لياًل	تجنًبـــا	الرتفـــاع	درجة	الحـــرارة	نهـــاًرا	للتقليل	مـــن	البخر		
وبالتالـــي	فقـــدان	الماء.

	 يجب	أن	يتناسب	حوض	الفسيلة	أو	النخلة	مع	عمرها	وحجمها.	

	 أن	تكـــون	شـــبكة	الـــري	مدفونة	علـــى	عمق	٢0-30	ســـم	حتـــى	ال	تتعرض		
لإلتالف.	

	 استخدام	جهاز	قياس	رطوبة	التربة	لتحديد	االحتياجات	المائية.		

	 زيادة	عـــدد	مرات	الـــري	مع	زيـــادة	كميات	الميـــاه	في	الـــري	الواحدة	في		
األراضـــي	الملحيـــة،	مع	اســـتعمال	أنمطة	الري	الســـطحي	بهدف	غســـل	

األمـــالح	الموجودة	فـــي	منطقة	انتشـــار	البذور.

	 الصيانة	الدورية	لشبكة	الري	والفالتر	في	حالة	الري	بالتنقيط.	

	 تغطية	األحـــواض	بطبقـــة	من	المخلفـــات	النباتيـــة	والحيوانيـــة	المتحللة		
يقلل	البخر	ويســـاعد	التربة	علـــى	االحتفاظ	بالرطوبة	وزيادة	نســـبة	المادة	

العضويـــة	بالتربة.

	 إضافـــة	كميات	كبيـــرة	من	مياه	الري	إلـــى	األحواض	بعد	التســـاقط	الغزير		
لألمطـــار	في	األراضـــي	الملحـــة	وذلك	لرشـــح	األمالح	التي	ترســـبت	في	

أحـــواض	النخيل	القريبة	مـــن	التربة	المحيطـــة	بالنخلة.
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3	.٢	تسميد	النخيل		

ا لتحســـين جـــودة ثمار النخيـــل وزيـــادة إنتاجيته،  يعد التســـميد عاماًل أساســـيًّ
باإلضافـــة إلى تحســـين خصوبـــة التربـــة وخصائصهـــا الفيزيائيـــة والكيميائية 
ا،  والحيويـــة، ويوصـــى بإضافة التســـميد العضـــوي المتحلـــل )البلدي( ســـنويًّ
وذلـــك خالل شـــهري ديســـمبر وينايـــر، مع الحـــرص علـــى توزيع الســـماد جيًدا 
وبشـــكل منتظـــم فـــي حـــوض النخلـــة، ثـــم يخلط مـــع التربـــة. أما التســـميد 
الكيميائـــي فيكـــون خالل موســـم نشـــاط النخلة ســـواًء كان ذلك نثـــًرا أو من 
خـــالل إضافته مباشـــرة فـــي مياه الـــري. وترتبط كميات التســـميد )األســـمدة 
العضويـــة والكيميائيـــة( التي تضاف إلـــى النخلة بعدة عوامل مـــن أهمها عمر 

النخلـــة، وبدرجـــة ثانوية نوعيـــة التربة، وبدرجـــة أقل نوعيـــة المياه. 

3	.٢	.١		أهم	العناصر	الغذائية	الالزمة	لتغذية	نخيل	التمر
عناصـــر غذائيـــة كبـــرى: النيتروجين، الفســـفور، البوتاســـيوم، الكالســـيوم 	 

والماغنيســـيوم.
عناصر غذائية صغرى : الحديد،	الزنك	والمنغنيز.	 

٢.٢.3		أنواع	األسمدة

		األسمدة	العضوية 

هـــي عبارة عن مخلفـــات حيوانيـــة ونباتية تضاف إلـــى التربة بغـــرض إمدادها 
بالعناصـــر الغذائيـــة وتحســـين خصائصها، حيث تفـــكك التربة الثقيلة وتحســـن 
مـــن خصائـــص التربة الرمليـــة حيث تعمل على تحســـين البناء وتماســـك التربة 
وبالتالي تعمـــل على زيادة احتفـــاظ التربة بالماء والعناصـــر الغذائية. ويوصي 

بإضافة الســـماد العضوي المتحلل بالتدريج حســـب عمـــر النخلة. 

