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 تقديم
 

وال عرفت نخلة التمر منذ قديم العص#ور آش#جرة تتمي#ز بص#فات متع#ددة فري#دة ، وآ#ان اإلنس#ان                
ويعتبر الوطن العربي من أآثر المناطق الجغرافية مالءمة لزراع#ة      .يرى فيها منبعًا للخير والبرآة    يزال  

روف المناخية السائدة فيه ، أشجار النخيل في العالم حيث تتطابق المتطلبات البيئية لشجرة النخيل مع الظ
 27 - 16ط#ار من#اطق ح#زام النخي#ل والمح#دد فيم#ا ب#ين خط#ي ع#رض          إإذ تقع معظم الدول العربي#ة ف#ي     

 .شمال خط اإلستواء والذي تجود فيه زراعات النخيل وإنتاج التمور 
 النس##بةتش##كل ف##ي ال##وطن العرب##ي المس##احة المزروع##ة بالنخي##ل ن أ إل##ىوتش##ير البيان##ات المتاح##ة 
 الت#ي م#ن جمل#ة المس#احة     % 71.4 العالم ، حيث تمثل ما يقرب من       يالعظمى من المساحة المزروعة ف    

المتوس#ط الس#نوي    ان إل#ى آم#ا تش#ير   . 2001-1997لم وذلك آمتوسط للفترة  العاييشغلها نخيل التمر ف  
 ي ف# ين العرب#  ملي#ون ط#ن ،  يس#اهم ال#وط    5.7نح#و   ق#د بل#غ   خالل ذات الفترة من التمور    ي العالم إلنتاجل

 . من هذه الكمية  % 70.5إنتاج 
 ط#ن بنس#بة    ملي#ون 4.71 بنح#و  2001ع#ام   وقد ق#در إجم#الي إنت#اج ال#وطن العرب#ي م#ن التم#ور           

وترج##ع تل##ك الزي##ادة أساس##ًا لتزاي##د المس##احة      . 1992عم##ا آان##ت علي##ه ع##ام   % 75.7زي##ادة مق##دارها  
تم##ام الخ##اص ال##ذي اولت##ه معظ##م ال##دول العربي##ة  المزروع##ة بالنخي##ل و تزاي##د اع##داد اإلن##اث المثم##رة وااله

 ا الماضية خاصة في دول الخل#يج العرب#ي، األم#ر ال#ذي أنعك#س ايجاب#             ةلزراعة النخيل خالل العقود الثالث    
 .إلنتاج تغطيها واالتيعلى أعداد النخيل والمساحات 

 
باعداد قامت فقد ربية وايمانا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية باهمية قطاع النخيل للدول الع        

 م#ن مخلفاته#ا ف#ي       س#تفادة اإل وتس#ويق التم#ور وط#رق        إلنت#اج  الراهنة   األوضاعهذه الدراسة للتعرف على     
قطرية وقومية تهدف   ية  إستثمار اقتراح مشاريع    إلى إضافةيات وطرق تطويرها،    إمكان و ،الوطن العربي 

  . تطوير قطاع النخيل في الوطن العربيإلى
 
العوامل البيئية وأثره#ا عل#ى زراع#ة وإنت#اج     حد عشر بابا شملت   أبالدراسة  ضمين  عليه فقد تم ت   و
التقني##ة  تحدي##د الح##زم و إس##تعراض للوض##ع ال##راهن للنخي##ل وإنت##اج التم##ور ف##ي ال##وطن العرب##ي   والتم##ور

 تتع#رض له#ا أش#جار       الت#ي  أله#م اآلف#ات واألم#راض        اإستعراض#  آما شملت أيض#ًا      . النخيل إلنتاجالمالئمة  
وأساليب الوقاية المتبعة ، آما تضمنت الدراسة الطرق ، وأعراض اإلصابه، ل والضرر الذى تسببه  النخي
 ل#بعض الب#رامج   ا م#ن مخلف#ات النخي#ل ، وعرض#    س#تفادة تس#ويق التم#ور ، وآيفي#ة اإل   تصنيع و    في   ةالمتبع

ي###ة إلنتاج تحدي##د المش##اآل والمعوق##ات ا   إل##ى  إض##افة الوطني##ة القائم##ة لتط##وير إنت##اج وتس##ويق التم##ور ،       
والتسويقية لمنتجات النخي#ل ، ووض#ع المقترح#ات الخاص#ة بتط#وير زراع#ة وإنت#اج وتس#ويق التم#ور ف#ي                 

 .الوطن العربي 
 ان تحقق االغراض المرجوة منها في تطوير انتاج وتسويق تأملوالمنظمة اذ تقدم هذه الدراسة، 

 اال ان تتق##دم بالش##كر  المنظم##ةيس##عال و.  وف##ي دف##ع عجل##ة التنمي##ة الزراعي##ة ف##ي ال##وطن العرب##ي  ،التم##ور
 .على المستويين القطري والقوميالدراسة  ذهه  ساهمت في اعدادالتيوالعرفان لكافة الخبرات العربية 

 
 سالم اللوزي. آتوردال

 المدير العام 
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 الموجز
 

عرفت نخلة التمر منذ قديم العصور آشجرة تتميز بصفات متع#ددة فري#دة ، وآ#ان اإلنس#ان ي#رى            
 تعري#ف بقيمته#ا وأهميته#ا فق#د آرم#ت وذآ#رت ف#ي جمي#ع         إلى  وهى ال تحتاج ير والبرآة ،فيها منبعًا للخ 

 الصحراء فهي شجرة الحياة يوالنخلة من وسائل األمن الغذائي لقاطن. الكتب السماوية بأنها شجرة طيبة 
 .في المناطق الصحراوية

المؤآد علميًا أن لثمار التم#ر  وتعتبر ثمار التمر من أبرز المنتجات اإلقتصادية لنخيل التمر ومن           
قيمة غذائية عظيمة لما توفره من مرآبات حيوية عالية القيمة ، وتب#ارك اهللا إذ جع#ل م#ن الرط#ب الجن#ي              
غذاء السيدة مريم عليها السالم حين جاءها المخاض ولو علم اهللا طعامًا خيرًا من التم#ر ألطعمه#ا إي#اه  ،            

 م#ا تنتج#ه م#ن ثم#ار     ىقتصر فائدة النخل#ة عل#  توال . عات الغذائيةوأيضا تدخل التمور في العديد من الصنا   
وقد أصبحت التمور سلعة تصديرية . وإنما تستخدم أجزائها األخرى آمواد أولية لصناعات محلية آثيرة 

ذات مس##تقبل آبي##ر لمعظ##م دول الع##الم ول##ذلك إنتش##رت زراع##ة النخي##ل إقتص##اديًا ف##ي آثي##ر م##ن المن##اطق     
 .وإنتاجهيحتل الوطن العربي الصدارة في زراعة النخيل ه وإلنتاجالمالئمة 
يعتبر ال#وطن العرب#ي م#ن أآث#ر المن#اطق الجغرافي#ة مالءم#ة لزراع#ة أش#جار النخي#ل ف#ي الع#الم                      و

 تتمي#ز بمناخه#ا   الت#ي حيث تتطابق المتطلبات البيئية لشجرة النخيل مع الظ#روف المناخي#ة الس#ائدة في#ه ، و               
 إذ تقع معظم الدول العربية في أط#ار من#اطق ح#زام النخي#ل والمح#دد فيم#ا          الجاف ودرجة حرارتها العالية   

 . شمال خط اإلستواء والذي تجود فيه زراعات النخيل وإنتاج التمور 27 - 16بين خطي عرض 
ف#ي ال#وطن العرب#ي النس#بة العظم#ى م#ن           ومن واق#ع البيان#ات تش#كل المس#احة المزروع#ة بالنخي#ل              

 يش#غلها نخي#ل   التيمن جملة المساحة    % 71.4، حيث تمثل ما يقرب من        العالم   يالمساحة المزروعة ف  
  . 2001-1997 العالم وذلك آمتوسط للفترة يالتمر ف

 ملي#ون ط#ن آمتوس#ط ل#نفس الفت#رة ،  يس#اهم ال#وطن        5.7 من التم#ور نح#و    ي العالم إلنتاجويبلغ ا 
ع#ام   وطن العرب#ي م#ن التم#ور   وق#د ق#در إجم#الي إنت#اج ال#     .  م#ن ه#ذه الكمي#ة     % 70.5 إنت#اج  ي ف#  يالعرب

وترج#ع   . 1992عما آان#ت علي#ه ع#ام    % 75.7 ألف طن بنسبة زيادة مقدارها      4707.3 بنحو   2001
 بنس#بة  2001 ألف هكتار عام 824.5 بلغت التيتلك الزيادة أساسًا لتزايد المساحة المزروعة بالنخيل و     

. د اإلن#اث المثم##رة  اع#د ا تزاي#د  ىإل## ض#افة ه#ذا باإل ، 1992عم#ا آان#ت علي##ه ع#ام    % 77.5ها زي#ادة ق#در  
آولته معظم الدول العربية من إهتمام خ#اص بالنخي#ل وش#ملته بالرعاي#ة والعناي#ة           وآذلك ترجع الزيادة لما     

خالل العقود الثالث الماضية خاصة في دول الخليج العربي ، األمر الذي أنعك#س باإليجابي#ة عل#ى أع#داد             
 2001 ، فقد تزايد إنتاج معظم األقطار العربية من التمور عام      إلنتاج تغطيها وا  التيالنخيل والمساحات   

ي#ة س#واء لوح#دة المس#احة أو النخل#ة ل#م       إلنتاجال أن متوس#ط ا إ ، 1992 ع#ام  إلنت#اج مقارنة بما آان عليه ا   
م#ن  ف#ي ال#وطن   تب#اين إنتاجي#ة النخل#ة    حي#ث ت  .في بعض ال#دول العربي#ة  يكن على نفس القدر من المستوى    

تباين األصناف المزروع#ة بك#ل قط#ر وبك#ل منطق#ة فض#ًال ع#ن تب#اين عملي#ات الخدم#ة                       ل نتيجةقطر آلخر   
 . األقطار العربية إختالف المناخ والظروف المحيطة بإنتاج النخيل فيإلى ضافةوالرعاية باإل

وفي ظل الظروف البيئية المالئمة فأن التدني الواضح في متوسط إنتاجية النخلة يعزى في المقام 
 النخي#ل واإلعتم#اد عل#ى األس#اليب     إلنت#اج  عدم الكف#اءة ف#ي إس#تخدام الم#وارد الزراعي#ة المتاح#ة          إلىاألول  

 ضعف إلى ضافةية التقليدية والبطء في إستخدام وتطبيق التقنيات التكنولوجية المتطورة ، هذا باإل    إلنتاجا
ير زراع#ة وإنت#اج     وعدم آفاءة الخدمات البحثية واإلرشادية ، ونق#ص مص#ادر المعلوم#ات الخاص#ة بتط#و               

 تجرى في مزارع النخيل من أهم العوامل الم#ؤثرة عل#ى            التيوتعد مجموعة العمليات الزراعية     . النخيل  
 أهمي#ة تط#وير أداء تل#ك العملي#ات لتس#اهم ف#ي          إل#ى األمر ال#ذي يش#ير      ، يتة  إلنتاجنجاح زراعتة والمححدة    

 . زيادة إنتاج وإنتاجية النخيل في الوطن العربي 
لنش#ر  قومي#ا   المنظمة العربية للتنمية الزراعي#ة مش#روعًا        طلقتا هامة في هذا األتجاه      وفي خطوة 

ويتكون المشروع من ثالثة مكونات . الحزم التقنية الموصي بها لتحسين إنتاج النخيل في الوطن العربي 
س##ين إنت##اج ، المك#ون األول إع##داد دراس##ات إقليمي##ة لتحدي#د الح##زم التقني##ة الموص##ي به##ا ف#ي آ##ل إقل##يم لتح   

النخيل ، والمك#ون الث#اني عق#د ن#دوات إقليمي#ة لمناقش#ة محت#وى الدراس#ات اإلقليمي#ة ، أم#ا المك#ون الثال#ث                      
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وإنتاجي#ة النخي#ل ف#ي    يتضمن عقد دورات تدريبية إقليمية حول إعداد وإستخدام الحزم التقنية لرفع إنت#اج      ف
 .الوطن العربي

دراس#ة ح#ول   " ي هذه الدراسة القومية تحت عن#وان  هذا وقد تم تضمين تلك الدراسات اإلقليمية ف      
 ". من مخلفات النخيل في الوطن العربيستفادةتطوير إنتاج وتسويق التمور واإل

وشملت الدراسة العوامل البيئية وأثرها على زراعة وإنتاج التمور، وإستعراض للوضع ال#راهن             
 النخي#ل  ، آم#ا ش#ملت    إلنت#اج ني#ة المالئم#ة   للنخيل وإنتاج التمور ف#ي ال#وطن العرب#ي ، وتحدي#د الح#زم التق            

،  تتع##رض له##ا أش##جار النخي##ل والض##رر ال##ذى تس##ببه     الت##يإس##تعراض أله##م اآلف##ات واألم##راض    أيض##ًا 
وأساليب الوقاية المتبعة ، آما تضمنت الدراس#ة الط#رق المتب#ع ف#ي تس#ويق وتص#نيع               ، ض اإلصابه اوأعر

ع#رض ل#بعض الب#رامج الوطني#ة القائم#ة لتط#وير إنت#اج          من مخلفات النخي#ل ، و      ستفادةالتمور ، وآيفية اإل   
ية والتس#ويقية لمنتج#ات النخي#ل ، ووض#ع     إلنتاج تحديد المشاآل والمعوقات اإلى إضافةوتسويق التمور ،    

لمنهجي#ة تنفي#ذ   ووفق#ًا  المقترحات الخاصة بتط#وير زراع#ة وإنت#اج وتس#ويق التم#ور ف#ي ال#وطن العرب#ي ،                
 .ى عشر بابة ، تضمنت الدراسة أحدالدراس

 إلنت#اج تناول الباب األول مقدمة ع#ن أهمي#ة زراع#ة وإنت#اج النخي#ل ف#ي ال#وطن العرب#ي وأهمي#ة ا                       
 إلنتاجالزراعي ومدى مساهمتة في اإلقتصاد القومي ، والمساحة الزراعية ، والموارد البشرية ، وآمية ا

 .رات والواردات العربية من التمور، وقيمة الصاد
 يعتم#د عليه#ا الكثي#ر    الت#ي  القطاع الزراعي من أهم القطاعات االقتص#ادية        أن إلىوتشير الدراسة   

 معظ#م ال#دول   ي والرعاي#ة ف#  من الدول العربية في التنمية االقتص#ادية ، وق#د حظ#ي ه#ذا القط#اع باالهتم#ام            
تج قيم#ة الن#ا    يإجم#ال حيث بل#غ    . مقتصداتها القومية  العقود الثالث األخيرة لما يمثله من أهمية ل        يالعربية ف 

من قيمة الن#اتج المحل#ى    % 11.4 مليون دوالر تمثل نحو79446الزراعي للدول العربية ما يقرب من  
م##ن جمل##ة  % 31.66 ، ويس##توعب ه##ذا القط##اع نح##و  2001-1999اإلجم##الي وذل##ك آمتوس##ط للفت##رة  

 2001م  عامن إجمالي عدد السكان بالدول العربية % 9.23القوى العاملة بالدول العربية أي ما يعادل 
 الناتج المحلى من دولة ألخرى وذلك وفقًا ألهمية        ي إجمال يوقد تباينت نسبة مساهمة الناتج الزراعي ف      ،  

 مقدم#ة ال#دول العربي#ة م#ن حي#ث نس#بة       ي الس#ودان ف#  ي آل دول#ة ، وي#أت      يالقطاعات االقتصادية المختلفة ف   
آمتوس#ط   % 39.4ت ه#ذه النس#بة     الناتج المحلى حيث بلغ#     ي إجمال ي ف يمساهمة الناتج الزراعي اإلجمال   

وم#ن المالح#ظ    يليها آل من سوريا ، مصر ، اليمن ، المغرب ، ت#ونس ، الجزائ#ر    2001-1999للفترة  
 .أن هذه الدول بطبيعتها دول زراعية 

 الزراعة تعتبر محدودة ، حيث تبلغ مساحة األراضي المزروعة يأن نسبة المساحة المستغلة ف  و
 يم#ن إجم#ال   % 4.61 م#ا يع#ادل   ي ملي#ون هكت#ار أ  64.819ما يقرب م#ن   2001 عام  يبالوطن العرب 

  ، ويرج##ع تواض##ع ه##ذه النس##بة وع##دم اس##تغالل المس##احات المتاح##ة    يالمس##احة الجغرافي##ة لل##وطن العرب## 
 ي ق#د تت#وفر ف#   الت#ي  مالي#ة و � بش#رية  �االستغالل األمثل لنقص مقومات االستغالل س#واء آان#ت طبيعي#ة         

 . ر لدى بعض اآلخراألقطار وال تتوفبعض 
 ما يق#رب  �2001 1999آمتوسط للفترة في الوطن العربي وتقدر المساحة المزروعة بالنخيل    

وتأتى . من إجمالي المساحة المزروعة بالوطن العربي     % 1.24 ألف هكتار أي ما يعادل       808.31من  
نخي#ل بالنس#بة إلجم#الي     تش#غلها زراع#ات ال  الت#ي دولة اإلمارات في مقدمة الدول العربية من حيث النس#بة          

البحرين  ، تليها آل من سلطنة عمان ،    % 71.42المساحة المزروعة بكل دوله حيث بلغت هذه النسبة         
  أن للنخيل مكانة مميزة فى القطاع الزراعي بتلك الدول   إلى، الكويت ، السعودية ، مما يشير 
م#ا يق#رب م#ن      ق#د بل#غ      2001  عدد سكان الدول العربية مجتمع#ة ع#ام        يوتشير الدراسة إن إجمال   

يمث#ل   م#ا  أي،  ملي#ون نس#مة   26.783نح#و  م#نهم   يبلغ ع#دد الع#املين بالزراع#ة    ، مليون نسمة    290.17
 مقدمة الدول العربية من حيث عدد السكان العاملين ي ، ويأتى السودان فمن عدد السكان % 9.23نحو 

، بالزراعة على مستوى الوطن العربين  عدد العاملييمن إجمال % 24.56بالزراعة حيث تبلغ نسبتهم 
 . الجزائر  ، سوريا ، اليمن المغرب ،، يليه آل من مصر 

 لل#دول  تج#ارة الخارجي#ة  أل القط#اع الزراع#ي ف#ي    هيلعب#  الدور اله#ام ال#ذي       إلىاشارت الدراسة   آما  
 2001-1999أن متوسط قيمة الصادرات الزراعية للوطن العرب#ي خ#الل الفت#رة      بحيث بينت   ،   العربية
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م##ن أجم##الي ص##ادرات ال##وطن العرب##ي   % 3.22 ملي##ون دوالر آي م##ا يع##ادل  6749.27ق##درت بنح##و 
وتأتى تونس في مقدمة الدول العربية بالنسبة للصادرات الزراعي#ة إذ تمث#ل ص#ادراتها م#ا يع#ادل                 . الكلية  
يه#ا آ#ل     ، يل  2001-1999من أجمالي قيمة الص#ادرات الزراعي#ة العربي#ة آمتوس#ط للفت#رة               % 15.74

 .من المغرب ، اإلمارات ، سوريا ، مصر ، السعوديه، سلطنة عمان، األردن 
 ملي##ون دوالر آمتوس##ط 27156.35أم##ا بالنس##بة لل##واردات الزراعي##ة العربي##ة فق##د ق##درت بنح##و  

وت#أتى  . من أجمالي قيمة الواردات الكلية للدول العربية       % 17.59 آي ما يعادل     2001-1999للفترة  
ي مقدم##ة ال##دول العربي##ة بالنس##بة لل##واردات الزراعي##ة حي##ث تمث##ل قيم##ة وارداته##ا م##ا يع##ادل      الس##عودية ف##

من أجمالي قيمة الواردات الزراعية العربية ، يليها آل م#ن مص#ر ، اإلم#ارات ، الجزائ#ر ،                   % 20.94
 .المغرب 

-1999 آمتوسط للفترة التمورأن متوسط قيمة الصادرات العربية من        إلىآما أشارت الدراسة    
من متوسط قيمة الصادرات الزراعية  % 2.34 مليون دوالر آي ما يعادل 158.22 تقدر بنحو 2001

م##ن  % 22.17 ملي##ون دوالر ، وم##ا يع##ادل نح##و  6749.27العربي##ة خ##الل تل##ك الفت##رة والبالغ##ة نح##و   
لي#ون   م713.73 والبالغ#ة نح#و   2001-1999متوسط قيمة الصادرات العربية من الفاآهة خالل الفترة      

تها م##ن التم##ور نس##بة مرتفع##ة م##ن  اتمث##ل ص##ادر الت##يوت##أتى الجزائ##ر ف##ي مقدم##ة ال##دول العربي##ة   .دوالر 
 .السعودية، تونس ، دولة اإلمارات آل من تليها  % 15.17صادراتها الزراعية حيث بلغت هذه النسبة 

 التم#ور العربي#ة م#ن      فيقدر متوسط قيم#ة ال#واردات        التمورأما بالنسبة لواردات الدول العربية من        
م##ن أجم##الي قيم##ة    % 0.29 ملي##ون دوالر آي م##ا يع##ادل   77.52 بنح##و 2001-1999خ##الل الفت##رة  

وت#أتى االم#ارات   ،  مليون دوالر 27156.35الواردات الزراعية العربية خالل تلك الفترة والبالغة نحو  
من أجمالي قيمة وارداتها نسبيا عة  تمثل قيمة وارداتها من التمور نسبة مرتفالتيفي مقدمة الدول العربية 

 .آل من اليمن ، سوريا ، ثم األردنتليها  % 1.66 إلىالزراعية حيث تصل هذه النسبة 
 تقدر بنحو 2001-1999إن متوسط قيمة الصادرات العربية من إنتاج النخيل آمتوسط للفترة و
راعي#ة العربي#ة خ#الل تل#ك     من متوسط قيمة الصادرات الز  % 2.84 مليون دوالر آي ما يعادل       200.6
ت التم#ور نس#بة مرتفع#ة م#ن ص#ادراته      ا تمثل صادر  التيوتأتى الجزائر في مقدمة الدول العربية       . الفترة  

 . الزراعية تليها دولة اإلمارات ثم آل من تونس والسعودية 
م#ن  أما بالنسبة لواردات الدول العربية م#ن إنت#اج النخي#ل فيق#در متوس#ط قيم#ة ال#واردات العربي#ة                      

م##ن أجم##الي قيم##ة  % 0.2 ملي##ون دوالر آي م##ا يع##ادل 53.09الفت##رة بنح##و نف##س إنت##اج النخي##ل خ##الل 
 تمثل قيمة وارداتها من التمور   التيوتأتى سوريا في مقدمة الدول العربية       ،  الواردات الزراعية العربية    

 .نسبة مرتفعة من أجمالي قيمة وارداتها الزراعية تليها المغرب ثم اليمن 
وتشير الدراسة في الباب الثالث في البند األول ، إن إجمالي مساحة النخيل في الوطن العربي قد   

وترجع الزي#ادة ف#ي      . 1992عما آانت عليه عام     % 77.5 مقدرة بلغت نحو  زيادة   2001ازدادت عام   
ألقط##ار  توليه##ا معظ##م االت##ي العناي##ة واالهتم##ام إل##ى 2001-1992مس##احة النخي##ل الكلي##ة خ##الل الفت##رة   

العربي##ة لزراع##ة النخي##ل وخاص##ة دول##ة اإلم##ارات العربي##ة والس##عودية حي##ث بلغ##ت مس##احة النخي##ل بدول##ة  
عم#ا آان#ت علي#ه ع#ام     % 569  ألف هكتار بنسبة زيادة مقدارها181 ما يقرب من  2001اإلمارات عام 

 . 1992ليه عام عما آانت ع% 79 ، أما بالنسبة للسعودية فقد تزايدت مساحة النخيل بها بنسبة 1992
 -1999إجم##الي مس##احة النخي##ل ف##ي ال##دول العربي##ة آمتوس##ط للفت##رة    ان إل##ىاش##ارت الدراس##ة و

تترآ##ز ف##ي ثماني##ة دول ه##ي   ه##امن% 87أل##ف هكت##ار ، وإن م##ا يق##رب م##ن   808نح##وق##د بلغ##ت  2001
، %18.4بنس##بة   *الع##راق، يليه##ا % 22.3االم##ارات حي##ث ت##أتي ف##ي مقدم##ه ال##دول العربي##ة  بنس##بة        

، المغ###رب %4.23، ت###ونس % 4.4، س###لطنة عم###ان %12.12 الجزائ###ر ،%17.6الس###عودية بنس###بة 
 1%.3.6و مصر  % 4.09

-1997 أل##ف ط##ن آمتوس##ط للفت##رة4039.6وأن إجم##الي إنت##اج النخي##ل بال##دول العربي##ة ق##د بل##غ  
 دول ه#ي  7 يترآ#ز ف#ي    م#ن إجم#الي إنت#اج النخي#ل ف#ي ال#وطن العرب#ي             % 90 وأن ما يقرب من      2001

                                                 
 . تقديرات الفاو الف هكتار حسب149 بالنسبة للعراق والبالغة نحو 2001-1997تم استخدام معدل المساحة المزروعة للفترة  1
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وت#أتى مص#ر ف#ي مقدم#ة دول الع#الم       صر، السعودية، العراق، اإلمارات ، الجزائ#ر، الس#ودان وعم#ان ،             م
من إجم#الي إنت#اج   % 22.81 ألف طن أي ما يعادل      921.3 المنتجة للتمور حيث يصل إنتاجها السنوي     

م#ارات،   يليها ف#ي الترتي#ب آ#ل م#ن الس#عودية، الع#راق، اإل            2001-1997الدول العربية آمتوسط للفترة     
  .الجزائر ثم السودان وعمان 

أجمالي أعداد أشجار النخيل المثمرة ، ومتوسط إنتاجية النخل#ة، وتب#ين أن           شمل  ، أما البند الثاني    
 ملي#ون نخل#ه ع#ام    86.212العربي بلغ#ت م#ا يق#رب م#ن      الوطن أجمالي أعداد أشجار النخيل المثمرة في    

 مليون 16.3عربية إذ يقدر عدد النخيل المثمر بها بنحو  وتأتى دولة اإلمارات في مقدمة الدول ال    2001
 ما شاهدته دولة اإلمارات من نهضة وإهتمام بالنخيل خالل العقود الثالث الماضية         إلىنخله ويرجع ذلك    

 مرحل#ة  إل#ى وما أثمرت عنه من زيادة المساحات المزروع#ة بالنخي#ل ودخ#ول أش#جار نخي#ل غي#ر مثم#رة                    
 ملي#ون نخل#ه ث#م الس#عودية وبه#ا      14ث  قدر عدد أشجار النخيل المثمرة به بنحو يليها العراق حي  . األثمار

 مليون نخله مثمرة بينما 10وتأتى مصر في المرتبة الرابعة بنحو .  مليون نخله مثمرة 13ما يقرب من 
 . مليون نخله مثمرة 9تأتى الجزائر في المرتبة الخامسة بنحو 
 تباين األصناف المزروعة بكل إلىية إلنتاج ويرجع هذا التباين في اوتتباين إنتاجية النخلة من قطر آلخر

 اخ#تالف المن#اخ والظ#روف       إل#ى  ض#افة قطر وبكل منطقة فضًال عن تب#اين عملي#ات الخدم#ة والرعاي#ة باإل             
ية النخلة المثمرة يتبين   إلنتاجوبترتيب األقطار العربية وفقًا     . المحيطة بإنتاج النخيل في األقطار العربية       

نخل#ه تليه#ا الس#عودية والبح#رين والس#ودان       /  آج#م    108 مصر تأتى في مقدمة الدول العربي#ة  بمع#دل            أن
  .2001نخله لكل منها وذلك عام /  آجم 60بمعدل 

بينما رآز البند الرابع على عرض ألهم أص#ناف التم#ور ف#ي ال#وطن العرب#ي  ، حي#ث يوج#د ف#ي               
لك األصناف ال يرق#ى ألن يك#ون أص#نافا تجاري#ة ذات     الوطن العربي أآثر من ألفي صنف إال أن معظم ت   

نوعية الثمار، وتختل#ف ص#فات أص#ناف التم#ور      أو/وية  إلنتاجمواصفات مرغوبة ، خاصة فيما يتعلق با    
 جان#ب تب#اين إحتياج#ات آ#ل     إل#ى  تنم#و به#ا   الت#ي وتتنوع وفقًا لمناطق زراعتها وتن#وع الظ#روف المناخي#ة           

ث#الث مجموع#ات    إل#ى يتم تقسيم التمور وفقًا لمعيار نسبة الرطوب#ة          حيث   صنف من الوحدات الحرارية ،    
المزروعة وقد شمل العرض أهم األصناف ) .  والنصف جافه والجافه مجموعة أصناف التمور الرطبة(

في آل من العراق ، السعودية ، اإلمارات العربية ، األردن ، سلطنة عمان ، مصر ، السودان ، تونس ، 
 .  ، واليمن الجزائر ، المغرب

 الفت##رة خ##اللي ال##وطن العرب## إنت##اج وإنتاجي##ة النخي##ل والتم##ور ف#ي  ى أث##رت عل# الت##يالعوام##ل أم#ا  
 مس##احة يتط##ورًا ملحوظ##ًا ف##ش##هدت ه##ذه الفت##رة  فق##د أخ##تص به##ا البن##د الخ##امس ، حي##ث 2001 -1992

هكتار ع#ام  الف  465 ، فقد تزايدت مساحة النخيل من      يوإنتاج النخيل على مستوى أقطار الوطن العرب      
، آما تزايد إنت#اج النخي#ل م#ن         % 77.5 بنسبة زيادة مقدارها     2001هكتار عام   الف   825 إلى 1992

 75.7 بنسبة زي#ادة مق#دارها   2001 طن عام  مليون4.7 ما يقرب من إلى 1992طن عام مليون   2.7
ية سواء لوحدة المساحة تاجإلنال أن متوسط اإ إلنتاج المساحة أو ايوبالرغم من تلك الزيادة سواء ف. % 

وهذا يرج#ع للعدي#د م#ن العوام#ل     ، في بعض الدول العربية  أو النخلة لم يكن على نفس القدر من المستوى          
منها الطبيعية آظروف المناخ والتربة وماء الري وقد تك#ون عوام#ل فني#ة أو اقتص#ادية وس#وف نتع#رض         

 .لها بالتفصيل في الباب السابع 
أآدت حيث تناولها الباب الثاني ، فقد ية وأثرها على زراعة النخيل وإنتاجة  أما عن العوامل البيئ   

أن أنتشار زراعة النخيل وأثم#ارة بص#ورة أقتص#ادية يس#تلزم أس#تيفاء أحتياج#ات مناخي#ة مح#ددة              بالدراسة  
وخاصة درجة الحرارة والرطوبة الجوية ، وتعتب#ر درج#ات الح#رارة م#ن أه#م العوام#ل المح#ددة النتش#ار            

ة النخيل واثمارة بحالة إقتصادية حيث يناسبه المن#اطق الح#ارة الجاف#ة ص#يفٌا وذات الش#تاء المعت#دل                    زراع
م لفترة طويلة ، ولكي تزهر األشجار º 9الخالي من األمطار ، والذي ال تنخفض فية درجة الحرارة عن 

ا آان متوسط الحرارة م في الظل وال تعطي ثمارها اال اذº 18 درجة حرارة ال تقل عن إلىفأنها تحتاج  
( ولكي تعطي النخلة محصوًال تجاري#ًا ناجح#ًا يل#زم ت#وفر احتياج#ات حراري#ة       . م  º25اليومي ال يقل عن     

محددة خ#الل موس#م نم#و الثم#ار وتختل#ف آمي#ة الوح#دات الحراري#ة الالزم#ة ب#اختالف                     ) وحدات حرارية   
  .األصناف ونوع الثمار 
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 جو جاف خال م#ن الرطوب#ة الجوي#ة          إلىادي للتمور يحناج     اإلقتص إلنتاجآما أآدت الدراسة إن ا    
وأش#ارت الدراس#ة أن#ه عل#ى ال#رغم م#ن أن جمي#ع             . واألمطار خاصه خالل فترتي التلقيح و نضج الثم#ار          

إال أن تس#اقط األمط#ار وأرتف#اع    ، األقطار العربية تقع ضمن المدى الذي ينجح فيه زراعة وإنتاج التم#ور         
وأن أشجار النخيل من األش#جار المحب#ه للض#وء وتفش#ل ف#ي               . إلنتاج ا علىلبًا  الرطوبة الجوية قد تؤثر س    

.  يكثر فيها السحب والغيوم حتى لو توفرت بها األحتياجات الحراري#ه المناس#به         التياالثمار في المناطق    
 النخ##ل ى مقاوم##ة الري##اح ، وم##ع ذل##ك للري##اح ت##أثير ض##ار عل##    ا تتمت##ع أش##جار النخي##ل بق##درتها عل##ى   آم##

 تك#ون دوم#ًا عرض#ه للري#اح، فق#د تس#بب العواص#ف الش#ديدة             الت#ي ًا ف#ي المن#اطق الص#حراوية و       وخصوص
 أرض جي#دة ليعط#ي أفض#ل محص#ول ، وق#د           إل#ى وتحت#اج أش#جار النخي#ل       . أضرار آبيرة ف#ي المحص#ول       

أآدت الدراسة على أنه رغم من أن أشجار النخيل يمكن أن تنمو في جميع أن#واع األراض#ي إال أن آمي#ة              
 .اسب مع جودة األرضول ونوعية الثمار تتنالمحص

وعرض الباب الرابع الحزم التقنية المالئمة لتحسين إنتاجية النخيل في الوطن العربي وتضمنت              
خمسة بن#ود ، ج#اء البن#د األول ع#ن الط#رق المتبع#ة ف#ي إنت#اج وإآث#ار النخي#ل ، حي#ث أوض#حت الدراس#ة                          

وأوص##ت بإس##تخدام الفس##ائل لض##مان الحص##ول عل##ى   ف##ي إآث##ار النخي##ل  ) الب##ذرة(ض##رر إس##تخدام الن##وى  
أصناف مشابهة تمامًا لألمهات المأخوذة منه#ا ، آم#ا بين#ت موع#د وطريق#ة فص#ل الفس#ائل وآيفي#ة العناي#ة                      

 س#تفادة بالفسائل المفصولة وزراعتها والعناية بها بعد الزراعة حتى نضمن آعلى نسبة نجاح ، وآيفي#ة اإل     
. في اإلآثار ) الطواعين أو الرواآب( على الجذع بعيدًا عن سطح األرض  تنموالتيمن الفسائل الهوائية 

آما تضمن البند األول الطرق المتبعة ألآث#ار النخي#ل بزراع#ة األنس#جة وممي#زات وعي#وب آ#ل طريق#ة ،                
 أآب#ر ع#دد م#ن الفس#ائل للتغل#ب عل#ى ص#عوبة ت#وفير الفس#ائل          إلنت#اج بأعتباره#ا م#ن أه#م التقني#ات الحديث#ة      

التقليدية لألصناف التجارية بأألعداد المطلوبة ، آما شمل البند األول أيضًا إنشاء مشاتل النخيل بالطريقة  
والشروط الواجب توفرها في المشتل ، وتجهيز وزراع#ة الفس#ائل بالمش#تل ، وم#ا يراع#ى لض#مان نج#اح                       

ة ، وش##مل تجهي##ز بينم##ا رآ##ز البن##د الث##اني عل##ى تقني##ات إنش##اء وتجهي##ز بس##اتين النخي##ل الحديث## . الزراع##ة 
 مت#ر تبع#ًا للص#نف       10 إل#ى  7 تتراوح م#ا ب#ين       التيواألرض وجور الزراعة ، وتحديد مسافات الزراعة        

وأآدت الدراسة على إن إنشاء بستان نخي#ل عل#ى   ، ونوع التربة ، والظروف البيئية ، والزراعات البينية        
وهذا يتطلب تطبيق عدة حزم  ، لتمور  عتبر الخطوة األولى نحو تطوير زراعة وإنتاج ا       يأسس تقنية جيدة    

فح##ص الترب##ة ومي##اه ال##ري قب##ل إنش##اء المزرع##ة للتأآ##د م##ن ص##الحيتها ، ت##وفير فس##ائل     : آم##ا يل##يتقني##ة 
األصناف التجارية العالية الجودة ، تطهير الفسائل قبل زراعتها بالمطهرات الحشرية والفطرية ، زراعة 

بأجراء عمليات الخدم#ة المختلف#ة بس#هولة ويس#ر ، وآ#ذلك       الفسائل على مسافات منتظمة ومتساوية تسمح       
(  تساعد على إجراء العملي#ات الزراعي#ة ، زراع#ة ع#دد آ#افي م#ن الفح#ول        التيية إستخدام الميكنة    مكانإل
المعروفة والمتميزة ، العناية التامة بالفسائل بعد غرسها وريها بصورة منتظمة ، تطبيق برنامج ) آورذال

 .     لعضوي والكيماوي التسميد بنوعيه ا
 وه#ي الخدم#ة األرض#ية      أما عملي#ات خدم#ة ورعاي#ة بس#اتين النخي#ل فق#د أخ#تص به#ا البن#د الثال#ث                    

وتش##مل عملي##ات العزي##ق وال##ري والتس##ميد ، موض##حًا أهمي##ة عزي##ق الترب##ة ، وط##رق مكافح##ة الحش##ائش    
ج##ب مراعاته##ا ف##ي ري  يالت##يواألعش##اب الض##ارة وأهميته##ا ، وع##رض ل##نظم ال##ري المتبع##ة ، والعوام##ل  

وأيض##ًا التأآي##د عل##ى أهمي##ة التس##ميد المتكام##ل للنخي##ل للحص##ول عل##ى  . النخي##ل الم##زروع ح##ديثًا والمثم##ر 
إنتاجية عالية وصفات ثمرية جيدة ، ومواعيد وآميات األس#مدة العض#وية والكيماوي#ة المض#افة ، وط#رق                    

ج#ب أن توض#ع ف#ي األعتب#ار عن#د التس#ميد             ي الت#ي إضافتها تحت نظم الري المختلفة ، موضحًا أهم النقاط          
 الكاملة منه ، والتأآيد على ضرورة اإلعتماد على األساليب العلمية في وضع البرامج السمادية             ستفادةلإل
 تعتم#د عل#ى تحلي#ل الترب#ة ف#ي منطق#ة الج#ذور النش#طة ، وآ#ذلك التحالي#ل الكيماوي#ة لس#عف النخي#ل                         التيو

آم##ا تض##من البن##د الثال##ث أيض##ًا خدم##ة رأس النخل##ة   . ه##ا للتس##ميد  األش##جار، وحاجتإس##تفادةلمعرف##ة م##دى 
وتشمل عمليات التقليم ، وتجرى عملية التقل#يم م#رة واح#دة ف#ي الع#ام ، ويقص#د به#ا آزال#ة الس#عف الج#اف              

 ةوالمص##فر المته##دل وال##ذي توق##ف ع##ن القي##ام بوظيفت##ة  آم##ا تش##مل عملي##ة التقل##بم آزال##ة الس##عف المص##اب   
)  الكراني##ف(الفطري##ة وأيض##ا آزال##ة األش##واك الرواآي##ب أوالط##واعين والك##رب       بالحش##رات واألم##راض  

واللي##ف ، موض##حًا أهمي##ة إج##راء ه##ذه العملي##ة ، وميع##اد وآيفي##ة إجرائه##ا ، والتأآي##د عل##ى أن ع##دد وحج##م  
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ي##ة وأن نق##ص الس##عف األخض##ر إلنتاجالس##عف األخض##ر يعتب##ر ال##دليل األساس##ي لنش##اط النخل##ة وقابليته##ا ا 
 إل#ى  أدىإن زيادة نسبة عدد السعف األخض#ر لك#ل إغ#ريض    آما   ،   إلنتاج نقص ا  إلىة يؤدي   يدرجة آبير 

 8 - 10زيادة في وزن الثمار وحجمه#ا والم#واد الص#لبة الذائب#ة والس#كروز وإن أفض#ل نس#بة آان#ت م#ن          
 محصول جيد علىآما تعرض البند الثالث لعملية التلقيح ، حيث يتوقف الحصول . سعفات لكل إغريض 

