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نخلة التمر وتحملها لالجهادات المختلفة )2-2(

اإلجـهـاد 
المـلحــي

وال�ضحراوية  املروية  الأرا���ض��ي  م�ضكالت  اإح��دى  هي  الرتبة  مل�حة  اإن 

والقاحلة، فم�ضاحات كثرية من الأرا�ضي حت�لت اإىل اأرا�ضي غري منتجة 

ب�ضبب تراكم الأمالح فيها واملل�حة ب�ضكٍل عام هي ت�افر عدد كبري من 

اأو  املركبات الكيميائية يف الرتبة لبع�ض الأمالح املعدنية مثل كل�ريدات 

تربة  ت�ضمى  وبالتايل  ال�ض�دي�م  اأو  املغني�ضي�م،  اأو  الكال�ضي�م،  كربيتات 

ملحية.

الذكر  ال�ضابقة  الثالثة  العنا�ضر  كرب�نات  من  قل�ية  اأمالح  ت�افر  وعند 

بني  التفريق  ومي��ك��ن  قل�ية.  ت��رب��ة  ت�ضمى  ال�����ض���دي���م  عن�ضر  خا�ضة 

 Electricalالكهربائية الت��ضيلة  بقيا�ض  ال��رتب  من  الن�عني  هذين 

لل�ض�دي�م  املئ�ية  phوالن�ضبة  الهدروجيني   والرقم   Conductivity

القابل للتبادل.

وهناك تاأثريان لرتاكم الأمالح يف الرتبة على النبات، هما تاأثري الأمالح 

)Salinity(، وتاأثري القل�يات )Alkali(. ف��ض�ل املل�حة اإىل تركيز يعادل 

�ضغط ا�ضم�زي )smatic pressure( مقداره 4 بار، يعني دخ�ل النبات 

من�  من  يقلل  وه��ذا   ،)permanent wilting( الدائم  الذب�ل  مرحلة 

والبنجر  والقطن  كالرب�ضيم  للمل�حة  العايل  بتحملها  املعروفة  النباتات 

ال�ضكري ونخيل التمر. 

ال�ض�دي�م  كل�ريد  اأم���الح  على  املحت�ية  ال��رتب��ة  ه��ي  امل��احل��ة  وال��رتب��ة 

ال�ض�دي�م  اأي�ن  ون�ضبة  عالية،  بن�ضب  ال�ض�دي�م  وكربيتات  والكال�ضي�م 

الرتبة  .اأم��ا    Ph = 8.5 حم��ضتها  ودرج��ة   ،15% فيها  للتبادل  القابل 

 ،15% من  اأك��ر  للتبادل  القابل  ال�ض�دي�م  اأي���ن  ن�ضبة  فتك�ن  القل�ية، 

ودرجة حم��ضتها )Ph( اأعلى من 8.5 )مطر، 1991(. 

 م�شادر �مللوحة:

امل�ضتمر  والتعرية  الذوبان  عن  الناجتة  الرتبة  يف  امل�ج�دة  1 -  الأم��الح 

لل�ضخ�ر )الرتبة الأم(. 

2 -  ارتفاع م�ضت�ى املاء الأر�ضي الناجت عن غياب الت�ضريف اجليد بعد 

عملية الري. 

املحاذية  الرا�ضي  يف  خا�ضة  اجل�فية  املياه  مع  البحر  مياه  3 -  تداخل 

للمناطق ال�ضاحلية. 

4 -  الأمالح الذائبة امل�ضافة من خالل مياه الري والت�ضميد. 

�لعو�مل �ملحددة ل�شالحية مياه �لري للزر�عة:

1 -  كمية الأمالح الذائبة ون�ضب تراكيزها حيث تتحرك معظم الأمالح 

الذائبة مع مياه الري فت�ضرب اإىل اأ�ضفل الرتبة اأو تبقى على ال�ضطح 

الرتبة م�ضبب بذلك خطرة على النبات من حيث النم� والإنتاج. 

2 -  ن�ضبه تراكيز العنا�ضر ال�ضارة يف مياه الري ومن اأهمها ال�ض�دي�م 

والكل�ريد والب�رون. 

وفيما يلي تاأثري هذه �لعنا�شر �ل�شارة على �لنبات:

�ل�شوديوم: 

تتاأثر النباتات احل�ضا�ضة وتظهر فيها حرق والأوراق وعندما ت�ضل ن�ضبة 

ال�ض�دي�م بني 0.25 % - 0.50 % )على اأ�ضا�ض ال�زن(. 