يضاف الســـماد فـــي خندق نصف دائري حـــول جذع النخلة من إحـــدى الجوانب 
وعلـــى بعد 7٠-١٠٠ ســـم منـــه وبعمق وعرض نصـــف متر ويمأل بالســـماد البلدي 
المتحلـــل، وتكرر هـــذه العملية في الســـنة التالية من الجانب اآلخـــر من الجذع، 
أو ُيعمل خنـــدق دائري حول الجذع بالكامل بعمق ٤٠ - 5٠ ســـم ويغطى بطبقة 
خفيفة من التربة وذلك بعد خلطه بالســـماد الفســـفوري )الســـوبر فوســـفات( 
والكبريـــت الزراعـــي، وذلك بمعدل نصف إلى كيلوجرام واحد ســـوبر فوســـفات 
الكالســـيوم ١5% للنخلـــة الواحـــدة مـــع إضافـــة نصـــف كيلوجرام مـــن الكبريت 
الزراعي حيث يفيد في تحســـين صفـــات التربة ومعالجة التأثيـــر القلوي للتربة، 
وتختلـــف الكميـــة المضافـــة من الســـماد البلدي حســـب نـــوع الســـماد وعمر 
النخلـــة، حيث تتـــراوح ما بيـــن 3٠ - ٤5 كيلوجراًما من الســـماد البلدي وتقل إلى 

النصف في حالة اســـتخدام ســـماد الدواجن.

		األسمدة	الكيميائية	 

هـــي عبارة عن مـــواد كيميائيـــة طبيعيـــة أو صناعية تضـــاف للتربـــة أو النبات 
إلمداده بعنصـــر أو أكثر من العناصـــر الضرورية للنمو وتختلف احتياجات أشـــجار 
النخيـــل مـــن الســـماد الكيميائي حســـب عمـــر النخيل ومرحلـــة النمـــو والتربة، 

وتنقســـم األســـمدة الكيميائية إلى قســـمين:

		األسمدة	األحادية

 تحتـــوي علـــى عنصـــر ســـمادي واحد؛ مثـــل ســـماد اليوريـــا كمصـــدر لعنصر 
)النيتروجين( أو ســـماد الســـوبر فوسفات كمصدر لعنصر )الفســـفور( أو سلفات 

البوتاســـيوم. لعنصر  كمصدر  البوتاســـيوم 

		األسمدة	المركبة

 تحتـــوي على أكثر من عنصر ســـمادي، وتشـــمل العناصر الســـمادية الرئيســـة 
النيتروجين والفســـفور والبوتاســـيوم )P,K,N( ويعبر عن تركيب هذه األســـمدة 
بنســـب الوحـــدات الســـمادية لكل ١٠٠ وحـــدة، وقد يضـــاف إليها بعـــض العناصر 

الصغرى. 

		التسميد	بالنيتروجين

يعـــد النيتروجين من أهم العناصر األساســـية الضرورية للنمو الخضري ألشـــجار 
النخيل. 

	 يجـــب	إضافـــة	ســـماد	نيتروجيني	معدنـــي	لتكملـــة	احتياجـــات	النخلة	من		
لنيتروجين. ا

	 مواعيد	إضافة	الســـماد	النيتروجيني:	ينصح	بإضافـــة	اليوريا	بمعدل	تقريبا		
٢	كجـــم	)حوالي	9٢0	جرام	من	النيتروجين	إذا	اعتبر	أن	ســـماد	اليوريا	يحتوي	

ا	وعلى	ثالثة	دفعات	: على	4٦٪	وحـــدة	النيتروجين(	لكل	نخلة	ســـنويًّ

الدفعة	األولى	 حوالي 750 جم في بداية الربيع.

الدفعة	الثانية	 حوالي 750 جم بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف.

الدفعة	الثالثة	 حوالي 500 جم بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف.

مـــع األخذ بعيـــن االعتبار أن النخلـــة ال تحتاج إلـــى أي إضافات مـــن النيتروجين 
في مراحـــل نمو الثمـــار المتأخرة. 