 إج##راء عملي#ة التلق#يح ف##ي الميع#اد المناس##ب وبالطريق#ة الس#ليمة ، موض##حًا آيفي#ة إج##راء       عل#ى قتص#ادي  وإ
التلقيح ، والعوامل المؤثرة على آفاءته ، وما يراعى لض#مان الحص#ول عل#ى أعل#ى نس#بة عق#د أو لنج#اح               

غ#ريض المؤن#ث    أي#ام م#ن تف#تح اإل   4-2عملية التلقيح ، مؤآدًا على ضرورة إج#راء عملي#ة التلق#يح خ#الل          
 تظ#ل فيه#ا مياس#م األزه#ار المؤنث#ة قابل#ة إلس#تقبال حب#وب اللق#اح وإنباته#ا وإتم#ام عملي#ة               الت#ي وهي الفترة   

اإلخص##اب ، وق##د تس##تخدم طريق##ة التلق##يح بالحزم##ة المرآزي##ة وت##تلخص ف##ي وض##ع حزم##ة م##ن الش##ماريخ  
قمة النخلة األنثى عند ب#دء  بعد نزع غالفه ، في ، أو إغريض مذآر آامل) شمراخ70 - 100 (المذآرة 

 تتف#تح بع#د ذل#ك ع#ن     الت#ي تفتح األغاريض المؤنثة ويترك أمر التلقيح للرياح حيث ي#تم تلق#يح األغ#اريض             
 تقلي##ل نس##بي ف##ي آمي##ة العق##د وبالت##الي يق##ل المحص##ول  إل##ىة اله##واء وق##د آدت ه##ذه الطريق##ة طري##ق حرآ##

 الت##يتقلي##ل إس##تخدام األي##دي العامل##ة و: ق##ت ه##دفين بالمقارن##ة ب##التلقيح الع##ادي ، إالأن ه##ذه الطريق##ة ق##د حق
 تواجه إنتاج النخيل ، آما أنها تحقق في ذات الوقت تحسين الص#فات  التيأصبحت اآلن من أهم المشاآل     

 . الثمرية نتيجة لعملية الخف 
 ت#تم بآزال#ة بع#ض    الت#ي آما تناول ه#ذا البن#د أيض#ًا آيفي#ة إج#راء عملي#ة خ#ف الثم#ار وأهميته#ا ، و                     

راجين بأآملها أو تقليل عدد الثمار في آل إغريض أما بآزالة عدد من الشماريخ م#ن آ#ل إغ#ريض أو                  الع
تقصير طول الشمراخ ، وآلما آان الخف مبكرًا آ#ان الت#أثير ف#ي زي#ادة حج#م الثم#ار أآث#ر تأآي#دًا ويك#ون             

وبع#د ثب#ات العق#د    أس#ابيع  4 - 6 ويجرى الخف ع#ادة بع#د العق#د بح#والي     . التحكم في تنظيم الحمل أفضل 
إقتص#ادًا للوق#ت والمجه#ود وتقلي#ل العمال#ة      ) التدلي#ة أو الت#ذليل  (ويتم ذلك عادة عند إجراء عملي#ة التق#ويس         

وتوزيعه#ا  وت#دليتها آلس#فل   ، والنفقات ، تجري عملية التقويس بسحب العراجين من وضعها ب#ين الس#عف      
ري##د ، وتفي##د عملي##ة التق##ويس ف##ي حماي##ة    م##ا يجاوره##ا م##ن الج إل##ى قم##ة النخل##ة بإنتظ##ام م##ع ربطه##ا  عل##ى

العراجين من الكسر في حالة إزدياد وزنه ، توزيع حمل النخلة حول رأسها بإنتظام حت#ي ال يت#أثر القل#ب         
أو تميل النخلة نتيجة لزيادة الحمل م#ن جان#ب واح#د ، آم#ا تفي#د ف#ي تحس#ين الص#فات الثمري#ة آم#ا تس#هل                

ولحماية الثمار من األحوال الجوية . اريخ مع الخوص والجريد عملية جمع الثمار حيث تمنع تشابك الشم
المتقلبة واإلصابة باآلفات الحشرية تجرى عملية التكميم أو تغطية العذوق والتأآيد على أهمية إجراء هذه 

 ) . البسر(  تجرى بعد بدء مرحلة إآتمال النمو التيالعملية ، و
 األشجار وتعتبر على أجريت التيمليات الزراعية المحصول هو المحصلة النهائية للعديد من الع

 الت##يطريق#ة جن#ي الثم#ار، وميع##اد الجن#ي ، وت#داول الثم##ار بع#د الجن#ي  م#ن العملي##ات اإلقتص#ادية الهام#ة           
توقف عليها جودة الثمار ، ورتبتها التسويقية ، لذا أآدت الدراسة على أهمية طريقة جني الثمار وميع#اد     ت

الثمار بعد الجني بداية من تحدي#د المرحل#ة المناس#بة للقط#ف وحت#ى وص#ول الثم#ار        الجني ، وآيفية تداول  
 تجم##ع ثماره#ا ف##ي مرحل#ة البس##ر أو ف#ي مرحل##ة الرط#ب أو األص##ناف     الت#ي للمس#تهلك ، وذل#ك لألص##ناف   

 .الجافة والنصف جافة 
، لذا أصبح  إرتفاع أجورها في حالة توفرها إلى إضافةونظرًا للنقص الحاد في األيدي العاملة ، 

، أو تباره#ا المش#كلة الرئيس#ية لخ#دمتها       قم#ة النخل#ة بإع     إل#ى من الضروري إيج#اد وس#يلة لتس#هيل الص#عود           
في هذا .  إرتقاء النخلة إلىميكنة هذه العمليات ، بإيجاد أجهزة ومعدات تستخدم من األرض دون اللجوء  

ف#ي خدم#ة رأس النخل#ة بداي#ًة     في البند الرابع تطور إستخدام الميكن#ة       الصدد أستعرضت الدراسة    
 ، وف#ي نف#س      الميكانيكي#ة  إس#تخدام الرواف#ع      إل#ى من أستخدام الساللم الخفيفة ف#ي إرتق#اء النخل#ة           

:  عمليت##ين أساس##يتن هم##ا عل##ى تعتم##د الت##يعملي##ة التلق##يح اآلل##ي و إل##ىاألتج##اه تع##رض البن##د الراب##ع  
، حي#ث تب#دء عملي#ة إس#تخالص حب#وب          قمة النخلة    إلىإستخالص حبوب اللقاح ، وتوصيل حبوب اللقاح        

اللقاح بجمع الطلع المذآر الناضج ، وتستخرج منها الشماريخ المذآرة ، وتجفف في غرفة خاصة درجة                 
ْ م مع التهوية الجيدة لتقليل الرطوبة النسبية داخل الغرفة لمن#ع تعف#ن األزه#ار ،               32-28حرارتها ما بين    
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ما يدويًا أو بإستخدام آلة إستخالص حب#وب اللق#اح ، وتنش#ر          ثم يتم إستخالص حبوب اللقاح من النورات أ       
،  ساعات داخل غرفة التجفيف لخفض نسبة الرطوب#ة 6 ورق وتترك لمدة علىحبوب اللقاح المستخلصة   

 قم#ة النخل#ة بع#دة ط#رق       إل#ى ويتم توصيل حبوب اللقاح     . ثم تؤخذ وتخلط مع مادة مالئة ويلقح به مباشرة          
أب##راج رافع##ة ذات منص##ات (نواعه##ا المختلف##ة أو بإس##تخدام المع##دات الميكانيكي##ة  منه##ا إس##تخدام الس##اللم بأ

وجاء البند الخ#امس م#ن الح#زم    ) .  عجالت تجرها جرارات ميكانيكية علىمتحرآة ألعلى وأسفل وقائمة     
التقنية حول إدخال أصناف جديدة حيث أن تقنية إآثار النخيل بزراعة األنسجة  شجعت العديد من ال#دول     

نتج##ة للتم##ور م##ن إدخ##ال أص##ناف جدي##دة تتمي##ز بص##فات ثمري##ة جي##دة وتتمت##ع بأنتاجي##ة عالي##ة ، وذل##ك     الم
فعل#ى س#بيل المث#ال ف#ي     . بإستيرادها من شرآات متخصص#ة ف#ي إنت#اج النخي#ل بزراع#ة األنس#جة النباتي#ة                  

  أل##ف ش#تلة نخي##ل ن#اتج زراع##ة أنس#جة م##ن األص##ناف   120جمهوري#ة مص##ر العربي#ة ت##م إس#تيراد ح##والي    
 غرسة ، وفي المغ#رب ت#م توزي#ع م#ا     1000المختلفة أغلبها من البارحي ، وفي سوريا تم أيضًا إستيراد     

 ألف فسيلة ناتج زراعة األنسجة من األصناف الجيدة ومقاومة لمرض البيوض بالمج#ان        200يقرب من   
 9000لي عل##ى الم##زارعين ، واألردن أيض##ًا أدخل##ت ح##ديثًا بع##ض األص##ناف م##ن القط##ر العراق##ي ، ح##وا

 . فسيلة من عدة أصناف مختارة ومالئمة للظروف المناخية باألردن 
حيث تتعرض النخلة  آما أستعرض الباب الخامس أهم أمراض وآفات النخيل في الوطن العربي          

وأآدت الدراس#ة عل#ى أن المكافح#ة الس#ليمة له#ذه اآلف#ات م#ن العملي#ات         ، بجميع أجزائها لإلصابة باآلفات    
 المكافح#ة المتكامل#ة   عل#ى  ت#ؤثر عل#ى زراع#ة النخي#ل وإنت#اج التم#ور ، م#ع التأآي#د           الت#ي هامة  اإلقتصادية ال 

وف##ي ه##ذا الب##اب ت##م ع##رض بق##در م##ن التفص##يل أه##م اآلف##ات الحش##رية          . وإس##تخدام المكافح##ة الحيوي##ة   
، ودورات حياتها والض#رر ال#ذى تس#ببه   .  تصيب النخيل في الوطن العربي    التيواألآاروسية والمرضية   

وأساليب الوقاية المتبعة ، والتأآيد على خطورة إنتش#ار اإلص#ابة بسوس#ة النخي#ل         ، أعراض اإلصابه بها  و
تقس##يم اآلف##ات  وت#م . الحم#راء ، وم##رض البي#وض ، وتأثيرهم##ا عل##ى الث#روة النخيلي##ة ف#ي ال##وطن العرب##ي     

  :إلى تصيب أشجار النخيل وفقا لموقع األصابة التيالحشرية 
 ـ جعل النخيل) االرضة (   النمل األبيض -:حشرات تصيب الجذور .1
 حف#ار س#اق النخي#ل ذو الق#رون الطويل#ة ـ حف#ار س#اق الس#نط ـ حف#ار            -: حشرات تص#يب الج#ذوع   .2

 ) .الهندية أو اآلسيوية ( عذق النخيل ـ سوسة النخيل الحمراء 
 أو  أو ثاقب#ة الع#راجين    ) حفار الس#عف  ( ثاقبة جريد النخيل   -:  حشرات تصيب السعف والعراجين      .3

ثاقب#ة النخي##ل ،  حش#رة النخي##ل القش#رية ، حش##رة النخي#ل القش##رية الرخ#وة أو الحم##راء ، الحش##رة      
ب#ق النخي#ل ال#دقيقي ـ دودة طل#ع        القش#رية الخض#راء ـ حش#رة الدفل#ة القشرية#ـ حش#رة ال#دوباس ـ           

 .النخيل أو فراشة التمر العظمى ـ الجراد الصحراوي 
ع#ث  ( ـ# دودة التم#ر الكب#رى    ) الحمي#رة  ( بلح الص#غرى    دودة ال-: تصيب الثمار التيالحشرات   .4

خنفس#اء ن#واة   ) دب#ور ال#بلح  ( ـ ال#دبور األحم#ر   ) دودة الرمان( ـ أبي دقيق الرمان ) ن أو التمر التي
 .ـ خنفساء الحبوب ذات الصدر المنشاري ) ثاقبة نواة البلح ( البلح 

ـ أآاروس الغبار :ألآاروسية ومن أهمها آم تتعرض ثمار التمر في بعض أطوار نضجها لبعض اآلفات ا
 .ـ العنكبوت األحمر ) حلم الغبار(

 تص##يب أش##جار النخي##ل ، وم##دى   الت##يآم##ا إستعرض##ت الدراس##ة اه##م األم##رض الفطري##ة والفس##يولوجية     
إنتشارها في دول الوطن العربي ، ومس#ببات آ#ل م#رض ، وط#رق الع#دوى ، وط#رق المكافح#ة والوقاي#ة              

 .   المتبعة 
ـ العف#ن  )التفحم الكاذب ( ـ مرض البيوض ـ مرض تبقع السعف الجرافيولي    :ض الفطريةاألمرا .1

( الديبلودي لقواعد أوراق النخيل ـ مرض اللفحة السوداء ـ عف#ن ج#ذور النخي#ل ـ عف#ن الن#ورات         
 .ـ أعفان ثمار البلح  ـ تبقع أوراق النخيل) عفن الطلع  أو الخامج

ـ م#رض الوج#ام ـ م#رض     ) أو الرأس المنحنية ( اء الرأس ـ مرض انحن :األمراض الفسيولوجية .2
 ) .التشطيب( ظاهرة الوشم �) الحشف( النغل في الفسائل ـ ذبول الثمار 

 .  تصيب أشجار النخيل التي لآلفات النيماتوديةالباب الخامس آما تعرض 
 -:  وتشمل الدراسة اآلثار األقتصادية آلفات النخيل وأساليب المكافحة المتبعة آما تضمنت
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المكافحة الميكانيكية ، وتعتب#ر م#ن أبس#ط الط#رق وتش#مل آزال#ة أش#جار النخي#ل المص#ابة أو ال#تخلص م#ن             
األج##زاء المص##ابة حت##ى ال تك##ون مص##در إص##ابة ، تكم##يم أو تغطيةالع##ذوق للمحافظ##ة عل##ى التم##ور م##ن      

زن ، تنظي#ف وتطهي#ر    المص#نع أو المخ#  إل#ى اإلصابة ببعض الفطريات ، نق#ل الثم#ار بوس#ائل نق#ل نظيف#ة              
المخ##ازن وأم##اآن التعبئ##ة ، إس##تخدام المص##ائد لج##ذب الحش##رات ومنه##ا مص##ائد الطع##وم الس##امة وأيض##ا       

 تس#تخدم ف#ي ج#ذب الحش#رات ، إس#تخدام           الت#ي المصائد الضوئية ، وح#ديثًا إس#تخدم المص#ائد  الفورموني#ة             
 .  بعض اآلفات في المخزن علىالتبريد في القضاء 

 خدم#ة أش#جار النخي#ل    إل#ى  عملي#ة زراعي#ة ت#ؤدي    أية وأآدت الدراسة على أن      المكافحة الزراعي 
وإن بع##ض العملي##ات الزراعي##ة ق##د تفي##د ف##ي تقلي##ل  ،  اإلق##الل م##ن خط##ر اإلص##ابةإل##ىت##ؤدي ب##نفس الوق##ت 

اإلص##ابة باآلف##ات منه##ا العزي##ق الجي##د لل##تخلص م##ن الحش##ائش واألعش##اب الض##ارة ، االعت##دال ف##ي ال##ري   
ول ماء الري لقلب الفسيلة ، تحسين الصرف ، التسميد الجيد والمتوازن دون إفراط وتنظيمه وتجنب وص

يس##اعد النخل##ة عل##ى مقاومته##ا لآلف##ات ، التقل##يم الس##نوي ألش##جار النخي##ل بآزال##ة الجري##د الج##اف والمته##دل  
والمص##اب باآلف##ات وال##تخلص من##ه خ##ارج المزرع##ة ، والتكري##ب وإزال##ة الفس##ائل والرواآي##ب والتم##ور       

 اإلق#الل م#ن خط#ر    إل#ى تساقطة على األرض وال#تخلص م#ن األش#جار الميت#ة آ#ل ه#ذه العملي#ات ت#ؤدى                الم
 مسافات مناسبة ومنتظمة لمنع ت#زاحم األش#جار وتقلي#ل الرطوب#ة وبالت#الي تعم#ل         علىاإلصابة ، الزراعة    

ي##ة م##ن  وق##د أآ##دت الدراس##ة إن زراع##ة فس##ائل النخي##ل الخال   .  تقلي##ل االص##ابة ب##األمراض الفطري##ة   عل##ى
 تص#يب   الت#ي اإلصابة باآلف#ات ، وزراع#ة األص#ناف المقاوم#ة تعتب#ر م#ن الب#دائل الفعال#ة لمقاوم#ة اآلف#ات                       

 .ل في الوطن العربيالنخي
 تس##نها الدول##ة لمكافح##ة اآلف##ات    الت##يالمكافح##ة التش##ريعية وه##ى مجموع##ة الق##وانين والق##رارات     

 وهن#اك الحج#ر الزراع#ي الخ#ارجي وال#ذى           .الزراعية والوقاية منه#ا وه#ذا م#ا يس#مى ب#الحجر الزراع#ي               
 من#ع إس#تيراد فس#ائل    عل#ى  داخل البالد وإتنشارها ، م#ع التأآي#د   إلى منع دخول اآلفات الغريبة علىيعمل  

وق##د ف##رض حج##ر زراع##ي داخل##ي ح##ول المن##اطق المص##ابة   . النخي##ل إال إذا آان##ت ن##اتج زراع##ة أنس##جة  
، حتى ال تنتشر اإلص#ابة  ،  مناطق أخرى  إلىئل منها    فسا أيبحشرة سوسة النخيل الحمراء لمنع إنتقال       

. وأيضًا تم ف#رض ق#وانين ص#ارمة للحج#ر الزراع#ي ال#داخلي والخ#ارجي لمن#ع إنتش#ار م#رض البي#وض                 
 .وآذلك لمنع إنتشار مرض اإلصفرار المميت 

وتعتب##ر ، المكافح##ة الكيماوي##ة ، إس##تخدم الكيماوي##ات أو مبي##دات اآلف##ات ف##ي عملي##ات المكافح##ة       
 الكثي##ر م##ن إل##ىلمكافح##ة الكيماوي##ة م##ن أآث##ر الط##رق فاعلي##ة ف##ي مكافح##ة آف##ات النخي##ل ، إال أنه##ا ت##ؤدي  ا

 األعداء الحيوية المصاحبة له#ذه اآلف#ات ، ظه#ور س#الالت م#ن اآلف#ات            علىالمشاآل منها  التأثير الضار      
الطي#ور واألس#ماك ،      عل#ى  ص#حة األنس#ان والحي#وان وأيض#ا          عل#ى مقاومة لفعل المبيدات ، التأثير الضار       

واخي#را  .  الثمار سواء الطازج#ة أو المخزن#ة         علىاألضرار الصحية الناتجة عن وجود متبقيات المبيدات        
تلوث البيئة بهذه المبيدات نتيجة تراآمها أو تراآم مخلفاتها في البيئة ، وقد اآدت الدراس#ة عل#ى إن#ه عن#د                  

تخض##ع لض##وابط ومع##ايير دقيق##ة تجنب##ًا لح##دوث   إس##تخدام المبي##دات ف##ي مكافح##ة آف##ات النخي##ل ويج##ب أن   
أال تستخدم المبيدات أال في الحاالت الضرورية  : ومن هذه الضوابط ما يلي      ،  سبق ذآرها  التياألضرار  

القصوى ، أن يكون المبيد المستخدم غير محرم دوليًا ، التأآد من أن المبيد المستخدم ليس له تأثير ضار     
لوث للبيئة وفعال ضد اآلف#ة المس#تهدفة ، إس#تخدام تقني#ة تقل#ل م#ن فرص#ة            على اإلنسان والحيوان وغير م    

 .حدوث إنحرافات للمبيد ويحدث تلوثًا للبيئة 
المكافحة الحيوية ، آان من الضروري التفكير في إيجاد س#بل بديل#ة للح#د م#ن إس#تخدام المبي#دات           

ة تشجيع وإآثار األعداء الطبيعية ويقصد بالمكافحة الحيوي. وقصر إستعمالها إال عند الضرورة القصوى 
 تعيش م#ع اآلف#ات  ف#ي نف#س البيئ#ة أو إس#تيراد تل#ك األع#داء الحيوي#ة ومحاول#ة إآثاره#ا                        التيو) الحيوية  (

وتش#مل األع#داء الطبيعي#ة المس#تخدمة     .  نطاق واسع للحد م#ن تع#داد اآلف#ات      علىوأقلمتها محليا  ونشرها     
 عل#ى ليس لها أضرار علىاإلنسان أوالحيوان مع المحافظة طفيليات ومفترسات ومسببات مرضية وهذه   

وق##د ت##م تس##جيل آثي##ر م##ن األع##داء الحيوي##ة لآلف##ات   . المن##تج م##ن اآلث##ار الض##ارة للمبي##دات ونظاف##ة البيئ##ة  
 دراس#ات متقدم#ة للبح#ث عنه#ا ف#ي نف#س البيئ#ة ومحاول#ة إيج#اد          إل#ى الحشرية للنخيل ومازال األمر يحتاج  
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 ت#م تس#جيلها     الت#ي ها وإنتشارها ، وإستعرضت الدراسة  بعض األع#داء الحيوي#ة            الظروف المالئمة إلآثار  
 .لآلفات الحشرية 

 لحق#ت بالبيئ#ة م#ن    الت#ي وقد أآدت الدراسة على أهمية المكافحة المتكاملة نظرًا لألخطار الش#ديدة      
متكامل#ة  آان من الضروري وضع برامج المكافح#ة ال حيث جراء مخاطر اإلستخدام العشوائي للمبيدات،      

ف##ي حي##ز التنفي##ذ لتف##ادي المش##اآل ، الناتج##ة ع##ن إس##تخدام المبي##دات الكيماوي##ة الس##امة      ) IPM( لآلف##ات 
 إنتشر إستخدامها ف#ي الس#نوات األخي#رة بش#كل آبي#ر دون ترش#يد أو تفه#م علم#ي واض#ح                   التيوالخطيرة و 

ة شاملة تستخدم فيها أن#واع مختلف#ة       وتتمثل المكافحة المتكاملة لآلفات عن تقنية بيئي      وسليم للنظام البيئي ،     
ويعتم#د ه#ذا النظ#ام      ، وأنها عملية إختي#ار وتكام#ل وس#ائل مكافح#ة اآلف#ات             . وعديدة من أساليب المكافحة     

 إستخدام توليفات مختلفة من طرق المكافحة تعمل في توافق مدروس ضمن النظام البيئي لتحقق في        على
 .  اآلفة علىالنهاية السيطرة 

ي ويشمل عل#ى بن#دين،    الوطن العربيفتسويق و تصنيع التمور    الباب السادس   ويتناول    
ف#ي  تسويق التمور  ان إلىحيث اشارت الدراسة البند األول الطرق المتبعة في تسويق التمور،        

ورغ#م  بع#دة ط#رق مختلف#ة وفق#ا ألن#واع التم#ور المختلف#ة رطب#ة ونص#ف جاف#ة وجاف#ة                الوطن العربي ي#تم     
 إلنت#اج رفع القيمة التجارية للتمور المنتج#ة ، فم#ازال معظ#م ا           في  ئة والكبس والتغليف    عمليات التعب أهمية  

تنحص#ر  و . والفق#د   المس#تهلك وتع#رض التم#ور للتل#ف        ي الدول العربية يسوق بطرق تقليدية ال تس#تهو        يف
تج#ار الجمل#ة   ل أش#جار النخي#ل   عل#ى  خض#راء    وه#ي طرق تسويق التم#ور ف#ي إم#ا بي#ع المحص#ول والثم#ار               

 تت#ولي آاف#ة العملي#ات    الت#ي  الرئيس#ية و إلنت#اج رًا ، أو البيع عن طريق بعض التعاونيات في من#اطق ا   مباش
 من المزارعين وفقًا لضوابط معلنة آم#ا ه#و   إلنتاجشراء اقيام الدولة بالتسويقية المتعلقة بالمحصول ، أو     

بجم#ع المحص#ول  ث#م    يبدا ر  تسويق التمو  ان   إلىواشارت الدراسة    .  والسعودية الحال في دولة اإلمارات   
 إضافةويتم خالل تلك المراحل . الفرز ، التدريج ، التعبئة ، النقل ،التخزين ، البيع ، الشراء ، التصنيع      

 زي#ادة  إل#ى  تملكيه مم#ا ي#ؤدي   � زمانية � مكانية  �خدمه أو منفعة تسويقية للمحصول سواء آانت شكلية         
د المنتج ، وسواء آ#ان التس#ويق بغ#رض االس#تهالك المحل#ي أو         قيمتها وارتفاع سعرها وبالتالي زيادة عائ     

 عائد سواء علىالتصدير فإنه ينبغي االهتمام بتأدية تلك العمليات بجودة وآفاءة عالية حتى يمكن تحقيق أ       
في السوق المحلي أو التصدير وبالتالي فإن االهتمام بثمار التمر من#ذ نض#جها وص#الحيتها للجم#ع وحت#ى               

 ينبغ#ي مراعاته#ا واالهتم#ام به#ا حت#ى يمك#ن تحقي#ق أآب#ر         الت#ي لك من األمور الض#رورية     وصولها للمسته 
تعتب#ر م#ن أه#م العملي#ات         الت#ي  و بتحديد درج#ة ص#الحية الثم#ار للقط#ف        عائد ممكن ، ويبدء هذا اإلهتمام         

 وتتب#اين  .توقف عليها جودة الثمار وقابليتها للتخزين والتص#نيع والتص#دير      ت ينبغي االهتمام بها حيث      التي
األص##ناف م##ن حي##ث تحدي##د درج##ة ص##الحية الثم##ار للقط##ف ف##بعض األص##ناف تقط##ف ف##ي مرحل##ة البس##ر   

صناف تقطف في الطور الرطب ، أما األصناف الجافة فتقطف بعد إتم#ام عملي#ة النض#ج وفق#د              الوبعض أ 
 وق#د   يج#ب أن ت#تم بواس#طة عم#ال متخصص#ين ،     الت#ي عملي#ة جم#ع الثم#ار و   ث#م يل#ي ذل#ك      . الرطوبة منه#ا    

تستخدم ساللم خاصة في عملية جم#ع الثم#ار آم#ا أن#ه ق#د تس#تخدم وس#ائل الجم#ع الميكانيكي#ة آ#الروافع أو                    
ت#أتي عملي#ات   الخطوة التالية لعملية القطف ، أما  ،    تستخدم في ارتقاء رأس النخلة     التيالساللم المتحرآة   
 للثم#ار الس#تبعاد الثم#ار    يف#رز مب#دئ   وتتم ب#إجراء عملي#ة        تختلف بإختالف الصنف ،    التيالفرز والتعبئة و  

، الفاق##دة لش##كلها الطبيع##ي،  ات ، المهش##مةالمعطوب##ة ، المجروح##ة ، الملوث##ة باألترب##ة ، المص##ابة بالحش##ر  
، وم##ن المالح##ظ أن##ه ف##ي غالبي##ة األقط##ار العربي##ة ال تأخ##ذ عملي##ة الف##رز    أض##رار أخ##رى أيوالمص##ابة ب##

وتح#دد الم#واد   .  ج#ودة وس#عر المن#تج    على أهميتها وتأثيرها العناية الكافية من المزارعين رغم  واالهتمام  
 يستخدمها مزارعي النخي#ل ف#ي تعبئ#ة إنت#اجهم     التيالخام المتاحة في مناطق إنتاج التمور نوعية العبوات     

من التمور ، ثم يلي ذلك عمليات نقل التمور لمصانع التعبئة حيث ي#تم له#ا بع#ض العملي#ات منه#ا التبخي#ر                
 تصيب التمور ، أو يج#رى له#ا   التيغرف أو مخازن محكمة والغرض منها قتل الحشرات        تتم في    التيو

فاخرة ، درجة أول#ى  (  درجات إلىعملية تبريد إلطالة مدة صالحيتها ، ثم تفرز وتصنف حسب جودتها         
 . ، يلي ذلك عمليات الغسيل والتلميع وأخيرًا تأتي عملية التعبئة والتغليف) ، درجة ثانية 

 النخي#ل ومنتجات#ه وه#ذه الص#ناعات         عل#ى  تق#وم    الت#ي عرضت الدراسة الص#ناعات العدي#دة       آما است 
ضرورية إلنقاذ صناعة التمور وإنتاج النخيل في معظم األقطار العربية حيث األسواق تعاني من تك#دس     
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  عاما بعد أخر ألصناف التمور ذات النوعيات المنخفضة الجودة وغير المرغوبة من المس#تهلك ،            إلنتاجا
األم#ر ال#ذي يح#تم ض##رورة إيج#اد حل#ول ناجح#ة الس##تغالل ه#ذه التم#ور ومخلفاته#ا بكف##اءة وم#ن ث#م يك##ون            

 عل#ى  التم#ور ومخلفات#ه فهن#اك ص#ناعات تق#وم      علىالتصنيع هو الحل األمثل ، وتتنوع الصناعات القائمة  
ناعات تق#وم  الفاقد في المحصول في مراحل نموه األولي ومن بينه#ا ص#ناعة مخل#الت التم#ور وهن#اك ص#                

، حلوي##ات ) تم##ر ال#دين  ( ، المرب#ي ، لف##ائف التم#ر   ) ال##دبس (  وم##ن بينه#ا عس##ل ال#بلح   إلنت#اج  فاق##د اعل#ى 
 جان#ب ص#ناعة     إل#ى التمور مسحوق التمر المجفف ، صناعة الخل الطبيعي ، صناعة المنتجات الكحولية             

 .استخالص الزيت من نوي البلح 
عل##ى ثم##ار ال##بلح الكامل##ة أو   إم##ا  تق##وم الت##ي لص##ناعاتوق##د استعرض##ت الدراس##ة ش##رح مبس##ط ل##بعض ا   

المنتجات الثانوية الناتجة من تغليف وتصنيع التمور ف#ي بع#ض األقط#ار العربي#ة ، آاإلم#ارات العربي#ة ،                   
آم#ا تن#اول الب#اب الس#ادس ، إس#تعرض س#ريع          . السعودية ، سلطنة عمان ، السودان ، الجزائر ، ومصر           

 .مدى توفر الخدمات التسويقية في بعض األقطار العربية للمسالك التسويقية للتمور و
بل#غ حج#م الص#ادرات    بينما تناول البند الثاني من هذا الباب حرآة الصادرات والواردات ، حي#ث       

عم#ا آان#ت علي#ه    % 301.4 ألف طن بنسبة زيادة وق#درها    507.7 نحو   2001العربية من التمور عام     
 1992 مليون دوالر عام 150.8لعربية من التمور من نحو      ، آما زادت قيمة الصادرات ا      1992عام  
 . %52.7  أي بنسبة زيادة مقدارها2001 مليون دوالر عام 230.3 ما يقرب من إلى

 فق##د أخ##ذت ف##ي 2001-1992أم##ا بالنس##بة لقيم##ة الص##ادرات العربي##ة م##ن التم##ور خ##الل الفت##رة   
قت قيمة صادرات التمور أعل#ي قيم#ة له#ا ع#ام       التذبذب بين الزيادة والنقصان خالل تلك الفترة ، حيث حق         

 أقل قيمة لصادرات التمور العربية 1994 مليون دوالر في حين سجل عام      230.3 حيث بلغت    2001
خالل تلك الفترة ، وبصفة عامة فقد أخذت قيمة الصادرات العربية من التمور اتجاها عامًا متزايدًا خالل 

 مليون 177.1من متوسط الفترة والبالغ %4.02ر أي ما يعادل  مليون دوال7.13تلك الفترة قدر بنحو 
 ألف طن بنسبة زيادة وق#درها  507.7 نحو 2001بلغ حجم الصادرات العربية من التمور عام     . دوالر  

 ، آم##ا زادت قيم##ة الص##ادرات العربي##ة م##ن التم##ور م##ن نح##و     1992عم##ا آان##ت علي##ه ع##ام   % 301.4
 أي بنس#بة زي#ادة   2001 مليون دوالر ع#ام  230.3 يقرب من  ماإلى 1992 مليون دوالر عام    150.8
 . % 52.7 مقدارها

 يتض#ح   2001-1992 الفت#رة     خالل وبدراسة االتجاه الزمني العام لتطور الصادرات العربية من التمور        
% 15.1 ألف ط#ن س#نويًا أي م#ا يع#ادل     44.39أن الكميات المصدرة قد أخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا بلغ      

 . ألف طن 293.123ط الفترة والبالغ نحو من متوس
 فق##د أخ##ذت ف##ي 2001-1992أم##ا بالنس##بة لقيم##ة الص##ادرات العربي##ة م##ن التم##ور خ##الل الفت##رة   

 قيم#ة له#ا ع#ام    ىالتذبذب بين الزيادة والنقصان خالل تلك الفترة ، حيث حققت قيمة صادرات التمور أعل#            
 أقل قيمة لصادرات التمور العربية 1994  مليون دوالر في حين سجل عام     230.3 حيث بلغت    2001

 وبص#فة عام#ة   . مليون دوالر119.7خالل تلك الفترة إذ لم تتجاوز قيمة صادرات التمور في تلك السنة            
 7.13فقد أخذت قيمة الصادرات العربي#ة م#ن التم#ور اتجاه#ا عام#ًا متزاي#دًا خ#الل تل#ك الفت#رة ق#در بنح#و               

 . مليون دوالر177.1الفترة والبالغ وسط من مت%4.02مليون دوالر أي ما يعادل 
من مجم#وع ص#ادرات   % 89تشكل آمية صادرات دول الجزيرة العربية والعراق ما يقرب من          

من إجمالي ص#ادرات  % 9.7في حين تراجعت صادرات دول شمال أفريقيا فلم تتجاوز       . الدول العربية   
إال . ف#ي مقدم#ة دول الع#الم المنتج#ة للتم#ور      وبالرغم من أن مصر تأتي   . الدول العربية خالل تلك الفترة      

م###ن إجم####الي ص###ادرات ال####دول العربي###ة آمتوس####ط    % 0.47أن ص###ادراتها م###ن التم####ور ل###م تتج####اوز    
 .2001-1997للفترة

م#ن مجم#وع    % 61.3تبلغ قيمة ص#ادرات تم#ور دول الجزي#رة العربي#ة والع#راق م#ا يق#رب م#ن                    
م#ن  % 37.3 ح#ين تمث#ل دول ش#مال أفريقي#ا           ف#ي  2001-1997صادرات الدول العربية آمتوسط للفترة    

إجمالي قيمة صادرات الدول العربية من التمور آمتوسط لتلك الفترة وذل#ك ب#الرغم م#ن تن#اقص الكمي#ات         
 أن تمور دول الجزي#رة العربي#ة والع#راق تص#در بأس#عار رخيص#ة ولع#ل        إلىوهذا يشير  . المصدرة منها   

آف##اءة مع##امالت م##ا بع##د جن##ي المحص##ول خاص##ة  نوعي##ة األص##ناف وض##عف إل##ىالس##بب ف##ي ذل##ك يرج##ع 
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وأن األسواق الرئيسية لتمور دول الجزيرة العربية والعراق ومصر هي دول        . عمليات التعبئة والتغليف    
ف#ي ح#ين   . وبع#ض ال#دول العربي#ة    ) الهند ، أندونيس#يا ، ماليزي#ا ، س#نغافورة ، الص#ين    (جنوب شرق آسيا  

 .في أوروبا وأمريكا وآندا وأسترالياتسوق دول شمال أفريقيا معظم تمورها 
-1997م#ن حج#م إنتاجه#ا آمتوس#ط للفت#رة           % 9.94 تع#ادل فق#ط       من التمور  أن صادرات الدول العربية   

وت#أتي دول#ة   ،  أو ال يج#د طريق#ه للتص#دير        يستهلك محلياً  إلنتاج أن نسبة آبيرة من ا     إلى مما يشير    2001
 التصدير حيث تمثل نس#بة م#ا       إلىظم إنتاجها من التمور      توجه مع  التياإلمارات في مقدمة الدول العربية      

 يليه#ا  2001-1997وذل#ك آمتوس#ط للفت#رة    % 51 إجمالي إنتاجها ما يقرب م#ن  إلىتصدره من التمور   
     .آل من األردن، تونس، العراق، سوريا، السعودية، عمان
التمور آمتوسط للفترة من إنتاج العالم من % 70بالرغم من أن الدول العربية تنتج ما يقرب من 

 مليون 54.4 ألف طن من التمور، تقدر قيمتها بنحو 120 إال أنها تستورد ما يقرب من 1997-2001
 .دوالر

ية والتسويقية لمنتج#ات النخي#ل ف#ي ال#وطن العرب#ي ، فق#د          إلنتاجأما عن أهم المشاآل والمعوقات ا     
اآل ن##دين ، البن##د األول يس##تعرض أه##م المش## تتناولته##ا الدراس##ة بالش##رح والتحلي##ل ف##ي بابه##ا الس##ابع ف##ي ب  

 :ية ، وتشملإلنتاجوالمعوقات ا
، جم#ة عنه#ا  آالمتعلقة بالمناخ آالرياح والعواصف الش#ديدة واألض#رار النا    : المعوقات الطبيعية   � 

أو األمطار وزيادة الرطوبة الجوية وتأثيرها على المحصول، أو ما يتعلق بعوامل التربة ومياه الري من 
أو ،  ، ملوح#ة المي#اه العالي#ة    ف#ي تك#اليف إس#تغالل المي#اه    دودية الموارد المائية ، األرتفاع الكبي#ر   حيث مح 

 فيه#ا  الت#ي  تعاني من ص#عوبة الص#رف أو وج#ود طبق#ة ص#لبة ص#ماء واألراض#ي الغدق#ة و        التياألراضي  
 إل#ى  ت#ؤدي  مستوى الماء األرضي ع#الي واألراض#ي عالي#ة القلوي#ة آله#ا تعي#ق نم#و الج#ذور وف#ي النهاي#ة                  

 . نقص مردودية النخلة 
ع#دم وج#ود حص#ر إلص#ناف       تتلخص في تعدد األصناف وقلة جودته#ا  التيو: المعوقات الفنية   � 

 سياس#ة إتناجي#ة أو إقتص#ادية أو تس#ويقية ،     أيالنخيل وبالتالي التوجد قاعدة بيانات يمك#ن أن يق#وم عليه#ا     
لمزرع#ة الواح#دة ع#دة أص#ناف مختلف#ة أوخل#يط غي#ر             الكثافة الزراعية والغير منتظمة المسافات وتحوي ا      

 الج#دوى  عل#ى وآ#ل ذل#ك ل#ه إنعكاس#ات س#لبية      ،  نادرًا ما تكون أصناف جيدة  التيمتجانس من األصناف و   
آما تشكل الكثافة المفرطة العائق األآبر أمام تطوير العمليات الزراعية وميكنتها ،  ، اإلقتصادية للمزرعة

، عدم الدراية الكافية بعمليات فصل الفس#ائل وزراعته#ا    في الوطن العربيآبر سن معظم مزارع النخيل  
 م#وت نس#بة آبي#رة منه#ا ، إآث#ار النخي#ل ب#النوى ، ع#دم ت#وفر فس#ائل           إل#ى والعناية بها بعد الزراعة ت#ؤدي       
 عل##ىع##دم الخب##رة أحيان##ًا وقل##ة إرتف##اع أج##ور األي##دي العامل##ة و المدرب##ة   ، األص##ناف ذات الج##ودة العالي##ة

ليات خدمة النخيل وخاصة عمليات التقل#يم التلق#يح وخ#ف الثم#ار والجن#ي وغيره#ا م#ن عملي#ات خدم#ة                    عم
 ورداءة صفاتة الثمرية ، إستخدام الفحول البذرية مما ينعكس ذلك س#لبًا             إلنتاج قلة ا  إلىدي  أ ،رأس النخلة 

ع برنامج تس#ميد متكام#ل    ، عدم اإلهتمام بإنتخاب الفحول ، عدم اإلهتمام بوض         إلنتاج آمية ونوعية ا   على
لتسميد النخيل ، اإلصابة باآلفات واألم#راض حي#ث تنتش#ر  اإلص#ابة بسوس#ة النخي#ل الحم#راء ف#ي معظ#م            
مناطق إنتاج التمور ومرض البيوض ف#ي المغ#رب والجزائ#ر يم#ثالن أه#م المعوق#ات للتوس#ع ف#ي زراع#ة                

إس##تخدام  ، اع أس##عار المبي##داتالنخي##ل ، القص##ور وع##دم آف##اءة ط##رق مكافح##ة اآلف##ات واألم##راض وإرتف## 
% 50الطرق التقليدية القديمة في عمليات جني الثمار وغالبًا ما تكون نسبة التالف عالية وق#د تتع#دى ال#ـ       

وإن الثمار تتعرض للتشوه وإسوداد اللون والتلوث باألتربة واإلصابة باآلف#ات مم#ا يجعله#ا غي#ر ص#الحة           
 يش#ترك فيه#ا آ#ل األقط#ار العربي#ة،         الت#ي وهى من السمات     لإلستهالك ، ضعف معامالت ما بعد الحصاد      

 . ويؤثر على جودة المنتج سواء المستهلك طازج مباشرًا أو الذي يصنع إلنتاجمما يخفض من قيمة ا
تفت##ت وص##غر مس##احة الحي##ازات الزراعي##ة فض##ال ع##ن تع##دد    وتش##مل : المعوق##ات اإلقتص##ادية � 

وه#ذه الظ#اهرة منتش#رة ف#ي أغل#ب األقط#ار        :الوض#ع العق#اري  الملكية للحيازة الواحدة وهو م#ايطلق علي#ه    
 تعيق التوس#ع ف#ي زراع#ة وإآث#ار     التيتعتبر إحدى المشاآل الرئيسية   ، و  العربية ، إرتفاع أسعار الفسائل    

وتتفاقم هذه المشكلة في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية حيث وص#ل س#عر             ، األصناف المرغوبة 
آما أن هذه المشكلة .  ريال سعودي   2000 إلىألصناف الجيدة آالسكري والبرحي     الفسيلة الواحدة من ا   
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تدني مستوى الدخل للمزارعين بسبب قلة عائدات إنتاجهم من التم#ور  تعتبر عامة في األقطار المختلفة ،       
وع#دم أس#تقرار أس#عارها      )  تجهي#زات ري     - الطاق#ة  - مبي#دات  -أس#مدة  ( إلنتاجوإرتفاع أسعار مستلزمات ا   

، إرتف#اع  ) آبار ارتوازية ـ شبكة الري ـ آهرباء ـ ص#يانة      (  األرتفاع الكبير في تكاليف استغالل المياه و
 هجرة بعض المزارعين ومن إلى أدىيات التسويق ، مما إمكانأسعار العمالة المدربة لخدمة النخيل وقلة 

 ثم إهمال مزارعهم 
 خدم#ة أش#جار النخي#ل بداي#ة         عل#ى ال#ة المدرب#ة     نقص العم وتتلخص في   : معوقات إجرائية وتنظيمية    � 

من فصل الفسائل وزراعتها وخدمة رأس النخلة وحتى جني الثمار وذلك نتيج#ة ع#دم اإلهتم#ام بالت#دريب                
 إنتش#ار آثي#ر   عل#ى  والخ#ارجي س#اعد   واألرشاد ، عدم الحزم في تطبيق أجراءات الحجر الزراعي الداخلي    

زحف العمران والمبانى والمنشأت على زراعات النخيل القائمة ، من اآلفات ومنها سوسة النخيل الحمراء 
 . 

