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ملـخــص
دراسة تأثري فرتات الري على خصائص التمور اليت بدأت يف العام (2002م) وستستمر ملواسم
أخرى تعترب مكملة لدراسة تقويم جدولة ري النخيل باستخدام نظام املراقبة املتصلة للمحتوى الرطوبي
يف الرتبة اليت أجراها قسم اإلرشاد املائي باهليئة سابقاً  ..وقد أجريت هذه الدراسة يف مزرعة اهليئة
اإلرشادية بقرية الطريبيل با ألحساء على خنيل من صنف اخلالص عمرها حوالي ( )20سنة تروى بنظام
الري بالفوارات ( . ) Bubbler
فرتات الري اليت أخضعت للتقويم هي (  ) 14 ، 2 ، 4يوم هي الفرتات املتبعة يف بساتني النخيل
بواحة األحساء أما كمية مياه الري لكل فرتة فحسبت بافرتاض أن كمية اليومية املناسبة للنخيل حتت
ظروف الواحة هي (  200لرت/يوم/خنلة ) للفرتة الصيفية و (  150لرت/يوم/خنلة ) للفرتة الشتوية ..
التذبذب الرطوبي وتعمق املياه مت رصدها باستخدام جمسات ( Multisensor Capacitance / Enviroscan

 ) Sentek pty ltdوضعت عند عمق (  ) 00سم حتت سطح الرتبة .
متوسطات اإلنتاج ملعامالت التجربة الثالث أي فرتات الري الثالث (  ) 14 ، 2 ، 4يوم يف املوسم
األول كانت (  ) 28 ، 5/62/68 ، 2كجم/خنلة على التوالي ومل يكن بينها فروق معنوية يف حني كان هنا
فروق معنوية يف خصائص الثمار لفرتات الري (  ) 2 ، 4أيا م أي أن خصائص التمور كانت أقل مع فرتة
الري كل (  ) 14يوم كما لوحظ أيضاً أن كميات مياه الري مع الفرتات الثالث صاحبها تعمق للمياه حتت
الطبقة (  ) 00سم من سطح الرتبة ازدادت مع تباعد فرتات الر ي أما منط استهال املياه املختزلة يف
الرتبة من قبل النخيل فقد كان األفضل مع الري كل (  ) 4أيام .
قسم اإلرشاد املائي املعين بهذه الدراسة سيعمل على تكرارها ملوسم آخر أو أكثر ودعمها
بقياسات إضافية باألخص يف جمال خصائص التمور الكيميائية واالنتشار الرطوبي وملوحة الرتبة وكل ما
من شأنه تأكيد االستنتاجات املتواصل أليها من نتائج املوسم األول مع دراسة أثر تباعد فرتات الري على
ظاهرة البسر ( الثمار غري املكتملة النضج ) .
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املقدمة واملراجعة املعلوماتية
يقدر عدد احليازات الزراعية بواحة األحساء شرق اململكة العربية السعودية حبوالي( )23ألف حيازة
تتنشر على رقعة زراعية مساحتها اإلمجالية( )18ألف هكتار يتخللها شبكة من قنوات الري األمسنتية
بطول ()1500كلم يكملها شبكة من قنوات الصرف املفتوحة بطول()1200كلم وتشكل هذه الشبكة من
القنوات منظومة متكاملة تعرف مبشروع الري والصرف باألحساء.
أشجار النخيل هي احملصول الرئيس يف تلك احليازات حيث يصل عددها إىل ما يقارب( )2مليون خنله