في حالة اســـتخدام الـــري بالتنقيط فإن أفضـــل صورة لألســـمدة النيتروجينية 
ا لكل  هي ســـلفات النشـــادر، ويضـــاف بمعدل ٢.5 إلـــى ٤.٠ كيلوجرامات ســـنويًّ
نخلـــة تبًعـــا لخصوبـــة التربة وعمـــر النخلة، وينقســـم إلـــى دفعات متســـاوية 
ا من مـــارس حتى أغســـطس للنخيـــل المثمـــر، ويضاف إلـــى النخيل  أســـبوعيًّ
الصغيـــر أقـــل مـــن ٦ ســـنوات من مـــارس حتـــى أكتوبر، كمـــا يضاف نثـــًرا حول 
جـــذع النخلة وعلـــى بعد من 7٠ إلى ١٠٠ ســـم منهـــا ويقلب فـــي التربة ويضاف 
بمعدل ٤ كيلوجرامات ســـلفات نشـــادر للنخلة في الســـنة تبًعـــا لخصوبة التربة 
وعمر النخلة وحجمها، وينقســـم إلى دفعات متســـاوية ابتداًء من شـــهر مارس 

ا. وحتى يونيـــو، ويفضل أن تكون شـــهريًّ

أمـــا النخـــل الصغير الـــذي لم يصل إلـــى مرحلة اإلثمار، ينقســـم الســـماد على 
دفعات شـــهرية متســـاوية من مارس إلى ســـبتمبر.
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األدوات والمواد الالزمة لتسميد النخيل
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التسميد العضوي ألشجار النخيل

إضافة	وتوزيع	السماد	العضوي	في	حوض	النخلة

تغطية	السماد	العضوي	بالرمل	النظيف
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		التسميد	بالفوسفور 

يســـاعد علـــى تكوين ونمـــو الجذور، ولـــه دور هام فـــي عمليـــات التزهير في 
األصنـــاف التي تعاني مشـــاكل فـــي التزهير والعقـــد مثل عجـــوة المدينة.

يمكـــن إضافة الفوســـفور على صورة ســـوبر فوســـفات في الشـــتاء مع خلطة 
بالســـماد العضوي. ويمكـــن إضافته مختلًطـــا مع النيتروجين علـــى صورة داب 
DAP )داي أمونيـــوم فوســـفيت(. كمـــا يمكـــن إضافتـــه من خالل شـــبكة الري 
علـــى صورة حمض الفوســـفوريك بمعدل ١5٠ ســـم3 )وهي تعـــادل حوالي ٦5 

جم فوســـفور( للنخلـــة في الســـنة بحيث يضاف علـــى دفعات. 

		التسميد	بالبوتاسيوم 

يلعـــب دوًرا في زيادة نســـبة عقـــد الثمار وكميـــة المحصول وجـــودة الثمار من 
حيـــث محتواها من الســـكر وتســـريع النضـــج، كما يحســـن لون الثمـــرة ويقلل 
مـــن عملية التقشـــر، ولـــه دور في زيـــادة مقـــدرة النخلة على تحمـــل األمراض 
والعطش. ويفضل إضافة ســـماد البوتاســـيوم على هيئة كبريتات البوتاسيوم 

بمعـــدل ٢.5 كجـــم للنخلة في الســـنة وعلى ثالث دفعـــات كالتالي:

الدفعة األولى: وضع حوالي 75٠ جم في بداية الربيع.

الدفعـــة الثانيـــة:  وضـــع حوالـــي 75٠ جم بعـــد الدفعـــة األولى بحوالي شـــهر 
. نصف و

الدفعة الثالثة:  وضع حوالي ١٠٠٠ جم بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف.

يضاف الســـماد البوتاســـي )ســـلفات البوتاســـيوم( مع ماء الـــري بالتبادل مع 
الســـماد األزوتـــي )النيتروجيـــن( وخـــالل الفترة نفســـها، كما يمكـــن أن يضاف 
تكبيًشـــا أســـفل النقاطـــات، وفي هذه الحالة يقســـم الســـماد علـــى دفعات 

متســـاوية ابتـــداء من شـــهر مارس حتـــى يوليو.