�لكلوريد: 

من  النبات  وي�ضتهلكه  الرتبة  حمل�ل  مع  ب�ضه�ل  العن�ضر  هذا  يتحرك 

خالل النتح حيث 
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نوعية �ملياه
كمية �مللوحة)جزء 

باملليون(

اقل من 1000مياه عذبة

1000 - 3000مياه قليلة املل�حة

3000 - 10000مياه مت��ضطة املل�حة

10000 - 35000مياه �ضديدة املل�حة

اكر من 35000مياه البحر

�أثر ملوحة مياه �لري على �إنتاج �ملحا�شيل

ي�ؤدي  الذائبة يف مياه الري حيث  الزراعية من خ�ضار و ف�اكهه بكميات الأمالح  تتاأثر املحا�ضيل 

الرتفاع يف تراكيز الأمالح الذائبة وخا�ضة ال�ضارة منها اإىل فقد يف الإنتاج واجلدول التايل يبني 

ن�ضبة هذا الفقد عند ا�ضتعمال مياه الري ذات املل�حة املختلفة ومدى حتملها لالأمالح الذائبة. 

�ملحا�شيل

ن�شبة �لفقد يف �الإنتاج

 �لتحمل �لن�شبي

للملوحة

%25%10�شفر

   ملوحة مياه �لري )دي�شي �شيمنز/م (
( ds/m)

حما�شيل �لفاكهة

متحمل2.74.57.3�لنخيل

ح�ضا�ض01.50تفاح

مت��ضط التحمل1.11.62.2برتقال

مت��ضط التحمل1.21.62.2جريب فروت

مت��ضط التحمل1.01.52.3ليمون

مت��ضط التحمل72.7 .1.01عنب

ح�ضا�ض1.11.31.8م�شم�ش

حما�شيل �خل�شر

ح�ضا�ض0.71.01.5فا�شوليا

مت��ضط التحمل0.81.32.1فجل

مت��ضط التحمل1.72.31.9طماطم

ح�ضا�ض0.71.12.1جزر

مت��ضط التحمل0.91.42.5خ�ش

مت��ضط التحمل1.11.7بطاط

حما�شيل �حلقل

متحمل4.04.95.6�شعري )غلف(

متحمل4.55.02.5ذرة رفيعة

مت��ضط التحمل1.11.73.6ذرة �شاميه

مت��ضط التحمل1.32.26.35بر�شيم

متحمل2.76.35علف �لرود�ش

يتجمع الكل�ريد يف الأوراق. 

الرتاكيز  ن�ضب  الفاكهة  اأ�ضجار  معظم  تتحمل 

اأن  اإل  – 10 )ملغ / لرت(   6 التي ترتاوح بني 

التي  الأوراق عند الرتاكيز  ال�ضرر يظهر على 

ترتاوح بني 0.6 – 1.0 %. 

�لبورون: 

ل��رت( يف   / )ملغ   15 ح���ايل  اإىل  تركيز  ي�ضل 

املياه العالية املل�حة. 

احلد الأعلى لرتكيز الب�رون امل�ضم�ح به لنم� 

النبات يرتاوح بني 2 – 4 )ملغ/لرت(.

قيا�ش ملوحة مياه �لري:

تاأخذ عينات دورية ملياه الري وحتلل يف املخترب 

ويعرب  املياه  يف  الذائبة  الأم��الح  كمية  لقيا�ض 

اأو ملغرام / لرت )مبعنى  عنها باجلزء امللي�ن 

من  واحد  لرت  يف  الذائبة  المالح  من  ملغرام 

املاء( .

التحليل  بعد  ال��ري  مياه  مل�حة  اأن  ولنفرت�ض 

امللي�ن  10000 جزء يف  اإىل  يف املخترب ت�ضري 

املاء م�ضدره  وزن  1 % من  اأن  يعني  فاأن ذلك 

الأمالح الذائبة يف مياه الري. 