 : المشاآل التسويقية والتصنيعية ومنها بينما تضمن البند الثاني من الباب السابع 
إرتفاع الرطوبة الجوية أو سقوط األمطار في بعض مناطق زراع#ة النخي#ل         : معوقات طبيعية   � 
حيث ، لذا فالبد من جمعها في الطور الرطب ، ة حتى تمام النضج     النخل على إبقاء الثمار    علىال تساعد   

. تكون نسبة الرطوب#ة ف#ي الثم#ار عالي#ة وبالت#الي ي#زداد تعرض#ها للتل#ف أثن#اء تخزينه#ا ولح#ين تص#نيعها                       
 قلة ،عندما تتعرض الثمار في طور الرطب لرياح شديدة محملة بذرات الرمال يقلل من درجتها التجارية

 لبعض العوامل البيئية مثل هبوب رياح شديدة أو سقوط أمطار غزيرة أثن#اء أو بع#د إج#راء            نتيجة إلنتاجا
(  س##نويًا نتيج##ة لظ##اهرة تب##ادل الحم##ل  إلنت##اجأو تذب##ذب ا. أو أثن##اء نض##ج الثم##ار ، عملي##ة التلق##يح مباش##رًا

 ) .المعاومة 
س#تخدام الط#رق التقليدي#ة    في عمليات جن#ي الثم#ار وإ    من الميكنةستفادةعدم اإل: معوقات الفنية   � 

القديمة في عمليات الجني وما يتبعها من نقل وتجفيف وتعبئة وتخزين وغالبآ ما تكون نسبة التالف والفقد 
  : سوء تخزين التمور ، ، رخص أسعار النمور % 50آبيرة قد تتعدى الـ 

 مم#ا يقل#ل م#ن    الحش#رية  سوء تخزين التمور لحين تص#نيعها أو تس#ويقها ، إص#ابة الثم#ار باآلف#ات      
  .درجتها التجارية ، نقص في تطوير إنتاج التمور بطرق بيولوجية

ونق##ص الخل##ق واإلب##داع ف##ي التغلي##ف وط##رق   بدائي##ة ط##رق تعبئ##ة التم##ور :معوق##ات إقتص##ادية � 
 تسويقها ، قلة آفاءة أجهزة التسويق قلة علىالعرض وإستخدام العبوات التقليدية القديمة مما ينعكس سلبًا 

وعدم اإلهتم#ام بتط#وير المص#انع القائم#ة     ،  تقوم بتعبئة وتغليف التمورالتيالمصانع الجيدة المستوى عدد  
 دون المس##توى ، ع##دم وج##ود مخ##ازن آمن##ة آافي##ة لتخ##زين التم##ور الجاف##ة والنص##ف جاف##ة تمن##ع         الت##يو

 إلنت#اج اطق ا وأيضًا عدم وجود المخازن المب#رده ف#ي من#         . اإلصابات الحشرية لحين تسويقها أو تصنيعها       
نظرًا لسرعة .  جودتها لحين تسويقها في غير موسمها    على تستهلك رطب للمحافظة     التيلتخزين الثمار   

 المنتجات الثانوية علىوأيضًا إنخفاض الطلب  إنخفاض الطلب على التمور ومنتجاتها      تلفها أو تخمرها ،     
ف#ى مراحله#ا األول#ى ب#الرغم م#ن       عدم وج#ود ص#ناعات تحويلي#ة وأن عملي#ات التص#نيع مازال#ت                 ، للنخيل

 .توفر آميات آبيرة من التمور متدنية المستوى والتى ال يقبل عليها المستهلك 
عدم تص#نيف التم#ور م#ن     ، إلنتاجعدم وجود نظام فعال لتسويق ا: معوقات أجرائية وتنظيمية  � 

ن التعاونيات واألجه#زة  عدم توفر الدعم الالزم مطرف المنتج وإيجاد مقاييس جودة تتماشى مع السعر ،        
المتخصص##ة للم##زارعين ف##ي تس##ويق المحص##ول م##ن الثم##ار ، حي##ث ال يوج##د إرش##اد تس##ويقي وال تت##وفر   

 تس#ويق محص#ولهم م#ن التم#ور، ع#دم وج#ود          عل#ى المعلومات التس#ويقية بالق#در الك#افى لمعاون#ة المنتج#ين            
 منتج#ات يس#هل تس#ويقها    إل#ى ة للنخيل جمعية أو رابطة تقدم خدماتها للعاملين في تصنيع المنتجات الثانوي       

وأيضًا عدم وجود جمعية أو رابطة لمنتجي التمور تساعد المزارعين في تسويق منتجاتهم وحمايتهم م#ن         
 ، ع#دم وج#ود خط#ة تص#ديرية ،      إلنت#اج  مس#تلزمات ا   عل#ى إستغالل التجار لهم وتقدم سلف للص#رف منه#ا          

أس#واق خارجي#ه جدي#دة لتس#ويقها وع#دم اإلهتم#ام بتنظ#يم         وف#تح   ، عدم اإلهتمام بالدعاية الكافية عن التمور     
تراجع عن إستهالك التمور في الدول الغير منتجة معارض خارجية لعرض التمور ومنتجاتها المختلفة ، 

للتمور نتيج#ة ع#دم العناي#ة بالدعاي#ة والتعبئ#ة وع#دم إحت#رام الص#فقات وق#وانين التج#ارة م#ع ع#دم األلت#زام                        
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لدولية للتمور ، آثرة المتداخلين في عملية التص#دير مم#ا يخل#ق تن#افس المص#درين                 بالمواصفات القياسية ا  
 .في البلد الواحد على األسواق الخارجية مما يضر بصادرات الدولة 

 الت#ي آمية مخلفات النخي#ل     وقد قدرت    منها   ستفادةوتناول الباب الثامن مخلفات النخيل وطرق اإل      
من الس#عف واللي#ف     مليون طن 1.5 حدود   ياألقطار العربية ف  يمكن الحصول عليها سنويا على مستوى       

 ألف طن 141 حدود ي يمكن الحصول عليها سنويًا فالتي آمية المخلفات من نوى البلح ، إلى ضافةباإل.
ه#ذه الكمي#ات الهائل#ة م#ن المخلف#ات تعتب#ر مه#درة ف#ي معظ#م          هذا بخالف آمي#ات التم#ور الرديئ#ة ، وأن           . 

 ع#دم وج#ود   إل#ى  إهم#ال ه#ذه المخلف#ات       ي منه#ا ويرج#ع الس#بب ف#        س#تفادة تم اإل ت# وال   يأقطار ال#وطن العرب#    
 جان#ب ع#دم وج#ود مراآ#ز لتجمي#ع مخلف#ات النخي#ل لتس#هيل عملي#ة                 إل#ى دراسات ج#دوى اقتص#ادية مقنع#ة        

 تل##ك المخلف##ات بش##كل يس##مح بقي##ام إس##تثمار آيفي##ة يتص##نيعها، األم##ر ال##ذي يس##توجب ض##رورة التفكي##ر ف##
 العدي#د م#ن الص#ناعات      ييدية عليها ، وحتى وقت قريب آانت هذه المخلفات تس#تخدم ف#            صناعات غير تقل  

منها صناعة األثاث المنزلي  واألقفاص والحصير والمقاطف والقبعات وغيرها م#ن الص#ناعات             التقليدية  
ال  جانب االستخدامات الحديثة لأللياف آصناعة األخشاب ، وعجينه الورق ، والدوبار والحب#  إلىالريفية  

 حين يستخدم النوى آعلف ، وس#وف تس#اعد تل#ك       يف، ، وبدائل األسمدة العضوية وغيرها من الصناعات      
 استغالل الخامات المتوافرة في قيام العديد من الصناعات و الحد من استيراد سلع أخري الصناعات على

ش#جيع مزارع#ي    مس#توي ال#دخل الق#ومي ، ت   عل#ى قتص#ادي   امماثلة من الخارج و هذا ب#ال ش#ك ل#ه م#ردود        
النخيل و المسئولين في هذا المجال باالهتمام بقطــاع النخيل و منتجاته ، إيجاد فرص عمل ألعداد آبيرة 
م##ن الش##باب ف##ي مج##االت ص##ناعية متع##ددة ، إنت##اج العل##ف الحي##واني و م##ا ل##ه م##ن أهمي##ة ف##ي رف##ع ال##دخل  

مازال#ت   االقتص#ادية لمخلف#ات النخي#ل    أن األهمي#ة بوجدير بالذآر   . الزراعي و تطوير المنتجات الحيوانية    
 س#تفادة ية مبني#ة عل#ى دراس#ات ج#دوى فعلي#ة لإل        إستثمارتعتبر نظرية ، وأن األمر يتطلب ظهور مشاريع         

 الواق#ع  إل#ى  يمن مخلفات النخيل المختلفة حتى يمكن تحوي#ل ه#ذه األهمي#ة االقتص#ادية م#ن الواق#ع النظ#ر                   
 الص#ناعات   ي مخلف#ات التم#ور ف#      إس#تثمار  يأخيرًا ف#  مصر  مثل  وقد نجحت بعض الدول العربية        .يالعمل

 المس##تقبل القري##ب أن تظه##ر مص##انع   ي فإن##ه م##ن المتوق##ع ف##  يوبالت##الوف##ي ص##ناعة األخش##اب  الغذائي##ة ، 
 . من مخلفات النخيل ستفادةومشاريع لإل

  عل##ى مس##توى ال##دوله##انظ##رًا الرتف##اع حجم، النخي##لوم##ن األث##ار البيئي##ة المترتب##ة عل##ى مخلف##ات   
 الكثير من يمثل فت ت أصبحجزء آبير منها،   من   ستفادة وعدم اإل  لها يالعربية وتراجع االستعمال التقليد   

 حرق مخلفات النخيل داخل المزرعة للتخلص إلىالكثيرين منهم  يلجأ حيث، على المزارع األحيان عبئًا 
هم#ا ال#دخان الص#ادر م#ن ح#رق          نقطتين   ي فإن تأثير مخلفات النخيل على البيئة ينحصر ف        يمنها ، وبالتال  

 إل#ى  إض#افة ،   مكان تجمي#ع ه#ذه المخلف#ات       ي قد تتكاثر ف   التيتلك المخلفات وآذلك الحشرات أو الزواحف       
أم#ا بالنس#بة للجوان#ب     .د غازات وروائح عن#د تخم#ر المخلف#ات عل#ى األرض مم#ا يض#ر ببيئ#ة النخل#ة          يتول

 لبيئ#ي  الت#وازن ا ي بيئي#ة واجتماعي#ة له#ا أث#ر آبي#ر ف#      اإليجابية للنخيل على البيئة فإن لشجرة النخيل أهمي#ة     
 استخدام ه#ذه الش#جرة      إلى ضافة المحلية ، باإل   البيئيةمتها للظروف   الئوالحد من ظاهرة التصحر نظرًا لم     

 أم#اآن ح#رق النفاي#ات    يتجمي#ع مخلف#ات النخي#ل وحرقه#ا ف#     ي#تم  أن عل#ى   تزيين الشوارع والمتنزه#ات   يف
 أن إلى ضافةهذا باإل . دولة اإلمارات ي بيئيًا آما هو الحال فهطريقة مأمونوالتخلص من تلك المخلفات ب 

 ي النخي#ل يس#تفيدون م#ن رم#اد مخلف#ات النخي#ل المحروق#ة بخلط#ه م#ع الس#ماد العض#و           يالعديد من مزارع 
ومما الشك فيه أن تخليص البيئة من فاق#د و مخلف#ات   ،  تسميد محاصيل زراعية أخرىي منه ف  ستفادةواإل

 إنه##ا م##واد أولي##ة  عل##ىو مص##انع التم##ور ف##ي ص##ورة س##لع و منتج##ات غذائي##ة و التعام##ل معه##ا      م##زارع 
لصناعات جدي#دة و بتكلف#ة بس#يطة أو اس#تخدامها بنس#ب علمي#ة مدروس#ة ف#ي ت#دعيم العالئ#ق الحيواني#ة أو               

 . ب#ه  إنتاج بدائل السماد العضوي من مخلفات النخيل تع#د م#ن اإلنج#ازات ، و تعتب#ر تح#ويرا مثالي#ا يش#اد                
خاصة يتطلب   ما سبق فإن موضوع مخلفات النخيل بصورة عامة وتأثيراته البيئية بصورةإلى ضافةباإل

 .المزيد من البحث والدراسة 
في وقد أستعرض الباب التاسع من الدراسة المواد اإلرشادية المستخدمة لتحسين إنتاج النخيل 

دية ، الدورات التدريبية ، إصدار النشرات الندوات اإلرشا:  تتضمن التيو التيوالدول العربية 
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اإلرشادية ، عمل حقول إرشادية ، برامج إذاعية وتليفزيونية ، أصدار المجالت الزراعية ، توفر معامل 
 .تحليل التربة والمياه ، إمداد المزارعين بالفسائل بأسعار مدعمة 

نتاج التمور في بعض الدول في حين أستعرض الباب العاشر البرامج الوطنية القائمة لتطوير إ
 .العربية 

  :برامج مقدمة من دولة االمارات العربية المتحدة 
بإنشاء شرآة نخيل اإلمارات بحيث تكون شرآة مساهمة عامة ويقع على عاتقها تنمية يقضى 

 إدارة إلىوتطوير إنتاج النخيل بمختلف الطرق الفنية واإلدارية واالقتصادية ، وتهدف هذه الشرآة 
 إلىيع مصانع التمور الموجودة في دولة اإلمارات من حيث التصنيع والتسويق التوزيع والتصدير جم

وآذلك إدارة مزارع المواطنين وزيادة دخولهم تصريف منتجاتهم الزراعية ، وضع . مختلف أنحاء العالم
النخيل المختلفة ، ية االستراتيجية بغرض تطوير وميكنة وسائل وأدوات إنتاج إلنتاجالخطط التسويقية وا

 ستفادةإجراء البحوث العلمية المختلفة في آافة المجاالت المرتبطة بإنتاج وتسويق وتصنيع النخيل واإل
 من مخلفات النخيل ستفادةمن مخلفات النخيل ، إجراء وتنفيذ دراسات الجدوى االقتصادية المرتبطة باإل

المي ، التعاون مع مراآز ومختبرات زراعة وابتكار منتجات غذائية تتماشى مع الذوق العربي والع
األنسجة الموجودة محليا وعالميا بغرض التوصل ألنسب الطرق المجدية إلآثار النخيل ، إنشاء مختبر 
لهندسة الجينات والتكنولوجيا الحيوية بغرض تطوير جودة التمور المنتجة وتحسين صفاتها المرغوبة 

ية تطوير سالالت نخيل مقاومة إمكانحاث الزراعة الملحية لبحث التعاون مع مراآز أب وتقوية مناعتها ،
 من األراضي السبخة والجزر ذات المياه المالحة ، وضع ستفادةظروف الملوحة العالية بغرض اإل

 .برامج مكافحة متكاملة وخطط وقائية متناسبة مع البيئة وغير مضرة بصحة اإلنسان
 م#ن مخلف#ات النخي#ل بكاف#ة األش#كال          س#تفادة اإل: لتاليةمن المتوقع أن يحقق المشروع المخرجات ا      

ف###ي إنش###اء قط###اع ص###ناعي جدي###د مرتك###ز عل###ى ث###روة النخي###ل ،  توظي###ف خريج###و آلي###ات الزراع###ة        
والتخصصات العلمية في الدول ، زيادة دخل أصحاب الم#زارع وتش#جيعهم عل#ى االس#تمرار ف#ي زراع#ة                 

راعي ال#ذوق المحل#ي والع#المي ، رب#ط مص#انع التم#ور              النخيل ، إنتاج منتجات غذائية متعددة ومختلفة وت       
ي#ة والتس#ويقية التص#نيعية ، تخف#يض ال#دعم الزراع#ي       إلنتاجبجهة تجارية واح#دة مم#ا يع#زز م#ن آفاءته#ا ا       

المقدم من الدولة لمزارعي النخيل ، انشاء مصانع وطنيه جديده قائمة عل#ى مخلف#ات النخي#ل مث#ل األث#اث                
غذي#ة ال#دواجن واألبق#ار واألس#مدة وغيره#ا م#ن الص#ناعات األخ#رى ،          ومستحضرات التنظي#ف وعالئ#ق ت     

 .تنمية قاعدة بيانات أبحاث النخيل في الدولة وتزويدها بأبحاث سنوية ومستمرة
حص#ر وتقي#يم لألص#ناف المحلي#ة القائم#ة حالي#آ و       : " برامج مقدمة من جمهوري#ة مص#ر العربي#ة     

تك#وين قاع#دة بيان#ات يمك#ن أن      إل#ى   ، يهدف البرنامج    " نتشاراألشجار البذرية الفردية والسالالت قليلة األ     
 إلنت##اج سياس##ة اتناجي##ة أو اقتص##ادية أو تس##ويقية ، اختي##ار أفض##ل األص##ناف م##ن ناحي##ة ا    ق##وم عليه##ا أيت

 ع##دد مح##دد م##ن األص##ناف التجاري##ة ف##ي آ##ل إل##ىوالص##فات الثمري##ه وقابليته##ا للحف##ظ ولتص##نيع للوص##ول 
 .وسع في إآثارها سواء بالطرق التقليدية أو باستخدام زراعة األنسجة منطقة والترآيز عليها والت

عمل حص#ر لألص#ناف المحلي#ة القائم#ة حالي#آ وآ#ذلك لألش#جار البذري#ة الفردي#ة أو                    :  مكونات المشروع   
وذلك في مناطق الوجه القبلي والواحات آبداية لكثرة انتشار األش#جار البذري#ة           " السالالت قليلة االنتشار  

 ل#م يس#بق تقيمه#ا ف#ي من#اطق      الت#ي الت ، عمل تقييم لألصناف المحلية والسالالت قليلة االنتش#ار و         والسال
 له##ذه األص##ناف المنتخب##ة ف##ي المن##اطق تح##ت   Collection farmالدراس##ة ، عم##ل مزرع##ة مجمع##ة  

 لتكون مصدر للتوسع في إآثارها ، حفظ عينات من هذه األصناف بالتجميد في بن#ك الجين#ات                . الدراسة  
الذي تم انشاءه حديثآ بمرآز البحوث الزراعية ، عمل بصمة وراثية لجميع األصناف التجارية الجيدة ،              

  .عمل أطلس بالصور لجميع األصناف التجارية
 أص#ناف ذات ص#فات ثمري#ة ممت#ازة وإنتاجي#ة عالي#ة ق#د              عل#ى الحص#ول   : المخرجات المتوقعة للمش#روع   

) الملوحة، الجفاف ( يئية القاسية الت تتحمل الظروف الب سالعلىتفوق األصناف الموجودة ، الحصول 
 م#ن التقني#ات     س#تفادة  األص#ناف التجاري#ة باإل     إل#ى يمكن نق#ل ه#ذه الص#فات         ومقاومة لآلفات واألمراض ،   
ي##ة العالي##ة إلنتاج تتمي##ز باالت##ي تأآ##د م##ن جودته##ا و الت##يإآث##ار األص##ناف  الحيوي##ة والهندس##ة الوراثي##ة ، 

 .يدة والصفات الثمرية الج
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 انتخ#اب أفض#ل ال#ذآور م#ن حي#ث موع#د          إل#ى برنامج تقي#يم وتس#جيل لألش#جار ال#ذآور ، ويه#دف             
األزهار وعدد النورات الزهرية وآمي#ة حب#وب اللق#اح وحيويته#ا وم#دى توافقه#ا م#ع األص#ناف المختلف#ة                      

ت الثمري#ة وموع#د      الص#فا  علىونسبة العقد الناتجة بعد التلقيح بها وآمية اللقاح الالزمة للتلقيح وتأثيرها            
التوس#ع   تس#جيلها لك#ي تص#بح ذآ#ور مس#ماه ،          ،   أفضلها بالنسبة لألصناف التجارية      علىالنضج للوقوف   

 . في اآثارها سواء بالطرق التقليدية أو باستخدام زراعة األنسجة 
النخيل المذآرة وذلك في مناطق الوجه القبلي والواحات آبداية  عمل حصر ألشجار:  المشروع مكونات

لكثرة انتشار األشجار الذآور البذرية ، عمل تقييم مبدئي لها وانتخاب ال#ذآور الجي#دة طبق#آ للمواص#فات                 
 إلنت##اج له##ذه ال##ذآور المنتخب##ة ف##ي من##اطق ا   Collection farmالمطلوب##ة ، عم##ل مزرع##ة مجمع##ة   

بن#ك الجين#ات   ، عمل بصمة وراثية للذآور المنتخبة ، حفظ عينات من هذه الذآور بالتجمي#د ف#ي             المختلفة
  .حديثآ بمرآز البحوث الزراعية  الذي تم انشاءه

 .  انتخاب ذآور بالمواصفات المطلوبة وتسجيلها وانتشارها : المخرجات المتوقعة للمشروع
 س#تفادة البرنامج القومي لتنمية وتطوير نخي#ل التم#ر واإل    " :برامج مقدمة من جمهورية السودان      

إبتكار تقانات،  تدريب وإرشاد جمهور : إرشادي يعمل في ثالثة محاوروهو برنامج بحثي " من مخلفاته 
المستفيدين والعاملين في القطاع وإدخال مق#ررات عل#وم النخي#ل ف#ي من#اهج التعل#يم ونش#ر ثقاف#ة تط#ور و              
تنويع المنتجات الثانوي#ة لش#جرة النخي#ل والتم#ور ، التوس#ع ف#ي زراع#ة النخي#ل ف#ي آ#ل البيئ#ات المناس#بة                           

 نق#ل التقان#ات المج#ازة     :ويه#داف البرنــ#ـامج   ت البينية وقنوات مياه الري في المشاريع المروية    والزراعا
 وس#ائل جم#ع   إل#ى  إض#افة  أس#اليب الزراع#ة وال#ري وخدم#ة رأس النخل#ة          عل#ى من هيئة البحوث الزراعية     

لجي#دة ،  وترحيل وآبس وحفظ و تص#نيع الثم#ار ف#ي المراح#ل المختلف#ة ، تقي#يم وإنتخ#اب أص#ناف الج#او ا                    
 عمليات الخدمة المختلفة لتحسين مستوي األداء وتش#جيع   علىإنتخاب أفحل جديدة ، عقد دورات تدريبية        

مش#روع  - :تكوين أجيال جديدة من العمالة المدربة الماهرة ، يتكون البرن#امج م#ن س#تة مش#روعات وه#ى           
،  تقي#يم وانتخ#اب    )ودانيةأطلس التمور الس( تقييم وتوصيف أصناف التمور السودانية :تحسين األصناف 
م#ع أهمي#ة    .، استيـــراد أصناف عالية الجودة و زراعتها تح#ت ظ#روف مناخي#ة مختلف#ة               األصناف الجيـدة 

. اس#تقدام أص##ناف عالمي##ة مث##ل المجه##ول والخ##الص والبرح##ي وزراعته##ا تح##ت ظ##روف مناخي##ة مختلف##ة  
ور األص##ناف المختلف##ة و دراس##ة   أنش##اء مجمع##ات وراثي##ة لألص##ناف الس##ودانية والعالمي##ة ، زراع##ة ب##ذ      

خصائصها مقارنًة بأجيالها المختلفة مكافحة التلوث البكتيري في زراعة األنسجة ، تحديد الوسط المالئ#م           
 ، إلنتاجمشروع ترقية تقنيات ا:لنمو وإآثار األنسجة لألصناف المرغوبة آما يوجد مشاريع أخرى منها      

، مش##روع الدراس##ـات االقتص##ادية واالجتماعي##ة ، مش##روع    مش##روع اإلدارة المتكامل##ة لمكافح##ة اآلف##ات   
آم#ا أن#ه يوج#د ف#ي       . مش#روع إس#تغالل أخش#اب ومخلف#ات النخي#ل            فسيولوجيا وتكنولوجيا ما بعد الحص#اد     

 :المغرب العربي 
 - :مشروع التصرف التشارآي في الموارد الوراثية لنخيل التمر في واحات المغرب العربي

، خطر االتجاه في . تهدد التنوع الحيوي للنخيلالتيمراض والحشرات خطر األ: مبررات المشروع 
تقلب العوامل المناخية،الكوارث الطبيعية،التقنيات الزراعية، تقلص فتره العمل (  الزراعة االحاديه

طر هدر الموارد األخطار خ .خطر تقلب األسواق  ...) وعزوف العمال المتخصصينألفالحي
  .المعروفة حاليا،الكامنة وغير المحتملة

 الموارد الوراثية لنخيل التمر داخل وخارج علىتطوير القدرات الوطنية للمحافظة  إلىويهدف المشروع 
حيث يكون من صالح الجماعات الفالحيه ترآيز قدراتها في البحث ع#ن األص#ناف ذات الج#ودة          : الموقع  

مقاوم##ة االنج##راف . طرق الس##ريعة العالي##ة والمقاوم##ة للم##رض ، وتط##وير ع##دد األص##ناف وإآثاره##ا ب##ال  
 تنويع األسواق علىيكون الهدف الثاني للمشروع العمل : الوراثي لنخيل التمر من جراء ضغوط السوق 

البديلة الطالبة لمنتجات نخيل التمر ،الشيء الذي يتطل#ب تع#اون آ#ل المت#دخلين ف#ي مراح#ل الع#رض م#ن                       
التجزئة ، حيث تعطي األسواق البديلة دعما للمزارعين  المستهلك مرورا بتجار الجملة وتجار إلىالمنتج 

 غراس##ه مجموع##ه آبي##ره م##ن األص##ناف ذات خصوص##يات مختلف##ة اس##تجابة لمتطلب##ات ه##ذه عل##ىوتح##ثهم 
  .تطوير منهجيه مندمجة للتصرف في النظم الزراعية داخل واحات المغرب العربي. األسواق 

 : برامج مقدمة من سلطنة عمان   
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 : األصناف المميزة مشروع إآثار-
ي#ة والمتقدم#ة ف#ى    إلنتاج ألف شجرة من نخيل تم#ور المائ#دة المتردي#ة ا   800إحالل : يهدف هذا المشروع    

 800تقليص أعداد نخيل تمور التص#نيع بم#ا مق#داره          . ية والنوعية   إلنتاجالعمر بنخيل تمور مائدة عالية ا     
 ألف فس#يله م#ن نخي#ل    800توفير . ور المائدة  ألف من واقعها الحالى من خالل إحاللها بأشجار نخيل تم         

 .المائدة المتميزه لتلبية حاجيات مشروع التجميل 
زي#ادة إنتاجي#ة النخي#ل م#ن خ#الل اختي#ار األص#ناف              يه#دف ه#ذا المش#روع       : ي#ة   إلنتاجمشروع رفع ا  

عالية الجودة وتطبيق األس#اليب الحديث#ة للعملي#ات الزراعي#ة م#ن تس#ميد ورى وب#رامج خدم#ة رأس               
 .لنخلة من خف وتلقيح وتكريب وتقليل نسبة الفاقد قبل الحصاد وبعده ا

الس#يطرة عل#ى أف#ة       :يهدف هذا المش#روع     : مشروع المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل المتكاملة الحمراء        
 من##اطق إل##ىسوس##ة النخي##ل الحم##راء وت##وفير س##بل الع##الج المناس##بة ف##ى من##اطق اإلص##ابة ومن##ع تس##ربها    

ية منها وذلك من خالل تبنى تنفيذ برن#امج اإلدارة المتكامل#ة والمتمث#ل ف#ى اس#تخدام مختل#ف                    السلطنة الخال 
 .أساليب المكافحة التشريعية والحيوية والزراعية والميكانيكية والكيمائية 

حماية النخيل  :يهدف هذا المشروع : مشروع المكافحة المتكاملة للدوباس وآفات النخيل االولى 
ية وجودة التمور وذلك من خالل السيطرة على حشرة دوباس إلنتاج منتجاتها ورفع ابالسلطنة وسالمة

النخيل األخرى دون الحد المسبب للضرر بالنخيل ومنتجاتها باستخدام األساليب الحديثة والمتطورة فى 
مونيه المكافحة مثل المقاومة الحيوية باستخدام األعداء الطبيعية لآلفات واستخدام مصائد الجذب الفور

والضوئيه واستخدام المبيدات المتخصصة من خالل عمليات الرش الجوى وارش االرضى بما يحقق 
 خفض الكلفه وسالمة البيئة والغذاء 

يتوقع أن يؤدى تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة لتخسين        : النتائج المتوقع من تنفيذ تلك البرامج       
 أل#ف ط#ن ع#ام    240 إل#ى  2001 ألف طن عام 178من  زيادة إنتاج تمور المائدة    إلى إلنتاجورفع ا 
آما   .2020 ألف طن عام     74 إلى 2001 ألف طن عام     95 وانخفاض تمور التصنيع من      2020
ع من تنفيذ مشاريع وبرامج الخطة مضاعفة العائد االقتصادى لألرض المزروعة بالنخيل ويرفع قيتو

ثة أمثالها الحالية أما بالنسبة ل#ألرض المزروع#ة          التى تروى بها ثال    المائيةلموارد  لالعائد االقتصادى   
بالنخي##ل واس##تغاللها ف##ى زراع##ات بيني##ه ، فإن##ه م##ن المتوق##ع أن يتض##اعف العائداالقتص##ادى لك##ل م##ن  

م#ور المائ#دة   تيتوقع من تنفيذ الخطة زيادة الكميات المص#درة م#ن         .االرض والمياه عند نهاية الخطه      
 م#ع زي#ادة قيم#ة ه#ذه الص#ادرات      2020 ألف طن عام 54 حوالى  إلى 2001 ألف طن عام     11من  
 ملي##ون ري##ال عم##انى ل##نفس الفت##رة أم##ا بالنس##بة لص##ادرات  13.5 إل##ى ملي##ون ري##ال عم##انى 2.2م##ن 
 2020 ألف طن ع#ام  22000 إلى 2003 طن عام 700ا أن تزداد من     ر المصنعة فيتوقع له   التمو

 أل#ف  45 ح#والى  إل#ى  2004 أل#ف ط#ن ع#ام    5ن أما بالنسبة لمخلفات النخيل فأنه يتوق#ع أن ت#زداد م#      
 .2020طن عام 

      وقد عرضت الدراسة بعض المقتراحات لتطوير إنتاج وتسويق التمور في الوطن العرب#ي ف#ي               
 توس#يع  عل#ى العم#ل  :  ف#ي  إلنت#اج الباب الحادي عش#ر واألخي#ر وت#تلخص المقتراح#ات الخاص#ة بتط#وير ا         

اء زراعات جديدة منتظمة المسـافات تسمح بأستخدام الميكنة في رقعة النخيـل من األصناف الجيدة بأنشـ
 أرتفاع أسعار تلك المعدات وه#ى بالفع#ل مرتفع#ة ج#دآ ب#أن تق#وم الش#رآات        علىخدمة األشجار ، التغلب  

الزراعية الكبرى بإس#تيراد ه#ذه المع#دات وتأجيره#ا للم#زارعين ، ض#رورة العناي#ة بالعملي#ات الزراعي#ة                     
ل سواء الخدمة األرضية أو خدمة رأس النخلة فض#ال ع#ن ت#وفير الجان#ب اإلرش#ادي          لخدمة أشجار النخي  

لتوعي##ة ال##زراع باألس##لوب األمث##ل واألح##دث علمي##ًا وفني##ًا الج##راء تل##ك العملي##ات ، إج##راء حص##ر وتقي##يم 
قاع#دة  لألصناف المحلية القائمة حاليًا وآذلك لألشجار البذرية الفردية أو السالالت قليلة األنتشار لتك#ون     

 سياس#ة اتناجي##ة أو اقتص#ادية أو تس##ويقية ، وأختي#ار أفض##لها م#ن ناحي##ة     أيبيان#ات يمك##ن أن يق#وم عليه##ا   
والتوسع في اآثارها سواء بالطرق التقليدي#ة أو بأس#تخدام    ، وقابليتها للتصنيع ، والصفات الثمرية ، إلنتاجا

ث موعد االزه#ار وع#دد الن#ورات       زراعة األنسجة ، عمل تقيم لألشجار الذآور وأنتخاب أفضلها من حي          
الزهرية وآمية حبوب اللقاح وحيويتها وم#دى توافقه#ا م#ع األص#ناف المختلف#ة ونس#بة العق#د الناتج#ة بع#د                       
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 عل#ى  الص#فات الثمري#ة وموع#د النض#ج للوق#وف        عل#ى التلقيح بها وآمية اللقاح الالزم#ة للتلق#يح وتأثيره#ا           
 تص##بح ذآ##ور مس##ماه والتوس##ع ف##ي اآثاره##ا س##واء   أفض##لها بالنس##بة لألص##ناف التجاري##ة وتس##جيلها لك##ي  

 له##ذه Collection farmب##الطرق التقليدي##ة أو بأس##تخدام زراع##ة األنس##جة ، عم##ل مزرع##ة مجمع##ة     
وحف#ظ عين#ات م#ن ه#ذه     ، األصناف والذآورالمنتخبة في جميع مناطق زراعة النخي#ل ف#ي ال#دول العربي#ة      

 حديثآ في بعض الدول المنتجة للتمور ، لتوسع في هاإنشاؤ تم التيك الجينات واألصناف بالتجميد في بن  
 تص#لح   الت#ي  األص#ناف    عل#ى أستيراد أصناف نخيل جديدة عالية الجودة ناتج زراع#ة األنس#جة والترآي#ز              

للتصنيع  ، التخلص تدريجيآ من األصناف الرديئة وأيضا األشجار البذرية وأحاللها بأص#ناف جي#دة م#ع      
دة سواء بالطرق التقليدية أو بزراعة األنس#جة وتوفره#ا بأس#عار ف#ي        ضرورة توفر فسائل األصناف الجي    

متن##اول الم##زارع البس##يط ، التوس##ع ف##ي أنش##اء مش##اتل تجاري##ة حكومي##ة لت##وفير فس##ائل األص##ناف الجي##دة   
 إلنت#اج  تص#يب النخي#ل تح#ت ظ#روف من#اطق ا     الت#ي بأسعار يقدر عليها المزارع ، أجراء حص#ر لألف#ات       

 للمكافحة المتكاملة له#ذه اآلف#ات واالهتم#ام بأس#تخدام المكافح#ة الحيوي#ة لتقلي#ل        المختلفلة مع وضع برامج   
 .األثر المتبقي للمبيدات وتلوث البيئة 

تنشيط برامج الدعاية الخارجية لتسويق التمر وفتح أسواق    : تضمنت  فقد  أما مقتراحات تطوير التسويق     
 زي#ادة ص#ادرات التم#ور    عل#ى ور والعم#ل     عمل معارض خارجية وداخلية للتم     علىوالتشجيع  ، خارجية  

م##ن األن##واع المتمي##زة م##ع العناي##ة بالمواص##فات والعب##وات الجذاب##ة ، عق##د اتفاقي##ات تجاري##ة م##ع ال##دول        
م##ع .  م##ن التم##ور ها ص##ادراتعل##ى تف##رض الت##يالمس##توردة للتم##ور به##دف تخف##يض الرس##وم الجمرآي##ة    
قي#ات التجاري#ة واتفاقي#ات المس#اعدات م#ع ال#دول        اإلهتمام بإدخال مشتقات التمور المصنعة في هذه اإلتفا       

 الت#ي  التوس#ع ف#ي زراع#ة األص#ناف العالي#ة الج#ودة س#واء المحلي#ة أو المس#توردة                     عل#ى األخرى ، العم#ل     
تص##لح للتص##نيع والمطلوب##ة ف##ي الس##وق الخ##ارجي ووض##ع خط##ط مح##ددة أو أس##تراتيجية واض##حة لنش##ر    

دراسة األس#واق وتحدي#د    فنية وأقتصادية مسبقة ،      دراسات   علىأصناف معينة لها خصائص مميزة بناء       
 أفض#ل  إل#ى حاجة آل سوق من النوعيات المختلفة من التمور، مع توعية وترشيد المنتجين والمصدرين          

األص##ناف والمواص##فات القياس##ية المطلوب##ة لمختل##ف األس##واق التص##ديرية م##ن ال##بلح المجف##ف و العج##وة   
 رف##ع الكف##اءة  الطل##ب علي##ه خاص##ة ف##ي المناس##بات الديني##ة ،   خاص##ة لل##دول اإلس##المية األس##يوية لزي##ادة    

 تكوين جمعيات أو مؤسسات تسويقية تعاونية متخصصة في تسويق وتصدير هذا علىالتسويقية والعمل 
م##ع ت##وفير العب##وات الالزم##ة لجم##ع الثم##ار ، األهتم##ام  ، المحص##ول األقتص##ادي اله##ام ودع##م الق##ائم منه##ا  