		تسميد	بالماغنسيوم 

ا  يضاف ســـلفات الماغنســـيوم بمعدل 75٠ إلـــى ١٠٠٠ جرام للنخلة الواحدة ســـنويًّ
ا ويضـــاف مع مياه  تبًعا لعمر النخلة، ويقســـم على دفعات متســـاوية أســـبوعيًّ

الـــري بالتبادل مع الســـماد النيتروجيني وخالل الفترة نفســـها.

		التسميد	بالعناصر	الصغرى 

إضافـــة العناصر الصغرى في مزارع النخيل تحســـن كثيًرا مـــن نموها وإثمارها، 
وتعـــد عناصـــر الحديـــد والمنجنيـــز والزنـــك والنحـــاس والمولبيدنـــم مـــن أهم 
العناصـــر الصغـــرى التي يظهر أعـــراض نقصها فـــي األراضي الرمليـــة الفقيرة 
فـــي محتواها من هذه العناصـــر، وتعالج بإضافة أمالح الكبريـــت لهذه العناصر. 
أمـــا بالنســـبة لعنصر البـــورون فقد يؤدي نقصه إلى فشـــل العقـــد في بعض 

األصنـــاف، ويعالـــج بإضافـــة التربة قبل التزهيـــر على صورة حمـــض البوريك.

وقـــد يكـــون محتوى هـــذه العناصر فـــي الســـماد العضوي بكميات مناســـبة 
تكفـــي احتياجات النخيـــل منها، وقد تظهـــر أعراض نقص هـــذه العناصر عندما 

ال تضـــاف األســـمدة العضوية في األراضـــي الرملية.  

		أهم	النقاط	التي	توضع	في	االعتبار	عند	التسميد 

أن يوضـــع الســـماد فـــي منطقة انتشـــار الجـــذور حتى يمكن االســـتفادة . ١
منها. الكاملـــة 

مراعاة الري عقب التســـميد مباشـــرة حتـــى يمكن للجذور االســـتفادة من . ٢
هذه العناصـــر المضافة.

نقـــص أو زيـــادة الرطوبـــة األرضية إلـــى درجة الجفـــاف أو الغرق )التشـــبع . 3
التـــام( يـــؤدي إلى منـــع امتصـــاص العناصر الغذائيـــة ويعيـــق الجذور من 

تأديـــة وظيفـــة االمتصاص.

يراعـــى أال يزيـــد مـــا يعطـــى للنخلـــة الواحـــدة المثمـــرة عـــن ٤٠ جراًما من . ٤
المصادر الســـمادية في اليـــوم الواحد، وأال يزيد عـــن ٢٠ جراًما للنخيل األقل 

عمًرا فـــي حالة الـــري بالتنقيط.

فـــي حالـــة الـــري بالغمـــر ينصح بنثـــر الســـماد بعد الـــري حتـــى ال يتجمع . 5
الســـماد فـــي مـــكان واحد بســـبب دفـــع ميـــاه الري. 
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		التسميد	بالري

تعـــد تقنيـــة التســـميد بالـــري مـــن الطـــرق الحديثـــة فـــي إضافة األســـمدة 
الكيماويـــة، وذلـــك من خـــالل حقن األســـمدة بواســـطة الحاقنات الســـمادية 
مباشـــرة في خطـــوط الري للوصول إلى مســـتوى مثالي مـــن الرطوبة وتركيز 
ثابـــت للعناصـــر الغذائيـــة في منطقـــة الجـــذور. حيث يمكـــن التحكـــم بتركيز 
العنصـــر الغذائـــي في مياه الري حســـب نـــوع المحصول. وتمتاز هـــذه التقنية 
بأنهـــا تعمل علـــى رفع كفاءة اســـتخدام األســـمدة الكيماوية من خـــالل زيادة 
جاهزيـــة العناصـــر الغذائيـــة للمحصـــول وتقليـــل فقد هـــذه األســـمدة نتيجة 
الغســـل والتطايـــر. باإلضافـــة إلى المرونـــة في توقيت اســـتعمال األســـمدة 
والتقليـــل من التلـــوث البيئي وخاصـــة الميـــاه الجوفية نتيجـــة إلضافتها وفقا 
لالحتياجـــات الفعلية للمحصـــول. و كذلك تعمل هذه التقنيـــة على رفع كفاءة 
اســـتعمال مياه الـــري مـــن خـــالل اإلدارة الجيدة لنظـــام الري. والـــذي يؤدي 

بمجملـــه إلى زيـــادة اإلنتـــاج الزراعي وتحســـين نوعيته.