يف حالة ر�ضد الأمالح الذائبة يف الرتبة تاأخذ 

وقد  املخترب  يف  وحتلل  للرتبة  عينات  اأي�ضا 

حتركات  لر�ضد  حديثة  تقنيات  حاليا  اأدخلت 

الأمالح يف قطاع الرتبة من خالل و�ضع اأجهزة 

ر�ضد يف احلقل ت�ضاعد يف معرفة التغيريات يف 

تراكيز الأمالح يف الرتبة وذلك من خالل نقل 

البيانات  اإىل مركز حتليل  البيانات/املعطيات 

احت�ائها  حيث  من  املياه  وتق�ضم  املخترب.  اأو 

على املل�حة اىل الن�اع التية:

�أ�شجار ح�شا�شة للملوحة

)4-2( ملي موز/�شم

�أ�شجار معتدلة �لتحمل 

للملوحة

)8-4( ملي موز/�شم

�أ�شجار عالية �لتحمل 

للملوحة

)16-8) ملي موز/�شم

الكمرى، التفاح، الربتقال، 

الإجا�ض، الل�ز، امل�ضم�ض، 

اخل�خ، الأف�كادو

الرمان، التني، الزيت�ن، 

العنب

امل�ز، النخيل

وتختلف اأ�ضجار الفاكهة يف حتملها للمل�حة، وق�ضمت ح�ضب ذلك اإىل ثالث جماميع وهي:
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الفاكهة  اأ�ضجار  اأك��ر  النخيل  �ضجرة  وتعترب 

ن�ضبة  النخلة حتمل  للمل�حة، وت�ضتطيع  حتماًل 

كانت  اإذا  يقل  اإنتاجها  ولكن   ،4%-3 مل�حة 

املل�حة %1، وينتظم الإثمار اإذا اأ�ضبحت ن�ضبة 

املجم�ع  وانت�ضار  تعمق   ان    .0.6% املل�حة 

اجلذري للنخلة  يف الرتبة يزيد من مقاومتها 

واأ�ضار  وللمل�حة  للعط�ض  وحتملها  للجفاف  

Arar،)1975( اأن نخلة التمر اأكر املحا�ضيل 

حتمال للمل�حة واإنها ميكن تعي�ض يف تربة حت�ي 

على اأمالح ذائبة بن�ضبة%3 ولكن عندما ت�ضل 

الن�ضبة اىل%6 فان النخلة ل ت�ضتطيع النم� وان 

نخيل التمر ميكن ان يروى مبياه ت�ضل مل�حتها 

اي2240جزءبامللي�ن  اىل3.5مليم�ز/�ضم 

ي��ضح   5 واجل���دول  املح�ض�ل  يتاأثر  ان  دون 

تاأثري مل�حة الرتبة ومياه الري على حم�ض�ل 

نخلة التمر.

 ويت�ضح من اجلدول اأعاله ان كمية املح�ض�ل 

مل�حة  ت��ك���ن  ع��ن��دم��ا   %  50 اإىل  تنخف�ض 

.  12ds/m 18 ومل�حة ماء الريds/mالرتبة

ي��ق��رن فيها من��� نخلة  ال��ت��ي  امل��الح��ظ��ات  م��ن 

التمر مبل�حة الرتبة ما يظهر على النخلة من 

على  تالحظ  التي  العنا�ضر  نق�ض  اأع��را���ض 

 Chlorosis ال�ضفرار  مثل  الأخ��رى  النباتات 

الأوراق  اأط��راف  تيب�ض  اأو  ال�ضعف  اأعقاب  يف 

اأو �ضغر الأوراق وانحنائها لعدم اكتمال النم� 

والذي ي�ضمى مر�ض )املجن�ن( يف بع�ض الدول 

اإنتاج  قلة  �ضببه  يك�ن  قد  املر�ض  ه��ذا  ولكن 

الهرم�نات. 

تاأثري  ملعرفة  الدرا�ضات  من  العديد  واأجريت 

البذور  اإنبات  على  ال��ري  ومياه  الرتبة  مل�حة 

ال��ن��ادرات الناجتة من زراع��ة  )ال��ن���ى( ومن��� 

البذور، حيث ا�ضتعملت تراكيز خمتلفة من ملح 

الطعام )كل�ريد ال�ض�دي�م( على اإنبات بذور 

ملحية  حماليل  يف  املنق�عة  ال��زه��دي  �ضنف 

 ،)Petri dishes( زجاجية  �ضح�ن  داخ��ل 

ووجد  �ضفر2.5%-،  بني  الرتاكيز  وتراوحت 

اأن اإنبات البذور ممكن يف املحل�ل امللحي حتى 

 .)Khudiri، 1952 ( 2% تركيز

امل�ضتمر  النخيل  على  الأم��الح  تاأثري  ولدرا�ضة 

اأجريت جتربة على �ضنفي احلالوي واملجه�ل 

قام بها Furr )1963(، حيث اختريت اأ�ضجار 

بعمر 17 �ضنة مزروعة يف ق�اطع منتظمة، وكل 

قاطع يحت�ي على نخلة حالوي ونخلة جمه�ل، 

والهدف ه� معرفة تاأثري الرتاكيز املختلفة من 

اجلذور  امت�ضا�ض  منطقة  على  الرتبة  اأمالح 

من�  وعلى  ال��رتب��ة(،  عمق  من  اأق��دام   8 )اأول 

واإنتاجية النخلة، وحجم الثمار ون�عيتها. 