 توفير مخازن آمنة آافية لتخزين التمور على جودة الثمار ، العمل علىظة بعمليات ما بعد الجمع للمحاف
الجافة والنص#ف جاف#ة تمن#ع األص#ابات الحش#رية لح#ين تس#ويقها أو تص#نيعها تش#جيع بن#اء المس#تودعات                       

 أس#عار   عل#ى  وضمان اإلستقرار ف#ي الس#ويق والحص#ول          إلنتاج التقلبات الموسيمية ل   علىالمبردة للتغلب   
وف م##ن تل##ف المحص##ول ، أس##تخدام أح##دث الط##رق لتعبئ##ة التم##ور وأس##تخدام العب##وات      أفض##ل دون تخ## 

 .الجذابة والمناسبة لذوق المستهلك األوربي ومتوافقة مع السوق الخارجي 
وتص#نيع التم#ور وإقام#ة مص#انع حديث#ة وذل#ك        تط#وير مص#انع تعبئ#ة    :مقترح#ات تط#وير التص#نيع    

اخرة يقب#ل عليه#ا المس#تهلك ، اإلهتم#ام باألبح#اث الخاص#ة              لتصنيع وإعداد وتعيئ#ة الثم#ار ف#ي عب#وات ف#           
بتعبئة وتصنيع التمور لما له#ا م#ن أهمي#ة ف#ي اإلس#تغالل األمث#ل لمنتج#ات التم#ور مم#ا يزي#د م#ن العائ#د                      

، تشجيع إقامة مشاريع صغيرة بمناطق إنتاج اإلقتصادي ، دراسة التقنيات التصنيعية التحويلية للتمور       
 التمور ومخلفاتها تخصص لشباب الخريجين وتمول بقروض ميسرة من الصندوق    النخيل لتصنيع فاقد  

عم##ل دورات تدريبي##ة للع##املين ف##ى مج##ال تص##نيع التم##ور لتع##ريفهم بالتقني##ات الحديث##ة         االجتم##اعى ،
التنسيق بين الجهات المختص#ة واألدارات التعليمي#ة ومراآ#ز الت#دريب             المستخدمة فى هذه الصناعات ،    

  . ز البرامج والمناهج المناسبة إلعداد الكوادر الفنية الالزمة لصناعة التمور ومخلفاتهاالمهنى لتجهي
ض##رورة توطي##د العالق##ات  :  تلخص##ت ف##يالت##يو وأختتم##ت الدراس##ة ب##أهم  النت##ائج والتوص##يات 

 عل#ى العلميةة والبحثية بين الجامعات ومراآز البحوث العربي#ة وتحقي#ق التواص#ل والتع#اون فيم#ا بينه#ا                    
، إنشاء آلية خاصة م#ن الع#املين   تبطة ببحوث النخيلمستويين األآاديمي والتطبيقي في المجاالت المر    ال

 م#ن  س#تفادة لتعم#يم اإل ،  المس#توى الق#ومي العرب#ي ف#ي مج#ال زراع#ة األنس#جة          عل#ى في مراآز البحوث    
 ، ض#رورة  إيجابيات هذه التقنية ، وإعداد برنامج ق#ومي عرب#ي ل#ه ص#فة االس#تمرارية ف#ي ه#ذا المج#ال         
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 مس#توى ال#وطن   عل#ى التنسيق بين الجامعات ومراآز البحوث العربية إلصدار مجلة علمية متخصص#ة           
 ضرورة القيام بحصر وتصنيف وتجميع األصول الوراثية للنخيل في آل قطر         ،العربي لبحوث النخيل  

ين المراآ##ز وتس##هيل تبادله##ا ب##، م##ن أقط##ار ال##وطن العرب##ي إلس##تخدامها ف##ي ب##رامج التربي##ة والتحس##ين  
 مس##توى ال##وطن العرب##ي ، عم##ل تقي##يم للتراآي##ب الوراثي##ة المختلف##ة م##ن األش##جار البذري##ة  عل##ىالبحثي##ة 

 بعض الترآيبات الوراثية المقاوم#ة لألم#راض واآلف#ات وآ#ذلك المقاوم#ة لعوام#ل االجه#اد          إلىللوصول  
ي وغيره##ا وإس##تخدام البيئ##ي مث##ل ملوح##ة الترب##ة وم##اء ال##ري والجف##اف وأرتف##اع مس##توى الم##اء األرض## 

 األص#ناف التجاري#ة ، ض#رورة     إل#ى برامج التكنولوجي#ا الحيوي#ة والهندس#ة الوراثي#ة لنق#ل ه#ذه الص#فات                
 وتحديد الب#رامج الوقائي#ة والعالجي#ة الالزم#ة ،     إلنتاجحصر آفات وأمراض النخيل في مختلف مناطق ا 

 مجابه#ة   عل#ى  ال#وطن العرب#ي      ضرورة تعميق أسس وجوانب التعاون العلم#ي ب#ين الجه#ات البحثي#ة ف#ي              
وبش#كل خ#اص م#رض البي#وض وسوس#ة النخي#ل       ،  تهدد إنت#اج النخي#ل   التياآلفات واألمراض الخطيرة   

الحم##راء اإلهتم##ام بإنش##اء اتح##اد للمنتج##ين وتش##جيع التع##اون البحث##ي ب##ين المراآ##ز البحثي##ة المتخصص##ة  
 إلنت##اجإنت##اج وتص##نيع وتس##ويق اومنتج##ي التم##ور ، ض##رورة التنس##يق والتع##اون والتكام##ل العرب##ي ف##ي  

العربي من التمور ، ضرورة تحديد اإلحتياجات المائية الس#مادية لنخي#ل التم#ر تح#ت ظ#روف المن#اطق                  
المختلف#ة وعل#ي أس##س علمي#ة ، عم##ل تق#يم لجمب##ع أص#ناف النخي##ل وآ#ذلك لألش##جار البذري#ة الفردي##ة أو        

 والتوسع في اآثارها سواء ب#الطرق التقليدي#ة    السالالت قليلة اإلنتشار وألشجار الذآور وأختيار أفضلها      
 .أو بأستخدام زراعة األنسجة 
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 الباب األول 
 

  الزراعي العربي ودوره في االقتصاد القوميإلنتاجا
 :مقدمـه 1

عرفت نخلة التمر منذ قديم العصور آشجرة تتميز بصفات متع#ددة فري#دة ، وآ#ان اإلنس#ان ي#رى             
 خلفه#ا الب#ابليين وق#دماء المص#ريين ، وب#النظر      الت#ي ؤآد ذلك اآلثار القديم#ة      فيها منبعًا للخير والبرآة ، وي     

 إل#ى  ال تحت#اج  وه#ي للدور المهم والبارز الذي آان وال يزال يمثله نخيل التمر ف#ي حي#اة الش#عوب واألم#م           
والنخل#ة م#ن   . تعريف بقيمتها وأهميتها فقد آرمت وذآرت في جميع الكتب السماوية بأنها ش#جرة طيب#ة             ال

 فاآه#ة الغن#ى وغ#ذاء    ووسائل األمن الغذائي لقاطن الصحراء فهي شجرة الحياة في المناطق الصحراوية      
وتعتبر ثمار البلح من ابرز المنتجات االقتصادية لنخيل البلح حيث تتع#دد ص#ور اس#تهالآها فه#ي         .الفقير  

عظيم#ة لم#ا ت#وفره م#ن      أن لثم#ار ال#بلح قيم#ة غذائي#ة      ًاتؤآل طازجة ومجفف#ة ومص#نعة وم#ن المؤآ#د علمي#           
وتبارك اهللا إذ جعل من الرطب الجني غذاء السيدة مريم عليها الس#الم ح#ين   ، مرآبات حيوية عالية القيمة 

  .جاءها المخاض ولو علم اهللا طعامًا خيرًا من التمر ألطعمها إياه
ناعة وص) عسل التمر(وتدخل التمور في العديد من الصناعات الغذائية من أهمها صناعة الدبس 

الس##كر الس##ائل والخ##ل الطبيع##ي والكح##ول وخمي##رة الخب##ز آم##ا ت##دخل ف##ي آثي##ر م##ن الص##ناعات األخ##رى    
آالحلويات والعجائن  وغيرها من الصناعات، آما يستخدم مسحوق النوى في الوصفات الطبية وصناعة 

 .األعالف
ألخ#رى آم#واد أولي#ة     ما تنتجه من ثمار وإنما تس#تخدم أجزائه#ا ا         ىقتصر فائدة النخلة عل   ت    وال  

 عل##ىأس##ره للن##وم وآراس##ي للجل##وس والمناض##د ( لص#ناعات محلي##ة آثي##رة منه##ا ص##ناعة األث##اث المنزل#ي   
 جان#ب  إل#ى واألقفاص والكرينه والحصير والمقاطف والقبعات وغيرها من الصناعات الريفية     ) اختالفها  

الدوبار والحبال ، وب#دائل األس#مدة   االستخدامات الحديثة لأللياف آصناعة األخشاب ، وعجينه الورق ، و       
 .العضوية وغيرها من الصناعات 

عمتن#ا   إآ#رام  ىلعله من المفيد أن نتذاآر ونعمل بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي يحض عل#              و
 أن تقوم الساعة ويمتد التوجيه النبوي الشريف    الىالنخلة فنتواصى بتكثيرها وغرسها أجياًال بعد أجيال و       

 رعايت#ه حت#ى يجع#ل اهللا لن#ا ب#ذلك آج#رًا ف#ي ال#دنيا              ى تعهد نخيل البلح بالخدمة والحماية والعمل عل#        ليشمل
  .واآلخرة 

وقد أصبحت التمور سلعة تصديرية ذات مستقبل آبير لمعظم دول العالم ول#ذلك انتش#رت زراع#ة النخي#ل         
وإنت##اج  الص##دارة ف#ي زراع##ة   ويحت##ل ال#وطن العرب##ي ،هإلنتاج##اقتص#اديًا ف##ي آثي#ر م##ن المن##اطق المالئم#ة    

 .النخيل 
      وتعتبر نخلة التمر من أآثر األشجار المثمرة مقدرة على تحمل الظروف البيئية القاسية ، فقد نشأت         

 حي#ث تأقلم#ت    تعتب#ر المنش#أ األص#لي له#ذه الش#جرة،          الت#ي وهذه الشجرة ألول مرة ف#ي الص#حراء العربي#ة           
 مس#تويات الملوح#ة  ث#م انتش#رت          ارة واستمرار الجفاف وارتفاع    في درجات الحر   دلتتحمل االرتفاع الشدي  

 . من هذه المنطقة لبقية أنحاء المعمورة 
 النس#بة العظم#ى م#ن المس#احة المزروع#ة      ي ال#وطن العرب#  يوتشكل المساحة المزروعة بالنخيل ف    

 يشغلها التيلمساحة  العالم ، فوفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة فإن ا          يف
 يش#غلها نخي#ل التم#ر       الت#ي من جملة المساحة     % 71.4 تمثل ما يقرب من      ي الوطن العرب  ينخيل التمر ف  

 مليون ط#ن    5.7 من التمور نحو     ي العالم إلنتاج ، ويبلغ ا   2001-1997 العالم وذلك آمتوسط للفترة      يف
وتبل#غ نس#بة   . م#ن ه#ذه الكمي#ة       %70.5 إنت#اج    ي ف#  ي يساهم الوطن العرب   2001-1997آمتوسط للفترة   

م#ن آمي#ة الص#ادرات العالمي#ة آمتوس#ط للفت#رة        % 69 الدول العربية ما يق#رب م#ن        يصادرات التمور ف  
 قيم#ة  يم#ن إجم#ال   % 65.5 ال#دول العربي#ة نح#و   يبينما تمثل قيمة ص#ادرات التم#ور ف#   ،   1997-2001

 .  الصادرات العالمية خالل نفس الفترة 
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 ألف طن أي 1090ل العالم المنتجة للتمور حيث يصل إنتاجها السنوي تأتى مصر في مقدمة دو
م##ن إجم##الي إنت##اج ال##دول العربي##ة وفق##ا    % 24.2م##ن إجم##الي إنت##اج الع##الم ونح##و   % 16.6م##ا يع##ادل 

 يليها آ#ل  2002-1998وذلك آمتوسط للفترة " الفاو " للبيانات الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة    
 .ارات من السعودية واإلم

         

 : الزراعي في الوطن العربي ومدى مساهمته في االقتصاد القومي إلنتاجا :1-1
 

 يعتمد عليها الكثير من ال#دول العربي#ة      التييعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات االقتصادية        
 العق#ود  يربي#ة ف#   معظ#م ال#دول الع   ي والرعاي#ة ف#    في التنمية االقتصادية ، وقد حظي هذا القط#اع باالهتم#ام          

 . للدولة يالثالث األخيرة لما يمثله من أهمية لالقتصاد القوم
 ملي##ون دوالر تمث##ل  79446قيم##ة الن##اتج الزراع##ي لل##دول العربي##ة م##ا يق##رب م##ن      يإجم##البل##غ 

 ، ويس#توعب ه#ذا   2001-1999من قيمة الناتج المحلى اإلجمالي وذل#ك آمتوس#ط للفت#رة       % 11.4نحو
من إجمالي عدد    % 9.23من جملة القوى العاملة بالدول العربية أي ما يعادل           % 31.66القطاع نحو   

 إل#ى  ض#افة  ، ويق#وم ه#ذا القط#اع بت#وفير الغ#ذاء والكس#اء للس#كان باإل                2001 ع#ام    السكان بال#دول العربي#ة    
 آم#ا يلع#ب     ،المواد الخام الالزمة للكثير من الصناعات وبصفة خاصة الصناعات الغذائي#ة والمنس#وجات              

فق#د بلغ#ت قيم#ة إجم#الي الص#ادرات      ،   لل#دول العربي#ة  تج#ارة الخارجي#ة   ألطاع الزراع#ي دورًا هام#ًا ف#ي         الق
الكلية من إجمالي قيمة الصادرات  %3.22 مليون دوالر تمثل نحو 6749.267الزراعية العربية نحو 

ة لل#دول   ح#ين بل#غ متوس#ط قيم#ة ال#واردات الزراعي#            يف#  ،   2001-1999العربي#ة آمتوس#ط للفت#رة       للدول  
 يمن إجمال  % 17.59 ما يعادل    ي مليون دوالر أ   27156.35العربية خالل نفس الفترة ما يقرب من        

 .قيمة الواردات العربية الكلية 
 

 : الزراعي في الناتج المحلى اإلجمالي إلنتاجاألهمية النسبية ل: 1-1-1
 

لكثي#ر م#ن ال#دول العربي#ة       اي إح#داث التنمي#ة االقتص#ادية ف#    ي ف# يتقوم الزراعة بدور هام و رئيس#    
لل##دول ي  الن##اتج المحل##ى اإلجم##الي الزراع##ي ف##إلنت##اج أن مس##اهمة اإل##ى) 1(وتش##ير بيان##ات الج##دول رق##م 

، وق#د تباين#ت نس#بة مس#اهمة      % 11.4 تمث#ل نح#و     2001-1999العربية بصفة عام#ة آمتوس#ط للفت#رة         
فق#ًا ألهمي#ة القطاع#ات االقتص#ادية         الن#اتج المحل#ى م#ن دول#ة ألخ#رى وذل#ك و             ي إجم#ال  يالناتج الزراع#ي ف#    

 مقدمة الدول العربية من حيث نس#بة مس#اهمة الن#اتج الزراع#ي     ي السودان ف ي آل دولة ، ويأت    يالمختلفة ف 
 2001-1999آمتوس#ط للفت#رة    % 39.4 الن#اتج المحل#ى حي#ث بلغ#ت ه#ذه النس#بة       ي إجم#ال ي ف ياإلجمال

 ، الجزائ#ر حي#ث بلغ#ت نس#بة مس#اهمة إنتاجه#ا       يليها آ#ل م#ن س#وريا ، مص#ر ، ال#يمن ، المغ#رب ، ت#ونس         
 9.2،  % 12.4 ، % 12.6،  % 14.9، % 15.9، % 23.7 الن#اتج المحل#ى   ي إجم#ال يالزراعي ف 

 .على الترتيب ، ومن المالحظ أن هذه الدول بطبيعتها دول زراعية % 
 فتأتى السعودية   يلقوم للدخل ا  ي تعتمد على قطاع البترول آمصدر رئيس      التيأما بالنسبة للدول العربية و    

 الن#اتج المحل#ى حي#ث     ي إجم#ال  ي ف#  ي مقدمة تلك الدول من حيث نسبة مساهمة الناتج الزراع#ي اإلجم#ال            يف
 يليها آل من اإلم#ارات ،س#لطنة عم#ان ،    2001-1999وذلك آمتوسط للفترة  % 5.2بلغت هذه النسبة  

عل###ى  % 0.4،  %0.8،  %2.21،  %3.1البح###رين ، الكوي###ت حي###ث بلغ###ت نس###بة المس###اهمة نح###و  
 .الترتيب آمتوسط لنفس الفترة 

 

 :المساحة الزراعية : 1-1-2 
 

 المس#تغلة   تشغلها األقط#ار العربي#ة إال أن نس#بة المس#احة      التيبالرغم من اتساع الرقعة الجغرافية      
 م#ا  2001 ع#ام  ي الزراع#ة تعتب#ر مح#دودة ، حي#ث تبل#غ مس#احة األراض#ي المزروع#ة ب#الوطن العرب#                يف

 ي المساحة الجغرافية للوطن العربيمن إجمال % 4.61 ما يعادل ي مليون هكتار أ   64.819 يقرب من 
، ويرج##ع تواض##ع ه##ذه النس##بة وع##دم اس##تغالل المس##احات  ) 2(، وه##ذا م##ا توض##حه بيان##ات الج##دول رق##م  

وفر  قد تتالتي مالية و� بشرية �المتاحة االستغالل األمثل لنقص مقومات االستغالل سواء آانت طبيعية 
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 بعض األقطار وال تتوفر لدى بعض اآلخر ، وبمزيد من التنسيق والتعاون ب#ين ال#دول العربي#ة يمك#ن                يف
 الزراعي ومن ثم إلنتاجزيادة تلك النسبة من األراضي المستغلة ، األمر الذي ينعكس بدوره على زيادة ا

  . ي تدعيم االقتصاد القوميتزايد نسبة مساهمة الناتج الزراعي ف
 
 ) 1( رقم جدول

 األهمية النسبية لمساهمة الناتج الزراعي اإلجمالي في الناتج المحلى اإلجمالي
 )مليون دوالر. (2001 � 1999للدول العربية  آمتوسط للفترة 

 الناتج الدولة
 يالزراعي اإلجمال

 الناتج
 % يالمحلى اإلجمال

 1.9 8471.7 163.7 األردن
 3.1 64438.3 1981 اإلمارات
 0.8 7508 59.7 البحرين
 12.4 19800.7 2448 تونس
 9.2 52356.7 4805.3 الجزائر
 5.2 178784.7 9353 السعودية
 39.4 11224 4425 السودان
 23.7 18257.7 4327 سوريا

 2.21 18494 401.3 سلطنة عمان
 0.4 32607 130 الكويت
 15.9 92533.7 14686 مصر
 12.6 33798.7 4271.7 المغرب
 14.9 8640.7 1285.3 اليمن

 21.1 147574.7 31109 باقى الدول
 11.4 694490.3 79446أجمالي الدول العربية

 .22المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ، المجلد رقم : المصدر 
 

 :الموارد البشرية : 1-1-3 
 وحتى الوقت الحاض#ر مجموع#ة م#ن المتغي#رات الجوهري#ة      شهدت الفترة منذ بداية عقد الستينات   

 للعديد من الدول العربية ومن بين هذه المتغيرات انخف#اض نس#بة م#ن       ي واالجتماع ي الهيكل االقتصاد  يف
 .يعيشون على الزراعة من السكان ومن ثم تناقص حجم العمالة الزراعية 

 ملي#ون  290.17 م#ا يق#رب م#ن    2001 ع#دد س#كان ال#دول العربي#ة مجتمع#ة ع#ام              يويقدر إجم#ال   
، حي##ث يبل##غ ع##دد الع##املين    % 9.23نس##مة  يمث##ل ع##دد الع##املين بالزراع##ة م##ن ه##ؤالء الس##كان بنح##و     

 ملي#ون نس#مة ، وه#ذا م#ا توض#حه بيان#ات الج#دول         26.783 بنحو   يبالزراعة على مستوى الوطن العرب    
لسكان الع#املين بالزراع#ة حي#ث تبل#غ      مقدمة الدول العربية من حيث عدد اي،  ويأتى السودان ف  ) 2(رقم  

 ، 2001 عدد العاملين بالزراعة على مستوى الوطن العربي وذلك ع#ام       يمن إجمال  % 24.56نسبتهم  
 5.49،  % 15.73ثم آ#ل م#ن المغ#رب ،س#وريا ، اليمن،الجزائ#ر بنس#بة              % 18.33يليه مصر بنسبة    

 . على الترتيب  % 4.95، 5.23%،% 
 )2(جدول رقم 

 لجغرافية والمساحة المزروعة وعدد السكان الكلى وعدد العاملين بالزراعة المساحة ا
  2001على مستوى األقطار العربية عام 
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 الدولة
 المساحة
  الجغرافية
 باأللف هكتار

 المساحة
 المزروعة
باأللف هكتار

% 
 يإجمال

 عدد السكان
 باأللف نسمة

القوى العاملة 
 الزراعية
 باأللف نسمة

األهمية 
ة النسبي
 يللعاملين ف
 الزراعة

 0.28 74.9 5182 4.48 400.4 8928.7 األردن
 0.43 114.25 3287.84 3.15 263.73 8360 اإلمارات
 0.04 9.74 716.09 7.67 5.42 70.66 البحرين
 2.54 681.67 31.529728.4 5114.98 16230 تونس
 4.95 1326 30836 3.43 8169.23 238174.1 الجزائر
 2.12 567.54 21412.96 2.38 5126 214969 السعودية
 24.56 6577.28 31913 16780.266.71 250000 السودان
 5.50 1473 29.4316720 5449.9 18518 سوريا

 0.53 140.99 2478 0.24 73.97 30950سلطنة عمان
 0.07 19.29 2275.37 0.29 5.12 1781.8 الكويت
 18.33 4910 65336 3.33 3337.14 100160 مصر
 15.73 4214 12.4329170 8832.5 71085 المغرب
 5.23 1400 18800 3.01 1668.8 55500 اليمن

 19.69 5274.62 52316.93 2.45 9591.8 391419 باقى الدول
 يإجمال

الدول 
 العربية

1406146.264819.254.61 290172.5926783.28100 

 .22 الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ، المجلد رقم المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،: المصدر 
 
 
 :التجارة الخارجية : 1-1-4
 

 يتعتبر الصادرات بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة مصدرًا أساسياً من مصادر النقد األجنبي 
ف م#ن ح#دة    تمويل خطط التنمي#ة االقتص#ادية م#ن ناحي#ة وللتخفي#     يللعديد من الدول العربية والذي يسهم ف      

 . ميزان المدفوعات من العمالت األجنبية من ناحية أخرى يالعجز ف
 أن متوسط قيمة الصادرات الزراعية للوطن العربي خالل إلى) 3(تشير بيانات الجدول رقم  
من أجمالي  % 3.22 مليون دوالر آي ما يعادل 6749.27 قدرت بنحو 2001-1999الفترة 

 .ما فيها البترول خالل نفس الفترة صادرات الوطن العربي الكلية ب
وتأتى تونس في مقدمة الدول العربية بالنسبة للصادرات الزراعي#ة إذ تمث#ل ص#ادراتها م#ا يع#ادل         
 ، يليه#ا آ#ل      2001-1999من أجمالي قيمة الص#ادرات الزراعي#ة العربي#ة آمتوس#ط للفت#رة               % 15.74

نة عم##ان ، األردن  وذل##ك بأهمي##ة نس##بية  م##ن المغ##رب ، اإلم##ارات ، س##وريا ، مص##ر ، الس##عوديه ، س##لط 
عل###ى   % 5.2،  % 6.81،  % 7.61،  % 8.48،  % 8.8،  % 12.74،  % 14.68مق###دارها  

  .2001-1999الترتيب وذلك من أجمالي قيمة الصادرات الزراعية العربية آمتوسط للفترة 
 دوالر آمتوس##ط  ملي##ون27156.35أم##ا بالنس##بة لل##واردات الزراعي##ة العربي##ة فق##د ق##درت بنح##و  

 .من أجمالي قيمة الواردات الكلية للدول العربية  % 17.59 آي ما يعادل 2001-1999للفترة 
وتأتى السعودية في مقدمة الدول العربية بالنسبة للواردات الزراعية حيث تمثل قيمة وارداتها ما     

 ، يليه#ا    2001-1999 من أجمالي قيمة الواردات الزراعية العربي#ة آمتوس#ط للفت#رة           % 20.94يعادل  
،  % 11.53،  % 12.59آل من مصر ، اإلمارات ، الجزائر ، المغرب وذلك بأهمية نسبية مقدارها          
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على الترتيب وذلك من أجمالي قيمة الواردات الزراعي#ة العربي#ة آمتوس#ط للفت#رة                % 5.0،  % 10.42
1999-2001.  

 

   :بي  الزراعي العرإلنتاجإنتاج النخيل ومساهمته في ا : 1-2

 :األهمية النسبية المساحية للنخيل : 1-2-1

والذي يوضح األهمية النسبية المساحية للنخيل بالنسبة للمس#احة      ) 4(بدراسة بيانات الجدول رقم     
 : يتضح اآلتي 2001-1999المزروعة على مستوى األقطار العربية آمتوسط للفترة 

 م#ا يق#رب   �2001 1999توس#ط للفت#رة     آمفي الوطن العربي    تقدر المساحة المزروعة بالنخيل     
 . من إجمالي المساحة المزروعة بالوطن العربي% 1.24 ألف هكتار أي ما يعادل 808.31من 

 تش#غلها زراع#ات النخي#ل      الت#ي وتأتى دولة اإلمارات ف#ي مقدم#ة ال#دول العربي#ة م#ن حي#ث النس#بة                  
وذلك آمتوس#ط للفت#رة      % 71.42 بالنسبة إلجمالي المساحة المزروعة بكل دوله حيث بلغت هذه النسبة         

 % 47.64البح#رين ، الكوي#ت ، الس#عودية وذل#ك بنس#بة        ، تليها آل من سلطنة عم#ان ،        1999-2001
 أن للنخيل مكانة مميزة ف#ى القط#اع   إلىمما يشير .على الترتيب    % 2.83، % 23.17،   % 28.81،

 .الزراعي بتلك الدول 
 

 
 ) 3(جدول رقم 

 ات والواردات الزراعية على مستوى األقطار العربيةاألهمية النسبية للصادر
 2001-1999 آمتوسط للفترة 

 مليون دوالر 

صادرات  الدولة
 صادرات آلية زراعية

 %
للصادرات 
 الزراعية

واردات 
 واردات آلية زراعية

 %
للواردات 
الزراعية

 3.22 4399.95 874.18 5.2 2010.70 350.94 األردن
11.53 33457.1 3130.59 12.74 42742.15 859.99 اإلمارات
 1.67 4224.78 453.09 1.56 5114.19 105.38 البحرين
 4.43 10017.09 1203.42 15.74 1062.106908.25 تونس
10.42 7295.05 2828.12 1.82 17242.63 122.71 الجزائر
20.94 30116.53 5687.45 7.61 66257.78 513.44 السعودية
 2.39 1517.72 648.06 4.52 1428.49 305.31 السودان
 3.05 4195.39 828.74 8.80 4485.657 593.67 سوريا

 3.86 5609.19 1048.20 6.81 3977.07 459.89سلطنة عمان
 4.52 7503.62 1227.29 1.34 15932.4 90.34 الكويت
12.59 14207.28 3418.86 8.48 4119.35 572.76 مصر
 5.0 9314.07 1358.52 14.68 6131.47 990.61 المغرب
 2.82 2203.41 766.54 1.41 3026.34 94.99 اليمن

13.56 20297.25 3683.29 9.29 30543.84 627.14 باقى الدول
 أجمالي
الدول 
 العربية

6749.27209920.33100 27156.35154358.43100 

 .22الزراعية العربية ، المجلد رقم المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات : المصدر 
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 )4(جدول رقم 
  على مستوى األقطار العربية بالنسبة للمساحة المزروعةاألهمية النسبية لمساحة النخيل

 2001-1999 آمتوسط للفترة 
 

 *مساحة النخيل الدولة
 باأللف هكتار

المساحة المزروعة
 % باأللف هكتار

 0.14 400.13 0.57 األردن
71.42 252.48 180.33 تاإلمارا
28.81 5.45 1.57 البحرين
 0.66 5209.02 34.2 *تونس 
 1.19 8207.41 98.0 الجزائر
 2.83 5027.33 142.17 السعودية
 0.17 16804.76 28.7 *السودان
 0.02 5434.73 1.0 سوريا

47.64 74.60 35.54 سلطنة عمان
23.17 5.61 1.3 *الكويت
 0.87 3307.66 28.88 مصر
 0.37 9015.33 33.03 المغرب
 1.36 1668.69 22.67 اليمن
 2.1 9521.45 200.36 *باقى الدول

 1.24 64934.66 808.31 الدول العربيةي جمالإ
 .22المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ، المجلد رقم : المصدر 

* Source: web site of   FAOSTAT: http://appsl.fao.org./ 
 
 :األهمية النسبية للنخيل بالنسبة لمحاصيل الفاآهة  : 1-2-2

 إلنت#اج يحتل النخيل المرتبة الثانية بين محاصيل الفاآهة على مستوى الوطن العرب#ي م#ن حي#ث ا          
 % 17.45 أي ما يعادل 2001 � 1999وذلك آمتوسط للفترة  ألف طن 4662.45حيث يبلغ إنتاجه 

ألف طن ، وه#و  26724.6من متوسط إنتاج الوطن العربي من الفاآهة خالل نفس الفترة والمقدر بنحو            
في حين تأتى الموالح الزيتون ،  ، التفاح، العنب ، الموزالمانجو ،    :يسبق في الترتيب آل من محاصيل       

 العرب##ي م##ن الفاآه##ة م##ن متوس##ط إنت##اج ال##وطن  % 26.88ف##ي المرتب##ة األول##ى بأهمي##ة نس##بية مق##دارها  
 ). 5( وهذا ما توضحه بيانات الجدول رقم 2001-1999آمتوسط للفترة 
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 ) 5(جدول رقم 
  محاصيل الفاآهةالنخيل بالنسبة ل إلنتاجاألهمية النسبية 

 2001-1999 آمتوسط للفترة بالوطن العربي
 % ألف طن المحاصيل  باأللف طنإلنتاجا

 26.88 7183.87 الموالح
 10.7 2859.63 العنب
 3.98 1063.11 المانجو
 5.64 1508.19 الموز
 1.29 343.70 نالتي
 5.74 1533.19 التفاح
 2.08 555.33 رمان
 11.42 3054.18 الزيتون
 17.45 4662.45 النخيل

 14.82 3960.95 محاصيل أخرى
 100 26724.6 أجمالي الفاآهة والنخيل

 .22الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ، المجلد رقم المنظمة العربية للتنمية : المصدر 
 

 :النخيل في التجارة الخارجية  إلنتاجاألهمية النسبية  : 1-2-3
 أن متوسط قيمة الصادرات العربية من إنتاج النخيل آمتوس#ط  إلى) 6(تشير بيانات الجدول رقم    
م##ن متوس##ط قيم##ة   % 2.34دوالر آي م##ا يع##ادل   ملي##ون 158.22 تق##در بنح##و  2001-1999للفت##رة 

 ملي#ون دوالر ، وم#ا يع#ادل نح#و     6749.27الصادرات الزراعية العربية خالل تلك الفترة والبالغة نح#و   
 والبالغ#ة نح#و   2001-1999من متوسط قيمة الصادرات العربية من الفاآه#ة خ#الل الفت#رة            % 22.17

 . مليون دوالر 713.73
م#ة ال#دول العربي#ة ال#ذي تمث#ل ص#ادرتها م#ن التم#ور نس#بة مرتفع#ة م#ن ص#ادراتها               وتأتى الجزائر ف#ي مقد    

ث#م آ#ل م#ن ت#ونس      % 6.14تليه#ا دول#ة اإلم#ارات بنس#بة        % 15.17الزراعية حيث بلغ#ت ه#ذه النس#بة         
 .على الترتيب % 3.71،  % 5.61والسعودية بنسبة 

توس#ط قيم#ة ال#واردات العربي#ة م#ن          أما بالنسبة لواردات الدول العربية م#ن إنت#اج النخي#ل فيق#در م              
م##ن  % 0.29 ملي##ون دوالر آي م##ا يع##ادل   77.52 بنح##و 2001-1999إنت##اج النخي##ل خ##الل الفت##رة    

 مليون دوالر ، وما 27156.35أجمالي قيمة الواردات الزراعية العربية خالل تلك الفترة والبالغة نحو   
 .الفاآهة خالل تلك الفترة من أجمالي قيمة واردات الدول العربية من  % 7.61يعادل 

 تمثل قيمة وارداته#ا م#ن التم#ور نس#بة مرتفع#ة م#ن أجم#الي        التيوتأتى االمارات في مقدمة الدول العربية    
تليها آ#ل م#ن ال#يمن ، س#وريا ، ث#م األردن         % 1.66 إلىقيمة وارداتها الزراعية حيث تصل هذه النسبة        

 . على الترتيب 0.32،  % 0.54،  % 0.83بنسبة 
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 )6(دول رقم ج
 آل من التمور والفاآهة والصادرات والواردات الزراعيةقيمة صادرات وواردات 

 2001-1999على مستوى األقطار العربية آمتوسط للفترة 
 مليون دوالر

صادرات  الدولة
 التمور

صادرات 
 زراعية

صادرات 
 الفاآهة

واردات 
 التمور

واردات 
 زراعية

واردات 
 الفاآهة

 34.85 874.18 2.81 11.98 350.94 0.31 األردن
284.35 3130.59 51.89 107.3 859.99 52.84 اإلمارات
 41.44 453.09 0.57 0.01 105.38 0 البحرين
 12.26 1203.42 0.16 1062.1072.40 59.60 تونس
 1.90 2828.12 00 18.63 122.71 18.61 الجزائر
260.57 5687.45 0.25 20.91 513.44 19.04 السعودية
 2.68 648.06 00 3.25 305.31 0.39 السودان
 39.31 828.74 109.324.46 593.67 0.26 سوريا

 40.66 1048.20 0.14 6.72 459.89 4.82 سلطنة عمان
121.28 1227.29 2.13 6.39 90.34 0.05 الكويت
 58.54 3418.86 0.15 39.67 572.76 2.17 مصر
 13.95 1358.52 271.723.38 990.61 0.07 المغرب
 22.68 766.54 6.37 10.26 94.99 0.02 اليمن

 84.63 3683.29 5.21 35.17 627.14 0.04 باقى الدول
إجمالي الدول 
27156.351019.1 158.226749.27713.7377.52 *العربية

 .22مجلد رقم المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ، ال: المصدر 
  ال تشمل العراق * 

  بيانات غير متاحة 00
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 الباب الثاني
 

  زراعة النخيل وإنتاج التمورعلى               العوامل البيئية وأثرها 
 في الوطن العربي 

 
 : المناخ 1-2-

 

يعتبر الوطن العربي من أآثر المناطق الجغرافية مالءمة لزراعة أشجار النخيل في الع#الم حي#ث      
 تتمي#ز بمناخه#ا الج#اف     الت#ي تتطابق المتطلبات البيئية لشجرة النخيل مع الظ#روف المناخي#ة الس#ائدة في#ه و              

ودرجة حرارتها العالي#ة إذ تق#ع معظ#م ال#دول العربي#ة ف#ي أط#ار من#اطق ح#زام النخي#ل والمح#دد فيم#ا ب#ين                        
 أن أال. لتم#ور   شمال خط اإلس#تواء وال#ذي تج#ود في#ه زراع#ات النخي#ل وإنت#اج ا               27 - 16خطي عرض   

 التم#ور  متد زراعة وأنت#اج ت النمو في مدى واسع من الظروف البيئية حيث       أشجار النخيل لها القدرة على    
خ#ط  يعتب#ر  عتبر الحافة الش#مالية لزراع#ة النخي#ل وإتن#اج التم#ور بينم#ا        شماآل الذي ي 35حتي خط عرض    

 فأنه ينم#و   إلنتاجخية غير مالئمة ل    شماآل هو الحافة الجنوبية أما عند زراعتة في ظروف منا          10عرض  
أن أنتشار زراعة النخي#ل وأثم#ارة بص#ورة أقتص#ادية         وعليه ف . بصورة جيدة آشجرة زينة وال ينتج ثمار        

 نوجزه#ا فيم#ا     الت#ي ويستلزم أستيفاء أحتياجات مناخية محددة وبخاصة درجة الحرارة والرطوب#ة الجوي#ة             
 :يلي

 
 : درجات الحرارة -2-1-1
 

ات الحرارة من أهم العوامل المحددة النتشار زراعة النخيل واثم#ارة بحال#ة إقتص#ادية    تعتبر درج   
حيث يناسبه المناطق الحارة الجافة صيفٌا وذات الشتاء المعتدل الخالي من األمطار والذي ال تنخفض فية 

 تق#ل ع#ن    درج#ة ح#رارة ال  إلىولكي تزهر األشجار فأنها تحتاج      ، م لفترة طويلة    º 9درجة الحرارة عن    
18 º                  م في الظل وال تعطي ثمارها اال اذا آان متوسط الحرارة اليومي ال يقل ع#نº25 ولك#ي تص#ل   . م

الب#د أن يك#ون الص#يف طوي#ل وح#ار خاص#ة خ#الل تح#ول الثم#ار م#ن           ) التم#ر ( مرحل#ة النض#ج   إلىالثمار  
حلتين ف#إن الثم#ار ال   أما اذا إنخفضت درجات الحرارة خالل ه#اتين الم#ر  ،  التمرإلى الرطب ثم إلىالبسر  
 مرحل#ة التم#ر آم#ا ه#و الح#ال ف#ي العدي#د م#ن أق#اليم دول ح#وض البح#ر األب#يض المتوس#ط مم#ا                   إل#ى تصل  

 . جني المحصول في مرحلة البسر أوالرطب وإنضاجه صناعيًاإلىيضطر المزارعين 
 منطق#ة وإن أقص#ى درج#ة ح#رارة ت#م        أيوال شك أن النخي#ل يتحم#ل أقص#ى درج#ات ح#رارة ف#ي                

م ف#ي  º 49.8م ف#ي الجزائ#ر و   49.2ºلها في أشهر مناطق إنتاج التمور ف#ي ال#وطن العرب#ي آان#ت        تسجي
جن#وب جمهوري#ة مص#ر    ( م في أس#وان  51ºم في البصرة بالعراق وº 50م في بغداد و º 49.4تونس و   
ارة فف##ي األق##اليم الش##ديدة الح##ر ، ول##م يع##رف حت##ى اآلن أقل##يم ح##ار ال تس##تطيع النخل##ة تحمل##ة   ، ) العربي##ة 

آشمال السودان وجنوب جمهورية مصر العربية يعطي النخيل أنتاجًا ال بأس به وإنم#ا يك#ون جاف#ًا يابس#ًا       
 . جفاف الجو المصحوب بشدة الحرارة إلىمتصلبًا ويرجع ذلك 

بينم##ا يت##أثر النخي##ل بدرج##ة آبي##رة بإنخف##اض درج##ة الح##رارة فتتوق##ف األش##جار ع##ن النم##و إذا          
 م تح#ت  º3وأن آ#ان يتحم#ل الص#قيع لفت#رة قص#يرة حت#ى       ، م º 9الظل عن  إنخفضت درجة الحرارة في     

ويذآر أن سعف النخيل المثمر بمزارع بغداد بالعراق قد تأثر ومات وجف عدد آبير منه عندما . الصفر 
م تحت الصفر وق#د آ#ان الض#رر آبي#رًا ف#ي ص#نف         º 7.7 إلى 1942إنخفضت درجة الحرارة في يناير      

لص#يف  إال أن#ه ع#اد ونم#ى ف#ي ا    ،  س#نوات حي#ث م#ات جمي#ع س#عفه      5-3ل#غ عم#ره   النخيل الغرس ال#ذى يب   
 . التالي مكونًا سعفًا جديدًا