من أهم إيجابيات هذه التقنية ما يلي:

	 رفع	كفاءة	استخدام	مياه	الري	.	

	 رفع	كفاءة	استخدام	األسمدة	الكيماوية	

	 زيادة	وتحسين	اإلنتاجية	للمحاصيل	الزراعية.	

	 تقليل	التلوث	البيئي.	

	 مرونة	في	توقيت	استعمال	األسمدة.	

		العوامل	التي	يجب	مراعاتها	عند	عمل	برنامج	للتسميد	بالري 

نوعيـــة مياه الري خاصة ما تحتويه من الكالســـيوم والكبريتات والصوديوم . ١
والكلوريد. 

إضافة االحتياجات الترشـــيحية المناســـبة والتي تتوقف علـــى نوعية مياه . ٢
الـــري ودرجة تحمل النبـــات لألمالح. 

اســـتخدام األســـمدة كاملـــة الذوبان فـــي المـــاء، باإلضافة إلـــى إمكانية . 3
تحضير األســـمدة المركبة كاملـــة الذوبان في الماء بطريقة بســـيطة في 

الحقل مباشـــرة. 

إضافـــة األحمـــاض المعدنيـــة بغرض غســـيل شـــبكة الـــري ومنع انســـداد . ٤
مواســـير وفتحات الـــري، ويفضل لذلك أحمـــاض النيتريك والفوســـفوريك، 
حيـــث تتميز بأنهـــا مصادر للتســـميد النتيروجينـــي والفوســـفاتي للنباتات، 
باإلضافـــة إلى قدرتها علـــى خفض درجـــة الحموضة لمياه الـــري وبالتالي 
محلول التربة مما يســـاعد على زيادة درجة تيســـر العناصـــر الغذائية خاصة 

الصغـــرى منها لنمـــو النباتات.

حقن األســـمدة في شـــبكة الـــري بمعـــدالت منتظمة حتى يمكـــن توزيع . 5
االحتياجـــات الســـمادية بانتظـــام علـــى جميع النباتـــات خاصة تلـــك التي 

تـــروى في الوقـــت نفســـه، ويكون ذلـــك بعدة طـــرق أهمها: 

أ-	استخدام جهاز لحقن األسمدة بالمعدالت المطلوبة. 

ب	-	التحكـــم فـــي صمام خـــروج األســـمدة المركزة من الســـّمادة إلى شـــبكة 
الـــري، بحيث يبدأ دفع األســـمدة إلى شـــبكة الـــري بعد مـــرور حوالي ٢5% من 
وقـــت الـــري وينتهـــى دفع األســـمدة إلى شـــبكة الري قبـــل ٢5% مـــن انتهاء 
الوقـــت الـــذي ينتهـــى فيه مـــرور الكميـــة المطلوبة مـــن مياه الـــري، ويفضل 
اســـتخدام جهـــاز لقياس درجـــة ملوحة مياه الـــري بعد خلطها باألســـمدة لكي 
يســـتدل من قراءاتـــه على وقت انتهـــاء دفع محتويات الســـّمادة إلى شـــبكة 
ا أثناء  الـــري، حيث يالحظ انخفاض مســـتوى االمـــالح في محلول الـــري تدريجيًّ
فتـــرة التســـميد حتى يصـــل إلى مســـتوى األمالح نفســـه في ميـــاه الري بال 
تســـميد، ويعرف من ذلـــك الوقت الالزم إلنهـــاء حقن المحلـــول المركز الموجود 
في الســـمادة إلى شـــبكة الـــري. فمثـــاًل إذا كان وقت الري هـــو ٦٠ دقيقة فإن 
دفـــع األســـمدة خالل شـــبكة الري يبـــدأ بعد ١5 دقيقـــة من بدء تشـــغيل مياه 
الـــري، ثـــم ينتهى دفع األســـمدة خـــالل الشـــبكة قبـــل ١5 دقيقة مـــن انتهاء 
تشـــغيل مياه الري، حيـــث إن محتوى الســـماد يجب أن يفرغ في شـــبكة الري 

