
 اإلدارة المثالية للنقص المسموح به في ري أشجار النخيل صنف الخالص

Perfect management in allowable deficit irrigation in date palm trees 

 1، صبري حسن الهالل1، شاهين حمد الشاهين1، سليمان سعود السعود1ناصر سالم الغانم

 وزارة الزراعة، المملكة العربية السعودية مركز النخيل والتمور باإلحساء،1

 : ملخص

تنتشر زراعة النخيل في المملكة العربية السعودية على مساحات واسعة بمختلف األصناف 

ولقلة الموارد المائية في المملكة  ،التي تروى بكميات مياه ري متفاوتة من مزرعة الى أخرىو

مياه الري باتباع أساليب تكفل التقليل من  ستهالكإوالحاجة الملحة للترشيد في  وندرتها

فيها والتي تم ترشيد المياه  فقد تم تطبيق هذه الدراسة تزيد من عمليات المائي و ستهالكإلا

= A =04% ،B =04% ،C =04% ،D)مستويات مختلفة لخمس تعريض أشجار النخيل 

044% ،E=024)% ومتابعة تأثير تحت نظام الري بالتنقيط  من المتطلبات المائية للمحصول

ستخدام المياه في إشجار النخيل صنف الخالص وكذلك كفاءة نمو وإنتاجية أ هذه المعامالت على

الصفات كل من اإلنتاجية، أظهرت النتائج وجود فروق معنوية في  وقد. طمييةتربة رملية 

رطوبة )الصفات الكيمائية للثمار  ،(وزن الثمار، طول الثمار وعرض الثمار)الفزيائية للثمار 

، حيث أعطت قتصاديإلوالتحليل ا ستخدام المائياإلكفاءة ، (الثمار، لون الثمار والسكريات

طولها ، (جرام 0.43)، وزن الثمرة (كجم 00.02)القيم فيما يخص اإلنتاجية  ىعلأ Eالمعاملة 

فيما يتعلق . (هكتار/دوال 1.4.24.)قتصادي إلوالتحليل ا( سم 0.01)، عرضها (سم 2.0)

فيها  اللونبلغت درجة حيث  Dمعاملة القيم تم الحصول عليها من ال ىعلأفان  درجة اللونب

أما بالنسبة %(.  03.04) بنسبة السكريات أقصى قيمة فيما يتعلق Cأعطت المعاملة . 24.04

 Aستخدام المياه، فقد أوضحت النتائج أن المعاملة إلتأثير معامالت الري المطبقة على كفاءة 

 .3م/كجم 0.00القيم حيث بلغت قيمتها  ىعلأأعطت 

 ، الري بالتنقيط ستخدام المياهإكفاءة  ،  اإلنتاجية الري الناقص،     :المفتاحيةالكلمات 

 

 المقدمة

يعتبر الماء إحدى أهم نعم الحياة التي أنعم هللا بها على جميع الكائنات الحية التي تعيش على 

َماَواِت  أََولَم  ): فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى األرض،سطح  َيَر الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّ السَّ

ًقا  َض َكاَنَتا َرت  ِمُنونَ  اهمانففتقَواألَر  ٍء َحيٍّ أََفال ُيؤ   :األنبياء سورة(( )َوَجَعل َنا ِمَن ال َماِء ُكلَّ َشي 

ويمثل األمن المائي في المملكة العربية السعودية أحد المرتكزات األمنية ذات العالقة  .(34

تصنف المملكة العربية  ، حيثقة بالتحديات االقتصادية واالجتماعية التي تشهدها المملكةالوثي

السعودية على أنها من الدول القاحلة فليس بها أنهار أو بحيرات واألمطار قليلة وغير منتظمة 

وتهطل في أوقات متباعدة زمنيا ومكانياً ودرجات الحرارة مرتفعة معظم شهور العام كما أن 