حي#ث يختل#ف م#دى الض#رر        ، إن مقاومة أشجار النخيل إلنخفاض درجات الحرارة ليست مطلقة          
 الذى يحدث بأختالف عمر األشجار فالفسائل الصغيرة تكون أآث#ر عرض#ة للم#وت عن#د تعرض#ها للتجم#د         

 اإلخ#تالف ف#ي درج#ات    إل#ى مقارنة باألشجار الكبيرة آما تختلف األصناف في مدى تحملها ويرج#ع ذل#ك             
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وق#د  .  أخر أو ألختالف محتوى األشجار من المواد الذائب#ة ف#ي الخالي#ا           إلىعزل القمة النامية من صنف      
  :إلىقسمت أصناف التمور حسب درجة تحملها للصقيع 

 الساير والثوري ، الخستاوي ، األشرسي ، الحياني ، الزاهدي :  أصناف تتأثر تأثيرًا خفيفًا -1
، القنط###ار ، العم###ري ، ال###ديري ، البرح###ي ، دجل###ة ن###ور  : أص}}}ناف تت}}}أثر بدرج}}}ة متوس}}}طة -2

 .المجهول و المكتوم ، المناخر ، الخضراوي 
 .الخالص  ، الحالوي ، الغرس ، الريم  : أصناف تتأثربدرجة آبيرة -3

 يتع#رض له#ا وإن   الت#ي  مدى اإلنخفاض في درج#ة الح#رارة وط#ول الم#دة          علىف   آذلك فإن الضرر يتوق   
 .الضرر يكون بالغآ إذا طالت المدة أو انخفضت درجة الحرارة بدرجة آبيرة 

 درجات حرارة مرتفعة نسبيآ آل أشهر الصيف وأن أعلى معدل        إلىويحتاج النخيل بصفة عامة     
ولدرج#ة الح#رارة أيض#ًا ت#أثير واض#ح      . م 38º -32ب#ين  لنمو أشجار النخيل يحدث عند درجة حرارة ما     

م درج#ة الح#رارة المثل#ى إلنب#ات حب#وب اللق#اح ث#م تتن#اقص                º 35 إنبات حبوب اللقاح وتعتبر درج#ة        على
 .لتلقيح  يؤثر في نسبة عقد الثمارم آما أن الجو البارد أثناء موسم اº 43سرعة إنباتها آثيرًا عند 

) وح#دات حراري#ة     ( اريآ ناجح#آ يل#زم ت#وفر احتياج#ات حراري#ة            ولكي تعطي النخلة محصوآل تج    
محددة خالل موسم نمو الثمار وتختلف آمية الوحدات الحرارية الالزمة باختالف األصناف ونوع الثمار 

وبالت##الي تك##ون الثم##ار الناتج##ة غي##ر مطابق##ة     ،  مرحل##ة النض##ج المناس##بة   إل##ىوإال ف##ان الثم##ار ال تص##ل   
وتحس#ب ه#ذه الوح#دات    .  يتميز بها الصنف عندما يستوفي إحتياجاتة الحراري#ة       لتياللمواصفات القياسية   

 نهاي#ة ش#هر   إل#ى  يوم#ًا بداي#ة م#ن ش#هر م#ايو      184 أساس أن موسم نمو ونضج الثمار يبلغ     علىالحرارية  
وه##ي الح##د األدن##ى  (م º 18وذل##ك بحس##اب مجم##وع متوس##ط المع##دل الي##ومي للح##رارة ناقص##ًا     ، أآت##وبر 
 سبيل المث#ال تبل#غ آمي#ة الوح#دات الحراري#ة      خالل هذه الفترة وعلى) نمو الثمار يبدء عندها يالتللحرارة  

م وفي جنوب مصر في منطق#ة أس#يوط   º 2402م وفي البصرة    º 2363في العراق تحت ظروف بغداد      
1832 º    2668م وفي أسوان º                   2376م أما ف#ي المملك#ة العربي#ة الس#عودية فق#د بلغ#ت ف#ي الري#اض º م
وترجع أهمي#ة دراس#ة اإلحتياج#ات الحراري#ة         . م  º 2730م وفي الظهران    º 2548مدينة المنورة   وفي ال 

ية زراعة األصناف بنجاح في مناطق إمكان أهمية المعرفة المسبقة بإلىلألصناف المختلفة في آل منطقة 
ة أو  صنف من أصناف التمور في منطقة جديدأيأخرى حيث أنه من الضروري قبل التفكير في زراعة 

دراس#ة درج#ات الح#رارة الس#ائدة ف#ي ه#ذه المنطق#ة م#ن واق#ع بيان#ات                ، إستيراد أص#ناف جدي#دة لزراعته#ا        
األرصاد الجوية لعدة سنوات لحساب الوحدات الحرارية المتوفرة بها لتقدير مدى نجاح األصناف المراد             

 . زراعتها بها 
م º 1400-1200ري#ة م#ا ب#ين     يتوفر فيها مجم#وع وح#دات حرا    التيوبصفة عامة فإن المناطق     

بمتوسط درجة حرارة يومي ال يق#ل  )  أخر أآتوبرإلىمن أول شهر مايو ( خالل فترة نمو ونضج الثمار      
 تبلغ آمية الوحدات الحراري#ة فيه#ا خ#الل    التيأما المناطق   . م تصلح لزراعة األصناف الرطبة      º 25عن

م فإنه##ا تناس##ب º 27مي ال يق##ل ع##ن م بمتوس##ط درج##ة ح##رارة ي##وº 1800-1600نف##س الفت##رة م##ا ب##ين 
م º 32  ع#ن  متوسط ح#راري ي#ومي ال يق#ل   إلىأما األصناف الجافة فهى تحتاج      . األصناف النصف جافة  

 . م º 3000-2500بمجموع وحدات حرارية تتراوح ما بين 
    
 : الرطوبة الجوية واألمطار -2-1-2
 

رطوبة الجوية واألمطار خاصه خالل  جو جاف خال من الإلى اإلقتصادي للتمور   إلنتاجيحتاج ا 
ورغم أن جميع األقطار العربية تقع ضمن المدى الذي ي#نجح في#ه زراع#ة     . فترتي التلقيح و نضج الثمار      

.                                  إلنتاج اعلىؤثر سلبًا يإال أن تساقط األمطار وأرتفاع الرطوبة الجوية قد ، وإنتاج التمور
فق##د تعي##ق األمط##ار الربيعي##ة الغزي##رة خ##الل فت##رة التزهي##ر والتلق##يح م##ن زراع##ة نخي##ل التم##ر           

           نظ##رٌا لم##ا  ، ج الثم##ارآمحص##ول تج##اري حت##ى إذا ت##وفرت اإلحتياج##ات الحراري##ة المالئم##ة لنم##و ونض##       
تسببه سقوط األمطار أثن#اء أو بع#د أج#راء عملي#ة التلق#يح مباش#رة  م#ن إعاق#ة إلتم#ام عملي#ة التلق#يح حي#ث                             

آما يحدث في المناطق الغربية من الصومال حيث ،  تلف أو فقد حبوب اللقاح إلىتؤدي األمطار الغزيرة    
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ي الربيع والخريف وبذلك لم تنجح أشجار النخيل في إنتاج  مم في فصل1000 أآثر من إلىتبلغ األمطار 
 . التمور وأصبح الناس تحتفظ بأشجارهم للزينه فقط 

تس#ببت أنخف#اض درج#ة الح#رارة        ) عل#ى المح#يط االطلنط#ي       (وفي المنطقة الس#احلية الموريتاني#ة       
اخ وق#د ت#ؤثر هط#ول    وإرتفاع الرطوبة في عدم تطوير زراعة النخيل في هذه المنطق#ة لع#دم مالءم#ة المن#           

 ف#ي آثي#ر   2003وآما حدث أيض#ًا ه#ذا الموس#م    % 30 -25 عقد الثمار بنسبة     علىاألمطار لمدة طويله    
من مناطق زراعة النخيل في مصر حيث تسببت هطول األمطار المصحوبه بأنخفاض آبير في درج#ات   

 .بنسبة آبيرة ) شيص(الحرارة في موسم التلقيح في وجود ثمار غير مخصبة 
 إل#ى ا تسبب األمطار وأرتف#اع نس#بة الرطوب#ة الجوي#ة المص#حوبه بال#دفء قبي#ل موس#م التلق#يح              آم

وه#و م#رض واس#ع اإلنتش##ار ف#ي معظ#م من##اطق      ، ) م##رض خي#اس طل#ع النخي##ل  (اإلص#ابة بعف#ن الن#ورات    
النخي##ل مث##ل منطق##ة البص##رة ب##العراق وواح##ات القطي##ف بالمملك##ة العربي##ة الس##عودية وف##ي من##اطق ش##مال   

 . من المغرب وحتى ليبيا أفريقيا
وتسبب سقوط األمطار أثناء نضج الثمار أيضًا أضرارًا فادحة للثمار نتيجة إصابتها بالعدي#د م#ن          

 تعرض#ها ألض##رار  عل##ىوإس##وداد القم#ة وتفل##ق الثم#ار ع#الوة    ) الوش#م (األم#راض منه#ا م##رض التش#طيب    
آم#ا ه#و الح#ال ف#ي دول المغ#رب       .  إلنت#اج ثانوية أخرى آالعفن والتخمر والتحمض مما ين#تج عن#ة تل#ف ا            

العربي في ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا وأيضًا في دول الخليج العربي في المناطق الساحلية القريبة 
وتأثير األمطار يكون حسب مدى غزارته#ا وإس#تمرارها حي#ث تبل#غ أحيان#ًا الخس#ائر الناجم#ة                   . من البحر   

  .1991 � 1969 -1967ث في الجزائر أعوام  آما حدإلنتاجمن ا% 80 أآثر من إلىعنها 
آما أن هطول أمطار الشتاء مبك#رًا قبي#ل وخ#الل جن#ي المحص#ول يعي#ق عملي#ة الجم#ع ويع#رض                     

 جني الثمار قبل نضجه آما يحدث إلىمما يضطر المزارعين ، الثمار لإلصابة بمسببات التعفن والتخمر 
وفي الخرطوم وعطب#رة بالس#ودان وف#ي واح#ات نف#زاوة       ، في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية       

وتتفاوت أصناف النخيل في درجة تحملها ألض#رار أرتف#اع الرطوب#ة النس#بية واألمط#ار وأمك#ن         . بتونس  
  :إلىتقسيمها 
، الخض##راوي  ، الث##وري  ، الخس##تاوي  ، ال##ديري  : أص##ناف تتحم##ل أض##رار الرطوب##ة العالي##ة      •

 .والخنيزي  والساير ، الحالوي 
 .الخالص والبرحي ، الزاهدي : ناف متوسطة التحمل أص •
 .الحياني و الغرس ، دقلة نور : أصناف قليلة التحمل  •

 :وعموما فأنه يمكن ببعض المعامالت الزراعية التقليل من اآلثار السلبية ألرتفاع الرطوبة منها 
 .الثمار خف الثمار بآزالة عدد من الشماريخ من وسط السوباطة لضمان التهوية بين -
 . مسافات مناسبة على الزراعة -
 . تغطية العذوق بإسنعمال األغطية الورقية أو البالستيكية لحماية الثمار من األمطار-
 تبدأ فيها األمطار مبك#رًا والعم#ل عل#ى إنتخ#اب      التي زراعة األصناف المبكره النضج في المناطق        -
 .  مناطق  تساعد على تبكير نضج الثمار في هذه الالتياآلباء 

 يمكن زراعتها بنج#اح ف#ي منطق#ه م#ا     التيوتتفاعل الحرارة مع الرطوبة النسبيه لتحدد األصناف    
 س#بق الك#الم عنه#ا نج#د أن األص#ناف الرطب#ة يالئمه#ا المن#اطق           التي االحتياجات الحرارية    إلىفابإلضافه  

تطل##ب األص##ناف الجاف##ة بينم##ا ت % . 64-72 يت##راوح المتوس##ط الس##نوي للرطوب##ة النس##بية به##ا ب##ين الت##ي
وعموما يتحمل نخيل البلح انخف#اض الرطوب#ه         % . 30مناطق التزيد متوسط الرطوبه النسبيه فيها عن        

 .آما هو الحال في الواحات والمناطق الصحراوية  % 5 إلىالنسبيه 
 
 : الضوء -2-1-3
 

 يكث#ر فيه#ا   الت#ي أشجار نخيل البلح من األشجار المحبه للض#وء وتفش#ل ف#ي االثم#ار ف#ي المن#اطق             
آم##ا يالح##ظ ف##ي بس##اتين النخي##ل . الس##حب والغي##وم حت##ى ل##و ت##وفرت به##ا األحتياج##ات الحراري##ه المناس##به 

القديمة وذات الكثافة العالية أن نمو النخيل يكون غير طبيعي وتميل األشجار للنم#و الخض#ري وأس#تطالة           
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ون أن اس#تطالة الس#عف الح#ديث    وق#د ذآ#ر ماس#   .  ض#عيف  إلنت#اج الساق بحث#ًا ع#ن أش#عة الش#مس ويك#ون ا           
 عل##ىوإن زراع##ة أش##جار النخي##ل . وخروج#ه م##ن قل##ب النخل##ة يح##دث م##ا ب##ين غ#روب الش##مس وش##روقها   

ع#د م#ن العوام#ل الرئيس#ية ف#ي إنج#اح زراع#ة             ُتو الكامل#ة م#ن الض#وء        ستفادةمسافات مناسبة تسمح لها باإل    
 .النخيل وإنتاج محصول وفير وبمواصفات ثمرية جيدة 

 
 :الرياح  -2-1-4
 

 لمرون#ة ج#ذوعها وق#وة تثبي#ت ج#ذورها            مقاومة الري#اح نظ#راً     على      تتمتع أشجار النخيل بقدرتها     
آم#ا يتمي#ز خ#وص النخ#ل بالمتان#ة      ، الكثيفة بالتربة وآذلك تكوين األوراق ونظام اتصالها بأنس#جة الس#اق       

 تكون دوم#ًا  التيالصحراوية و النخل وخصوصًا في المناطق علىوالمرونة ومع ذلك للرياح تأثير ضار     
 : عرضه للرياح وذلك في األحوال التالية 

ق##د تس##بب العواص##ف الش##ديدة إس##قاط النخي##ل الطوي##ل الض##عيف المس##ن خاص##ة الموج##ود ف##ي أط##راف   •
 تنمو حول#ه دفع#ة   التيالبستان أو النامي في تربة ضحلة أو النخل الذي يتعرض لتقليع جميع الفسائل             

 . ضعف منطقة الفصل وتعرضها بالتالي للسقوط مما ينتج عنه، واحدة 
 فقد حبوب اللقاح وفش#ل عملي#ة     إلىقد تسبب الرياح الشديدة أثناء أو بعد إجراء عملية التلقيح مباشرة             •

 .التلقيح مما ينتج عنها أضرار آبيرة في المحصول 
ال حب#وب اللق#اح   قد تسبب الرياح الجافة الحارة سرعة جفاف مياسم األزهار وعندئذ التص#لح الس#تقب              •

( حيث ال تنبت حبوب اللقاح وبالتالي ال يتم االخصاب وعقد الثمار ويصبح الكثير منهاغير مخصب 
 .وعندما تكون الرياح باردة تسبب تساقط نورات الطلع األنثوي ) شيص 

هبوب الرياح الجافة الساخنة أثناء نمو ونضج الثمار تسبب في إنت#اج ثم#ار مائل#ة للجف#اف ومعرض#ة             •
يصبح النصف القريب من قمع الثمرة يابسًا مع بقاء قمة الثمرة شبه ل#ين  (إلصابة بمرض أبو خشيم  ل

 . آما يحدث في منطقة البصرة بالعراق ) 
عن##دما تتع##رض الثم##ار ف##ي ط##ور الرط##ب للري##اح الش##ديدة المحمل##ة ب##ذرات الرم##ال وخصوص##آ ف##ي       •

 .الواحات فإنها تضر بالثمار وتقلل من درجتها التجارية
قد تثير العواصف والرياح آثبان الرمال المتحرآة فتدفن ما يصادفها من نخيل آم#ا ح#دث ف#ي واح#ة              •

وفي منطقة وادي سوف بالجزائر  حيث سببت ، الهفوف بمنطقة اإلحساء بالمملكة العربية السعودية    
المغ#رب  آما تهدد زحف الرمل بساتين النخيل ف#ي  . العوصف الشديدة في دفن عدد آبيرًا من النخيل     

 . وليبيا وواحات نفزاوة بتونس وواحة سيوه بجمهورية مصر العربية 
وفراشة التمر والحشرة القشرية ) بوفروة(قد تساعد في نقل العديد من الحشرات مثل عنكبوت الغبار  •

 . أخر إلى أخرى أو من بستان إلىمن منطقة 
دة في المنطقة وسرعتها عند إنش#اء  وهذه األضرار تبرهن على مدى أهمية معرفة إتجاه الرياح السائ        

 قد تسببها هبوب الري#اح الش#ديدة  ب#بعض العملي#ات الزراعي#ة           التيبساتين النخيل ويمكن تجنب األضرار      
 :منها 
 آع##ادة عملي##ة التلق##يح ف##ي حال##ة هب##وب ري##اح ش##ديدة أثن##اء أو بع##د إجرائه##ا مباش##رة وينص##ح بتعطي##ة   -    

 .وب اللقاح ولحماية األزهار من الجفاف العذوق بعد التلقيح آي ال تتطاير حب
الع##ذوق ف##ي حال##ة تع##رض الثم##ار ف##ي ط##ور الرط##ب للري##اح وخصوص##آ   المحمل##ة  ) تكم##يم( تغطي##ة -    

 .بذرات الرمال آما يحدث في الواحات  
 . تفادي تقليع جميع الفسائل من جوار النخلة األم دفعة واحدة حتى ال تضعف منطقة الفصل -    
 .  أسيجة من سعف النخيل خارج البستان باتجاه الرياح حيث تتجمع عندها الرمال  عمل -    

 
 : عوامل التربة-2-2

 

،   أرض جي##دة ليعط##ي أفض##ل محص##ولإل##ىتحت##اج أش##جار النخي##ل مث##ل أش##جار الفواآ##ه األخ##رى  
وعل##ى ال##رغم م##ن أن أش##جار النخي##ل يمك##ن أن تنم##و ف##ي جمي##ع أن##واع األراض##ي إال أن آمي##ة المحص##ول  
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ومن المع#روف من#ذ ق#ديم الزم#ان ف#ي األقط#ار             . ونوعية الثمار تتناسب مع جودة األرض المنزرعة فيها         
أن شجرة نخيل التمر تستطيع التأقلم مع أنواع مختلفة من األراضي بما ،  تنتشر فيها زراعة النخيل      التي

ي الس#لتية الخفيف#ة العميق#ة      فيها األراضي الملحية والقلوية والجيرية ولكنه يجود بدرجة أآبر ف#ي األراض#            
 .حيث يكون أسرع نموًا وأغزر محصوًال منه في األراضي الطينية الثقيلة 

 : وأن التربة المالءمة لنمو أشجار النخيل وإنتاج التمور هى ما توافرت فيها الصفات التالية
ص العناص##ر العم##ق الك##افي والق##وام المالئ##م لتمك##ين الج##ذور م##ن النم##و واألمت##داد الطبيع##ي ألمتص##ا      -

الغذائي##ة االزم##ة والمي##اة الموج##ودة بب##اطن األرض خاص##ة إذا تع##رض النخي##ل للعط##ش وتمك##ن أيض##ا  
 . الجذور من تثبيت النخلة وعدم تعرضها للسقوط 

أن تحتوي على العناصر الغذائي#ة الض#رورية والالزم#ة لنم#و األش#جار س#واء العناص#ر الكب#رى مث#ل            -
أو العناص###ر الص###غرى ، والمغنس###يوم والكالس###يوم والكبري###ت النيت###روجين والفوس###فور والبوتاس###يوم 

 . لما لهذه العناصر من أهمية للنمو واإلثمار ، آالحديد والزنك والمنجنيز 
أن تس##تطيع اإلحتف##اظ بكمي##ات مناس##بة م##ن الرطوب##ة ال##ال زم##ة إلم##داد األش##جار بإحتياجاته##ا المائي##ة       -

  .ولتمكن الجذور من إمتصاص العناصر الغذائيه 
 تحت##وي عل##ى نس##بة م##ن الم##واد العض##وية ألهميته##ا ف##ي تحس##ين الخص##ائص الطبيعي##ة للترب##ة فه##ى  أن -

تساعد على تفكك التربة المتماسكة التقيلة آما تساعد على تماسك الترب#ة الرملي#ة وتعم#ل عل#ى زي#ادة                 
 . لما تحتويه من العناصر الغذائية الهامة ضافةآفاءة إحتفاظها بالماء باإل

آمي#ات زائ#دة م#ن آربون#ات وآلوري#دات وآبريت#ات آ#ل م#ن الص#وديوم والكالس#يوم           أال تحت#وي عل#ى    -
والمغنسيوم لتأثيرهم#ا عل#ى ملوح#ة وقلوي#ة الترب#ة حي#ث تش#كل ملوح#ة الترب#ة وقلويته#ا أح#د العوام#ل               

 .الهامة المؤثرة على صالحية التربة لزراعة النخيل 
 

 :تمر أمالح التربة وتأثيرها على نمو وإنتاج نخيل ال-2-2-1
 

نظرًا ألن زراعة نخي#ل التم#ر تنتش#ر ف#ي المن#اطق الص#حراوية القاحل#ة وش#به القاحل#ة حي#ث تق#ل               
فإن ترب هذه المن#اطق تحت#وي عل#ى نس#ب مرتفع#ة م#ن األم#الح القابل#ة لل#ذوبان وألن أش#جار                  ، األمطار  

حت#وي عل#ى نس#بة     غالب#ًا م#ا ت  الت#ي النخيل ف#ي ه#ذه المن#اطق أيض#ا تعتم#د ف#ي ريه#ا عل#ى المي#اه الجوفي#ة و                    
 . فإن نسبة ملوحة التربة تزداد خاصة في حالة قلة مياه الري ، مرتفعة من الملوحة 

وتكون التربة ملحية أو قلوية أذا أحتوت على أمالح قابلة للذوبان وتس#بب إنخفاض#ًا واض#حًا ف#ي               
ت وبالت#الي ت#ؤدي   آما تؤثر األمالح على آمية الم#اء المت#اح للنب#ا   ، خصوبة التربة وخصائصها الطبيعية  

 ع#دم ص#الحية   إل#ى  إح#داث نق#ص واض#ح ف#ي نم#و وإنت#اج األش#جار وق#د ت#ؤدي            إلىهذه العوامل مجتمعة    
 . معدالت مرتفعة إلىالتربة للزراعة إذا ما وصلت نسبة األمالح فيها 

وتصنف التربة بالنسبة لمحتواها من األمالح طبقاً للتحديد الذى وضعة مختبر دراسات الملوح#ة              
 .واليات المتحدة حسب الجدول التالي في ال
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 جدول تصنيف التربة حسب محتواها من األمالح
 

تصنيف التربة من          حيث 
 الملوحة 

 النسبة المئوية
 لألمالح في التربة

 التوصيل الكهربائي
 )سم / ملليموز( 

 4 � 0 0.15 -     0  تربة خالية من الملوحة-1
  8 - 4 0.35 � 0.15  تربة ذات ملوحة خفيفة-2
 16 � 8 0.65 � 0.35  تربة ذات ملوحة معتدلة -3
 16أآثر من  0.65أآثر من   تربة ذات ملوحة عالية-4

 
وطبقًا للتصنيف السابق وتقسيم أشجار الفاآهة حسب تحملها لألم#الح فأتض#ح أن أش#جار النخي#ل                 

، ة ال تص##لح لكثي##ر م##ن النبات##ات ول##ذا ق##د ينم##و ويج##ود ف##ي أراض##ي ملحي## ، م##ن أآثره##ا تحم##ًال لألم##الح 
 تنتش#ر فيه#ا   الت#ي ويستطيع نخيل التم#ر النم#و واإلثم#ار بحال#ة جي#دة إذا آان#ت أم#الح الترب#ة ف#ي الطبق#ات              

 6000أما إذا زادت أمالح الترب#ة ع#ن         ) .  جزء في المليون     6000 % ( 0.6الجذور النشطة أقل من     
 يق##ل آ##ل منهم##ا آلم##ا زادت نس##بة األم##الح وإذا م##ا  ج##زء ف##ي الملي##ون ف##إن النم##و واإلثم##ار يت##أثران حي##ث 

 جزء في المليون فإن اإلثمار يق#ل أو ينع#دم ويك#ون نم#و األش#جار ض#عيفًا وي#زداد                     10,000 إلىوصلت  
 .ضعف النمو آلما زاد ترآيز األمالح في التربة 

 أن األراض##ي س##يئة الص##رف ذات المنس##وب الم##ائي المرتف##ع ليس##ت مناس##بة لنم##و أش##جار النخي##ل 
حيث تعيق الجذور من أن تنشط وتباشر عملها في إمتصاص الماء والعناصر الغذائية والذى ينعكس أثرة 

فضًال ع#ن إن إرتف#اع مس#توى الم#اء األرض#ي      ، سلبًا على األشجار فيقل نموها أو يتوقف وآذلك اإلثمار  
في#ه نس#بة األم#الح ع#ن     ال تزي#د  (  تراآم األمالح في التربة حتى ولو آان#ت ت#روى بمي#اه حل#وة                إلىيؤدي  
ولك##ن ش##جرة النخي##ل تمت#از بتحمله##ا الرتف##اع مس##توى الم##اء األرض##ي حي##ث  ) .  ج#زء ف##ي الملي##ون  400

 الت#ي وذلك لوجود الفراغ#ات الهوائي#ة ف#ي ترآيب#ة و        ، تتحمل جذوره الغمر بالماء وتظل حيه لفترة طويلة         
 .توفر االوآسجين مما يمكنه من مقاومة الغمر بالماء 

 نب##ات للملوح##ة يختل##ف ب##إختالف ق##وام الترب##ة حي##ث تق##ل مقاوم##ة النبات##ات للملوح##ة   أيأن تحم##ل 
وقد وجد أن النخيل يتحمل الملوحة حتى درجات توص#يل آهرب#ي م#ا ب#ين               ، بزيادة نسبة الطين باألرض     

سم وذلك إذا آانت التربة رملية الق#وام وتق#ل مقاومت#ة حي#ث ال يتحم#ل ملوح#ة تزي#د         /  ملليموز 30 � 15
سم إذا آان قوام التربة طميية رملية وتنخفض وقاومتة جدًا في األراضي الطينية الثقيلة      /  ملليموز 4عن  

. 
 تج#رى لتحس#ين خ#واص الترب#ة وتخف#يض           الت#ي  أه#م العملي#ات الهام#ة        إل#ى والجدول الت#الي يش#ير      

 .ملوحتها للحصول على إنتاجية عالية 
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  تجرى لتحسين خواص التربةالتيأهم العمليات 
 

 عالجها مواصفاتها ع التربة   نو
ذات محتوى عالي من الطين 

وهذا يجعلها بطيئة  50-60%
 . النفاذية رديئة التهوية 

 رمل خالي من الملوحة إضافة
وسماد عضوي قديم متحلل 

 تخفيف تفكيك علىحيث يعمالن 
تماسك التربة وتحسين تهويتها 

 .ونفاذيتها للماء 
إرتفاع مستوى الماء األرضي 

 زيادة ملوحة أو إلىمما يؤدي 
 .قلوية التربة 

إنشاء شبكة مصارف للتخلص 
من مياه الري الزائدة لخفض 

 الحد إلىمستوىالماء األرضي 
المطلوب لتحسين التهوية 

 .  والنفاذية 

 : األراضي الطينية الثقيلة -1

وجود طبقات صماء تعيق نمو 
 إلىالجذور ونفاذية الماء وتؤدي 

.لماء األرضي إرتفاع مستوى ا

تكسي الطبقات الصماء بإستخدام 
 . محراث تحت التربة 

 علىوجود أمالح بيضاء مزهرة  .  األراضي الملحية -2
 .سطح التربة 

غسيل التربة إما سطحي إذا 
آانت الملوحة في الطبقات العليا 

أو غسيل جوفي إذا آانت 
 بها التيالطبقات السفلى هى 
 . ملوحة عالية 

 علىوجود أمالح سوداء مزهرة  .ي القلوية  األراض-3
 .سطح التربة 

 جبس زراعي لخفض إضافة
 ) (PHدرجة حموضة التربة  

القوام الرملي جيدة التهوية  . األراضي الرملية -4
 .والنفاذية 

 السماد العضوي المتحلل إضافة
لتحسين بناء التربة ولتعويض 

 .نقص العناصر الغذائية 
تعجن التربة عند زيادة ماء  .ة  األراضي الجيري-5

الري أو شدة تماسكها عند 
 .الجفاف 

 السماد العضوي القديم إضافة
المتحلل الذي يحسين من بناء 

التربة ونفاذيتها والتهوية الجيدة  
 : المياه ومدى توفرها -2-3
 

 إل#ى راع#ة النخي#ل   يعتبر توفر المياه عامآل هامآ للتوسع في زراعة النخي#ل حي#ث يتوق#ف نج#اح ز              
 الرغم من أن النخيل يتحمل الجفاف بالمقارنة بأشجار الفاآهة على إعطاءه آفايته من الماء علىحد آبير 
 .األخرى 

  

 :مصادر المياه في مناطق زراعة النخيل في الوطن العربي  2-3-1

 :تنحصر موارد الوطن العربي من المياه في 

  :األنهــار -1
 تجري فيها األنهار تروى من مي#اه أنهاره#ا آجمهوري#ة    التيي األقطار آثير من مناطق النخيل ف 

س#وريا واألردن حي#ث يخت#رق نه#ر الني#ل أراض#ي جمهوري#ة مص#ر         ، العراق ، السودان ، مصر العربية   
بينما يخترق نهري دجلة والفرات     ، آما تمر روافده بأراضي السودان      ،  الشمال   إلىالعربية من الجنوب    
ثم بلتقيان عند مدينة القرنة حيث يش#كال مج#رى       ،  جنوبه إلىراضي العراق من شماله     وبعض روافدهما أ  

 .ومن الفرات في سوريا ونهر اليرموك في األردن ، واحدًا يسمى شط العرب ينتهى بالخليج العربي 



 

 

 
34

 אBH)7&אA&BC&D&&EF'G7@;"?&א37<2=&5א>-#;"0:/&9+5()8&א6#7(&1234+5&0/א-,&+*()'&%$#"!

آم##ا يمك#ن الس#يطرة عل##ى مياهه#ا بإقام##ة    ، وتعتب#ر األنه#ار مص##ادر دائم#ة لتزوي#د النخي##ل بالمي#اه      
 . من المياه طوال السنة ستفادةوبذلك يمكن اإل، ات والسدود الخزان
 

 :المياه الجوفية  -2
تعتمد معظم مناطق زراعة النخيل في الوطن العربي على المياه الجوفية في ري النخيل وتعتب#ر       
المي##اه الجوفي##ة ه##ى المص##در الوحي##د للمي##اه ف##ي الواح##ات واألراض##ي الص##حراوية الجدي##دة ومنه##ا معظ##م    

 . جزيرة العربية وشمال أفريقيا وواحات الصحراء الغربية بجمهورية مصر العربية واحات ال
 ش#كل عي#ون أو ين#ابيع طبيعي#ة أو ق#د تك#ون        عل#ى  س#طح األرض     عل#ى  وقد تتدفق المي#اه الجوفي#ة       

. )اآلب#ار إرتوازي#ة  (ع المياه منها غائرة في باطن األرض وال يمكن الوصول اليها اال بالحفر العميق ورف        
وإذا ل##م تؤخ##ذ االحتياط##ات لض##بطها   ، ع##ض األحي##ان تك##ون م##وارد مي##اه اآلب##ار غزي##رة ومس##تمرة     ف##ي ب

 . نضوبه إلى قلة تدفق المياه وربما إلىوالسيطرة عليها فقد تتعرض لسؤ اإلستعمال ويؤدي ذلك 
 :مياه الصرف الصحي المعالجة  -3

 بعد معالجتها ويتم نقلها في      وبدء إستخدامها حديثًا حيث يتم إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي         
ويتم إستخدامها حاليًا في معظم الدول العربي#ة منه#ا  جمهوري#ة مص#ر     . مواسير إلستخدامها في الزراعة  

 . العربية ومملكة البحرين ودولة الكويت وقطر 

 :  مياه الصرف الزراعي - 4
درة لتحم##ل ه##ذه وق##د يع##اد إس##تخدام مي##اه الص##رف الزراع##ي ف##ي ري النخي##ل لم##ا للنخي##ل م##ن مق##   

 .النوعية من المياه 
 

 :  مياه األمطار - 5
وتستخدم في الري مباشرًا في بع#ض المن#اطق آم#ا ف#ي جمهوري#ة مص#ر العربي#ة وينحص#ر  ف#ي             

 م#م  وف#ي   200 إل#ى حيث يصل معدل سقوط األمطار السنوي   ، شريط ضيق على ساحل البحر األبيض       
 مم ف#ي الش#مال ف#ي الح#دود المتاخم#ة لمص#ر وأآث#ر م#ن         200السودان وتتراوح معدالتها ما بين أقل من    

 تعتم#د عل#ى مي#اه األمط#ار ف#ي      التيأو في بعض المناطق آسلطنة عمان .  مم في أقصى الجنوب      1500
أو في المناطق المرتفعة حيث تتدفق مياه السيول من الوديان عند . تغذية المخزون الجوفي بالمياه العذبة 

 تتجم#ع  الت#ي أشجار النخيل في اليمن على مجاري السيول وفي األح#واض  حيث تزرع ، هطول األمطار   
 . فيها السيول 

 

 : المياه المحالة -6

ف#ي  ، الناتجة من تحلية مياه البحر وتستخدم معظمها في الشرب والصناعة في معظ#م دول الخل#يج        
الحساس#ة للملوح#ة   وفي المملكة العربية السعودية وقد تس#تخدم ف#ي ري المحاص#يل           ، البحرين والكويت   

 .ماء الري 
 

        :مدى توفر المياه في أقاليم الوطن العربي  2-3-2

وتع##اني جمي##ع األقط##ار العربي##ة م##ن ، تعتب##ر المي##اه العام##ل الرئيس##ي للتوس##ع ف##ي زراع##ة النخي##ل 
ا ف#إن مي#اه أنهاره#   ،  تج#ري فيه#ا األنه#ار    الت#ي محدودية مصادر المياه وقل#ة مي#اه ال#ري حت#ى ف#ي األقط#ار                

 . والمياه الجوفية فيها ال تكاد تكفي إال لري أجزاء ضئيلة من مساحات أراضيها الصالحة للزراعة 
وأن مس#احات النخي#ل يمك#ن أن تتض#اعف ع#دة م#رات ف#ي ال#وطن العرب#ي إذا م#ا ت#وافرت المي##اه            

 أو ف#ي  وفي ظل هذه الظروف فأنه من األهمية السعي إليج#اد مص#ادر جدي#دة للمي#اه     . الصالحة لزراعتها   
 وأج#راء المزي#د م#ن البح#وث والدراس#ات لتحدي#د األحتياج#ات        مك#ان ترشيد اإلستخدام وتقليل الفاقد قدر اإل    

 . المائية المثلى وطرق توزيع المياه األآثر أقتصادية لتأمين إنتاج آاف دون األسراف في إستخدام الماء
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 :لتمر  ملوحة ماء الري وتأثيرها على نمو وإنتاج نخيل ا2-3-3
  

غالبًا ماتتميز بالملوحة العالي#ة وأن ملوح#ة       ) المياه الجوفية   ( التربة الصحراوية ومياه الصحراء      
 إلنت#اج  أرتف#اع آبي#ر ف#ي ترآي#ز المل#ح وتعتب#ر عائق#ًا مهم#ًا             إل#ى المياه مختلط#ة م#ع ملوح#ة الترب#ة تؤدي#ان            

نخي##ل تحم##ل ملوح##ة م##اء ال##ري دون ويس##تطيع ال. التم#ور إذ ل##م تطب##ق عملي##ة غس##يل األم##الح م##ن الترب#ة   
 إلنت#اج  جزء ف#ي الملي#ون وف#ي حال#ة زيادته#ا ع#ن ذل#ك ف#إن ا        2000 أو النمو حتى    إلنتاجحدوث ضرر با  

 جزء في المليون فإن 3200فإذا آانت الملوحة في مياه الري ، يتأثر سلبًا من الناحيتين النوعية والكمية 
 إلنتاج جزء في المليون فإن ا5100إذا آانت الملوحة و، عن المحصول األمثل % 10 يقل بنسة إلنتاجا

وح#ول  .  ج#زء ف#ي الملي#ون     8400إذا بلغت الملوح#ة     % 50 بنسبة   إلنتاجبينما يقل ا  ، % 25يقل بنسبة   
عالقة نمو الفسائل بملوحة ماء الري وجد أن نمو السعف الجديد بتأثر إذا ما زاد ترآيز األمالح في مي#اه     

 .   مليون  جزء في ال6000الري عن 
  
  

 زراعة نخيل التمر في مدى واسع من الظروف البيئي#ة س#واء آان#ت مناخي#ة               مكانلما آان في اإل   
أو عوامل التربة وماء الري سنستعرض أهم هذه العوامل وأثرها على زراع#ة النخي#ل ف#ي أق#اليم ال#وطن                      

 :العربي المختلفة 
 

  :  إقليم حوض النيل والقرن األفريقي- 1
 

  :ة مصر العربيةجمهوري) أ
  

-23 تقع جمهورية مصر العربية في الرآن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا بين خطي عرض 
المالئمة لزراعة وإنتاج ،  شرقًا وتمثل المنطقة التحت األستوائية الجافة 27-25 شماًال وخطي طول 32

 ف##ي جمي##ع من##اطق   وتنتش##ر زراع##ة النخي##ل  .  آ##م مرب##ع  1.002.000التم##ور وتغط##ي مس##احة ق##درها   
الجمهورية من ساحل البحر األبيض المتوسط شماًال وحتى الحدود مع السودان جنوب#ًا آ#ذلك ف#ي واح#ات           

 .الصحراء الغربية وشمال وجنوب سيناء 
 يزرع نخيل التمر في نوعيات متعددة من األراضي بدءا من األراضي الرملية والرملية الكلسية 

 إمت#داد  على األراضي الطميية والسوداء     إلى إضافةستزراع الحديثة   وفي مناطق اإل  ، خاصة في الواحات  
وإن آانت التربة الرملية ،  ويكاد ال تخلو منطقة زراعية في مصر من أشجار النخيل ، نهر النيل والدلنا 

 .تعتبر هى المفضلة عن غيرها 
 مناخ إلىاوي  شبه صحرإلى ونظرآ لتباين الظروف المناخية لهذه المناطق من مناخ صحراوي 

البحر األبيض المتوس#ط وم#ا يتبع#ة م#ن تب#اين ف#ي درج#ات الح#رارة ورطوب#ة جوي#ة وه#ى أآث#ر العوام#ل                     
 يمك#ن نجاحه#ا ف#ي تحقي#ق إنت#اج جي#د وه#ى مي#زة نس#بية                   التيتأثيرآ وفاعلية في تحديد األصناف المالئمة       

ص#ناف التم#ر الرط#ب    تتمتع بها مصر حيث تتمي#ز بوج#ود ال#ثالث مجموع#ات م#ن أص#ناف التم#ر وه#ي أ          
وآ##ل مجموع##ة م##ن ه##ذه المجموع##ات له##ا متطلب##ات م##ن درج##ات الح##رارة       ، والنص##ف ج##اف والج##اف   

 .والرطوبة 
 : موارد مصر من المياه  !
وتق#در حص#ة مص#ر      : مياه نه#ر الني#ل       .1

 ملي##ار مت##ر مكع##ب ف##ي 55.5منه##ا ب##ـ 
الس##نة وت##روى أغل##ب م##زارع النخي##ل   
م##ن مي##اه الني##ل ال##ذي يخت##رق أراض##ي  

هورية من الجنوب للشمال بط#ول   الجم
 . آم 2000قد يصل لحوالي 

وهى المصدر الوحي#د    : المياه الجوفية    .2
للمي#####اه ف#####ي الواح#####ات واألراض#####ي    
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 .أو آبار إرتوازية ) عيون(الصحراوية الجديدة وقد تتدفق المياه الجوفية على شكل ينابيع طبيعية 
 تتحمل مث#ل نوعي#ة   التيي ري المزروعات   وبدأ إستخدامها حديثًا ف   : مياه الصرف الصحي المعالجة      .3

 .هذه المياه ومنها النخيل 
 .قد يعاد أستخدامها مرة أخرى في الري : مياه الصرف الزراعي  .4
حيث يص#ل مع#دل   ، وينحصر أستخدامها في شريط ضيق على ساحل البحر األبيض          : مياه األمطار    .5

 .   مم 200 إلىسقوط األمطار السنوي 
 

 :  جمهورية السودان) ب
يعتبر جمهورية السودان أآبر البلدان األفريقي#ة م#ن حي#ث المس#احة إذ تق#در بح#والي ملي#ون م#يًال               

وتترآز زراع#ة النخي#ل ف#ي    .  شرقًا  39 -21 شماًال وخطي طول     23 -2مربعًا ويقع بين خطي عرض      
 16رض  تقع في الحزام الصحراوي والشبه صحراوي بين خطي عالتيالمنطقة الشمالية من السودان و    

 والمتيز بظروف بيئية مالئمة لزراعة النخيل وإنتاج التمور وتتمثل تلك البيئة في مناخ صحراوي 22و 
 م#م  وبش#تاء ب#ارد    200 � 0جاف تندر فيه األمطار حيث تتف#اوت آمي#ة األمط#ار ف#ي ه#ذه المنطق#ة م#ن                 

ومالئ##م ، ْ م 10ج##اف م##ن منتص##ف أآت##وبر حت##ى نهاي##ة م##ارس تص##ل في##ه درج##ات الح##رارة ال##دنيا حت##ى  
 49إلزهار النخيل وصيف حار من أبريل وحتى منتصف أآتوبر تصل فيه درجات الحرارة العظمىألى 

 . ْم ومالئم لنضج الثمار
وتمت##د األراض##ي المزروع##ة بالنخي##ل ف##ي ه##ذه المنطق##ة عل##ى ض##فاف الني##ل م##ن الخرط##وم جنوب##ًا  

ي#ات رئيس#ية ه#ي الوالي#ة الش#مالية       آم في ث#الث وال     1410وحتى حدود السودان مع مصر شماًال بطول        
وتحت#ل الوالي#ة الش#مالية المرتب#ة األول#ى م#ن حي#ث ع#دد أش#جار                  ، ووالية نهر النيل ووالية شمال دارفور     

 تليها والية نهر النيل في المرتبة الثانية من حيث أعدد ومساحات النخيل إال إلنتاجالنخيل أو المساحة أو ا
إنتاجية النخلة الواحدة ثم تأتي والية شمال دارفور في المرتبة الثالث#ة  أنها تعتبر األولى من حيث متوسط       

 . 
 :موارد السودان من المياه  !