خالل هـــذه الفترة وهـــي 3٠ دقيقة.
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قد تســـتخدم بعض األســـمدة صعبة الذوبـــان في الماء لتســـميد النباتات . ٦
مـــن خـــالل ميـــاه الـــري، وذلـــك ألن األســـمدة ســـهلة الذوبان فـــي الماء 
غيـــر متوفـــرة، ويـــؤدي ذلك إلى انســـداد النقاطـــات مما يقلـــل من معدل 

تصرفهـــا للميـــاه وبالتالـــي انخفاض كفـــاءة توزيع المياه واالســـمدة. 

وللتقليـــل من هـــذه المشـــكلة يجب اســـتخدام رائـــق هذه األســـمدة لفصل 
الجـــزء غيـــر الذائـــب منها حتـــى ال يؤدي إلى مشـــاكل االنســـداد. 

ويمكن استخدام الطرق التالية لزيادة درجة وسرعة ذوبان األسمدة.

	 استخدام مياه دافئة خاصة في فصل الشتاء. 

	 إضافة األحماض المعدنية إلى المياه المســـتخدمة في تحضير رائق األسمدة، 
ويكـــون ذلـــك بمعدل )5-١٠( لتـــرات حامض نيتريـــك )٦٠%( لكل كيـــس )5٠كيلو( 
من ســـلفات البوتاســـيوم أو نترات الجير. )5-١٠( لترات حامض فوسفوريك )%7٠( 

لكل كيس )5٠كيلو( من ثالثي فوســـفات أو ســـوبر فوســـفات مركز. 

	 يتـــرك اإلناء لمـــدة يوم كامل على األقـــل حتى يتم الترويق أي ترســـب الجزء 
الـــذي لم يُذب في أســـفل اإلنـــاء، وهو عبارة عن رواســـب من الرمـــل واألتربة 

والجير أو الجبس أو أي شـــوائب أخرى.

	 يرشـــح الجزء الرائق من الســـماد خـــالل قطعة من القماش لفصـــل المواد غير 
الذائبـــة، ويســـتقبل الجزء الرائق في إناء آخر حيث يســـتخدم في التســـميد من 

خالل الحقن فـــي مياه الري. 

	 ال يســـتخدم الجزء غير الذائب من الســـماد )الراســـب( في التسميد مرة أخرى 
ولكـــن يمكـــن إضافته إلـــى تربة الحقل مباشـــرة لالســـتفادة ممـــا يحتويه من 

عناصر غذائيـــة مدمصة عليه. 

	 عـــادة مـــا تحتـــوي ميـــاه الري على نســـبة مـــن الكالســـيوم والماغنســـيوم 
وتزداد هذه النســـبة كلمـــا زادت ملوحة مياه الري، لذلك فمـــن المتوقع حدوث 
بعـــض التفاعـــالت الكيميائيـــة بين ميـــاه الري واألســـمدة التـــي تحتوي على 
نســـبة عالية من الفوســـفات أو الكبريتـــات مما يؤدي إلى تكويـــن مواد صعبة 
الذوبان مثل فوســـفات ثالثي الكالسيوم، وفوســـفات الماغنسيوم، وكبريتات 
الكالســـيوم وهذه المواد تترســـب في النقاطـــات مما يؤدي إلى انســـدادها 

وبالتالـــي يقل معدل تصـــرف المياه والعناصـــر الغذائية. 

		خلط	األسمدة	بغرض	اإلضافة	من	خالل	مياه	الري

في هـــذه الحالة يجب أاّل ُتخلط األســـمدة التي تحتوي على الســـلفات )مثل: 
ســـلفات النشادر، ســـلفات البوتاســـيوم، ســـلفات المغنســـيوم( أو الفوسفات 
عدا حامض الفوســـفوريك )مثل: ســـوبر فوســـفات عادي أو مركز، الفوســـفات 
الثالثـــي( مـــع األســـمدة التي تحتـــوي علـــى الكالســـيوم )مثل: نتـــرات الجير، 

الجيرية(. النشـــادر  نترات 

كذلـــك يجـــب أاّل ُتخلط األســـمدة التي تحتوي على الفوســـفات عـــدا حامض 
الفوســـفوريك )مثل: ســـوبر فوســـفات عادي أو مركز، الفوســـفات الثالثي( مع 
األســـمدة التي تحتوي على المغنســـيوم )مثل: ســـلفات المغنسيوم أو سماد 

النترات(. 