 . اري تغطي الكثير من أجزائهاالصح



ستتهالكا للميتاه كمتا إالقطاعتات  أكبترستتخدام الميتاه بالقطتاع الزراعتي بأنته إترجع أهمية ترشيد 

يتضتتح متتن ميتتزان الميتتاه التتوطني للمملكتتة العربيتتة الستتعودية حيتتث يستتتهلك القطتتاع الزراعتتي 

ستتتتخدام الميتتتاه لتتتدى إكمتتتا أن كفتتتاءة . متتتن جملتتتة المتتتوارد المائيتتتة المتاحتتتة ستتتنويا%  00.00

هتمتام إلستفادة منها لذلك يجب اإلالمزارعين ليست بالقدر المقبول مما يسبب إهدارا للمياه دون ا

. ذلتكستتخدام الميتاه وتوعيتة المتزارعين بأهميتة إبدرجة عالية بإيجاد السبل المختلفة لرفع كفاءة 

 (.2440، الحميد عبد الرحمن)

عربيتة الستعودية علتى مستاحات واستعة فتي مختلتف المنتاطق تنتشر زراعة النخيل في المملكة ال

طتتتتن 0410000هكتتتتار وإنتاجيتتتتة تمتتتتور 000.140وبلغتتتت المستتتتاحات المغروستتتتة بالنخيتتتتل 

وتروى هذه المزارع بنظم ري متعددة كالري بالتنقيط أو  (.2400 ،اإلحصاء الزراعي السنوي)

وتتفاوت كميتات ميتاه  .موضعيالري بالمحابس كنظام ري  –الري السطحي  –الري بالفورات 

مزرعة الى أخرى ويلجأ الكثير من المهتمين بزراعتة النخيتل  النخيل منالري المضافة ألشجار 

لى زيادة اإلنتاج والحصول على ثمار إمنهم بأن ذلك سيؤدي  عتقاداإإلى اإلسراف في مياه الري 

لتى بعتض إة وذلتك يعتود نخلتة التمتر العطتش والجفتاف لفتترات طويلت وتتحمل. عاليةذات جودة 

المجمتتوع الجتتذري أفقيتتا وعموديتتا فتتي التربتتة حتتتى  نتشتتارإالصتتفات المورفولوجيتتة فيهتتا مثتتل 

مركبتة ريشتية والوريقتات مغطتاة  (الستعف)لى المناطق الرطبة كما أن أوراق النخيتل إوصولها 

ل فقتتد وكتتذلك تكتتون الثغتتور موزعتتة علتتى الوريقتتات بشتتكل يقلتت ،بطبقتتة شتتمعية لتقليتتل فقتتد المتتاء

بتطء عمليتة النمتو وضتعف  إلتى ويؤدي عدم توافر ميتاه التري الكافيتة ألشتجار النخيتل .الرطوبة

تساعد على ظهور المعاومة عملية التزهير التي  األوراق، تأخراألشجار وجفاف نسبة عالية من 

  (. 2440عوده،  وعبد الباسطإبراهيم ) وتساقط الثمار وتدني نوعيتها ،(الحمل تبادل)

الموسمي لمياه الري ألشجار النخيل  ستخدامإلادراسة عن ( 2444)خرون أالعمود و ىجرأوقد 

صنف السلج في المنطقة الوسطى للمملكة العربية السعودية طبق فيها ثالث مستويات من الري 

 سطحي)ثالث طرق ري  البخر باستخداموعاء  لمعدل% 004و% 044، %04هي  الناقص

العام لزيادة اإلنتاجية بزيادة كمية  تجاهإلاوبرهنت نتائج هذه الدراسة على ، (تنقيط –فورات  –

يليها نظام الري  ،مياه الري المضافة وأعلى إنتاجية ألشجار النخيل التي رويت بنظام التنقيط

  .السطحيللمياه كانت في الري بالتنقيط يليها الري  ستخدامإوأعلى كفاءة . السطحي

على جودة الصفات الكيميائية لثمار  م الري الناقص فيها وتأثيرهاظبيق نتم تط ىخرأفي دراسة و