تروى مزارع النخيل من مياه نهر النيل وروافده وتقدر حصة السودان من#ه     : مياه نهر النيل     -1
 . مليار متر مكعب في السنة 18.5

 مم ف#ي الش#مال ف#ي الح#دود المتاخم#ة      200 وتتراوح معدالتها ما بين أقل من  : مياه األمطار    -2
 . مم في أقصى الجنوب 1500لمصر وأآثر من 

 .وتوجد في مناطق الصخور النوبية الرملية واألراضي الرسوبية : المياه الجوفية  -3
 

    :جمهورية الصومال) ج

نه#ا    مليون هكت#ار  م  64وتقدر مساحة البالد بنحو     ، تقع جمهورية الصومال في القرن األفريقي       
 ملي##ون هكت##ار آراض##ي ص##الحة للزراع##ة حي##ث ال ي##زرع منه##ا ف##ي الوق##ت الحاض##ر إال نح##و ملي##ون  8.2

 م##م ف##ي 600 م##م ف##ي المن#اطق الس##احلية ونح##و  50ويت##راوح مع##دالت هط##ول األمط#ار م##ا ب##ين  . هكت#ار  
ي  تهط##ل فيه##ا األمط##ار ف##الت#ي  م##م ف##ي المن##اطق الغربي##ة و1000ويرتف##ع ألآث##ر م#ن  ، المن#اطق الوس##طى 

فصلي الربيع والخريف وبسبب هذه الظروف المناخية في هذه المنطقة لم تنجح أشجار النخيل ف#ي إنت#اج          
 .التمور وأحتفظ بها آأشجار زينة 

 ويزرع النخي#ل ف#ي المن#اطق الس#احلية للش#مال الغرب#ي والش#مال الش#رقي وتعتب#ر محافظ#ة ب#ري              
 ال#ف ش#جرة موزع#ة       250ار النخيل فيها حوالي      النخيل حيث يبلغ عدد أشج     إلنتاجأهم منطقة   ) الشرقية(

 170وفيها ح#والي   (في القرى الواقعة على المناطق الجبلية المتاخمة لساحل خليج عدن مثل قرى جيلي              
. وسين وجلجال وغيرها من الق#رى      ، وحابو، ) من إجمالي أشجار النخيل في البالد     % 70 أيألف نخلة   

 .  ربي للبالد خاصة في المناطق القريبة من مدينة بربرا آما تنتشر زراعة النخيل في الشمال الغ
وه#ى  ،  هكت#ار مزروع#ة بص#ورة جي#دة     400منه#ا  ،  هكت#ار  700وتقدر مساحة النخيل بحوالي   

 .  ملك لعائالت زراعية تترآز معظمها في المناطق المشار أليها سابقًا 
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 : مصادر الصومال من المياه  !
وف#ي نهاي#ة   ، الهض#بة األثيوبي#ة ويص#بان ف#ي المح#يط الهن#دى       يوجد ف#ي ال#بالد نه#ران ينبع#ان م#ن            

،  أل#ف هكت#ار  20على نهر جوبا لري مس#احة  ) سد بارطيري(الثمانينات بدأ العمل في إنشاء خزان آبير  
آما تم إقامة عد من السدود والقناطر وشق الترع في منطقة وادي شبيلي لري مساحة إجمالية تقدر بنحو   

 .  ألف هكتار 70
د من##اطق زراع##ة النخي##ل عل##ى المي##اه الجوفي##ة فق##ط ومص##درها أم##ا مجموع##ة م##ن اآلب##ار       وتعتم##

األرتوازية ت#م حفره#ا من#ذ فت#رة بعي#دة بغ#رض ري أش#جار النخي#ل ف#ي المن#اطق الس#احلية أو م#ن العي#ون               
 وتع#اني ه#ذه المن#اطق م#ن قل#ة المي#اه         .  تعد مصدرًا هامًا لري عدد آبير من مزارع النخيل           التيالطبيعية  

 . األساسية الالزمة لذلكالمنشآتنتيجة عدم وجود نظام جيد لتخزينها وتوزيعها بسبب عدم توفر 
 
 :جمهورية جيبوتي ) د

 

وتبل#غ المس#احة الكلي#ة     .  آل#ف آيل#ومتر مرب#ع    23تبلغ المساحة الكلية لجمهورية جيب#وتي ح#والي      
وتوجد الزراعات . ف هكتار فقط الصالحة  للزراعة  حوالي عشرة  آالف هكتار مزروع منهم حوالي آل

، ف#ي مس##احات ص#غيرة  تت##راوح مس#احاتها م##ن نص##ف إل#ى واح##د هكت#ار فق##ط وعل#ي مس##ـافات متب##ـاعدة       
والزراعة في جمهورية جيبوتي  نشاط  حديث  و بدأ  برنامج  التنمية الزراعية في الثمانينات إال أن قلة 

ودرجات الحرارة  في شهور الصيف  تت#راوح  . تنمية المياه  و قلة الخبرة  آانت من أهم معوقات هذه ال       
تترآ#ز   .  %70 م ف#ي بع#ض المن#اطق وتص#ل الرطوب#ة إل#ى ح#والي              55 م و تص#ل إل#ى        45 � 42من  

 هكت##ار أغلبه##ا م##زارع 3 � 1زراع##ة النخي##ل ف##ي الش##مال ف##ي تجمع##ات ص##غيرة بمس##احات تت##راوح م##ن  
تج#ري له#ا أي عملي#ه م#ن عملي#ات الخدم#ة س#واء        حكومية وآلها أش#جار بذري#ة و ال تلق#ي أي اهتم#ام وال          

 .الخدمة األرضية آالتسميد و الري أو خدمة رأس النخلة آالتقليم أو التلقيح وغيرها 
 : مصادر جيبوتي من المياه  !

تعاني جمهورية جيبوتي من ندرة المياه حيث تعتمد على المياه الجوفية في الزراعـة واالستهالك 
 متر وبها نسبة عالية من  الملوح#ة أم#ا اآلب#ار     6 -3خدم اآلبار التي على عمق      اآلدمي ففي الزراعة تسـت   

 متر تسـتخدم لالستهالك اآلدمي والحيواني وتحتوي أيضا 120 ـ 60العميقة والتي يتـراوح عمـقها مـن 
 .أمـا األمطـار فهي  قليلة جـدا وفي بعض المنـاطق المحدودة  ، على نسبة مـن الملوحة 

 

 :م الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية  إقلي- 2
 

يتميز المناخ في هذه الدول بمناخ المناطق الصحراوية والشبه صحراوية المتميزة بصيف طويل  
وقد ترتفع الرطوبة في بعض المناطق مم#ا يح#د   ، مرتفع الحرارة وشتاء معتدل إلى بارد مع أمطار قليلة    

ت#از  أغل#ب المن#اطق بالترب#ة الخفيف#ة الت#ي تالئ#م إل#ى ح#د آبي#ر           آما تم. من إنتشار أصناف التمور الجيدة      
 . زراعة النخيل 

 

 :المملكة العربية السعودية ) أ
 32-16تق##ع المملك##ة العربي##ة الس##عودية ض##من المنطق##ة الص##حراوية الجاف##ة ب##ين خط##ي ع##رض   

غط#ي ثالث#ة   وت،  ملي#ون آ#م مرب#ع    2.2وتبل#غ مس#احة المملك#ة نح#و     ،  ش#رقًا  56-36شماًال وخطي طول   
 أل#ف هكت#ار    75 أل#ف هكت#ار منه#ا        525أرباع شبة الجزيرة العربية وال تتعدى المساحة المزروعة ع#ن           

 .مزروعة نخيل 
، وتختلف ظوبوغرافية المملكة من منطقة إلى أخرى متضمنة السهول والوديان والجبال العالي#ة       

نه#ار أذ تت#راوح م#ن تح#ت الص#فر ف#ي       وبالتالي تختلف درجات الحرارة من منطقة ألخرى وبين الليل وال  
 .ْ م في المناطق الداخلية 48بعض المناطق المرتفعة خالل شهر ديسمبر حتى فبراير إلى 

أما الرطوبة فهي عالية في المناطق الواقعة على سواحل البحر األحمر والخل#يج العرب#ي خاص#ة                
من منطقة  ألخرى إذ تتراوح آما تختلف األمطار ) . موسم نضج الثمار(خالل شهري يوليو وأغسطس     

 . مم سنويًا 400 مم ما عدا في المناطق الجنوبية الغربية حيث تبلغ 130 � 50ما بين 



 

 

 
38

 אBH)7&אA&BC&D&&EF'G7@;"?&א37<2=&5א>-#;"0:/&9+5()8&א6#7(&1234+5&0/א-,&+*()'&%$#"!

والتربة بالمملكة بشكل عام تتميز بقوام خشن رملية طينية عميقة وتختلف التربة من منطق#ة إل#ى    
ف#ي من#اطق أخ#رى مرتفع#ة     ج#دًا و فف#ي بع#ض المن#اطق منخفض#ة       ، أخرى في نسبة أحتوائها على الملوحة     

 .جدًا
تتصدرها المنطقة الوسطى التي تضم منطق#ة  ،  تترآز زراعة النخيل بالمملكة في مناطق عديدة    

% 21تليه##ا المنطق#ة الغربي##ة إذ تجم#ع ح##والي   . م#ن ع##دد النخي#ل   % 54وحائ#ل وتح##وي  ، القص##يم، نج#د 
ت#أتي بع#دها منط#ق    ، % 14ح#والي  وفيه#ا  ) وواح#ة جب#رين  ، القطي#ف ، األحس#اء (وتليها المنطق#ة الش#رقية     

من عدد النخي#ل ث#م األقل#يم الش#مالي ف#ي منطق#ة الج#وف وقري#ات وتب#وك ح#والي                     % 9عسير وبها حوالي    
 .ومثلها منطقة نجران في الجنوب % 2

 :مصادر المملكة من المياه  !
، ًا تعتم#د المملك#ة عل#ى المي#اه الجوفي#ة ف#ي ري م#زارع النخي#ل والزراع#ة عموم#           : المياه الجوفية   

 . والمياه بشكل عام تتصف بأرتفاع الملوحة ، وتستغل على شكل عيون أو آبار 
 .الناتجة من تحلية المياه الجوفية وتستخدم معظمها في الشرب والصناعة : المياه المحالة 

  

 :سلطنة عمان ) ب
 

 ش#ماًال وتمت#د   26-16تقع سلطنة عمان ف#ي جن#وب ش#رقي الجزي#رة العربي#ة ب#ين خط#ي ع#رض             
ويمتاز الج#زء الش#مالي   .  آم مربع 309500آما يبلغ مساحة السلطنة ،  آم 1700احلها إلى مسافة    سو

ويعتبر التمر عصب اإلنت#اج  . من السلطنة بصيف حار وطويل وجاف وأيضًا شتاء دافىء قليل األمطار           
. ت#اج التم#ور   الزراعي في السلطنة حيث يمتاز المناخ بجميع الصفات المالئمة لنجاح زراع#ة النخي#ل وإن            

ويشغل النخيل ، وتنتشر زراعة نخيل التمر بمعظم أنحاء السلطنة فيما عدا ساحل ظفار والجبل األخضر 
م#ن أجم#الي المس#احة المنزرع#ة وأن منطق#ة الباطن#ة             % 60 ألف هكت#ار تمث#ل ح#والي         36مساحة قدرها   

فمنطق#ة الظ#اهر    ، ة الش#رقية    تحتل المرتبة األولى من حيث المس#احة وع#دد أش#جار النخي#ل  تليه#ا المنطق#                 
 . فالمنطقة الداخلية 

ويظه#ر به##ا أع##راض نق##ص عنص##ر  ، معظ#م األراض##ي ف##ي س##لطنة عم#ان آلس##ية وتمي##ل للقلوي##ة   
 .البوتاسيوم وبعض العناصر الصغرى آالحديد والزنك والمنجنيز 

 : مصادر السلطنة من المياه  !
والت#ي تعتم#د   ، ن األبار والعي#ون واألف#الج  تعتمد مزارع النخيل في السلطنة على المياه الجوفية م     

وتظهر مشكلة أرتفاع ، آلها على آميات األمطار المتساقطة سنويًا والتي تتسم بالتذبذب من سنة ألخرى 
الملوحة في المناطق الساحلية آذلك لقل#ة مي#اه األمط#ار الت#ي تغ#ذي المخ#زون الج#وفي بالمي#اه العذب#ة مم#ا                  

 .المياه الجوفية وزيادة ملوحتها يؤدي إلى زحف مياه البحر إلى 
ويؤثر شح آميات المي#اه المتاح#ة وآ#ذلك إرتف#اع الملوح#ة ف#ي المن#اطق الس#احلية س#لبًا عل#ى نم#و                         

 .مما يحد من التوسع في زراعة النخيل ، أشجار النخيل وأنتاجها آمًا ونوعًا 
 

 :دولة االمارات العربية المتحدة ) ج
 

 22وتق##ع دول#ة االم##ارات العربي##ة ب#ين خط##ي ع##رض   ، ع  آ#م مرب## 83600تبل#غ مس##احة الدول##ة  
داخل المدى الذي يجود فيه زراعة النخيل وإنتاج التمور حيث المناخ الصحراوي والمتميز   ،  شماالً 26و

بإرتفاع درجات الحرارة في المناطق الداخلية مع شح في األمطار خاصة خ#الل فت#رة نم#و ونض#ج ثم#ار                    
،  م#م ف#ي المن#اطق الس#احلية     95.8 مم ف#ي الغ#رب إل#ى    39.7سنوية من  النخيل حيث تتراوح معدالتها ال    

 . وتتفاوت األمطار من سنة ألخرى ومن مكان لمكان 
أم#ا فيم#ا يتعل#ق بالرطوب#ة     ، ْ م 27.6 � 25.8وتتراوح مع#دالت درج#ات الح#رارة الس#نوية م#ن            

عدالت الرطوبة النسبية عالي#ة  فأن م، النسبية فنظرًا لموقع الدولة على ساحل الخليج العربي وخليج عدن  
طوال السنة خاصة خالل فترة نضج الثمار حي#ث ترتف#ع ف#ي الص#يف م#ع أرتف#اع درج#ات الح#رارة وف#ي              

 : وتقسم أراضي دولة االمارات إلى قسمين . الخريف تنخفض الرطوبة قليًال 
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آث#ر م#ن   أ( وهي األراضي المحتوية على نسبة عالي#ة م#ن الحص#ى والحج#ارة      : األراضي الحصوية    .1
 .مع آمية من التربة الناعمة التي تكفي لنمو النباتات ) من حجم التربة % 53

وف#ي حال#ة وج#ود الطبق#ة الحص#وية فإنه#ا           ، وهي أراضي عميقة وقليل#ة الحص#ى        : األراضي الرملية    .2
 . تكون تحت سطح التربة 

وف#ي بع##ض  ، أو الط#ين  وأن غالبي#ة ترب#ة دول#ة االم##ارات خفيف#ة الق#وام ويس##ود فيه#ا الرم#ل عل#ى الطم##ي         
 .المناطق تكون التربة رملية صرفة مع نسبة من الحصى 

أم ، عجم#ان ، الش#ارقة ، دب#ي ، أب#وظبي ( وتنتشر زراعة النخيل في جمي#ع إم#ارات الدول#ة الس#بعة              
 .وال تخلو مزرعة من أشجار النخيل ) الفجيرة ، رأس الخيمة، القوين

 :مصادر دولة االمارات من المياه  !
لة االمارات في ري مزارع النخيل على المياه الجوفية والتي تختلف نسب ملوحتها م#ن   تعتمد دو 

 . جزء في المليون 10000 و 400مياه عذبة إلى مياه ملوحتها ما بين 
  

 :مملكة البحرين ) د
 

 هكت#ار م#نهم   4000والمس#احة المس#تغلة زراعي#ًا ح#والي     ،  آم مرب#ع  660تبلغ مساحة البحرين     
 . وتمثل زراعة النخيل محورًا أساسيًا في البنية الزراعية للمملكة . خيل  هكتار ن2000

وتقع مملكة البحرين ضمن المدى الذي تنجح فيه زراعة وإنت#اج النخي#ل ويتمي#ز مناخه#ا بص#يف                    
ونظ#رًا ألرتف#اع نس#بة الرطوب#ة النس#بية خ#الل       ، حار رطب وشتاء معتدل م#ع آمي#ات قليل#ة م#ن األمط#ار          

ف##أن الثم#ار الناتج##ة تك#ون لين##ة   ) فت#رة نض##ج الثم#ار   ( ة ش##هري أغس#طس وس##بتمبر  أش#هر الص##يف خاص#  
وقد تصاب بالتعفن أو التحمض إذا ما بقيت فترة طويلة خالل فترة النض#ج عل#ى األش#جار آم#ا                ، وطرية  

 . تتعرض أيضًا إلى التساقط 
الترب#ة الكلس#ية   معظم أراضي مملكة البحرين رملي#ة خش#نة الق#وام باإلض#افة إل#ى األراض#ي ذات               

والتربة فيهما خفيفة قليلة ، وتنتشر زراعة النخيل في المملكة في المنطقتين الشمالية والغربية ، والجيرية 
 .الملوحة ومنسوب الماء األرضي منخفض 

 :مصادر مملكة البحرين من المياه  !
.  س#نويًا   ملي#ون مت#ر مكع#ب   140 تقدر آمية المي#اه الت#ي تس#تهلك لألغ#راض الزراعي#ة بح#والي          

 : وتنحصر الموارد المائية في المملكة في 
وآانت على صورة عيون تفيض ويتدفق منه#ا الم#اء بص#ورة طبيعي#ة ولك#ن                : المياه الجوفية    .1

 .بعد جفاف العيون الطبيعية أصبح من الضروري حفر اآلبار اإلرتوازية 
 .الشرب والصناعة الناتجة من تحلية مياه البحر وتستخدم معظمها في : المياه المحالة  .2
 .وتستخدم في ري النخيل . مياه الصرف الصحي المعالجة  .3

 

 :دولة الكويت ) هـ
وهي ضمن المدى الذي تج#ود في#ه زراع#ة         ،  شماًال   30-28تقع دولة الكويت بين خطي عرض        

 آم مرب#ع وتبل#غ األراض#ي الص#الحة للزراع#ة            1782وتبلغ مساحة دولة الكويت     . النخيل وإنتاج التمور    
    . من مجموع المساحة % 1

وي#زرع النخي#ل    ، والتربة ذات قوام رملي أو رملية سلتية مع وجود مساحات قليلة رملي#ة طيني#ة                 
 .والرابية ، والصليبية، والعبدلي، في مناطق الوفرة

 :  مصادر الكويت من المياه  !
 .والصناعة الناتجة من تحلية مياه البحر وتستخدم معظمها في الشرب : المياه المحالة  .1
معظمه##ا تس##تخدم ف##ي الزراع##ة وه##ى ذات ملوح##ة عالي##ة تت##راوح م##ا ب##ين       : المي##اه الجوفي##ة   .2

 . جزء في المليون 2000-10000
 . هكتار من مزارع النخيل 15وتروي حوالي : مياه الصرف الصحي المعالجة  .3
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  :دولة قطر ) و
 ش##ماًال وتبل##غ 26-24تق##ع دول##ة قط##ر عل##ى الس##احل الغرب##ي للخل##يج العرب##ي ب##ين خط##ي ع##رض   

يتس##م من##اخ قط##ر بال##دفء .  آ##م مرب##ع وتح##دها مي##اه الخل##يج م##ن ث##الث جه##ات  11427مس##احتها ح##والي 
ودرج#ة الرطوب#ة متغي#رة    ، ْ م 26ويبل#غ مع#دل درج#ات الح#رارة     ، واإلعتدال شتاًء وشدة الح#رارة ص#يفًا     

ي ش#كل عواص#ف مطري#ة عل#ى     آما تسقط األمط#ار غالب#ًا ف#   ، % 63على مدار السنة وتبلغ في المتوسط      
ويمتد موسم األمطار من شهر أآتوبر وحتى شهر أبريل م#ن آ#ل ع#ام ويبل#غ متوس#طها                 ، بعض المناطق   

 : وتقسم أراضي قطر إلى . وهذه العوامل تعتبر مناسبة لزراعة وإنتاج التمور ،  مم 65
 وه#ى من#اطق   ،أو طمي رملي طيني جيري  ، وتتميز بقوام طمي طيني جيري      : أراضي الروضات    .1

 .  هكتار 35صالحة للزراعة وتبلغ مساحتها حوالي 
والماء األرض#ي  ، وهى المالصقة للشواطيء غالبًا وهي أراضي شديدة الملوحة      : أراضي السبخات    .2

 . هكتار 70فيها شديد الملوحة أيضًا وتبلغ مساحتها 
 . هكتار 26األراضي الرملية الناعمة أو الخشنة وتبلغ مساحتها  .3
 . ي الحجرية ومساحتها أآثر من مليون هكتار األراض .4

 :مصادر دولة قطر من المياه  !
 : مصادر مياه الري في قطر تشمل 

 .ومياه الصرف الصحي المعالجة ، المياه المحالة ، المياه الجوفية 
 

  :الجمهورية اليمنية ) ز
راع#ة س#نويًا م#ا ب#ين      مليون هكت#ار والمس#احة المس#تغلة للز   55.5تبلغ مساحة الجمهورية اليمنية    

 .  مليمن هكتار 1.06 ألف هكتار إلى 899
ولك#ن  ، وتعتبر زراعة وإنتاج التمور في اليمن من الزراعات الهامة وتنتش#ر ف#ي من#اطق آثي#رة                 

، لح#ج   ، ش#بوة   ، تع#ز   ، الج#وف   ، حض#رموت   ، تترآز بشكل رئيسي ف#ي ثم#اني محافظ#ات ه#ي الحدي#دة              
ص#ناف معين#ة وتحت#ل محافظ#ة الحدي#دة المرآ#ز األول م#ن حي#ث         مأرب وق#د عرف#ت آ#ل منطق#ة بأ     ، حجة  

من أجمالي اإلنتاج % 59.8من المساحة الكلية للنخيل وتمثل % 72.66حيث تمثل ، المساحة واإلنتاج 
الكلي وتحتل محافظة حضرموت المرآز الثاني من حيث المساحة واإلنتاج وقد بلغت المساحة المنزرعة 

 . من أجمالي المساحة المنزرعة فاآهة% 24ر تمثل  ألف هكتا17.5نخيل حوالي 
 : مصادر اليمن من المياه  !

ومي#اه الس#يول   ) العي#ون واآلب#ار  (تعتمد زراعة النخيل في الجمهورية اليمنية على المي#اه الجوفي#ة       
حيث تزرع أشجار النخيل ف#ي الودي#ان وح#ول العي#ون وعل#ى              ، المتدفقة من الوديان عند هطول األمطار       

 . السيول وفي األحواض التي تتجمع فيها السيول مجاري 
 

 : إقليم المغرب العربي -3
 

 :جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ) أ
 

يوفر النخيل للمزارعين ظروف إقامة مالئمة وسط البس#اتين ويس#مح له#م بإمكاني#ة آبي#رة لتربي#ة                 
 .  ومخلفات النخيل المواشي ومختلف الحيوانات حيث يتغذى العديد منها على التمور

غي#ر أن#ه يفض#ل الترب#ة الخفيف#ة      ، تنتشر زراعة النخيل في الجزائر ف#ي العدي#د م#ن أن#واع الترب#ة        
إال أن النخيل يعطي إنتاج غزير ذو جودة رفيعة في منطقة الزيبان في واحات الزاب الشرقي ، والعميقة 

ج طولقة حيث تحت#وي تربته#ا عل#ى نس#بة     وتربتها طينية غنية بالطمي والزاب الغربي وبالذات مرآز إنتا 
ف#أن م#ردود النخي#ل ال    ، وأيضًا في منطقة وادي سوف ووادي ريغ وتربتهما رملية      ، ) دبداب(من الجير   

 .يقل أهمية عن المناطق األخرى 
والية بس#كرة  :  واليات رئيسية هي بالترتيب تبعًا ألعداد النخيل فيها      9تنتشر زراعة النخيل في     

يليه#ا والي#ة   ، ) وتضم واحات الزاب الشرقي الغربي والقبل#ي     ( من أجمالي عدد النخيل      %23.31وفيها  
وتض#م واح#ات وادي     % (21.35ث#م والي#ة ال#وادي       ، ) ويضم منطقة توات وق#ورارة     % ( 21.5ادرار  
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ووالي#ة غرداي#ة   ، ) وتض#م ورقل#ة وواد ري#غ الع#الي    % (15.32يليها والية ورقل#ة  ، ) ريغ ووادي سوف 
والي#ة  ، والي#ة الي#زي    ، والي#ة تامنراس#ت     ، والي#ة بش#ار     ، ) المنيع#ة ، متليل#ي ، ات واد مي#زاب   وتضم واح (

 .تتدوف 
ويتنوع المناخ بأختالف المناطق ففي المناطق الشبه التلية تتميز بمن#اخ ب#ارد ش#تاءًا وح#ار ص#يفًا             

. وتلفه##ا وبهط##ول أمط##ار غزي##رة ف##ي فص##لي الش##تاء والخري##ف مم##ا ي##ؤدي إل##ى ت##أخير ف##ي نض##ج الثم##ار  
 . وخاصة في شمال والية بسكرة وهذه المناطق ذات إنتاج ضعيف 

أما منطقة الزيبان المن#اخ فيه#ا معت#دل ف#ي الش#تاء وح#ار ف#ي الص#يف وتعتب#ر م#ن أمي#ز المن#اطق                           
 .  الزراعية للنخيل وتمتاز تمورها بجودة عالية 

 :مصادر المياه في الجزائر !
 : يعتمد ري البساتين في الجزائر على  

 . وتروي البساتين القديمة ) المرتفعات(مياه األمطار والتي تسقط بالمناطق الشمالية  -
 . متر وغالبًا ما تكون مالحة 8المياه الجوفية السطحية والتي ال يتعدى عمقها عن  -
 .ودرجة ملوحتها أقل من األولى ) آبارمتوسطة العمق(المياه الجوفية متوسطة العمق  -
 . متر 2000 - 50ة وتعتبر من أآبر مصادر المياه وهى بعمق يتراوح من المياه الجوفية العميق -
 

   :الجمهورية التونسية ) ب

 ألف هكتار وتترآز واحات النخيل أساسًا ف#ي المن#اطق           21تبلغ المساحة المنزرعة نخيل حوالي       
ئم#ة للنخي#ل   الجنوبية ال سيما في منطقتي الجريد ونفزاوه حي#ث تتمت#ع ه#ذه المن#اطق بظ#روف مناخي#ة مال               

 . والتربة خفيفة رملية طميية أو تربة رسوبية  
ويتميز مناخ القطر التونسي وباألخص واح#ات النخي#ل بالتب#اين ف#ي تس#اقط األمط#ار الت#ي تس#قط                      

عادة في مرحلة نضج التمور مما يؤثر سلبًا على اإلنتاج بسبب األرتفاع في الرطوبة الذي ي#ؤدي ب#دورة         
 .ة على التمور مما يتلف اإلنتاج إلنتشار األمراض الفطري

 وته##ب نوع##ان م##ن الري##اح عل##ى القط##ر التونس##ي وهم##ا الري##اح الش##مالية الش##رقية والمعروف##ة         
والري##اح الجنوبي##ة الغربي##ة والمعروف##ة بالس##احلية وتتمي##ز   ، بالش##رقية وتتمي##ز بدرج##ة الح##رارة المرتفع##ة   

 .بدرجة رطوبة عالية وحرارة منخفضة 
 

 : لتونسية من المياه مصادر الجمهورية ا !

وتع##اني م##ن نق##ص مي##اه ال##ري نتيج##ة قل##ة اآلب##ار     ، تعتم##د عل##ى المي##اه الجوفي##ة ف##ي ري النخي##ل     
 .وإنخفاض مستوى المياه الجوفية 

 

 :الجماهيرية العربية الليبية ) ج
 : تتوزع زراعة النخيل في ثالث مناطق رئيسية 

لى طبرق شرقًا وبسبب هط#ول األمط#ار وأرنف#اع     وتمتد من رأس الجدير غربًا إ     :المنطقة الساحلية    -
الرطوب##ة النس##بية ف##ي الج##و أثن##اء نض##ج الثم##ار يتواج##د به##ا معظ##م األص##ناف الرطب##ة والت##ي ال تص##ل  

 . لمرحلة التمر 
وتضم أهم من#اطق واح#ات الجف#رة    ،  وتمتد من الجغبوب شرقًا إلى غدامس غربًا   :المنطقة الوسطى    -

 ز هذه المناطق بجودة ثمارها ومعظمها تصل لمرحلة التمروتمتا، اويلة وجخرة ، وجالو، 
ومعظم تمورها جافة بسبب أرتفاع ،  وتشمل منطقة فزان وواحات الكفرة وتازربو :مناطق الجنوب  -

 .الحرارة وقلة الرطوبة أثناء فترة النضج 
 :مصادر الجماهيرية من المياه  -

 . والتي غالبًا ما تكون مالحة تعتمد الجماهيرية في ري النخيل على المياه الجوفية 
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 :المملكة المغربية ) د
 

يتواجد النخيل بالمغرب في جنوب وشرق سلسلة األطلسين الصغير والكبير حيث المناخ القاح#ل           
، زيز، درعة(المالئم لنمو ونضج الثمار على شكل واحات على طول األودية وأرض الفيض التابعة لها         

وتغطي مغروس#ات  ، من أجمالي عدد النخيل المزروع % 65سهول درعة  وتضم  ) الرشيدية  ، رزازات
ويعتبر النخيل أحدى الدعائم األساسية للنشاط الفالحي بالواحات ،  ألف هكتار 44النخيل مساحة تقدر بـ     

ويوفر العمل لعدد آبير من سكان هذه ، % 60 و 20المغربية لكونه يساهم في الدخل بنسب تتراوح من 
ألض##افة إل##ى أن مغروس##ات النخي##ل ت##وفر ظ##روف مناخي##ة مالئم##ة للمزروع##ات المتواج##دة       ب، المن##اطق 
 . بالواحات 

 :مصادر المملكة المغربية من المياه  !
وتعتدمد على المياه الجوفي#ة  ، تعاني المملكة من قلة الموارد المائية وعدم أنتظام تساقط األمطار      

 .تها أو آبار في ري مزروعا) مياه سطحية(سواء عيون 
 
 
 

 :الجمهورية األسالمية المويتانية ) هـ
 

% 30ويمثل إنتاج التمر ، تعتبر زراعة النخيل في موريتانيا ثروة أساسية في االقتصاد القومي 
 : ويقسم مناخ موريتانيا إلى . من الناتج الزراعي الوطني 

 م##م وآمي##ة 500ار ويش##مل الج##زء الجن##وبي والمح##دد ش##ماًال بخ##ط أمط## : منطق##ة ذات أقل##يم س##وداني  .1
 .  مم في العام 600-500األمطار فيه تتراوح ما بين 

 م#م وأن  250-200ويحدها شماًال خط أمطار ) :  سهوبي �صحراوي  ( منطقة ذات طابع سهوبي      .2
 .  مم سنويًا وتسقط متفرقة طوال العام 500-200آمية األمطار تتراوح ما بين 

 .منطقة ذات مناخ صحراوي  .3
وهي المنطق#ة الس#احلية وتت#أثر بمن#اخ المح#يط األطلنط#ي حي#ث درج#ة              : شبه قاري   منطقة ذات مناخ     .4

مما يتسبب في عدم تطوير زراعة النخي#ل ف#ي ه#ذه المنطق#ة         ، وأرتفاع الرطوبة   ، الحرارة المنخفضة 
 . لعدم مالئمة المناخ 

ق من##اط( وتترآ##ز زراع##ة النخي##ل ف##ي الواح##ات ف##ي المن##اطق ذات الط##ابع األقليم##ي الص##حراوي  
حي#ث  ) أحواض وجنوب تاقن#ت  ، حسابة( والمناطق ذات الطابع السهوبي الساحلي  ) أدرار وشمال تافنت  

 .المناخ المالئم لزراعة وإنتاج التمور 
 
 

 :إقليم المشرق العربي  -4
 :جمهورية العراق ) أ

 يعتب#ر خ#ط  ، يعتبر العراق من أآبر دول األقليم من حيث أعداد النخي#ل وإنت#اج وتص#دير التم#ور        
وعلي##ه تنتش##ر زراع##ة النخي##ل ف##ي الع##راق ف##ي ، ْ  ش##ماًال ه##و الحاف##ة الش##مالية لزراع##ة النخي##ل35ع##رض 

لمالئمة مناخها لزراعة وإنتاج التمور  وتحت#ل      ، المنطقتين الجنوبية والوسطى والتي يقعا ضمن هذا الحد       
ا بإنه#ا طيني#ة لزج#ة       وتتمي#ز تربته#   ، محافظة بابل في منطق#ة الف#رات األوس#ط الص#دارة ف#ي أع#داد النخي#ل                

، ثم ديالي فبغداد وقوام التربة فيهم#ا مزيجي#ة إل#ى طيني#ة ثقيل#ة     ، وآربالء، ومالحة ثم تليها آل من البصرة 
 .قليلة إلىمتوسطة الملوحة ،  أو مزيجية إلى رملية

، وتتمي##ز من##اطق الع##راق بوج##ود أص##ناف تج##ود ف##ي آ##ل منطق##ة فم##ثًال تنتش##ر أص##ناف الس##اير        
الب##ريم والخص##اب ف##ي المنطق##ة    ، البرح##ي، الش##ويثي، ال##ديري، الجبج##اب، اويالخض##ر، والح##الوي

بينم#ا تج#ود أص#ناف    ، التبرزل في المنطق#ة الوس#طى     ، البرين، الخستاوي، الجنوبية وأصناف الزهدي  
آم#ا توج#د أص#ناف أخ#رى ف#ي منطق#ة        ، ميرحاج في المناطق الحدودية الش#رقية     ، الجوزي، األشرسي

 .  المنطقة الغربية من القطر عين التمر في آربالء وفي
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 :مصادر العراق من المياه 
تعتم##د الع##راق ف##ي ري المزروع##ات عل##ى نه##ري دجل##ة والف##رات وش##ط الع##رب      : مي##اه األنه##ار   

 .واألنهار األخرى 
 . إضافة إلى إستخدام مياه اآلبار اإلرتوازية في بعض المناطق الصحراوية : المياه الجوفية 

 

 : السوريةالجموهرية العربية) ب
 

تترآز زراع#ة النخي#ل ف#ي س#وريا بش#كل أساس#ي ف#ي من#اطق الت#ي يت#وفر فيه#ا المتطلب#ات البيئي#ة                    
وهي المناطق التي زرع فيها النخي#ل من#ذ الق#دم وتترآ#ز فه#ا حالي#ًا معظ#م أش#جار النخي#ل                      ، لشجرة النخيل 

وق#وام  ،   أل#ف 170ي من إجمالي عدد النخيل الذي يبلغ حوال% 60وهي مناطق تدمر والتي بها حوالي   
وتربته#ا  ( يليه#ا من#اطق دي#ر ال#زور    ،  و الملوحة فيه#ا م#ن متوس#طة إل#ى ملحي#ة     ، التربة متوسطة إلى ثقيلة 

باإلضافة إلى مناطق أخرى مؤهلة لزراعة   . والبوآمال  ، العشارة، الميادين، )طميية خفيفة بعضها مالح     
الس#بع  ، خناص#ر ، الزل#ف ، مرق#دة ، الرق#ة (خي#ل   النخيل وهي المناطق التي ستستخدم للتوسع في زراعة الن        

 ) .بيار
 :مصادر سوريا من المياه  !