		خلط	األسمدة	بغرض	االضافة	مباشرة	إلى	التربة 

في هـــذه الحالة يمكـــن خلط األســـمدة جميعها، مـــع مراعـــاة أن ُيخلط خلًطا 
جيـــًدا في الحقل قبل االســـتخدام مباشـــرة، ومـــن الجدير بالذكر أنـــه ال يفضل 
أن يكـــون الخلـــط مع اليوريـــا أو نترات النشـــادر او نترات الجير عنـــد ارتفاع درجة 
الحـــرارة والرطوبـــة الجويـــة، حيـــث إن هـــذه الظـــروف قـــد تؤدي إلـــى تعجن 

المخلـــوط وصعوبة توزيعه فـــي الحقل. 

		ملحوظـــة  هناك بعض األســـمدة المركبة )NPK-S( التـــي تحتوي على عنصر 
الكبريت يفضل إضافتها، حيث إن عنصر الكبريت يعمل على خفض درجة الحموضة 
فـــي مياه الـــري وبالتالي درجـــة حموضة التربة ممـــا يؤدي إلى تيســـر العناصر 

النبات.  لتغذية  الالزمة 
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الحاقنات	التي	تعتمد	على	فرق	الضغط	)الفنتشوري(

حاقنات	السماد	الهيدروليكية

وحدات	تسميد	بالري	المحوسبة

خزان	)تنك	سماد(

أهم أنواع حاقنات األسمدة
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3.٢.3	برامج	التسميد	
جدول	)8(	برنامج	تسميد	فسائل	النخيل

عمر 
موعد إضافة السمادالكمية/ نخلةنوعية السمادالفسيلة

سنتان

ديسمبر ويناير3-5	كجمعضوي

النيتروجين )يوريا(

الدفعة األولى: حوالي ٢5٠ جم

الدفعة الثانية: حوالي ٢5٠ جم

الدفعة الثالثة: حوالي ١٠٠ جم

٦00	جم

في بداية الربيع	 
بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف 	 

بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف 	 

الفسفور

سوبر فوسفات أو 	 
ثنائي فوسفات األمونيوم )د أ ب(	 

حمض الفوسفوريك 	 

٢50	جم

١00	جم

١30	سم3

تضاف دفعة واحدة مع السماد العضوي في الشتاء	 
تضاف على دفعتين متساويتين، األولى مع السماد العضوي والثانية في مرحلة ما قبل التزهير	 
تضاف على دفعات مع الري ابتداًء من فصل الربيع	 

البوتاسيوم )كبريتات البوتاسيوم(

الدفعة األولى: حوالي 5٠٠ جم

الدفعة الثانية: حوالي 5٠٠ جم

الدفعة الثالثة: حوالي ٦٠٠ جم

١٫٦	جم
في بداية الربيع	 
بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف 	 
بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف	 

3	سنوات

ديسمبر - فبراير )الحرص على تكبير مساحة الحوض(5-١0	كجمعضوي

النتروجين )يوريا(

الدفعة األولى: حوالي 3٠٠ جم

الدفعة الثانية: حوالي 3٠٠ جم

الدفعة الثالثة: حوالي ١5٠ جم

٧50	جم

في بداية الربيع	 
بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف 	 
بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف 	 

الفسفور

سوبر فوسفات أو 	 
ثنائي فوسفات األمونيوم )د أ ب(	 
حمض الفوسفوريك	 

٢50	جم

١00	جم

١30	سم3

تضاف دفعة واحدة مع السماد العضوي في الشتاء	 
تضاف على دفعتين متساويتين، األولى مع السماد العضوي والثانية في مرحلة ما قبل التزهير	 
تضاف على دفعات مع الري ابتداء من فصل الربيع	 
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جدول	)9(		برنامج	التسميد	ألشجار	النخيل	المثمر