منها( )680ألف خنلة من صنف اخلالص الذي يعترب من أصناف التمور املمتازة على مستوى اململكة
والدول اجملاورة وحيظى هذا الصنف برعاية واهتمام خاص من قبل املزارعني ملردودة االقتصادي ايجيد
حيث يتجاوز سعر الكيلوجرام من متوره ذات املواصفات الفيزيائية الظاهرية ايجيدة()25-15ريال.
عمليات ري هذه احليازات وحمصوهلا من النخيل تعتمد كلية على املياه ايجوفية إما بصورة مباشرة عن
طريق اآلبار اخلاصة املنتشرة يف عدد من املزارع أو بصورة غري مباشر عن طريق حصوهلا على املياه
من قنوات املشروع واليت مصدرها أيضاً آبار جوفيه و مياه عادمة ( صرف زراعي  -صرف صحي معاجل )
معاد استخدمها و مصدرها يف األصل مياه جوفيه.
كثرة تعداد هذه احليازا ة ومتطلباتها املستمرة لعمليات الري مع شح متزايد يف املصادر املائية
ايجوفية وصعوبات فنية وتشغيلية حتيط بشبكة قنوات الري املصدر الرئيسي ألغلب تلك احليازات
شكلت حتدياً صعباً جتاه اإلدارة ايجيدة ملياه الري على كافة املستويات  ..فاإلدارة ايجيدة على مستوى
املزارعني تع ين حصوهلم على املياه بالكمية اليت تفي باحتياجات حماصيلهم الزراعية يف الوقت املناسب
وبأقل قدر من ايجهد والتكاليف ودون إحداث ضرر على الرتبة واحملصول (ارتفاع يف ملوحة الرتبة أو تدني
يف اإلنتاجية) .إما على مستوى هيئة الري والصرف القائمة على هذا املشروع احليوي فان اإلدارة ايجيدة
تعين التمكن من الوفاء باحتياجات املزارعني من امل ياه بكفاءة عاليه وبأقل قدر من الفواقد ومبا يسهم
يف ترشيد املياه وحسن استغالهلا.
وبالنظر إىل جدولة الري (الفرتة الزمنية بني الريات – كمية املياه – الزمن التشغيلي ) اليت تعترب
مكون ومظهر هام ورئيس يف إدارة مياه الري يالحظ أنها مل حتظى بالقدر الالزم من الدراسة والتقييم
على مستوى واحة األحساء فبالرغم من تغيّ ر الكثري من العوامل واملعطيات املؤثرة يف ايجدولة إال أنها
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ال تزال مستمرة بنفس األسس والكيفية املتبعة منذ سنوات عديدة فعلى مستوى مزارع النخيل تتلخص
جدولة الري فيها كالتالي :
 مزارع اآلبار اخلاصة وتتفاوت فرتات ريها بني ( )6-4أيام بكميات سنوية ترتاوح بني (- 24000
 )42000م/3هكتار حتكمها التقديرات الشخصية للمزارعني ووفرة املياه من البئر.
 املزارع املعتمدة على مياه الري من قنوات املشروع وفرتات ريها أما كل ()6أيام أو كل ()14يوم
بكميات سنوية ترتاوح بني ( )24000 - 14000م/3هكتار حيكمها عوامل فنية حميطه بقنوات الري
ووفرة املياه فيها وعوامل بشرية مرتبطة باملزارعني والعمالة القائمة على توزيع املياه مع أن