وتع#اني  ، من نهر الفرات والخابور باإلضافة للمياه الجوفية من اآلبار األرتوازية           ، مياه األنهار    
 .وصعوبة سحب المياه من الفرات ، سوريا من قلة مصادر المياه للري

 

 :المملكة االردنية الهاشمية) ج
 

برغم توفر مس#احات الب#أس به#ا تص#لح لزراع#ة النخي#ل م#ن مختل#ف األص#ناف الطري#ة والجاف#ة                 
إال أن المس#احات المزروع#ة بأش#جار النخي#ل تق#در بح#والي          ، ، لتوفر اإلحتياجات الحراري#ة الالزم#ة له#ا         

 وف##ي الس##نوات األخي##رة ب##دأت. م#ن مجم##وع المس##احات المزروع##ة باألش##جار المثم#رة األخ##رى    % 0.2
وزارة الزراع##ة ف##ي المملك##ة بتش##جيع الم##زارعين لزراع##ة أش##جار لنخي##ل خاص##ة وأن المي##اه مت##وفرة ف##ي   

، المناطق المالئمة لزراعة النخبل والتي ال تصلح لزراعة أى نوع من أن#واع األش#جار المثم#رة األخ#رى                   
ألغوار الشمالية وذلك في ا،  ألف دونم115وقد قدرت المساحات الممكن إستغاللها لهذا الغرض بحوالي 

الوسطى وغور الصافي ووادي األردن ووادي عربة ومن الممك#ن زراع#ة ح#والي ملي#ون نخل#ة ف#ي ه#ذه              
وتترآز زراعة النخي#ل ف#ي المملك#ة    . المساحات خاصة أن مساحات آبيرة في هذه المناطق غير مستغلة           

 :في
 أن األمطار المبكرة ق#د  إال، وتربتها طينية ثقيلة قليلة الملوحة    : مناطق األغوار الشمالية     -

 .تسبب تلف لألصناف المتأخرة آصنف البرحي 
 .األغوارالجنوبية وتربتها رملية مزيجية حمراء مالحة في بعضها  -
وتحتل العقبة المكانة األولى من حيث أعداد النخيل المزروع حيث تجمع ، منطقة العقبة  -

 . لف نخلة  أ32من إجمالي عدد النخيل والذي يقدر بحوالي % 50حوالي 
 :مصادر المملكة األردنية من المياه 

وتعتمد على مياه نه#ر اليرم#وك ومي#اه األب#ار     ، تعاني األردن من قلة مصادر المياه للري  
 .األرتوازية 

 

 :دولة فلسطين ) د
 : تترآز زراعة النخيل في فلسطين في 

 مت#ر  350طح البح#ر بح#والي   وتقع تحت مس#توى س#  ، )بوادي األردن( الضفة الغربية في منطقة اريحا       -
،  مت##ر تح##ت س##طح البح##ر ف##ي أقص##ى الش##مال   110ف##ي الجن##وب ويت##درج األرتف##اع إل##ى أن يص##ل إل##ى   

وتتمي#ز بمن#اخ   . س#نة ف#ي الش#مال    /  م#م  280 م#م ف#ي الجن#وب إل#ى         120وتتراوح معدالت األمط#ار م#ن       
 الح#رارة بدرج#ة   وه#و من#اخ ص#حراوي حي#ث ترتف#ع درج#ات       ، معتدل شتاءًا وح#ار ج#اف وطوي#ل ص#يفًا           
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حي#ث توج#د   ( والترب#ة م#ن الن#وع األص#فر الثقي#ل ف#ي غالبيته#ا وه#ى ملحي#ة آلس#ية           . تسمح بنضج الثم#ار   
 دون##م منه##ا 900وتبل##غ مس##احة النخي##ل فيه##ا ح##والي  ، )آلوري##دات الص##وديوم والبوتاس##يوم بنس##بة آبي##رة  

 . سنة 30 دونم مزارع قديمة يزيد عمرها عن 615حوالي 
وتتميز بمن#اخ معت#دل ش#تاءًا وص#يف طوي#ل         ،  دونم 2215بلغ مساحة النخيل فيها حوالي       قطاع غزة وت   -

 م#م  400مم في السنة جنوب#ًا إل#ى   200وتتراوح معدالت األمطار بها من ، حار رطب لقربها من البحر      
الترب#ة  والتربة رملية أو رملية طينية وتعتبر إجم#اًال م#ن   . لذا يمكن إعتبارها منطقة رطبة حارة  ، شماًال  

 .الخفيفة والمتوسطة وهى مائلة للقلوية قليًال ويحتل قطاع غزة المقام األول في زراعة وإنتاج التمور 
 :مصادر فلسطين من المياه  !

ومي#اه  ، وهي مياه حلوة وتروى بها تقريبًا نصف مساحة النخيل ف#ي أريح#ا        ) الينابيع(مياه العيون 
 .  اآلبار وهي مياه مالحة 
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 الثالثالباب 
 

 األوضاع الراهنة إلنتاج النخيل في الوطن العربي 
  

تعد ش#جرة النخي#ل م#ن األش#جار ذات االنتش#ار الواس#ع ف#ي أقط#ار ال#وطن العرب#ي حي#ث تتط#ابق                     
االحتياجات البيئية لشجرة النخيل مع الظ#روف المناخي#ة الس#ائد ف#ي ال#وطن العرب#ي حي#ث المن#اخ الج#اف                        

 824شر زراعة النخيل في ال#وطن العرب#ي عل#ى مس#احة تص#ل إل#ى نح#و               وتنت �ودرجة الحرارة العالية    
 .ألف هكتار 

 

 :التوزيع الجغرافي لإلنتاج في المناطق المزروعة  : 1 � 3
  

 منظمة ووفقًا لبياناتالوطن العربي  بدراسة التوزيع الجغرافي لنخيل التمر على مستوى أقطار      
-1997وذلك آمتوسط للفترة ) 7( بيانات الجدول رقم والذي توضحه)  FAO (األغذية والزراعة 

 -: يتضح اآلتي 2001
  

  :التوزيع الجغرافي للمساحات المزروعة بالنخيل : 3-1-1
 

ألف 730.7 بنحو2001 -1997يقدر إجمالي مساحة النخيل في الدول العربية آمتوسط للفترة           
منها بدول   % 28.7ونحو  . ة والعراق   منها بدول شبه الجزيرة العربي     % 63.6هكتار تترآز زراعة    

فيتم زراعتها بمصر % 7.6وما يقرب من ) الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا ( شمال أفريقيا 
 .والسودان والصومال

 النخي#ل ف#ي   م#ن إجم#الي مس#احة   % 88آما تشير البيانات الواردة بالجدول إلى آن ما يق#رب م#ن       
دول ه##ي الع##راق، الس##عودية، اإلم##ارات، الجزائ##ر، المغ##رب، عم##ان، ال##وطن العرب##ي تترآ##ز ف##ي ثماني##ة 

وي#أتي الع#راق ف#ي مقدم#ه ال#دول العربي#ة م#ن حي#ث مس#احة النخي#ل حي#ث بلغ#ت مس#احة                 تونس، مصر ،  
م#ن إجم#الي مس#احة النخي#ل ب#الوطن العرب#ي وذل#ك          % 20.4 أل#ف هكت#ار تمث#ل نح#و          149النخيل نح#و    

ي الترتي#ب آ#ل م#ن الس#عودية، اإلم#ارات، الجزائ#ر، المغ#رب،            ، تليه#ا ف#     2001-1997 آمتوسط للفترة 
،  %13.54،  %17.49،  %17.5وبأهمي#ة نس#بية مس#احية بلغ#ت نح#و           . سلطنة عمان، تونس، مصر   

عل##ى الترتي##ب م##ن إجم##الي المس##احة المزروع##ة بالنخي##ل   % 3.93،  4.37%،  4.71%،  6.18%
 .على مستوى الوطن العربي 

 

 : خيل في الوطن العربي تطور مساحة الن  :3-1-2
 

إل##ى إن إجم##الي مس##احة النخي##ل ف##ي ال##وطن    ) FAO(تش##ير بيان##ات منظم##ة األغذي##ة والزراع##ة  
عم#ا آان#ت علي#ه ع#ام     % 77.5 بنس#بة زي#ادة مق#دارها       2001 أل#ف هكت#ار ع#ام        824.5العربي قد بلغت    

توض#حه بيان#ات    ، وهذا م#ا  2001-1992 ألف هكتار خالل الفترة 634.17 وبمتوسط عام بلغ    1992
 ). 8(الجدول رقم 

وبدراسة االتج#اه الزمن#ي الع#ام لتط#ور إجم#الي مس#احة النخي#ل ف#ي ال#وطن العرب#ي خ#الل الفت#رة                         
م#ن متوس#ط   % 6.5 ألف هكت#ار أي م#ا يع#ادل    41.47 تبين تزايد إجمالي المساحة بنحو   1992-2001

جع الزيادة في مس#احة النخي#ل الكلي#ة    وتر.  ألف هكتار    634.17مساحة النخيل خالل تلك الفترة والبالغة       
 إل##ى العناي##ة واالهتم##ام الت##ي توليه##ا معظ##م األقط##ار العربي##ة لزراع##ة النخي##ل 2001-1992خ##الل الفت##رة 

 م##ا 2001وخاص#ة دول##ة اإلم#ارات العربي##ة والس#عودية حي##ث بلغ#ت مس##احة النخي#ل بدول##ة اإلم#ارات ع##ام      
 27.9 والمق#درة  1992عم#ا آان#ت علي#ه ع#ام     % 569  ألف هكتار بنسبة زيادة مقدارها   187يقرب من   
عم##ا آان##ت علي##ه ع##ام  % 79أم##ا بالنس##بة للس##عودية فق##د تزاي##دت مس##احة النخي##ل به##ا بنس##بة   . أل##ف هكت##ار
1992. 
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 : التوزيع الجغرافي إلنتاج النخيل في الوطن العربي  : 3-1-3
 

ربية والذي توضحه بيانات بدراسة التوزيع الجغرافي إلنتاج نخيل البلح على مستوى األقطار الع
يتض#ح أن إجم#الي إنت#اج النخي#ل بال#دول         . وفقًا إلحصاءات منظم#ة األغذي#ة والزراع#ة         )  7(الجدول رقم   

م#ن اإلنت#اج   % 53 وان م#ا يق#رب م#ن      2001-1997 ألف طن آمتوسط للفترة    4039.6العربية قد بلغ    
ف#ي  . نتاج تترآز في شمال أفريقي#ا       من اإل % 17.5يترآز بمنطقة الجزيرة العربية والعراق في حين أن         

م#ن اإلنت#اج الكل#ى لل#دول العربي#ة وذل#ك       % 29.4حين مص#ر والس#ودان والص#ومال تن#تج م#ا يق#رب م#ن         
  .2001-1997آمتوسط للفترة

م##ن إجم##الي إنت##اج النخي##ل ف##ي ال##وطن % 90ه##ذا وتش##ير بيان##ات الج##دول إل##ى أن م##ا يق##رب م##ن 
 .ية، العراق، اإلمارات ، الجزائر، السودان وعمان  دول هي مصر، السعود7 يترآز في  العربي

 أل#ف ط#ن   921.3خي#ل حي#ث تن#تج نح#و     نوتأتى مصر في مقدمة الدول العربية من حيث إنتاج أل 
 يليه##ا ف##ي  2001-1997م##ن إجم##الي إنت##اج ال##دول العربي##ة آمتوس##ط للفت##رة     % 22.81أي م##ا يع##ادل  

وذل#ك بأهمي#ة نس#بية     . ئر ثم الس#ودان وس#لطنة عم#ان       الترتيب آل من السعودية، العراق، اإلمارات، الجزا      
على الترتيب من إجم#الي     % 6.1،  %6.35،  % 9.51،  %13.03،  %14.57،  %17.46مقدارها  

  . 2001-1997إنتاج النخيل بالوطن العربي آمتوسط للفترة 
 ) 7(جدول رقم 

  األهمية النسبية لمساحة وإنتاج نخيل البلح على مستوى الدول العربية
 2001 - 1997وسط للفترة آمت

 )طن ( اإلنتاج  )هكتار(المساحة 
 ةالدول

 % متوسط الفترة % متوسط الفترة
 0.03 1272 0.03 248 األردن
13.03 17.49526441 127768 اإلمارات
 0.41 16580 0.11 825 البحرين
 2.65 106968 4.37 31918 تونس
 9.51 13.54384167 98950 الجزائر
17.46 705448 17.5 127859 ةالسعودي
 6.35 256464 3.35 24448 السودان
 0.07 2994 0.14 1009 سوريا
 0.24 9880 0.33 2380 الصومال
14.57 20.39588600 149000 العراق

 6.1 246298 4.71 34425 سلطنة عمان
 0.43 17212 0.22 1632 قطر
 0.21 8314 0.15 1102 الكويت
 3.25 131120 3.57 26060 ليبيا
22.81 921315 3.93 28728 مصر
 1.63 65886 6.18 45194 المغرب
 0.49 19778 1.01 7400 موريتانيا
 0.71 28609 2.98 21763 اليمن
 0.05 2228 00 00 أخرى

 100 4039574 100 730709 ة الدول العربييجمالإ
Source: web site of   FAOSTAT :http://appsl.fao.org./ 
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 ) 8(ل رقم جدو
 2002 � 1992 تطور مساحة وإنتاج النخيل خالل الفترة 

 

المساحة الكلية   السنوات
 هكتار

 اإلنتاج 
 طن

1992 464557 2679662 
1993 494215 2861221 
1994 537743 3093130 
1995 580390 3387363 
1996 611254 3477546 
1997 605593 3426180 
1998 622769 3645025 
1999 787566 3925849 
2000 813094 4493536 
2001 824523 4707280 

 3569679 634170 متوسط الفترة
Source: web site of   FAOSTAT: http://appsl.fao.org./ 

 

  : أعداد أشجار النخيل المثمرة :  2- 3
 

 خي#ل المثم#رة ف#ي     تشير بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن أجمالي أع#داد أش#جار الن             
 وت#أتى دول#ة اإلم#ارات ف#ي مقدم#ة      2001 مليون نخل#ه ع#ام      86.212العربي بلغت ما يقرب من       الوطن

 ملي#ون  16.3الدول العربية من حيث عدد أشجار النخيل المثمرة إذ يق#در ع#دد النخي#ل المثم#ر به#ا بنح#و                    
يل خالل العقود الثالث الماضية نخله ويرجع ذلك إلى ما شاهدته دولة اإلمارات من نهضة واهتمام بالنخ           

وما أثمرت عنه من زيادة المساحات المزروع#ة بالنخي#ل ودخ#ول أش#جار نخي#ل غي#ر مثم#رة إل#ى مرحل#ة                      
 ملي#ون نخل#ه ث#م الس#عودية وبه#ا      14يليها العراق حيث  قدر عدد أشجار النخيل المثمرة به بنحو   . األثمار

 مليون نخله مثمرة بينما 10 المرتبة الرابعة بنحو وتأتى مصر في.  مليون نخله مثمرة 13ما يقرب من 
 . مليون نخله مثمرة 9تأتى الجزائر في المرتبة الخامسة بنحو 

 

 
 
  : اإلنتاجية لنخيل البلح متوسط : 1- 2- 3

 

تتب##اين إنتاجي##ة النخل##ة م##ن قط##ر آلخ##ر ويرج##ع ه##ذا التب##اين ف##ي اإلنتاجي##ة إل##ى تب##اين األص##ناف       
منطقة فضًال عن تباين عمليات الخدمة والرعاية باإلضافة إلى اختالف المناخ المزروعة بكل قطر وبكل 

 . والظروف المحيطة بإنتاج النخيل في األقطار العربية 
أن مصر تأتى ) 9(وبترتيب األقطار العربية وفقًا إلنتاجية النخلة المثمرة يتبين من الجدول رقـم 

/  آجم 60له تليها السعودية والبحرين والسودان بمعدل    نخ/  آجم   108في مقدمة الدول العربية  بمعدل       
 .2001نخله لكل منها وذلك عام 
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   وعدد أشجار النخيل ومتوسط إنتاجية النخلةمساحة وإنتاج) 9(جدول رقم 
  2001على مستوى الدول العربية عام 

 المساحة المثمرة ةالدول
 هكتار

عدد األشجار 
 المثمرة

 *ألف شجرة 

متوسط إنتاجية 
 النخلة
 نخلة/آجم

 اإلنتاج
 طن

 1420 19.3 74 264 األردن
 760000 46.5 16342 187000 اإلمارات
 16508 60 275 823 البحرين
 113000 35.1 3217 39980 تونس
 437332 48.2 9066 100000 الجزائر
 783000 60.2 13000 142500 السعودية
 330000 60.3 5476 30000 السودان
 3921 51.6 76 1037 سوريا
 650000 46.6 13943 150000 العراق

 248458 31.1 8000 35616 سلطنة عمان
 14230 28.7 495 1516 قطر
 10376 66.5 156 1350 الكويت
 1113270 108.8 10230 29461 مصر
 32400 8.2 3959 46650 المغرب
 15000 8.0 1870 6000 موريتانيا

  .22 المجلد � لإلحصاءات الزراعية العربية السنوي الكتاب �ية المنظمة العربية للتنمية الزراع* 
Source: web site of   FAOSTAT :http://appsl.fao.org./ 

 
 
 

 :تطور إنتاج التمور في الوطن العربي  : 3 -3
  

يتضح أن إجمالي إنتاج الوطن العربي من التمور ) 8(باستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم 
فقد قدر إجمالي إنتاج الوطن العربي  . 2001-1992 وذلك خالل الفترة. ة عامه إلى االزدياديتجه بصف
عم#ا آان#ت علي#ه ع#ام     % 75.7 أل#ف ط#ن بنس#بة زي#ادة مق#دارها           4707.3 بنحو   2001عام   من التمور 
1992.  

 2001-1992وبدراسة االتجاه الزمني العام لتطور إنتاج التمور بالوطن العرب#ي خ#الل الفت#رة         
م##ن متوس##ط إجم##الي إنت##اج % 5.87 أل##ف ط##ن أي م##ا يع##ادل 209.5تب##ين تزاي##د إجم##الي اإلنت##اج بنح##و 

 أل##ف ط##ن وترج##ع تل##ك الزي##ادة أساس##ًا لتزاي##د المس##احة  3569.7التم##ور خ##الل تل##ك الفت##رة والب##الغ نح##و  
ن اهتمام خاص إلى جانب ما أولته معظم الدول العربية م. المزروعة بالنخيل وتزايد عدد اإلناث المثمرة

بالنخيل وشملته بالرعاي#ة والعناي#ة خ#الل العق#ود ال#ثالث الماض#ية خاص#ة ف#ي دول الخل#يج العرب#ي األم#ر                
الذي أنعك#س باإليجابي#ة عل#ى أع#داد النخي#ل والمس#احات الت#ي تغطيه#ا واإلنت#اج ، فق#د تزاي#د إنت#اج معظ#م                           

 وآان#ت أعل#ى نس#بة    1992نت#اج ع#ام      مقارن#ة بم#ا آ#ان علي#ه اإل         2001األقطار العربية من التم#ور ع#ام        
تليه#ا مص#ر بنس#بة زي#ادة مق#دارها      % 230زيادة لدولة اإلمارات حيث حققت زيادة في اإلنت#اج مق#دارها            

 .على الترتيب  % 65.6،  %67.8ثم آل من الجزائر ، عمان بنسبة % 84.4
 

    :أهم اصناف التمور المزروعة في الوطن العربي ومواصفاتها وإنتاجيتها  : 3-4
 يوج##د ف##ي ال##وطن العرب##ي بنح##و ألف##ي ص##نف إال أن معظ##م تل##ك األص##ناف ال يرق##ى الن يك##ون    
أصنافا تجارية ذات مواصفات مرغوبة خاصة فيما يتعلق باإلنتاجي#ة  ونوعي#ة الثم#ار، ونظ#رًا ألن نخل#ة             

ز بمواص#فات  التمر تعمر طويًال فقد يتجاوز عمرها الخمسين عامًا ، فإن زراع#ة األص#ناف الت#ي ال تتمي#          
و الدول#ة ،  وتختل#ف ص#فات أص#ناف     أممتازة تعتبر خسارة في الجهد والوقت والربحي#ة س#واء للم#زارع         
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التمور وتتنوع وفقًا لمناطق زراعتها وتنوع الظروف المناخية التي تنمو بها إلى جانب تب#اين احتياج#ات        
 . آل صنف 

جموع#ة م#ن المع#ايير م#ن بينه#ا ل#ون           رف عليه أن تقس#يم أص#ناف التم#ور ي#تم وفق#ًا لم             اومن المتع 
القشرة، نوع السكريات السائدة بالثمار عند النض#ج وتوقي#ت نض#جها مبك#رة أم مت#أخرة إل#ى جان#ب نس#بة                    

حي#ث  . الرطوبة بالثمرة عند تمام النضج والمعيار األخير يعتبر أآثر المعايير اس#تخدامًا وأآثره#ا أهمي#ة         
 :طوبة إلى المجموعات التالية يتم تقسيم التمور وفقًا لمعيار نسبة الر

 

 :مجموعة أصناف التمور الرطبة : أوًال 
تتصف أصناف هذه المجموعة باحتوائها علي نسبة منخفضة من السكريات و نسبة مرتفع#ة م#ن           
الرطوبة وهي غير قابلة للحفظ مدة طويلة بدون وسائل حفظ مناسبة حيث تتعرض للتخمر وتتمي#ز ثم#ار           

 .ألوان ثمارها وتؤآل وهى طرية هذه المجموعة باختالف 
 

 :مجموعة األصناف النصف جافة : ثانيًا 
تتميز هذه المجموعة بأن ثمارها إذا ما تم نضجها أصبح الل#ب به#ا ذو رطوب#ة متوس#طة ف#ال ه#و            

 .رطب و ال جاف و يمكن حفظها بعد جمعها لفترة طويلة بالطرق الطبيعية آما تصلح للتصنيع
 

  :ف ذات الثمار الجافة مجموعة األصنا: ثالثًا 
وهى األصناف التي تصل إلى مرحلة الجفاف الكامل ، حيث تتميز ه#ذه المجموع#ة ب#أن ثماره#ا              
إذا بلغت مراحل النضج أصبح لبها جافا ذو نسبة رطوبة منخفضة و نسبة عالية من السكريات و من ثم            

 . المميزةيمكن حفظها لفترات طويلة بالوسائل الطبيعية مع االحتفاظ بخصائصها
 

 :أهم أصناف التمور في جمهورية مصر العربية  : 3-4-1
نظرآ لتباين الظروف المناخية من مناخ صحراوي الي شبه صحراوي الي مناخ البح#ر األب#يض        

المتوسط وما يتبعة من تباين في درجات الحرارة ورطوبة جوية وهى أآث#ر العوام#ل ت#أثبرآ وفاعلي#ة ف#ي       
التي يمكن نجاحها في تحقيق انتاج جيد وهى ميزة نسبية تتمتع بها مصر حي#ث  تحديد األصناف المالئمة  

تتميز بوجود الثالث مجموعات من أصناف البلح وه#ي أص#ناف ال#بلح الرط#ب والنص#ف ج#اف والج#اف                     
 صنف اال أن األص#ناف التجاري#ة الجي#دة    200ويوجد في مصر أعداد وفيرة من األصناف ما يقرب من           

 :لي وصف ألهم هذه األصناف قليلة وسنعرض فيما ي
 

 : الزغلول  .1
 ويعتبر من أآثر األص#ناف الطري#ة ج#ودة ، ويبل#غ ع#دد أش#جاره             

 آيل#و  116.19 ألف نخله وتق#در متوس#ط إنتاجي#ة النخل#ة       749المثمرة  
البحي##ره ، ( ج##رام ، وتنتش##ر زراعت##ه ف##ي محافظ##ات ال##وج ه البح##ري     

 طوي#ل ذات خص#ر ،   ، شكل الثم#رة إس#طواني  ) الشرقيه و االسماعيليه    
 م##م ، ل##ون  30 م##م وقطره##ا ح##والى  60آبي##رة الحج##م طوله##ا ح##والي   

البسر أحمر غير داآ#ن وقش#رته ناعم#ة واللح#م ه#ش ، جي#د الطع#م حل#و          
المذاق ، عصيري ، قليل األلياف ،  تستهلك الثمار في طور البسر وما 
 .آتوبر يرطب منه يفقد قيمته ، ويبدأ ظهوره مبكرًا في األسواق في أوائل أ

 

 :السماني  .2
 أل##ف نخل##ه وتق##در متوس###ط    427يبل##غ ع##دد أش##جاره المثم##رة           

 آيل##وجرام وتنتش##ر زراعت##ه ف##ي محافظ##ات     130.67إنتاجي##ة النخل##ة  
البحي##ره ، الش##رقيه و آف##ر الش##يخ، ش##كل الثم##ره بيض##اوية مس##تطيله ،      

 مم ، لون  30 - 25 مم وقطرها    60 - 50آبيرة الحجم طولها ما بين      
 أصفر ف#اتح م#ش وب#ة ب#نقط أو خط#وط حم#راء وقش#رته ناعم#ة ،                 البسر
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واللحم سميك آثير العصاره معتدل الحالوه ، وإذا تم ترطيبها صارت زيتية اللون ، وتستهلك الثمار في              
مرحلتى البسر والرطب أو تصنع منه المربى ، وينضج في وسط الموسم ويبدأ ظهوره في األسواق ف#ي           

 .منتصف اآتوبر
 

  : بنت عيشة .3
 أل##ف نخل##ه وتق##در متوس###ط    370يبل##غ ع##دد أش##جاره المثم##رة            

 آيل##و ج##رام وتنتش##ر زراعت##ه ف##ي محافظ##ات   128.77إنتاجي##ة النخل##ة 
البحيرة ، آفر الشيخ ، دمياط ، الشرقية ، شكل الثمرة مغزلي متوسطة            

 م#م ، ل#ون البس#ر      30 - 25 م#م وقطره#ا      40 - 35الحجم يبلغ طوله#ا     
م س##ميك مقب##ول الطع##م ، الرط##ب أس##ود الل##ون حل##و  حم##راء داآ##ن واللح##

الطعم قليل األلياف والقشرة سميكة يسهل فصلها عن اللح#م ، وتس#تهلك          
 .الثمار في مرحلتى البسر والرطب وينضج متأخر ، يبدأ ظهوره في األسواق في أواخر نوفمبر

 

 :األمهات  .4
 وتقدر  ألف نخلة،243يبلغ عدد األشجار المثمرة لهذا الصنف        

 آيلو جرام ، وتنتشر زراعته في 107.94متوسط إنتاجية النخلة بنحو 
 مم  35محافظتى الجيزة ، الفيوم ، شكل الثمرة إسطواني ، طولها نحو            

 مم ، لون البس#ر أص#فر ف#اتح غي#ر مستس#اغ الطع#م          25وقطرها حوالى   
وال تصلح لالستهالك ، أما الرطب فيصبح لونه أسمر داآن حلو الطعم            

 األلياف ، والقشرة يسهل فصلها عن اللحم ، وال تستهلك الثمار إال              قليل
 .رطبا ناضجًا ، وينضج مبكرًا ويبدأ ظهوره في األسواق في أوائل شهر سبتمبر

 

 :الحياني  .5
ويعتب##ر م###ن أآث###ر األص###ناف انتش##ارًا ف###ي مص###ر ويبل###غ ع###دد           

 إنتاجية  ألف نخلة، وتقدر متوسط 2099األشجار المثمرة لهذا الصنف     
 آيل##و ج##رام ، وتنتش##ر زراعت##ه ف##ي محافظ##ات    122.23النخل##ة بنح##و  

الشرقية ، دمياط ، االسماعيلية ، البحيره ، شكل الثمرة إسطواني منتفخ 
 � 25 مم وقطرها نحو 50 � 40والقمة مستديرة ويبلغ طولها ما بين 

 مم ، وقمع الثم#رة ص#غير الحج#م قلي#ل الب#روز أص#فر الل#ون بحاف#ة                    30
ة منتظمة حمراء اللون ، والنواة إهليجية الشكل خشنة عسلية اللون ضيق

والشق عميق من#تظم ض#يق ج#دًا وطرف#ي الن#واة مس#حوبة ، ل#ون البس#ر أحم#ر ق#ان متوس#ط الق#وام مقب#ول                  
الطعم ، الرطب أسود اللون لين القوام متوس#ط األلي#اف جي#د الطع#م ، م#ن الس#هل فص#ل القش#رة ع#ن لح#م                  

الثمار في مرحلة البسر والرطب ويعرف بالبلح الرملى ، مبكر النضج ويبدأ ظهوره الثمرة ، ، وتستهلك 
 .في األسواق في منتصف سبتمبر

  

 : عرابي  أو عريبي  .6
 ألف نخلة مثمره ومتوسط أنتاج    150يبلغ عدد أشجاره حوالي            

 آجم ويكثر وجوده في شمال الدلتا والثم#ره مغزلي#ة   120النخله حوالي   
 م##م وقطره##ا  50ـ##40متوس##طة الحج##م يبل##غ طوله##ا ح##والي     الش##كل ، 

 مم ، لون البسر أحمر داآن مقبول الطعم ، الرطب أسود اللون 30ـ25
لين قلي#ل األلي#اف متوس#ط الح#الوه وتس#تهلك ثم#اره ف#ي مرحلت#ي البس#ر               
والرطب ، متأخر في النض#ج ويظه#ر ف#ي األس#واق ف#ي النص#ف الث#اني                 

 .من شهر نوفمبر 
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 :خ أم الفرا .7
يعتبر من األصناف الجيدة ويوجد بأعداد قليلة ف#ي ش#مال ال#دلتا                    

 آجم والثمرة آبي#رة الحج#م يت#راوح         150، متوسط إنتاج النخلة حوالي      
ج##م ، 25 ـ   23 م##م آم##ا يبل##غ وزنه##ا 30 م##م وقطره##ا 70- 60طوله##ا 

ش##كل الثم##رة إس##طواني طوي##ل والقم##ة مس##تديرة والقاع##دة مائل##ة ، ل##ون     
راء داآن واللحم سميك ليفي محتدل الحالوة ، والرطب أسود البسر أحم

اللون حلو الطعم ، وتستهلك ثماره في مرحلتي البسر والرطب ومتأخر      
جدًا في النضج ويظهر في األسواق في آخر الموسم ف#ي النص#ف األول        

 .من ديسمبر
 

 : حالوي  .8
 آج#م والثم#رة متوس#طة    120ة ح#والي  ويوجد بأعداد قليلة في ش#مال ال#دلتا ومتوس#ط إنت#اج النخل#                  

 ج#م قش#رتها حم#راء ف#ي        20م#م آم#ا يبل#غ وزنه#ا ح#والي           26 م#م وقطره#ا      52ـ# 50الحجم يتراوح طولها    
مرحلة البسر أسمر في مرحلة الرطب اللحم معتدل السمك معت#دل الح#الوه وتس#تهلك ثم#اره ف#ي مرحلت#ي                 

 .خر أآتوبر البسر والرطب وينضج في وسط الموسم ويظهر في األسواق في أ
 

 :سـلمي  .9
يعتي##ر م##ن األص##ناف الممت##ازة ويوج##د بأع##داد قليل##ة ف##ي ش##رق    
الدلتا بمحافظة األسماعيلية ، شكل الثمرة إسطواني قصير غليظ ، القمع 
متوسط الحجم قليل البروز آستنائي اللون ، الثمرة متوسطة الحجم يبلغ      

والي  م#م ، وزن الثم#رة ح#   25ـ# 20 م#م وقطره#ا    40ـ# 30طولها حوالي   
جم ، والبذرة منتظمة الشكل ملساء بنية اللون والش#ق   1 جم والبذرة    10

عميق منفرج ، لون قشرة الثمرة آستنائي في مرحلة البسر ه#ش الق#وام    
، بن##ي داآ##ن عن##د النض##ج واللح##م ل##ين قلي##ل األلي##اف متوس##ط الح##الوه        
وتستهلك ثماره ف#ي مرحلت#ي البس#ر والرط#ب ويظه#ر ف#ي األس#واق ف#ي                

  .م وسط الموس
 

 ) الصعيدي أو الواحى ( السيوي  .10
   يعتب##ر م##ن أج##ود األص##ناف النص##ف جاف##ه والص##الحة للتعبئ##ة       
والتصنيع حيث تصنع من ثماره الناضجة العجوة آما يمكن حفظ ثماره 
بع##د جمعه##ا لفت##رة طويل##ة ، و تنتش##ر زراعت##ه ف##ي واح##ات الص##حراء       

جار المثم#رة له#ذا     الغربية ومحافظات الجيزة و الفيوم ، ويبلغ عدد األش        
 98.48 ألف نخلة، وتقدر متوسط إنتاجية النخلة بنحو         1414الصنف  

 م#م ،    25-20 م#م وقطره#ا      40 � 35آيلو جرام ، يبل#غ ط#ول الثم#رة          
لون البسر أصفر مقب#ول الطع#م ، يتح#ول إل#ى الل#ون البن#ي ال#داآن عن#د                    

لك ثم##ارة ف##ي ط##ور البس##ر والتم##ر ، اللح##م ل##ين ش##ديدة الح##الوة  قلي##ل األلي#اف ، وتس##ته ) التم##ر ( النض#ج  
 .وينضج في وسط الموسم 

 

 : العمرى  .11
يعتبر من األصناف النصف جافه الفاخرة و تنتش#ر زراعت#ه           
ف#ي محافظ##ات القليوبي##ة ، الش##رقية ، االس##ماعيلية ، يبل##غ ع##دد األش##جار  

 أل##ف نخل##ة، وتق##در مت##وس ط إنتاجي##ة النخل##ة 78المثم##رة له##ذا الص##نف 
 ج##رام ، ش##كل الثم##رة إس##طواني من##تفخ والقم##ة       آيل##و175.79بنح##و 
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 مم ، لون البسر أحمر 35 مم وقطرها حوالى 50مستديرة بنبلة ، الثمرة آبيرة الحجم ، يبلغ طولها نحو 
ويصبح لونها سمراء قاتمة عند النضج ، ولحم الثمرة ليفى  وتستهلك الثمار ناضجة وتقطف الثمار عن#د             

 يوم لكى تسخن وتنضج ث#م تف#رز الثم#ار    12 � 8يوم ثم تكبدس لمدة  5 � 2البسر ثم تنشر لتجف لمدة   
 .الناضجة وتنشر ثانية لتجف بعد ذلك تعبأ لالستهالك المحلى أو التصدير 

 

 :العجالنى  .12
 أل##ف نخل##ة،  173 يبل##غ ع##دد األش##جار المثم##رة له##ذا الص##نف     

 آيل##و ج##رام ، و تنتش##ر 163.84وتق##در متوس##ط إنتاجي##ة النخل##ة بنح##و  
 ف#ي مح#افظتى الش#رقية ، االس#ماعيلية ، يت#راوح  ط#ول الثم#رة              زراعته

 مم ، لون البسر أصفر باهت 25 - 22 مم وقطرها بين 40 - 35بين 
. وال يك#ون طعمه##ا مستس#اغًا ف##ي ه#ذا الط##ور ، وال تص#لح لالس##تهالك     

وعن##دما ترط##ب يص##بح لونه##ا س##مراء داآن##ة وت##زداد حالوته##ا وتص##بح    
 .ة آما يصنع منها العجوة عسلية وتستهلك ناضجة ومجفف

 

 : حجازي أبيض  .13
ينتش###ر بأع###داد قليل###ة بواح###ات ال###وادي الجدي###د وخاص###ة واح###ة  

 48-40الخارجة والداخل#ة ، الثم#رة آبي#رة الحج#م يبل#غ طوله#ا               
 م##م ، ل##ون البس##ر أص##فر غ##امق مبك##رًا ،  25-22م##م وقطره##ا 

يتحول ف#ي مرحل#ة الرط#ب إل#ى الل#ون األص#فر الزيت#ي ، اللح#م              
السمك قليل األلياف حل#و الم#ذاق ، يس#تهلك ف#ي مرحل#ة              متوسط  

 .البسر والرطب ، وينضج مبكرًا  
 ) :األبريمي أو البرآاوي ( السكوتي  .14

ويعتبر من أآثر األصناف الجافة إنتشارآ وتعتبر منطق#ة مص#ر       
العلي###ا وخاص###ة م###ح افظ###ة أس###وان أآث###ر المن###اطق مالئم###ة لمجموع###ة     

ة الحج##م غي##ر منتظم##ة الش##كل مدبب##ة األص#ناف الجاف##ه ، الثم##ره متوس##ط 
 م#م ، البس#ر لون#ه      18 م#م وقطره#ا ح#والي        60ـ40القمة طولها حوالي    

يص##بح لون##ه أص##فر غ##امق عن##د القاع##دة  ) التم##ر( أص##فر وعن##د النض##ج 
أسمر يقارب الحمرة من القمة إلى أسفل والقشرة ناعمة الملمس واللح#م           

مدبب##ة وقاع##دتها متوس##ط الس##مك حل##و الم##ذاق ، والن##واة ص##غيرة رفيع##ة   
 آجم ثمار جافه 50مستديرة والشق منتظم غير عميق ويتسع عند القاعدة ، ومتوسط انتاج النخلة حوالي 

. 
 

 :البرتمودا  .15
ويعتبر من أجود وأحسن األصناف الجافة ويطلق عليه أحيانآ بنتمودا                

ة ويصنف ضمن األصناف الممت#ازه لطعم#ه الممت#از ونكهت#ه المتمي#زه ، الثم#ر             
 م#م وقطره#ا   60ـ50متوسطة الحجم وأآبر من السكوتي ويتراوح طولها من       

 مم ، لون البس#ر برتق#الي مب#رقش ب#األحمر وعن#د  النض#ج تض#مر                20حوالي  
قليآل ويصير لونها بني واللحم ذو تجعدات خفيفة متوس#ط الس#مك وقوام#ه ل#ين      

 .غيرلزج حلو المذاق 
 

 ) :القنديله( الجنديله  .16
ور الجاف#ة المرغوب#ه والثم#رة متوس#طة الحج#م مكتن#زه             يعتبر م#ن التم#       

 م#م ول#ون القش#رة أص#فر     25 مم وقطرها حوالي  45ـ40نوعآ طولها حوالي    
ليموني قب#ل النض#ج والل#ح م متوس#ط الس#مك معت#دل الح#الوه أم#ا عن#د النض#ج             
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ع#م جي#د   يصبح لون الثمرة أصفر عند القاعدة وبني محمر في القمة ويصبح اللحم هش عند الجف#اف والط    
 .سكري المذاق سهل المضغ 

 

 : الملكابي  .17
 م##ن األص##ناف الجاف##ة الف##اخره والثم##ره آبي##رة الحج##م يبل##غ طوله##ا ح##والي     

 م##م والثم##ره مكتمل##ة النم##و لونه##ا أحم##ر    25 م##م وقطره##ا ح##والي  65ـ55##
يتحول إلى اللون العنبري بعد  النضج واللحم متوسط السمك لين لذيذ الطعم 

. 
 