موعد إضافة السمادالكمية/نخلةنوعية السمادعمر النخلة

	١0	-	5
سنوات

نوفمبر وديسمبر ويناير٢5	كجم	عضوي: األسمدة العضوية

يحتوي على النيتروجين )يوريا(
الدفعة األولى: حوالي 75٠ جم
الدفعة الثانية: حوالي 75٠ جم
الدفعة الثالثة: حوالي 5٠٠ جم

٢	كجم
في بداية الربيع	 
بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف 	 
بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف 	 

الفسفور
سوبر فوسفات أو 	 
ثنائي فوسفات األمونيوم )د أ ب(	 
حمض الفوسفوريك	 

300	جم
١30	جم
١50	سم3

تضاف دفعة واحدة مع السماد العضوي في الشتاء	 
تضاف على دفعتين متساويتين، األولى مع السماد العضوي والثانية في مرحلة ما قبل التزهير	 
تضاف على دفعات مع الري ابتداًء من فصل الربيع	 

البوتاسيوم )كبريتات البوتاسيوم(
الدفعة األولى: حوالي 75٠ جم
الدفعة الثانية: حوالي 75٠ جم
الدفعة الثالثة: حوالي ١٠٠٠ جم

٢٫5	كجم
في بداية الربيع	 
بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف 	 
بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف	 

إضافة الكبريت في أحد أشكاله الثالثة:
كبريتات األمونيوم )٢٤% كبريت       . ١

و٢١% نيتروجين(
كبريتات البوتاسيوم )١8% كبريت    . ٢

و5٠% بوتاسيوم(
كبريت )حبيبات(. 3

	 حسب		
تعليمات	
المنتج

	 	0٫5	كجم	

هام جدا: إضافة الكبريت الزراعي في أحد أشكاله الثالثة )١، ٢ أو 3( يؤدي إلى :
تحسين خصوبة التربة	 
خفض قلوية التربة وتحويلها إلى وسط مالئم لحسن انتشار الجذور	 
نمو جيد لجذور النخلة وتحسين قدرتها على امتصاص العناصر الغذائية والماء	 

أكبر	من				
١0	سنوات

نوفمبر وديسمبر ويناير30	-	45	كجمعضوي: األسمدة العضوية

يحتوي على النيتروجين )يوريا(
الدفعة األولى: حوالي ١٠٠٠ جم
الدفعة الثانية: حوالي ١٠٠٠ جم
الدفعة الثالثة: حوالي 5٠٠ جم

٢٫5	كجم
في بداية الربيع	 
بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف 	 
بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف 	 

الفسفور
سوبر فوسفات أو 	 
ثنائي فوسفات األمونيوم )د أ ب(	 
حمض الفوسفوريك	 

350	جم
١50	جم

١٧5	سم3

تضاف دفعة واحدة مع السماد العضوي في الشتاء	 
تضاف على دفعتين متساويتين، األولى مع السماد العضوي والثانية في مرحلة ما قبل التزهير	 
تضاف على دفعات مع الري ابتداًء من فصل الربيع	 

البوتاسيوم )كبريتات البوتاسيوم(
الدفعة األولى: حوالي ١٠٠٠ جم
الدفعة الثانية: حوالي ١٠٠٠ جم
الدفعة الثالثة: حوالي ١٢٠٠ جم

3٫٢	كجم
في بداية الربيع	 
بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف 	 
بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف	 

إضافة الكبريت في أحد أشكاله الثالثة:
كبريتات األمونيوم )٢٤% كبريت و٢١% . ١

نيتروجين(
كبريتات البوتاسيوم )١8% كبريت و%5٠ . ٢

بوتاسيوم(
كبريت )حبيبات(. 3

	 حسب		
تعليمات	
المنتج

	 	0٫5	كجم	

هام جدا: إضافة الكبريت الزراعي في أحد أشكاله الثالثة )١، ٢ أو 3( يؤدي إلى :
تحسين خصوبة التربة	 
خفض درجة حموضة التربة وتحويلها لوسط مالئم لحسن انتشار الجذور	 
نمو جيد لجذور النخلة وتحسين قدرتها على امتصاص العناصر الغذائية والماء	 
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