لقلة فترات الري  تجابةإلساتباين في  ، بينت النتائجالنخيل صنف الخالص خالل مرحلة تطورها

معنوية في  ستجابةإخالل مرحلة تطور الثمار وأظهرت أشجار النخيل التي تروى يوميا 

  (. 2400والخريصي،  اليحيى) جم العصير والحموضةالمحتوى المائي للثمار وفي ح

عن تأثير إدارة مياه الري على نمو فسائل نخيل ( 2402) وآخرون براهيمإ دراسة أجراهاوفي 

طريقتان للري هي الري باألحواض التقليدي  ستخدمتأ ،البلح تحت ظروف والية نهر النيل

الري بالفورات المصنع محليا والري بالفورات المستورد مع  الموضعي هماونوعين من الري 

المتطلبات المائية للمحصول والتي تم من % 044و% 0.، %04هي  ثالث كميات لمياه الري

( CROPWAT)الكروب وات تحديدها من معلومات لثالثين سنة مضت باستخدام برنامج 

أظهرت وقد  . راق بكل فسيلةجمعت فيها بيانات عن طول النبات وحجم الساق وعدد األو



فيها نظام الفورات المستورد أعلى متوسط قيم  النمو، أعطىالنتائج تأثيرا إيجابيا على عوامل 

وأعطى الفورات المستورد مع الكمية  .للنموي باألحواض أظهر أقل قيم الر النمو، بينمالعوامل 

من البخر نتح أظهر أقل % 04من البخر نتح أعلى قيم بينما الري الحوضي مع الكمية % 044

خمس مستويات مختلفة من الري على  تأثيرلي قياس إوتهدف التجربة  .متوسط قيم لعوامل النمو

السكريات )والكيميائية ( اللون-وزن الثمرة  –عرض الثمرة  –طول الثمرة )الصفات الفيزيائية 

 .مالت المختلفةستخدام المياه للمعاإللثمار وكذلك كفاءة ( رطوبة الثمار –الكلية 

 

 والمواد المستخدمة العملطريقة 
 

 الموقع التجريبي

األحساء لمدة  والتمور بمحافظةمن حقول مركز النخيل ( 0)نفذت هذه الدراسة في حقل رقم 

سنة مغروسة على مسافات  24على نخيل صنف الخالص بعمر م 2400-2400موسم واحد 

وعلى تربة  جزء في المليون0044من أبار ملوحتها بالمحابس بنظام الري  م ويروى 0×0

بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة موضحة بالجدول (. 0.شكل) رملية طميية قوامها

 . 0رقم 

 جدولة الري

= A =04% ،B =04% ،C)شجار النخيل في هذه الدراسة بخمس مستويات مختلفة أتم ري 

04% ،D =044% ،E=024 )% والتي تم ( 2.شكل)من المتطلبات المائية للمحصول

التابعة لمركز النخيل والتمور وذلك بعد ( 2دافيس برو )تحديدها من محطة األرصاد الجوية 

 (:0)التعويض في المعادلة 
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 0.معادلة 

هو معامل  Kc، (يوم/مم)هو البخر نتح المرجعي  ETo تياج المائي اليومي،إلحهو ا  Vwحيث

هي كفاءة  Eiالخضري، معامل الغطاء  Kr، (2م)هي المساحة الواجب ريها  Apالمحصول، 

 . حتياجات الغسيليةإلا LRونظام الري 

 : صائيإلحالتصميم ا

، وقد تم مكررات .معامالت و0د بعدالقطاعات كاملة العشوائية وذلك  التجربة بنظامتم تصميم 

 SPSS)من خالل تحليل التباين باستخدام برنامج التحليل االحصائي حصائيا إتحليل النتائج 