ونرت كميات مت�ضاوية من كل�ريد ال�ض�دي�م 

وا�ضتعملت  قاطع،  كل  تربة  على  والكال�ضي�م 

ث��الث��ة م�����ض��ت���ي��ات م���ن م����اء ال�����ري، وك��ان��ت 

املعامالت:

ري خفيف مبا يعادل 6 قدم /اإيكر/�ضنة.

ري مت��ضط مبا يعادل 10 قدم /اإيكر/�ضنة.

ري عايل مبا يعادل 14 قدم /اإيكر/�ضنة.

معاملة املقارنة ري عادي لق�اطع غري مملحة.

وكانت النتائج على النح� التايل:

)ال�ضعف( على  الأوراق  �ضرعة من�  مت ح�ضاب 

الفتي  ال�ضعف  ط�ل  يف  الزيادة  مقدار  اأ�ضا�ض 

يف  احلا�ضلة  الزيادة  اإىل  ن�ضبة  اأ�ضب�عني  كل 

ط�ل ال�ضعف يف معاملة املقارنة، حيث اعتربت 

�ضرعة من� هذه املعاملة =100، ول�حظ وج�د 

عالقة غري وثيقة بني مل�حة الرتبة و�ضرعة من� 

الأوراق.

تراكيز  زي��ادة  مع  النخلة  اإنتاجية  انخف�ضت 

اأية عالقة بني  الأم��الح يف الرتبة ومل تالحظ 

تراكيز الأمالح ودرجة ج�دة الثمار.

ملعرفة  والقدمية  الفتية  الأوراق  حتليل  عند 

اأية عالقة  املتجمع فيها مل تظهر  الكل�ر  كمية 

بني ن�ضبة الكل�ر يف الأوراق وتركيز الأمالح يف 

النخيل  جلذور  اأن  اإىل  النتائج  وت�ضري  الرتبة، 

املمت�ض  املاء  من  الكل�ر  ا�ضتبعاد  على  القدرة 

والتقليل من تراكمه يف الأوراق.

 ،)Hewitt )1963 بها  قام  اأخرى  ويف جتربة 

ا���ض��ت��ع��م��ل  اأم�����الح ك���ل����ري���دات ال�����ض���دي���م 

بثالثة  ال�����ض���دي���م  وك��ربي��ت��ات  والكال�ضي�م 

تراكيز، هي:

ppm 10000 ومبا يعادل 10 %.

ppm 20000 ومبا يعادل 20 %.

ppm 30000 ومبا يعادل 30 %.

دقلة  �ضنف  ب��ذور  ل��ري  املحاليل  وا�ضتعملت 

البيت  م��ن  مت�ضاوي  م��زي��ج  يف  امل��زروع��ة  ن���ر 

وال��ف��ريم��ك��ي���لي��ت   )Peatmoss(م��ض

 ،)Pots( دي��ن  �ضنا  داخ��ل   )Vermiculite(

وكانت النتائج انخفا�ض ن�ضبة اإنبات البذور يف 

املعاملة عالية الرتكيز مقارنة مبعاملة املقارنة 

ول�حظ  ال��ع��ادي.  ب��امل��اء  امل��روي��ة   )control(

البادرات  واأوراق  جذور  يف  الكل�ر  اأي�ن  جتمع 

الكل�ر  وكان  املقارنة،  عدا  كافة  املعامالت  يف 

وه��ذا  اجل���ذور،  م��ن  اأق��ل  الأوراق  يف  املتجمع 

ملوحة 

�لرتبة
ds/m

ملوحة 

ماء �لري
ds/m

%للمح�شول

4.02.7100

6.84.590

11.07.375

18.012.050

32.021.00.0
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ي�ضري اإىل زيادة امت�ضا�ض جذور النخيل لأي�ن 

نف�ضه  بالرتكيز  انتقاله  يعني  ل  ولكن  الكل�ر، 

اإىل قمة النبات، وبالتايل ت�ضاعد اجلذور على 

تقليل �ضرر الكل�ر.