حصص و فرتات ري املزارع تقدر وحتسب نظرياً وفق االحتياجات املائية ألشجار النخيل من قبل
جهة اختصاص باهليئة.
قسم اإلرشاد املائي التابع إلدارة اإلرشاد بهيئة الري والصرف باألحساء وضمن جهوده يف تطوير
إدارة مياه الري والرتشيد يف استخدامها أجرى دراسات ميدانية تقيميه على العوامل املؤثرة يف
ممارسات وجدولة الري منها دراسة على نظم الري احلديث املالئمة لري النخيل بالواحة تالها تبين
برنامج متكامل إلدخال تلك النظم يف املزارع بالواحة على نطاق واسع عوضاً عن نظم الري السطحي.
ويف دراسة أخرى مت تقويم كميات مياه الري املناسبة ألشجار النخيل حتت ظروف الواحة تبني من
خالهلا أن الكمية املناسبة اليت تقل معها فواقد الري التحت سطحية وحتافظ على متوسط جيد لإلنتاج
هي يف حدود ( 200لرت/خنلة/يوم) خالل أشهر الصيف و ( 150لرت/خنلة/يوم) خالل أشهر الشتاء.
دراسة تأثري فرتات الري على إنتاج النخيل وخصائص التمور الفيزيائية لصنف اخلالص يف منطقة األحساء
شرق اململكة العربية السعودية تعترب استكماالً يجهود القسم يف تقويم جدولة ري النخيل حيث أنها
تهدف إىل دراسة فرتات الري السائدة بالواحة يف مزارع النخيل (  ) 14 ، 2 ، 4يوم وأثرها على اإلنتاج
وخصائص التمور الفيزيائية ..إىل جانب ذلك فهنا دراسة جاري تنفيذها ملعرفة السلو االستهالكي
ألشجار النخيل ملياه الري.
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املواد والطرق املستخدمة
أجريت هذه الدراسة يف مزرعة هيئة الري والصرف اإلرشادية بقرية الطريبيل باألحساء على
خنيل من صنف اخلالص بعمر حوالي()20سنه عددها اإلمجالي()63خنله.
املعامالت وعددها ثالث هي عبارة عن فرتات الري( )4،2،14يوم املتبعة يف مزارع النخيل بالواحة أما
كميات مياه الري لكل معامله ف قدرت على أساس نتائج الدراسة السابقة لقسم اإلرشاد املائي باهليئة
وهـي (  200لتـر/خنلـه/اليـوم ) خـالل أشـهـر الصيــف بدايــة مـن شهـر مايــو وحتـى نهايـة
شهــر سبتمرب(44م/3هكتار/يوم) و (150لرت/خنله/اليوم) خالل أشهر الشتاء من بداية شهر أكتوبر
حتى نهاية شهر ابريل( 33م/3هكتار/يوم ) ..املكررات كانت (  ) 25،30،26خنله للمعامالت الثالث
والتفاوت يف عدد النخيل يعزى إىل أن النخيل اختريت حسب جتانسها يف النمو والعمر .شبكة الري
كانت عبارة عن نظام الري املوضعي عن طريق ما يعرف بالفوارات أو النباعات ( ) Bubblerبعدد فوارتني
لكل خنله تصرف الواحدة (  2جالون/دقيقة ) ولضبط ورصد كمية املياه املعطاة مع كل معاملة فقد مت
وضع عداد قياس حلظي وتراكمي عند خنلة ممثلة لكل معاملة ثبت معه أيضا جمس رطوبي بعمق
(00سم) من سطح الرتبة يعمل على رصد تذبذب حمتوى الرطوبة يف قطاع الرتبة
()10،30،50،20،00سم