21 Statistical Package) قل فرق معنوي أستخدام تحليل إتم ، كما(LSD ) للمقارنة بين

 %. 0المعامالت وذلك عند مستوي معنوية 

 

 : خدمة النخيل والقياسات

بمركز النخيل والتمور وقد تم عمل في حقول النخيل المعمول به برنامج الخدمة تطبيق تم 

بينها، لضمان عدم تأثر المعامالت فيما بخط من أشجار النخيل بين كل معاملة واألخرى فاصل 



ت الامواإلنتاجية والمع كل عل حده وقد تم تسجيل بيانات مياه الري المضافة لكل معاملة

 .الزراعية األخرى في نهاية الموسم

 

 

 

 

 بمركز النخيل والتمور (1) الحقل التجريبي. 1شكل 



 

 حتياجات المائية اليومية لمستويات الري المختلفةإلمتوسط ا. 2شكل 

 

 الخصائص الفيزيائية والكيميائية للحقل في طبقات التربة المختلفة. 1جدول 

 التربة عمق

 (سم)

 التربة حبيبات توزيع
 درجة

 الحموضة

 نقطة

 % الذبول

 السعة

 % الحقلية

التوصيل 

 الكهربائي

 (م/ديسمنز)
 % الطين % الطمي % الرمل

 7.33 6.27 9.6 4.7 33 22 74 22-صفر

22-72 26 77 24 4.6 6.3 19.11 3..7 

72-92 21 12 26 4.1 6.23 19..9 3.77 

92-.2 21 72 33 4.4 ..21 72.1. 3.13 

.2-122 23 72 31 4.1 ..21 6.32 3.97 

 



 

 النتائج والمناقشة 

على  المختلفةمعامالت الري أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين 

وزن الثمار، طول الثمار، عرض )اإلنتاجية وكل من الصفات الفيزيائية والكيمائية للثمار 

من % 024والتي التي أضيف لها  E أعطت المعاملة حيث( الثمار، الرطوبة ولون الثمار

% 04والتي أضيف لها  Bبينما أعطت المعاملة ( كجم 00.02) نتاجيةإحتياج المائي أعلى إلا

بلغ  وقد، (3.شكل) مقارنة بباقي المعامالت( كجم 0..03) نتاجيةإقل أحتياج المائي إلمن ا

لبت  Eلي حقيقة أن المعاملة إقد يرجع هذا و .كجم 00..0متوسط اإلنتاجية لجميع المعامالت 

وزن ب يتعلقفيما  .لي رفع اإلنتاجيةإدي أمر الذي ألحتياجات النخيل من المياه، اإبشكل كاف 

متوسط  فيها بلغ حيثعلي القيم، أأيضا ( E)وعرضها فقد أعطت نفس المعاملة وطولها الثمار 

مقارنة بباقي  على التوالي سم 0.01و سم 2.1، جرام0.43 وعرضها وطولهاالثمرة وزن 

وعرضها ن متوسط وزن الثمار وطولها أ، وتجدر اإلشارة الي (0و 0، 0.شكل)المعامالت 

رطوبة بالنسبة ل .على التوالي سم 0..0و سم 3..2 ،جرام 3..0 بلغت جميع المعامالتل

حيث بلغ  قيمةعلي أحتياج المائي إلمن ا% 04والتي أضيف لها  Cالثمار فقد أعطت المعاملة 

 (...شكل) باقي المعامالتمتوسط مقارنة مع  %1.0متوسط الرطوبة فيها 

من % 044التي أضيف لها و D النتائج أن المعاملةلون الثمار فقد أوضحت ب يتعلقفيما 

كما  (1..01)باقي متوسط المعامالت مع مقارنة بال (24.04) المائي أعطت أفتح لون حتياجإلا

ستخدام المياه، فقد إأما بالنسبة لتأثير معامالت الري المطبقة على كفاءة  . 0.هو موضح بالشكل