و�ضممت جتربة ا�ضتعملت فيها عدة م�ضت�يات 

تاأثريها على حمت�ى  من مل�حة الرتبة ملعرفة 

الكل�ر  من   ]Pinnae[ )اخل������ض(  ال�ريقات 

و�ضرعة من� اأوراق ف�ضائل �ضنفي جمه�ل ودقلة 

ن�ر، وكانت املعامالت:

 ppm 253 املقارنة ماء النهر العتيادي تركيز

.Ec 1.2و

.Ec 31.2 و ppm 6000 تركيز ملح الطعام

 Ec و ppm 18000 ppm تركيز ملح الطعام

.40.31

.Ec 51.2 و ppm 24000 تركيز ملح الطعام

وقدرت ن�ضبة الكل�ر املتجمعة يف املادة اجلافة 

اإىل  و�ضلت  حيث  )اخل������ض(،  ال���ري��ق��ات  يف 

تركيز  ب��ني  ارت��ب��اط  اأي  يالحظ  ومل   ،0.5%

يف  املتجمعة  الكل�ر  ون�ضبة  املعامالت  يف  امللح 

ال�ريقات. اأما م�ضت�ى ال�ض�دي�م يف ال�ريقات 

له عالقة مب�ضت�يات  ولي�ضت  ن�ضبيًا  قليل  فكان 

حتماًل  اأك��ر  املجه�ل  �ضنف  وك��ان  الأم���الح. 

التجربة  واأكدت  ن�ر.  دقلة  للمل�حة من �ضنف 

من  املاء  امت�ضا�ض  على  النخيل  جذور  قدرة 

منه،  الأمالح  معظم  وا�ضتبعاد  املاحلة  الرتبة 

تبعًا  الفتية  الأوراق  من���  �ضرعة  وتناق�ضت 

لزيادة تركيز الأمالح، واأن نخلة التمر مقاومة 

ل�ضرر الرتاكيز العالية من كل�ريد ال�ض�دي�م 

لفرتة ط�يلة، ولكنها ل تنم� ب�ضكل جيد حتت 

 ppm )Furr  6000 عن  يزيد  ملحي  تركيز 

.)and Ballard، 1966

وم���ن ال��ع��دي��د م��ن الأب���ح���اث وال��درا���ض��ات يف 

نخلة  اأن  ات�ضح  الأمريكية  املتحدة  ال���لي��ات 

ملي   18-10 بني  العالية  املل�حة  تتحمل  التمر 

م�ز،  واأن النخيل النامي يف ترب عالية املل�حة 

من  قلياًل  ع���ددًا  ويحمل  ال�ضعف  قليل  يك�ن 

العذوق مقارنة بالنخيل النامي يف ترب عادية. 

كما ي�ضاب النخيل النامي يف الأرا�ضي امللحية 

ويك�ن  اجل��زائ��ر،  يف  املجن�ن  ي�ضمى  مبر�ض 

النت�ضار.  كامل  غري  ومنحني  �ضغري  ال�ضعف 

يف  النامي  النخل  �ضمي  ت�ن�ض  �ضحراء  ويف 

الرتب امللحية )اأب� �ضعفة(. 

�مللوحة  �رتفاع  يتحمل  �لتمر  نخيل  �إن 

يف مياه �لري، فهو ينتج حم�شواًل كاماًل 

�لري  مياه  يف  ــالح  �الأم كمية  كانت  �إذ� 

2000 جزء باملليون، و�إذ� كانت �مللوحة 

�ملح�شول  فـــاإن  بــاملــلــيــون  جـــزء   3000

وينخف�ش   ،%  10 بن�شبة  ينخف�ش 

�ملح�شول بن�شبة 25 % �إذ� بلغت �مللوحة 

5000 جزء باملليون، �أما �إذ� و�شلت ن�شبة 

فاإن  باملليون  جزء   8000 �إىل  �مللوحة 

�ملح�شول ينخف�ش بن�شبة 50 %.

واأجريت جتربة ملعرفة تاأثري مل�حة املياه والرتبة 

على اإنتاج النخيل، وكانت النتائج كما يلي:

زادت  كلما  اأن��ه  ال��درا���ض��ة  ه��ذا  م��ن  وا�ضتنتج 

اإىل  امل��ردود  انخف�ض   ds m/ 10 اإىل  املل�حة 

امل�ضت�يات  واأن  الثمار،  ن�عية  وت��ردت   %  50

العالية من الأمالح ت�ؤثر على �ضبكة الري مما 

يقلل من فرتة ا�ضتعمالها ويجعلها بحاجة اإىل 

�ضيانة م�ضتمرة.