حول

النخلة

كل()10دقائق

وبصفة

مستمرة

(

Multisensor

 )Capacitance/Enviroscan sentek pty ltdويوضح الرسم والصور يف املرفق رقم ( )1توزيع املعامالت
واملكررات.
اخلدمات الزراعية للنخيل وحدت يف كافة املعامالت ومع نهاية املوسم األول(2002م) قدرت إنتاجيه
النخيل مع إجراء القياسات الالزمة على عينات خمتارة منها لتحديد اخلصائص الفيزيائية للتمور
( الوزن  -احلجم  -الطول  -العرض  )...وقد أخضعت النتائج املتحصل عليها للتحليل اإلحصائي باستخدام
( )One-Way ANOVAمع مقارنة املتوسطات باستخدام ( )Post Hoc Testكما مت أيضا متابعة تركيز األمالح
يف قطاعات الرتبة يف بداية ونهاية املوسم إىل جانب متابعة التذبذب الرطوبي من الرسومات املتحصل
عليها من جمسات الرطوبة.
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النتائج واملناقشة
تأثريات فرتات الري على اإلنتاج
أظهرت نتائج الدراسة يف مومسها األول (2002م) إن متوسط إنتاج النخلة للمعـامالت الـثالث أي
لفرتات الري كل ( )144244يوم بلغ ( )28.5/62/6862كجم/خنلة على التوالي كما هو مبني يف ايجـدول رقـم
( )1وقد جاءت هذه املتوسطات أعلى من املتوسط العام إلنتاج النخيل من صنف اخلالص بواحة األحسـاء
الذي بلغ يف نفس العام ( )8568كجم  /خنلة حسب تقديرات قسم اإلحصاء باهليئة وهذا الفارق يعزي إىل
الرعاية اخلاصة اليت حتظى بها أشجار النخيل يف مزارع اهليئة اإلرشادية مقارنة مبزارع املـواطنني مـن
حيث عمليات التسميد والتلقيح والوقاية مـن اآلفـات واألمـراض الـيت تصـيب الثمـار والنخيـل .التحليـل
اإلحصائي عن طريق اختبار ( )One-Way ANOVAمل يدل على وجود فروق معنوية بني متوسـطات اإلنتـاج
للمعامالت الثالث سواء على مستوى الثمار املكتملة النضج (التمر) أو على مستوى (البسـر) الثمـر الغـري
مكتملة النضج ) ، (F(2.14)=0.35,P=0.72 / F(2.14)=3.7,P=0.052مع مالحظة وجود اخنفـاض يف متوسـط
اإلنتاج وزيادة يف متوسط الثمار الغري مكتملة النمو مع تباعد فـرتات الـري يف الثمـار املكتملـة النضـج
(التمر) .

جدول رقم ( : )1متوسط إنتاجيه النخلة حسب فرتات الري
فرتات الري

املتوسط  ±اخلطأ املعياري للمتوسط
متور متكاملة النضج

متور غري مكتملة النضج(البسر)

(كجم)

(كجم)

4

3

6.9 ± 86.7

1.5 ± 13.0

7

8

7.8 ± 82.0

0.8 ± 13.3

15

6

5.32 ± 76.5

2.8 ± 19.3

(يوم)

العدد ()N
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تأثري فرتات الري على خصائص الثمار الفيزيائية
يلخص ايجدول رقم ( )3,2متوسطات خصائص التمور مع فرتات الري الثالث وحتليل تلـك النتـائج
عن طريـق اختبـار ) (One–Way ANOVAدل علـى وجـود فـروق معنويـة يف طـول وعـرض ووزن الثمـار
)(F(2.57)=9.8,P=0.00/ F(2.57)=7.0,P=0.002/ F(2.57)=12.1,P=0.00علــى التــوالي .وقــد دل االختبــار
أيضـــ ًا علـــى وجـــود فـــروق معنويـــة يف خصـــائص النـــوى مـــن حيـــث الطـــول والعـــرض
). (F(2.57)=5.4,P-0.001/ F(2.57)=15.3,P-0.00
مقارنة تلك اخلصائص عن طريق اسـتخدام ) (Fisher LSD Test - Post Hoc Testsدل علـى أن
خصائص التمور الفيزيائية للنخيل املروية كل ( )15يوم اخنفضت بفارق معنوي عن خنيل فرتات الـري كـل
( )2 ، 4أيام يف حني مل تكن هنا فروق معنوية يف نفس خصائص متور النخيـل الـيت رويـت كـل ()2 ، 4
يوم املرفق رقم (.)3

جدول ( )2متوسطات خصائص التمور الفيزيائية
فرتات الري

العدد

املتوسط  ±اخلطأ املعياري للمتوسط

(يوم)

( )N

الوزن (جرام )

الطول (ملم )

العرض (ملم )

احلجم (ملم) 3

4
7
14

20
20
20

0.31 ± 7.8
0.22 ± 7.4
0.23 ± 6.23

0.47 ± 32.7
0.36 ± 31.9
0.45 ± 29.3

0.27 ± 20.6
0.22 ± 19.9
0.32 ± 19.1

0.14 ± 6.1
0.14 ± 6.1
0.16 ± 6.00

فرتات الري

العدد

(يوم)