نتائج أعطت حتياج المائي إلمن ا% 04والتي أضيف فيها  Aأوضحت النتائج أن المعاملة 

من % 044والتي أضيف لها  Dبينما أعطت المعاملة  3م/كجم 0.00بلغت قيمتها  حيثإيجابية 

ستخدام المياه لجميع المعامالت إوبلغ متوسط كفاءة ( 3م/كجم 4.00)قل قيمة أحتياج المائي إلا

 . (1.شكل) 3م/كجم 0..4

والتي أضيف لها  Eالمعاملة ن أ 2.نت النتائج الموضحة بالجدولبي االقتصادية، فقدمن الناحية 

، في حين أعطت (هكتار/دوال 000.10.)أعلى قيمة  عطتأ حتياج المائيإلمن ا% 024

(. هكتار/دوال 2143.00)قل قيمة أحتياج المائي إلمن ا% 04والتي أضيف فيها  Aالمعاملة 

النتائج عدم وجود أي فروق معنوية بين المعامالت الخمسة فيما  وضحتأ، ىخرأمن ناحية 

والتي أضيف لها  Cعلي قيمة للسكريات في المعاملة أوقد وجدت  يخص تحليل السكريات

، بينما بلغ متوسط نسبة السكريات لجميع المعامالت (% 03.04)حتياج المائي إلمن ا% 04

 . (04.شكل) % 0.00.

 

 



 

 نتاجيةإلثير معامالت الري المختلفة على اتأ. 3شكل 

 

 تأثير معامالت الري المختلفة على وزن الثمار. 7شكل 
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 تأثير معامالت الري المختلفة على طول الثمار. 1شكل 

 

 

 الثمار  عرضمعامالت الري المختلفة على  تأثير. 9شكل 
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 نسبة الرطوبة في الثمارتأثير معامالت الري المختلفة على . 4شكل 

 

 

 

 تأثير معامالت الري المختلفة على درجة اللون في الثمار. .شكل 
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 ستخدام المياهإكفاءة تأثير معامالت الري المختلفة على . 6شكل 

 

 

 تأثير معامالت الري المختلفة على العائد الكلي وصافي الربح. 2جدول 

 المعامالت
 تكاليف المياه

 (هكتار/دوالر)

 تكاليف التشغيل

 (هكتار/دوالر)

 عائد كلي

 (هكتار/دوالر)

 صافي الربح

 (هكتار/دوالر)

A 3.6..1 2123 1.19.47 2623... 

B 393.42 2123 1729.23 2136.32 

C 714.92 2123 9.24.1. 3.79.6. 

D 79..26 2123 96.4.16 3661..6 

E 416.2. 2123 12426.24 47.9.6. 
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Perfect management in allowable deficit irrigation in date 

palm trees 

Naser Salim AL-ghanem,Suliman Saoud AL-saoud, Shahen Hamad AL-

Shahen, Sabri Hassan AL-Helal 

                                                                                       :   Abstract

                                                      

Date palm is widely spred through out the king dom of Saudia 

Arabia.irrigated with different level of irrigation water from one farm 

to other. This study was carried out on khalase cultivar to test the 

date palm trees response under different level  of irrigation water 

(A 40%- B60%- C 80%- D100% -E 120%)of water requirement to 

study the effect of these irrigation  level on date palm trees 

production , fruite quality parameters (fruit weight, size, stone 

weight, size), chemical properties( moisture, sugarcontent, 

colore),water use efficiency.                                                                             

  results showed thate the higher productivity was(86.42)kg in 

treatment(E),fruitweight(5.04gm),lenthg(2.6cm),width(1.89cm),Eco

nomicanalyses(7970.20dolar/hec).while treatment (D)showed the 

higer in colore degree( 20.50), treatment (C)showed the higer in 

sugar(83.50%) and treatment (A)showed the higher in water use 

efficiency(1.11kg/m3) 

Keyword:khalas ,water use efficiency ,deficit irrigation                                                                                     

 

 