ج����دة  ت���اأث���ر  اإىل   )2005( ف����رج،  واأ����ض���ار 

اإىل  املح�ض�ل  اإن��ت��اج��ي��ة  وان��خ��ف��ا���ض  ال��ث��م��ار 

الرتبة  يف  الأم��الح  تركيز  اأ�ضبح  اإذا  الن�ضف 

6400جزءبامللي�ن ويت�قف الإثمار اإذا و�ضلت 

املل�حة  ن�ضبة  فيها  تزيد  املا�ضة لرتبة  اجلذور 

واجل���دول  %اي10000جزءبامللي�ن   1 ع��ن 

التايل ي��ضح تاأثري مل�حة الرتبة وماءا لري يف 

منطقة اجلذور على حم�ض�ل نخلة التمر

و�شائل معاجلة �ملياه �ملاحلة:

بن�ضب  امل��ي��اه  م��ن  خمتلفة  ن�عيات  1 -  خلط 

الأم���الح  ت��رك��ي��ز  تخفيف  ب��ه��دف  معينه 

الذائبة يف مياه الري املراد اإ�ضافتها

ال��ري م��ع الأخ���ذ بعني  2 -  ج��دول��ة / برجمة 

العتبار اأثر مل�حة مياه الري على الإنتاج 

وحتديد فرتات الري.

3 -  ت�ض�ية الأر�ض الزراعية واملتاأثرة باملل�حة 

تراكم  لتفادي  لها  اجليد  ال�ضرف  وو�ضع 

الأمالح الذائبة يف مياه الري

ملوحة 

�لرتبة
ds/m

ملوحة 

ماء �لري
ds/m

ن�شبة 

نق�ش 

�الإنتاج %

3.55.30

5.3810

101750

حيث اأن:

ECeتعني الت��ضيل الكهربائي مل�ضتخل�ض الرتبة امل�ضبع مليم�ز/�ضم :

ECwمليم�ز/�ضم :درجة الت��ضيل الكهربائي للماء

LR متطلبات الغ�ضيل: leaching

ECDwالنتح-:اعلي تركيز لالأمالح يف مياه ال�ضرف حتت املح�ض�ل ب�ضبب التبخر 

وللتح�يل اإىل الأمالح الذائبة الكلية كاأجزاء يف امللي�ن ن�ضرب مليم�ز/�ضم يف 640

ن�شبة �النخفا�ش يف �النتاج �ملتوقع

اعلى تركيز%50%10�ضفر%

ECeECwLRECeECwLRECeECwLRECDw

1021% 5.33.521%
85.311%1648
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4 -  تبادل عملية الري من خالل اإ�ضافة املياه 

املل�حة  ذات  واملياه  اجليدة  الن�عية  ذات 

العالية اأثناء الري.

)ببلر(  بالفقاعات  الري  نظام  ا�ضتخدام    - 5

�ضطح  على  �ضلبة  ق�ضرة  حل��دوث  تفاديا 

الرتبة.

يف  بالر�ضا�ضات  ال���ري  ن��ظ��ام  6 -  ا�ضتخدام 

حالة الرتبة الرملية و الرملية الطميه مع 

الذائبة  الأمالح  تك�ن كمية  اأن ل  مراعاة 

يف مياه الري عالية حيث �ضي�ؤدي ذلك اإىل 

حرق الأوراق.

7 -  ا�ضتخدام املياه ذات الن�عية اجليدة اأثناء 

املراحل احل�ضا�ضة لنم� النبات.

حالة  يف  فقط  بالتنقيط  ال��ري  ا�ضتخدام    - 8

الأع�ضاب  زراع���ة  وع��ن��د  الناعمة  ال��رتب��ة 

مع  العالية  للمل�حة  املتحملة  والأع���الف 

�ضرورة اإ�ضافة الحتياجات الغ�ضيلية للحد 

من جتمع الأمالح يف منطقة اجلذور

ل��ل��درج��ات  املحتملة  الأ���ض��ن��اف  9 -  اخ��ت��ي��ار 

املختلفة ملل�حة مياه الري. 

الأم���الح  م��ي��اه غ�ضل  ك��م��ي��ات  10  -اح��ت�����ض��اب 

الذائبة يف مياه الري و الرتبة )الحتياجات 

الغ�ضيلية( وفرتات اإ�ضافتها.
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