( )N

4
7
14

20
20
20

جدول رقم ( )3متوسط خصائص النوى الفيزيائية
املتوسط  ±اخلطأ املعياري للمتوسط
الوزن (جرام )
0.36 ± 1.14
0.03 ± 0.76
0.03 ± 0.66

الطول (ملم )
0.28 ± 20.85
0.21 ± 20.55
0.26 ± 19.00

2

العرض (ملم )
0.12 ± 6.80
0.11 ± 6.65
0.11 ± 6.3

احلجم (ملم) 3
-
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تذبذب احملتوى الرطوبي بني فرتات الري
يوضح الشكل رقم ( )2،1التذبذب الرطوبي يف قطاعات الرتبـة ) (90,70,50,30,10سـم مـن سـطح
الرتبة املتحصل عليها من جمسات الرطوبة ) (Enviro scan capacitive sensorsمع فرتات الري الـثالث
وبدراسة القراءات والرسومات على مدى موسم كامل وسلو احملتوى الرطوبي قبـل وبعـد الـري احملصـور
بني القمم الواضحة يف الرسومات تبني اآلتي :
 إن جرعات الري مع الفرتات الثالث أدت إىل تعمق للمياه حتت الطبقة ()00سم مـن سـطح الرتبـة
وهذا التعمق يعترب فقد للمياه كون هذه الطبقة يف واحـة األحسـاء تعلـو طبقـه طينيـة مندكـه
(مارل) وختلو نسبياً من ايجذور الفعالة وهذه الطبقة تتجمع عادة فوقها املياه وتشكل ما يعـرف
باملاء األرضي املنتشر يف عموم الواحة .مقدار تعمق املياه كان األكثر مع الري كـل ()14يـوم مـن
واقع االرتفاع الكبري للمحتوى الرطوبي يف قطاع الرتبة عند هذا العمـق بعـد عمليـة الـري حيـث
ترتفع نسبة الرطوبة قياساً على احلجم من ( )%5864إىل ( )%8662أي بفـارق يصـل إىل ( )%1263يف
حني يصل الفارق إىل ( )%161,%162مع الري كل ( )244يوم ويعزى ذلك إىل أن سرعة نفاذية الرتبـة
للمياه وصـغر قطـر دائـرة جتمـع امليـاه حـول النخلـة (3م) واملعـدل املرتفـع إلضـافة امليـاه
( 4جالون/دقيقة) عن طريق الفوارات يشجع على تعمق املياه رأسي ًا أكثر مـن انتشـارها ايجـان
(أفقياً) خاصة عند إضافة كميات مياه ري كبرية دفعة واحدة كتلك اليت تضـاف مـع فـرتات الـري
كل ( )14يوم (266م/3خنلة/ريه).
 املياه املتاحة يف قطاعات الرتبة وفعالية االستفادة منهـا كانـت األفضـل مـع فـرتات الـري كـل
( )4أيام ثم مع فرتات الري كل ( )2أيام واألقل مع فرتات الـري كـل ( )14يـوم ودالالت ذلـك هـو
مقدار االحندار (امليل) وتذبذب حمتوى الرطوبة يف أعماق الرتبة فقد كان امليل حادًا بشكل واضح
مع الري كل ()4أيام واألقل مع الري كل ( )14يوم حيث جا ءت املنحنيات متوازيـة نسـبي ًا نتيجـة
نفاذ املياه املخزونة يف الرتبة واخنفاض قدرة ايجذور على امتصاصها يف النصف األخري من فـرتة
الري.
 استهال النخيل للمياه املخزونة يف الرتبة كان األكثر يف قطاع الرتبـة ()50-10سـم مـن سـطح
الرتبة واألقل يف العمق ()00سم كما يتضح من تذبذب واحندار املنحنيات لألعمـاق املشـار أليهـا
واليت ترتكز فيها ايجذور الفعالة للنخيل.
6

ALI-56

الشكل رقم (  : ) 9التذبذب الرطوبي يف قطاعات الرتبة بني فرتات الري للفرتة الصيفية
احلوض املروي كل  2أيام
ارتفاع معتدل
يف رطوبة
الرتبة نتيجة

تذبذب

تعمق املياه

واحندار

حتت العمق

واضح يدل

 10سم بعد

على

عملية الري

استهال

وهذا يشكل

مائي جيد

فاقد حمدود
نسبياً

احلوض املروي كل  7أيام
ارتفاع متوسط

تذبذب

يف رطوبة

واحندار

الرتبة نتيجة

ملحوظ نسبياً

تعمق املياه

يدل على

حتت العمق 10

استهال مائي

سم بعد عملية

متوسط من

الري وهذا

قطاعات

يشكل فاقد

الرتبة

خطوط

متوسط نسبياً

احلوض املروي كل  92يوم

متوازية تدل
على استهال
مائي حمدود
جداً يف هذه
الفرتة
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ارتفاع كبري يف
رطوبة الرتبة
نتيجة تعمق
املياه حتت العمق
 10سم بعد
عملية الري وهذا
يشكل فاقد كبري
نسبياً

عمق  90سم

عمق  00سم

عمق  00سم

عمق  70سم

عمق 10

سم

الشكل رقم (  : ) 4التذبذب الرطوبي يف قطاعات الرتبة بني فرتات الري للفرتة الشتوية
احلوض املروي كل  2أيام
ارتفاع معتدل يف

تذبذب

رطوبة الرتبة

واحندار

نتيجة تعمق

واضح يدل

املياه حتت العمق

على استهال

 10سم بعد

مائي جيد

عملية الري وهذا
يشكل فاقد
حمدود نسبياً

احلوض املروي كل  7أيام
ارتفاع متوسط

تذبذب

يف رطوبة الرتبة

واحندار

نتيجة تعمق

ملحوظ نسبياً

املياه حتت العمق

يدل على

 10سم بعد

استهال مائي

عملية الري وهذا

متوسط من

يشكل فاقد

قطاعات

متوسط نسبياً

الرتبة
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احلوض املروي كل  92يوم
خطوط متوازية

ارتفاع كبري يف

تدل على

رطوبة الرتبة

استهال مائي

نتيجة تعمق

حمدود جداً يف

املياه حتت العمق

هذه الفرتة

 10سم بعد
عملية الري وهذا
يشكل فاقد كبري
نسبياً

عمق  90سم

عمق  00سم

عمق  00سم

عمق 10

عمق  70سم

سم

تأثريات الري على امللوحة
نتائج ت تبع اثر فرتات الري على ملوحة قطاعات الرتبة ( )00420450430410سم يف موسم الدراسـة
يف امللوحـة عنـد العمـق

األول يلخصها ايجدول رقم ( )3ويالحظ من خالله أن هنـا ارتفـاع نسـ

( )00سم مع فرتات الري الثالث ويعزى ذلك إىل ارتفاع ملوحة مياه الـري والطبقـة املشـبعة بامليـاه
عند العمق ( )165 – 180سم مـن سـطح الرتبـة أو مـا يعـرف باملـاء األرضـي الـذي كانـت ملوحتـه
) (16.54,13.12,10.9مليموز/سم 3وهذا مؤشر يدل على أن كميات مياه الري وما يتعمـق منهـا وفـر
االحتياجات الغسيلية الالزمة للحد من أثر ارتفاع ملوحة مياه الري على الرتبة .

جدول رقم ( )0ت تبع أثر امللوحة يف قطاعات الرتبة

فرتات الري

العمق

( أرقام امللوحة باملليموز/سم) 3
( )2أيام

(  ) 7أيام
تاريخ

تاريخ

تاريخ

1426/3/28

1426/2/15

هـ

هـ

 10سم

1610

1685

1625

 30سم

1620

1682

1636

1420/2/3هـ

(  ) 92يوم

تاريخ

تاريخ

1426/3/28ه

1426/2/15

ـ

هـ

1613

1633

1630

1606

1638

1600
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تاريخ
1420/2/3هـ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

1426/3/28

1426/2/15

هـ

هـ

0680

0666

0650

0662

0606

0663

1420/2/3هـ
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 50سم

1631

1680

1625

1683

1632

1642

-

1603

1601

 20سم

1630

1626

1632

1604

1610

1611

0681

1.44

1612

 00سم

1608

162

1623

0680

1644

1654

0606

1680

1640

املاء
األرضي

العمق

امللوحة

العمق

 180سم

1060
3
مليموز/سم

 165سم

امللوحة

العمق

13612
3
مليموز/سم

 120سم

امللوحة
18654
3
مليموز/سم

ملوحة مياه الري  4645 :مليموز/سم3
امللوحة قدرت عن طريق التخفيف ( ) 1 : 1

االستنتاجات والتوصيات
 - 1إن جتاوز متوسطات إنتاج النخيل يف املعامالت الثالث ملتوسط العام إلنتاج النخيل من نفس
الصنف بواحة األحساء يؤكد على أن كمية املياه اليت توصل إليها القسم يف دراسة سابقة
( 150 ، 200لرت/خنلة/يوم) صيف ًا وشتاء مناسب ًا جداً لظروف الواحة مع أنظمة الري املوضعية
وان اخلدمات الزراعية للنخيل (التسميد  ،التلقيح  ،الوقاية  )...إضافة إىل كميات مياه الري
هي األكثر تأثرياً على اإلنتاج من حيث الكم.
 - 2إن تباعد فرتات الري وجتاوزها ألكثر من (2أيام) يقلل من كفاءة استفادة النخيل من املياه
املخزونة يف الرتبة خاصة يف حال ارتفاع ملوحة مياه الري الذي يؤدي إىل ارتفاع الشد
الرطوبي يف الرتبة وبالتالي عدم قدرة ايجذور على استخالص املياه بصورة فعالة تل
متطلبات النخيل وتكوين الثمار وبالتالي التأثري السل

على خصائص الثمار يف حني أن

التقارب يف الفرتات يساعد عل ى إتاحة املياه بصورة أفضل متكن جذور النخيل من االستفادة
منها وتلبية احتياجاتها املائية بكفاءة عالية وتأثري إجيابي على مواصفات الثمار.
 - 3سرعة نفاذية الرتبة وقلة قدرتها على خزن املياه حتد من كفاءة أنظمة الري اليت تعمل على
إضافة املياه على سطح الرتبة بتصرف عالي وخالل فرتة تشغيلية قصرية وان أكثر أنظمة
الري اليت ميكن معها الرفع من تلك الكفاءة واالستفادة املثلى للنخيل من مياه الري هي تلك
اليت تضيف املياه بتصرف منخفض وخالل فرتة تشغيل طويلة نسبياً كالري بالتنقيط
السطحي و التحت سطحي والرشاشات الرذاذية مع تقارب يف فرتات الري.
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) يوم وحماولة تقليصها قدر اإلمكان يف املناطق اليت14(  أهمية إعادة النظر يف فرتات الري كل- 4
ترتفع فيها ملوحة مياه الري ويقل فيها قطاع الرتبة وكذلك املناطق املفتوحة اليت تكون فيها
.النخيل عرضه لألحوال املناخية القاسية خالل أشهر الصيف
 قسم اإلرشاد املائي املعنى بهذه الدراسة سيعمل على تكرارها ملوسم آخر أو أكثر ودعمها- 5
بقياسات إضافية باألخص يف جمال خصائص التمور الكيميائية واالنتشار الرطوبي وملوحة
الرتبة وكل ما من شأنه تأكيد االستنتاجات املتوصل أليها من نتائج املوسم األول مع دراسة
.أثر تباعد فرتات الري على ظاهرة البسر
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خمطط يبني مواقع أشجار النخيل املراقبة جبهاز األنفروسكان مبزرعة املناخ
خنيل الدراسة
مواقع جمسات الرطوبة وعداد رصد كميات املياه

مربع  2يروى كل  2أيام

مدخل املزرعة

مربع  8يروى كل  4أيام

مربع  6يروى كل 14
يوم
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