 :الشـامية  .18
األص##ناف الجاف##ة الف##اخرة الممت##ازة ، منتش##ر بأع##داد قليل##ة   م##ن 

وينصح بالتوسع في زراعته لما يتمي#ز ب#ه م#ن ص#فات ثمري#ة ممت#ازة ،         
 م#م   80-70شكل الثمرة إسطواني طويل ، حجمها آبير إذ يبلغ طوله#ا            

 م##م ، الن##واة ص##غيرة الحج##م ، ل##ون البس##ر أص##فر   30وقطره##ا ح##والي 
ن بن#ي داآ#ن أو مش#وب بحم#رة ف#ي أح#د       يتحول إلى البني م#ع وج#ود ل#و     

 .جوانب الثمرة في مرحلة التمر ، اللحم سميك قليل الحالوة 
  

 : الجرجودا  .19
م##ن األص##ناف الجاف##ة متوس##طة الج##ودة ، الثم##رة ص##غيرة إل##ى    

 م#م ، الن#واة      20-15 م#م وقطره#ا      45-40متوسطة الحجم يبلغ طوله#ا      
تساعًا عند الط#رفين    آبيرة مكتنزة ، سطحها أملس والشق عميق يزداد إ        

، لون الثمرة في مرحلة البس#ر أص#فر ليم#وني يتح#ول إل#ى الل#ون البن#ي                   
الف##اتح المائ##ل إل##ى الل##ون ال##وردي عن##د القم##ة ف##ي مرحل##ة التم##ر ، اللح##م   

 .متوسط السمك حلو الطعم 
       

 : التمر  .20
ويعتب##ر م##ن األص##ناف المحلي##ة الف##اخرة وينتش##ر ف##ي واح##ات        

احة الداخلة ويطلق علي#ه تم#ر ال#وردي الجدي#د ،          الوادي الجديد خاصة و   
 24-22 م#م وقط#ره ا م#ن    42 -38الثمرة متوسطة الحج#م طوله#ا م#ن       

مم ، لون البسر أص#فر يتح#ول إل#ى الل#ون البن#ي المحم#ر عن#د النض#ج ،                
 .   اللحم متوسط السمك لين شديد الحالوة ، ينضج وسط الموسم 

ردت ح#ديثًا م#ن     هذا باألضافة إل#ى بع#ض األص#ناف الت#ي إس#تو           
الخ##ارج ن###اتج زراع###ة األنس###جة وزرع###ت ف###ي من###اطق مختلف###ة ومنه###ا  

  .  نبوت سيف- دجلة نور - المدجول -البرحي 
هذا باإلضافة إلى إن هناك أصناف عديدة أقل أهمية من الناحية التجارية منتشره بالواحات   

لتا وشمال وجنوب سيناء وتدخل البحرية والوادي الجديد وسيوه والشرقية والوجه القبلي وشمال الد
 .التسويق ضمن األصناف البلدية ومنها ما يتميز بصفات ثمرية جيدة 
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 : أهم أصناف التمور في السودان  : 3-4-2
تمتاز السودان بإنتاج أنواع التمور المختلفة الجافة والشبه جافة أو الرطبة ، وتنفرد الوالية الشمالية 

لتمور الجافة بينما تنفرد والية نهر النيل بإنتاج التمور النصف جافة بإنتاج األصناف الممتازة من ا
 : صنف ومن أهمها 250والرطبة ، وتقدر أصناف التمور السودانية بأآثر من 

 : البرآاوي  .1
ويعتبر من أشهر األصناف التجارية بالسودان وأآثرها إنتشارًا بالوالية    

آم#ا ي#زرع ف##ي وادى   الش#مالية ، ويترآ#ز زراعت##ه ف#ي م#روى ودنق##ال ،     
حلفا ، وتهتم الحكومة بإآثارة ، لذا يعتبر الصنف الرئيسي الذى يغرس            

) ف#ي أس#وا ن   ( بمشاتلها ، وه#و نف#س الص#نف ال#ذي يع#رف ف#ي مص#ر          
بأسم الس#كوتي أو األبريم#ي وأحيان#ًا يطل#ق علي#ه نف#س األس#م البرآ#اوي                  
  .والذي سبق وصفة مع األصناف الجافة في جمهورية مصر العربية

 
 : القنديلـة  .2

ويعتب#ر الص##نف الث##اني المش##هور ف#ي الس##ودان وتنتش##ر زراعت##ه ب##وادي   
حلفا ، ويفضلة آثير من السودانين على البرآ#اوي خاص#ة وإن ص#البة               
لحم##ه أق##ل ، وهوق##د س##بق وص##فة ض##من األص##ناف الجاف##ة بجمهوري##ة      

 .مصر العربية 

 
 
 : بنتمودة  .3

الق لطعم##ه الممت##از ونكهت##ه يعتب##ر م##ن أج##ود التم##ور الجاف##ة عل##ى اإلط## 
المتميزه ، وثم#اره متجانس#ة ف#ي الش#كل والحج#م والل#ون ، وهوق#د س#بق                  

 .وصفة ضمن األصناف الجافة بجمهورية مصر العربية 

 
 
 : القرقـودة  .4

وتشبه ثمارها ثمار البرآاوي لكنها أق#ل ج#ودة من#ه إال أن إنتاجه#ا أآث#ر                  
هوري##ة مص##ر م##ن الب##ر آ##اوي وق##د س##بق وص##فة ض##من التم##ور ف##ي جم  

 . العربية 
 : مشرق ودلقـاي  .5

ويعتب##ر م##ن أه##م التم##ور الش##به جاف##ة ، ويمت##از ه##ذا الص##نف بمحص##ولة  
 آجم رط#ب ف#ي الموس#م     600العالي إذ يمكن للنخلة أن تحمل أآثر من         

وتج##ود زراعت###ه ف##ي أس###وأ األراض##ي وأفقره###ا وتتحم##ل ثم###اره قس###وة     
جزيئ##ات الرم##ل  الطبيع##ة م##ن هب##وب ري##اح جاف##ة وس##اخنة والمحمل##ة ب     

والغب##ار آم##ا تتحم##ل اآلف##ات والحش##رات أآث##ر م##ن غيره##ا م##ن أص##ناف  
التمور ، شكل الثمرة بيضوي منعكس صغيرة الحجم ، لون الثم#رة ف#ي              
مرحل##ة البس##ر أص##فر م##ع قم##ة بني##ة ول##ون التم##ر أس##مر محم##ر  وتمت##از   

 .الثمرة بقلة األلياف وصغر حجم النواة 
    :مشرق ود خطيب . 5

تم#ور الش#به جاف#ة ، مث#ل الص#نف الس#ابق ف#ي معظ#م ص#فاتة            وهو م#ن ال   
غي##ر أن نس##بة األلي##اف أآث##ر وأق##ل س##كر ، قش##رة الثم##رة تنفص##ل عن##د       

 .النضج وتكون أآثر سمكًا 
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 :مدينة  .6

وهي من أجود األصناف الطرية بالسودان وهو من أبكر األصناف التي تظهر هناك ، وينتشر في جنوب 
 . ب عطبرة ويستهلك في مرحلة الرط

 : آلمـة .7
، ويوجد في شمال السودان ، وتستهلك ثم#اره   قليل اإلنتشار، ويعتبر هذا الصنف من أآبر التمور حجمًا        

 . رطبًا وتمر جاف ، ةبصفة عامة يعتبر من األصناف المتوسطة الجودة 
 :هذا باإلضافة إلى أصناف الحديثة اإلستقدام والمستوردة ومنها 

  :صنف دجلة نور - أ
تيرادة من الجزائر وزرع في الوالية الثمالية في منطقة جافة ج#دًا مم#ا أث#ر عل#ى خ#واص قوامه#ا                      وتم إس 

فأصبحت جافة جدًا ولكنها أحتفظت بكل خواص دجلة نور األخرى وينصح بنشر زراعته#ا جنوب#ًا حي#ث          
 .الرطوبة أآثر 

 :حجازي البيلى  - ب
عط##ت مواص##فات ثمري##ة تط##ابق ص##نف   وت##م اس##تيرادة م##ن المدين##ة المن##ورة ف##ي الق##رن التاس##ع عش##ر وأ    

 .الخالص في السعودية ، وهي ممتازة ، وانتشرت في عدة مناطق في القطر وعرفت بهذا األسم 
 .إستوردت من جمهورية مصر العربية : أصناف سلطاني والزغلول و األمهات  -ج
ة الثمري#ة آم#ا     من األصناف العراقية تم إستيرادة في أواخر الس#تينات وإح#تفظ بخصائص#            :  خضراوي   -د

 . في موطنة وموجود في القرير
 إس#توردت ح#ديثًا ج#دًا ف##ي آواخ#ر التس#عينات وزرع#ت ف##ي       : أص}ناف البرح}ي والس}كري والخس}}تاوي    -ه

 أالف وأعط##ت آ##ل الص##فات الثمري##ة آم##ا ف##ي  5 أالف فس##يلة وف##ي الخرط##وم ح##والي 10ال##دامر ح##والي 
 .موطنها األم

 
 :السعودية أهم أصناف المملكة العربية : 3-4-3

 صنف موزعه على المناطق المختلفة وتختلف ه#ذه         300تضم المملكة العربية السعودية حوالي       
األصناف في جودتها ونسبة إنتشارها ، آم#ا أن لك#ل منطق#ة أص#ناف خاص#ة به#ا وفيم#ا يل#ي وص#فًا أله#م                 

 المنطق#ة الش#رقية   :األصناف التجارية على أساس تواجدها في الثالث مناطق الرئيسية من المملكة وه#ى     
) الحج#از  ( وتشمل اإلحساء والقطيف ـ المنطقة الوس#طى وتش#مل نج#د والقص#يم  ـ  المنطق#ة الغربي#ة             

 .وتشمل المدينة المنورة وغيرها 
 

 :أرزيز أو رزيز  .1
( ويعتب##ر م##ن أآث##ر األص##ناف إنتش##ارًا ف##ي المنطق##ة الشــ##ـرقية   

ل بالمنطق#ة وي#أتي    م#ن أع#داد النخي#     % 60حيث يمثل ح#والي     ) الهفوف  
بعد الخالص من حيث جودة الثمار إال إنه أصغر في الحجم وأغمق في 

، لون البس#ر أش#قر مش#وب بخض#رة والش#كل بيض#اوي م#نعكس          . اللون  
 م#م  22 مم وقطرها    32والقمة مستديرة والقاعدة محدبة ، طول الثمرة        

وأن س#لوق   ) خ#الل مطب#وخ     ( والبسر عفص#ي الم#ذاق ويس#وق مس#لوق          
ز أق##ل ج##ودة م##ن س##لوق الخني##زي ألن بس##ر الخني##زي قلي##ل الم##ادة الرزي##

وقمع الثمرة متوسط الحجم قليل البروز      . القابضة بالنسبة لبسر الرزيز     
أصفر وبحافة ضيقة منتظمة صفراء ، والرطب بني اللون والتمر بني داآن مقب#ول الطع#م ، ل#ون الب#ذرة                

 ب#ارزة وال#ذيل ش#به مس#تدير والش#ق البطن#ي عمي#ق          عسلي إهليجية الشكل ملس#اء والقم#ة مخروطي#ة ب#إبرة          
 .منفرج  
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 :الخالص  .2
ويعتبر من أحسن األصناف في منطقة االحساء بل في المنطقة          

م#ن نخي#ل اإلحس#اء ،     % 20 إل#ى  15الشرقية بأآملها ، ويمثل ما ب#ين       
أم##ا ف##ي القطي##ف فع##دده قلي##ل نس##بيًا ، ويعتب##ر م##ن األص##ناف التجاري##ة       

بة في األسواق إذ يحتفظ بنكهته الطيبة عند خزنه لفترة الممتازة المرغو
ل##ون البس##ر أص##فر مشمش##ي عفص##ي الم##ذاق بح##الوة والرط##ب . طويل##ة 

آهرماني فاتح شمعي ش#فاف غي#ر الذع الح#الوة وممت#از الطع#م والتم#ر         
آهرماني محمر بغبرة شمعية خفيفة شكل الثمرة بيضي القاعدة مبت#ورة           

قم#ة والحاف#ة غ#ائرة ووض#عة مائ#ل والثم#رة       ومائلة ، القمع آبير ب#ارز ال    
واللحم لين شفاف عسلي اللون قليل أو عديم األلياف لذي#ذ  )  مم x 19-23 مم 40-30( متوسطة الحجم   

 .الطعم غير حاد الحالوة ، ينضج وسط الموسم 
 

 :الخنيزي  .3
ويعتبر من أهم األصناف التجارية بالقطيف وتبلغ نسبته حوالى 

 ه##ذه المنطق##ة وال يرج##ع الس##بب ف##ي زي##ادة   م##ن مجم##وع نخي##ل  % 60
أعداده بالمنطقة إلى جودتة حيث يعتبر من هذه الناحية متوس#ط الج#ودة              
ب##ل يرج##ع ذل##ك إل##ى س##رعة نم##وه وازدي##اد محص##وله ف##ي المن##اطق الت##ي  
يرتف##ع فيه##ا مس##توى الم##اء األرض##ي ونس##بة الرطوب##ة الجوي##ة، وه##ذا م##ا 

سبق وص#فة  .  القطيف يجعله ينجح أآثر من غيره تحت ظروف منطقة      
 .مع أصناف تمور اإلمارات العربية 

    

 :بكيرة أو أبكيرة  .4
وهو يلي الخنيزي من ناحية اإلنتشار حيث يبل#غ تع#داده ح#والي      

من مجموع نخل القطيف ، وه#و م#ن األص#ناف المرغوب#ه م#ن                % 15
األهالي لظهور رطبه مبكرًا في األسواق ، ع#الوة عل#ى أن طعم#ه جي#د               

ل##ون البس##ر برون##زي بيض##وي الش##كل مس##تدير القم##ة     . ف##ه ونكهت##ه لطي
والقاعدة م  ستوية هش القوام قابض المذاق وحجم الثمرة صغير بطول    

 جرام ، القمع صغير الحجم قليل       7 مم وتزن حوالي     15 مم وقطر    27
البروز برونزي اللون يحده حز عسلي ، الحافة ضيقة ، البذرة قص#يرة              

ل#ون الرط#ب عس#لي    . رفيها مائ#ل لإلس#تدارة ، الش#ق متوس#ط العم#ق منف#رج       غليظة بنية اللون ملساء ، ط   
واللحم لين مقبول الطعم والتمر بني داآن ، ويستهلك رطبًا ، وإذا ما ت#رك حت#ى يص#بح تم#رًا ف#إن ثم#اره                 

 .تصبح صغيرة الحجم رقيقة اللحم مما يقلل ثمنه في األسواق 
 

 :مكتومي  .5
ي##اض يف##وق مكت##وم الع##راق  مماث##ل لمكت##وم الع##راق ولكن##ه ف##ي الر 

جودة خاص#ة ف#ي ط#ور الرط#ب ، إذ أن منظ#ره الكهروم#اني الش#فاف            
يجعله جذابًا ، آما وأن طعم#ه ممت#از ونكهت#ة جي#دة ج#دًا ، ينض#ج ف#ي                

 .وسط الومسم وهو ما يخالف مكتوم بغداد المتأخر في النضج 
  

 :غرة  .6
ينتش##ر ه##ذا الص##نف ف##ي القطي##ف واإلحس##اء ويبل##غ تع##داده ف##ي     

، ل##ون الثم##ار ف##ي   % 3وف##ي اإلحس##اء ح##والي   % 6طي##ف ح##والي  الق
مرحلة البسر أصفر قابض ، شكلها مس#تطيل مح#دب ، متوس#طة الحج#م       

 .مبكرة النضج وذات نوعية جيدة 
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 : شيشي .7
يعتبر من األصناف العادية باإلحساء وال يصل لجودة صنف الخالص أو الرزيز آما أن أع#داده             

وق#د س#بق وص#فة م#ع أص#ناف تم#ور اإلم#ارات           . موع النخي#ل باإلحس#اء      من مج  % 5ال تتعدى أآثر من     
 .العربية 

 
 

 : حاتمي  .8
متوسط اإلنتشار في اإلحساء ، لون البسر أصفر قابض والشكل بيضوي مقلوب ص#غيرة الحج#م              

ويوجد خطوط متطاوله علي الثمرة خاصة ف#ي مرحل#ة الرط#ب والتم#ر               
 وبمس#توى س#طح الثم#رة     لون القمع أص#فر ،، والندبة متوسطة الوضوح 

ولون البذرة بني فاتح والش#ق البطن#ي متوس#ط العم#ق ع#ريض نوع#ًا م#ا          
 الثم##ار ف##ي مرحل##ة البس##ر حل##وة وقليل##ة الم##ادة      . ومفت##وح م##ن القاع##دة 

مع#دل  .  متوس#ط الج#ودة    وتحتوي على ألياف متوسطة والتم#ر  قابضه  ال
 . آجم ، وينضج في وسط الموسم 70-50غلة النخله 

 

 : نبوت سيف .9
م##ن أص##ناف نج##د الممت##ازة ويعتب##ر م##ن أج##ود تموره##ا ولك##ن       
إنتش##ارة وع##ددة قلي##ل ، البس##ر أص##فر بلفح##ة برتقالي##ة عفص##ي الم##ذاق ،   
شكل الثمرة بيضوي منتظم منتفخ الوسط يكاد يكون آ#روي ، متوس#طة        
الحجم ، التمر دهبي مسمر لذيذ الطعم والنكهة ، اللحم سميك لين القوام            

 .وتمرًا  ، ينضج وسط الموسم ، ويستهلك رطبًا 
 

 : خضري . 10
واسع اإلنتش#ار ف#ي نج#د وه#و م#ن األص#ناف التجاري#ة ، البس#ر              
أحم####ر دم####وي عفص####ي الم####ذاق ، ش####كل الثم####رة اس####طواني مس####تطيل 
مخروط##ي ال##ذنب آبي##ر الحج##م ، غزي##ر الحم##ل ، التم##ر بن##ي داآ##ن ل##ين   

 .القوام ذو طعم طيب قليل األلياف 
 
 
 
 

  :الصفري . 11
م#ن   % 90ن أآثر األصناف إنتشارًا في نج#د ويمث#ل ح#والي        م

نخيل وادي بيشة في الجنوب ، البسر أصفر بلفحة برتقالية حلو الم#ذاق             
مش##وب بطع##م ق##ابض خفي##ف ، ش##كل الثم##رة أهليج##ي مس##تطيل والقم##ة      
مسطحة وعريضة غليظة وال#ذنب مخروط#ي قص#ير  ، متوس#ط الحج#م               

وام ذو طعم جيد ، ويتميز بغزارة  إلى آبير ، التمر أصفر مسمر لين الق       
 .الحمل وينضج وسط الموسم 

 

 :شقرة مبارك  .12
من مجموع األصناف بمنطقة نج#د وه#و         % 60ويمثل حوالي   

من أشهر تمور القصيم وشكل الثمرة اسطواني قصير ذو حجم متوس#ط       
ولون الثمار في مرحلة البسر أشقر محمر ، يم#ل الطع#م إل#ى الق#ابض ،           

والق##وام ل##ين حل##و الطع##م جي##د ، وتنض##ج الثم##ار ف##ي ول##ون التم##ر مس##مر 
 .وسط الموسم 
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 :السكري . 13
يعتبر من األصناف الممتازة في منطقة القصيم ، ويمثل حوالي 

م##ن نخي##ل منطق##ة القص##يم والثم##ار ف##ي البس##ر ص##فراء ، بش##كل    % 10
إهليجي منتفخ الوس#ط قل#يًال ، متوس#طة الحج#م ، والقم#ع متوس#ط أص#فر           

ع مس##مرة والحاف##ة مس##توية ، البس##ر ذو م##ذاق حل##و عفص##ي الل##ون ذو بق##
خفيف ، وفي الرطب يكون الطعم جيد مرغوب أما التمر فطعمه ممتاز     
ذو ح##الوة زائ##دة وق##وام ه##ش وغالب##ًا يعب##أ ف##ي ص##فائح ، ميع##اد النض##ج    

 .متوسط 
  

 : البرحي . 14
دخل القصيم منذ فترة تقل عن نص#ف ق#رن ولكن#ه أحت#ل مكان#ة                

س#بق وص#فه    . لجودة ثماره وإنتاجة الوفير ودخل#ة المرتف#ع         آبيرة هناك   
 .مع أصناف التمور العراقية 

 
 
 
 
 
 
 

 :  العنبرة .15
         يعتبر من أفضل أصناف المدينة على األطالق ويباع بسعر مرتفع ج#دًا ، وع#دد أش#جارة مح#دود                

ج##دًا آم##ا أن نخل##ة متوس##ط الحم##ل ، الثم##رة مس##تطيلة مخروطي##ة آبي##رة   
 م##م ول##ون 30-25 م##م  وقطره##ا 64-57ج##م ج##دًا يبل##غ طوله##ا م##ن الح

البسر أحمر والطعم قابض ، والتم#ر آس#تنائي محم#ر ل#ين الق#وام طعم#ة            
  .لذيذ والنكهة جيدة ، متأخر النضج 

 

 : الشلبي . 16
يعتبر من أحسن األصناف الصالحة للتجفي#ف والحف#ظ والتعبئ#ة           

ن نخي#ل المنطق#ة ، وي#أتي ف#ي المرتب#ة الثاني#ة بع#د العنب#رة م#ن          م % 10بالمدينة المنورة ، ويمثل حوالي  
ويت#رك الش#يص حت#ى    . حيث إرتفاع السعر ، يتميز ه#ذا الص#نف بقل#ة المحص#ول وآث#رة الثم#ار الش#يص               

والثم#رة اس#طوانية غليظ#ة    . ينضج ويباع آتمر خال من النوى للحج#اج بس#عر يف#وق س#عر التم#ر الع#ادي         
، ولون البسر أصفر برتقالي بطعم قابض )  مم 26-21 × مم 56-44( ـم مخروطية القمة آبيرة الحجــ

 .، أما لون التمر دهبي مسمر لذيذ الطعم ذو نكهة مميزة واللحم لين قليل األلياف 
 

   :الصفاوي . 17
من نخيل المدين#ة ، يعتب#ر م#ن األص#ناف      % 15ويمثل حوالي  

لتص#نيع ، وعلي#ه     الممتازة ، يتمي#ز بغ#زارة المحص#ول يص#لح للتعبئ#ة وا            
إقبال شديد من قبل مصانع التم#ور بالمدين#ة ، الثم#رة بيض#وي مس#تطيل                

، لون البس#ر أحم#ر بطع#م        )  مم   18-14× مم   39-30( بحجم متوسط   
قابض ، ولون التمر آستنائي قاتم لذيذ الطعم وبنكهة جيدة ، تنضج ف#ي               

 .أواخر الموسم  
 

     : البرني . 18
ف##ة ف##ي المدين##ة المن##ورة ، ويمث##ل    يعتب##ر م##ن األص##ناف المعرو 

م##ن نخي##ل المنطق##ة ، وتس##تخدم تم##ورة ف##ي التص##نيع ،     % 30ح##والي 
والثم##رة ف##ي البس##ر لونه##ا أص##فر ذو طع##م ق##ابض ، بيض##وي مس##تطيل     

 .الشكل ، آبيرة الحجم ، القوام نصف جاف وتنضج في وسط الموسم 
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 : الصقعي . 19
اف المعروف#ة   يزرع بكثرة حول مدينة الرياض وهو من األصن       

ف###ي نج###د ، وش###كل الثم###رة اس###طواني غل###يظ بأحدي###داب بس###يط وال###ذنب  
مخروط##ي قص##ير ومس##تدير  والقم##ع آبي##ر بقم##ة ب##ارزة مص##فرة بحاف##ة    
مسطحة محمرة ، والثمرة في البسر لونها أصفر فاتح ذو طعم قابض ،          

 .والتمر بني مسمر ذو قوام جاف ، ينضج في وسط الموسم 
 

  : المسكاني . 20
شر في نجد ويعتب#ر م#ن األص#ناف المش#هورة الجي#دة ، ش#كل الثم#رة بيض#وي من#تفخ الوس#ط ،                       ينت

متوسطة الحجم ويقرب الشبه آثيرًا من الصنف نبوت سيف إال أنه أطول قل#يال وأق#ل من#ه انتفاخ#ًا ، ل#ون          
ة ، البسر أصفر مخضر قابض الطعم ، لون التمر أصفر مسمر لين القوام ذو طعم جيد غير الذع الحالو

 .ينضج في وسط الموسم 
  

 : عجوة المدينة . 21
من التمور الكثيرة اإلنتشار في المدينة المنورة والمزروعة منذ 

 30زمن بعيد ، شكل الثمرة بيضوي ، صغيرة الحجم ، طولها ح#والي       
 م##م ،  ل##ون الثم##رة ف##ي مرحل##ة البس##ر  أحم##ر   17م##م وقطره##ا ح##والي 

ي مرحلة التمر ، اللح#م ل#ين الق#وام    قابض ، تتحول إلى اللون آستنائي ف 
 .متوسط الجودة ، تنضج وسط الموسم 

 

 :روثانـة . 22
من التمور واسعة اإلنتشار ف#ي المدين#ة المن#ورة ، ش#كل الثم#رة                
بيض##وي آبي##ر ، ل##ون الثم##رة ف##ي ط##ور البس##ر أص##فر ، حل##و الطع##م ،      
متوسط الجودة ، يستهلك بسر ورطب وتمر ، ينضج في وسط الموس#م             

. 
 

        
 

        
                                                       

 :أهم أصناف التمور في العراق  : 3-4-4
 صنف من التمور ولك#ن المش#هور منه#ا تجاري#ًا قلي#ل ، م#ن أه#م            800يوجد في العراق أآثر من       

 :أصناف التمور العراقية ما يأتي 
 

 :الحالوي . 1
ارية العالمي#ة المش#هورة وي#أتي ف#ي         وهو من األصناف التج   

مقدم##ة األص##ناف الت##ي آ##ان الع##راق يص##درها إل##ى أس##واق أوروب##ا    
 أل##ف 667ويبل##غ إجم##الي ع##دد األش##جار له##ذا الص##نف    . وأمريك##ا 

 آيلو ج#رام ، وينتش#ر       29نخلة، وتقدر متوسط إنتاجية النخلة بنحو       
زراعته في الجهة اليمنى من شط العرب ف#ي جن#وب البص#رة بينم#ا         

. قلي###ل اإلنتش###ار ف###ي المنطق###ة الوس###طى ، مق###اوم لم###رض الخ###امج 
والثمرة إسطوانية الشكل والذنب مستدير بنتوء آاإلبرة ،القمع آبير        

 م#م وقطره#ا     45- 35متوسط النتوء ، ويت#راوح ط#ول الثم#رة م#ن            
 مم لين القوام وأحيانًا نصف 4-3 مم وسمك اللحم 20 -18حوالي 



 

 
 

 
60 

 אBH)7&אA&BC&D&&EF'G7@;"?&א37<2=&5א>-#;"0:/&9+5()8&א6#7(&1234+5&0/א-,&+*()'&%$#"!

وحلو الطعم بنكهة مميزة والثمرة في طور البس#ر ذو ل#ون أص#فر ش#احب ،     جاف خال تقريبًا من األلياف  
 .أما الرطب فلونه آهرماني شفاف ، والتمر الناضج ذهبي داآن ، ينضج مبكرًا 

 

 :الخضراوي . 2
وهو صنف تجاري عالمي تنتشر زراعت#ه ف#ي منطق#ة ش#ط             

العرب والمنطقة الوسطى ويأتي بعد الحالوي من حيث الكثرة ، إذ           
 أل##ف نخل##ة، وتق##در 928بل##غ إجم##الي ع##دد األش##جار له##ذا الص##نف ي

 آيلو جرام ، وس#مى خض#راوي        23.5متوسط إنتاجية النخلة بنحو     
ألن ل##ون الثم##رة ف##ي ط##ور البس##ر أص##فر مش##وب بخض##رة خفيف##ة       
وأيض##ًا الرط##ب عنب##ري مش##وب بخض##رة ، وش##كل الثم##رة بيض##وي  

يط وينته#ي   غليظ  مخروط الذنب مستديرة القاعدة مسطحة بميل بس        
ال###ذنب ب###إبرة واض###حة ، القم###ع م###نخفض متوس###ط الحاف###ة ص###فراء  

 م#م   40 -33مشوبة أحيانًا ببق#ع داآن#ة ، يت#راوح ط#ول الثم#رة م#ن                
 مم لين الق#وام قلي#ل األلي#اف       4-3مم ، سمك اللحم     24-20وقطرها  

ه مق#اوم  ويتع#رض لإلص#ابة بم#رض الغب#ار ولكن#     . لذيذ الطع#م ذو نكه#ة جي#دة ممي#زة ، مبك#ر ف#ي النض#ج         
 .لمرض تعفن الجذور 

 

 : استعمران أو ساير . 3
وه##و م###ن األص###ناف التجاري###ة المش##هورة وي###أتي بع###د ص###نفي    

الحالوي والخضراوي ف#ي الج#ودة ويعتب#ر م#ن أآث#ر األص#ناف زراع#ة          
 أل#ف نخل#ة،    957في منطق#ة ش#ط الع#رب ويبل#غ إجم#الي ع#دد األش#جار                

 ج####رام ويس####مى  آيل####و30.4وتق####در متوس####ط إنتاجي####ة النخل####ة بنح####و  
، وتمتد زراعته للمنطقة الوسطى من الع#راق        " استعمران"،  "سمعران"

أم##ا ف##ي منطق##ة البص##رة  ". اس##طه عم##ران"ولك##ن بأع##داد قليل##ة ويس##مى  
" يسمى ساير ألنه من أآث#ر األص#ناف وج#ودًا له#ذا غلب#ت علي#ه تس#مية               

الثم#رة ينته#ي ب#إبرة واض#حة        شكل البسر هليلجي أو بيضوي مس#تطيل قلي#ل األنحن#اء ذن#ب              . عليه  " ساير
 م#م  43-33ويتراوح طول الثمرة م#ن  . وبموقع مائل ، والقمع آبير الحافة منبسطة محددة بلون بنفسجي      

 مم ،ولون البسر أصفر بلفحة حمراء خفيفة أما التمر أحمر مس#مر أو آس#تنائي مش#وب           20-16وقطرها  
و طعم ونكهة جيدة ، ينضج في منتص#ف الموس#م      ذ، اللحم لين القوام قليل األلياف      . بغبرة شمعية معتدلة    

 .ويتميز بمقاومتة لمرض الغبار ، الملوحة ، إرتفاع مستوى الماء األرضي . أى بعد الحالوي 
 

 :  الزهدي . 4
وهو صنف تجاري مشهور يأتي في المرتب#ة الرابع#ة م#ن حي#ث إتس#اع زراعت#ه ف#ي منطق#ة ش#ط                        

بصفة عامة فيأتي في المرتبة األولى من حيث العدد وآمي#ة  العرب أما في المنطقة الوسطى وفي العراق        
 60.3 ألف نخلة، وتقدر متوسط إنتاجية النخل#ة بنح#و   10309.4اإلنتاج ، إذ يبلغ إجمالي عدد األشجار   

آيلو جرام ، ويعتبر بعد الس#اير م#ن حي#ث الج#ودة ، وه#و م#ن األص#ناف القديم#ة ، وم#ن أآث#ر األص#ناف                         
 40-34وشكل الثمرة بيض#ي م#نعكس ، يت#راوح طوله#ا م#ن      . اوم مرض الخامج مقاومة للبرد آما أنه يق 

 مم ، لون البسر أصفر عفصي الطعم ، والتمر نصف جاف الجزء اللين من#ه أحم#ر              25-23مم وقطرها   
مسمر والجزء الجاف بني ، اللحم ذو طعم ونكهة خاصة ، متوس#ط إل#ى مت#أخر ف#ي النض#ج ، ينض#ج ف#ي         

 . بغداد بحوالي أسبوعين منطقة البصرة قبل منطقة
 

    : الديري . 5
من أصناف التم#ور التجاري#ة ، ينتش#ر زراعت#ه عل#ي الض#فاف الجنوبي#ة لدجل#ة والف#رات ، ويبل#غ                  

 آيل#و ج#رام ، يؤآ#ل    11.5 ألف نخلة، وتقدر متوسط إنتاجية النخل#ة بنح#و      289.1إجمالي عدد األشجار    
، ش#كل البس#ر بيض#ي مس#تطيل ، القاع#دة مس#طحة       في طور التمر فقط وهو من األص#ناف النص#ف جاف#ه        
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بمي##ل وال##ذنب مس##تدير ينته##ي ب##إبرة واض##حة آائن##ة بموق##ع مائ##ل ، القم##ع ب##ارز بحاف##ة عريض##ة مس##طحة     
 م#م ، ول#ون   23-19 م#م وقطره#ا م#ن    45-36والثم#رة متوس#طة الحج#م يت#راوح طوله#ا م#ن        . ارجوانية  

ي الم##ذاق ، التم##ر نص##ف ج##اف الج##زء الج##اف البس##ر أحم##ر بلفح##ة أرجواني##ة وغالب##ًا بخ##د أص##فر ، عفص##
 .قرنفلي مسمر والجزء اللين آستنائي مسود ، واللحم الجاف قليل األلياف ، ميعاد النضج متوسط 

 

      : البريم . 6
ويعتب##ر م##ن األص##ناف التجاري##ة ، ينتش##ر زراعت##ه ف##ي منطق##ة ش##ط الع##رب وتمت##د زراعت##ه عل##ي    

ويباع آ#ل المحص#ول تقريب#ًا    . ر للهند علي شكل خالل مطبوخ     ضفاف دجلة والفرات أيضًا ، وآان يصد      
على هيئة خالل مطبوخ مجفف ون#ادرًا م#ا يت#رك لط#ور التم#ر إال أن التم#ر الناض#ج ذو نوعي#ة ممت#ازة ،                   

، شكل الثمرة بيض#وي م#نعكس مس#طح القاع#دة مخروط#ي ال#ذنب          . ولكن عيبه آثرة تساقطه عند النضج       
ة حمراء ، يكاد يكون البسر خالي#ًا م#ن الم#ادة العفص#ية القابض#ة، ول#ون                لون البسرأصفر أو مشمشي بلفح    

التمر أحمر مسمر فاتح ، اللحم آهرم#اني بق#وام ل#ين لذي#ذ النكه#ة غي#ر الذع الح#الوة خالي#ًا م#ن األلي#اف ،              
 م#م ، مبك#ر ف#ي    23-18 مم وقطرها م#ن  40-30الثمرة متوسطة الي صغيرة الحجم يتراوح طولها من        

 .النضج 
 

  :  الخستاوي .7
ص##نف تج##اري جي##د تنتش##ر زراعت##ه بالمنطق##ة الوس##طى م##ن الع##راق وين##در وج##وده بمنطق##ة ش##ط   

 أل#ف  1285.4العرب يأتي بع#د الزه#دي م#ن حي#ث الع#دد ، إذ يبل#غ إجم#الي ع#دد األش#جار له#ذا الص#نف               
، القم#ع    آيل#و ج#رام ، وش#كل الثم#رة بيض#وي مس#تطيل               47.4نخلة، وتقدر متوسط إنتاجي#ة النخل#ة بنح#و          

 م#م ، ل#ون   23-19 م#م وقطره#ا   38-28آبير وحافتة غائرة الثمرة ص#غيرة ال#ي متوس#ط الحج#م طوله#ا               
البسر أصفر الي مشمشي ، عفصي المذاق ، لون التمر أحم#ر مس#مر ، اللح#م ل#ين قلي#ل األلي#اف ، الطع#م                

 . عسلي لذيذ ، ينضج وسط الموسم 
 

   : البرحي . 8
لبصرة ، يكثر وج#وده بمنطق#ة   صنف ممتاز من أصناف تمور ا  

الفاو وقد أمتدت زراعت#ه لوس#ط الع#راق  وينتش#ر ه#ذا الص#نف                 
ف##ي معظ##م من##اطق زراع##ة التم##ور ف##ي الع##الم لم##ا لثم##اره م##ن       
ممي##زات طيب##ة ترغب##ه لإلس##تهالك حي##ث يكث##ر وج##وده اآلن ف##ي 
المملك####ة العربي####ة الس####عودية ، جمهوري####ة مص####ر العربي####ة ،     

دول العربي###ة ، إال أن###ه م###ازال واإلم###ارات العربي###ة ومعظ###م ال###
شكل الثم#رة بيض#اوي غل#يظ       . محدود العدد والطلب عليه آثير      

مائلة لإلستدارة ، القمع صغير الي وسط مسطح بحافة عريضة 
 م#م ،  30-23 م#م وقطره#ا     37-32طول الثمرة يتراوح من     . 

 مم ، قوامه لين زبدي شفاف خال من األلي#اف  6-5سمك اللحم   
ون البسر أص#فر ف#اقع ويمي#ل أح#د خ#دي البس#ر              ل. ، لذيذ الطعم    

الي اللون المشمشي ، خال من المذاق العفصي القابض ، التمر        
يؤآ#ل ف##ي  . أحم#ر مس#مر أو آهرم##اني مس#مر بغب##رة ش#معية خفيف##ة     

ط###ور البس###ر والرط###ب والتم###ر ، ويعتب###ر رطب###ه وتم###ره م###ن أل###ذ    
 آج##م 120-80ويت##راوح إنت##اج النخل##ة م##ن    . األرط##اب والتم##ور  

ت##اج ، ميع##اد النض##ج وس##ط ال##ي     تب##ر م##ن األص##ناف عالي##ة اإلن   ويع
 .متأخر
 

   : المكتوم . 9
يعتب##ر م##ن التم##ور الممت##ازة وي##زرع بأع##داد متفاوت##ة ف##ي         

المنطقة الوسطى ويسمى مكتومي في بعض المناطق ، شكل الثمرة 
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 آبير غير ن#اتيء  بيضي منعكس أو أسطواني غليظ ، القاعدة مبتورة والذنب مستدير ، القمع متوسط الي           
البسر أصفر ف#اقع قلي#ل الم#ادة      . يمأل الحفرة ويوازي آتف الثمرة والحافة مائلة للداخل محددة بخط داآن            

)  م##م x 22-28 م#م  40-30( حج#م الثم##رة  . العفص#ية والتم#ر أحم##ر مس#مر أو آس##تنائي بغب#رة ش##معية     
البسر والرطب والتمر، ويعتب#ر رطب#ه    مم لين قليل األلياف لذيذ الطعم ، يؤآل في طور   8-5سمك اللحم   

 .من أجود األرطاب ، وينضج متأخر 
 

   :األشرسي . 10
تنتش##ر زراعت##ه ف##ي المنطق##ة الوس##طى ، وه##و م##ن التم##ور الجي##دة النص##ف جاف##ه ، وش##كل الثم##رة   

بيضي غليظ وقصير مسطح القاع#دة وال#ذنب مس#تدير ، القم#ع متوس#ط م#نخفض ومس#طح ومخط#ط بل#ون                       
ثم##رة متوس##طة الحج##م ول##ون البس##ر أص##فر مش##وب بلفح##ة قرنفلي##ة ح##ول القم##ع ، والطع##م  ارج##واني  ، وال

، واللح#م لذي#ذ   ) قرنفل#ي  ( قابض أما التمر القسم الج#اف من#ه تبن#ي ال#ي مغب#ر والقس#م الل#ين أحم#ر مس#مر                  
 .الطعم قليل األلياف ، وموعد النضج متوسط 

 

 : ميرحاج . 11
ي المنطق#ة الوس#طى ، وش#كل الثم#رة أس#طواني مخ#روط       وهو من التمور الممت#ازة الت#ي ت#زرع ف#           

الذنب ينتهى بزائدة إبرية واضحة والقمع منخفض ، لون البسر أصفر بطعم قابض والتم#ر أحم#ر مس#مر               
بغبرة شمعية مائلة للزرقة ، الثمرة متوسطة الحجم والقشرة رفيعة تلتصق باللحم وتتجعد معه واللحم لين 

 .يذ الطعم ، ينضج وسط الموسم  مم لذ5-4قليل األلياف سمكة 
 

 : تبرزل . 12
وهو من التمور المشهورة بالمنطق#ة الوس#طى ، ش#كل الثم#رة بيض#وي م#نعكس ومن#تفخ والقاع#دة                    

مسطحة والذنب مخروطي قصير مس#تدير ، القم#ع ص#غير مس#تدير أص#فر م#نخفض تعل#وه أآت#اف الثم#رة               
ة متوسطة الي ص#غيرة الحج#م ، ل#ون البس#ر أص#فر            وأحيانًا يكون سطح الثمرة مضلعًا أو متموجًا ، الثمر        

مشوب بخطوط أو نقط داآنة في بعض أوج#ه الثم#رة واحيان#ًا بلفح#ة محم#رة عفص#ي الم#ذاق أم#ا الرط#ب                 
آهرماني يميل الي العتمة ، واللحم لين مايع نادر األلياف غير الذع الحالوة ويس#تهلك معظ#م المحص#ول             

 .في طور الرطب 
 

 : بربن . 13
زراعته في المنطقة الوسطى ويندر وجوده في منطقة شط العرب ، شكل الثمرة بيض#وي             وتكثر   

غليظ ، القاعدة مسطحة ومائلة ، القمع متوسط أرجواني بحافة داآنة ووسط بارز ومائل للصفرة ، البسر 
أحمر قرنفلي غير متجانس في الثمرة الواحدة ، وطع#م البس#ر ق#ابض أم#ا الرط#ب آس#تنائي الل#ون خفي#ف                      

 .لحالوة عصيري سميك القشرة ، ويستهلك غالبًا في طور الرطب ، وينضج وسط الموسم ا
 

 : خصاب . 14
يزرع بقل#ة ف#ي المنطق#ة الجنوبي#ة وق#د أمت#دت زراعت#ه للمنطق#ة             

الوسطى ، آما يزرع بكافة بلدان الخليج العربي ، يعتبر م#ن األص#ناف           
، ينض#ج  ) م رطب    آج 120-100(الجيدة جدًا ، غلة النخلة عالية جدًا        

متأخر جدًا ويعتبر آخر ما ينضج م#ن أص#ناف التم#ور إذ يس#تمر جمع#ه             
 ) .آانون الثاني(حتى شهر يناير 

 

 : الجبجاب .15
يزرع في منطقة شط العرب وفي جنوب الفرات وجنوب دجلة           

ب#ريم  ، ويجمع المحصول في طور البسر ويغلى بالماء ويباع على هيئة خالل مطب#وخ ش#بيهًا بالص#نف ال                 
البسر أصفر مشوب بخ#دوش  . وآان يصدر للهند ، الثمرة آبيرة الحجم ولكنها أقل جودة من ثمار البريم       
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أو وشم ترابي اللون ، عفصي المذاق أما التمر أحمر مسمر أسطواني طوي#ل واللح#م آثي#ر األلي#اف غي#ر               
 .حاد الحالوة ، موعد النضج متوسط 

 
 :مارات العربية المتحدة أهم أصناف التمور في دولة اإل : 3-4-5

تنتشر ف#ي رب#وع الدول#ة أع#داد آبي#رة م#ن األص#ناف ترب#و عل#ى المائ#ة والعش#رين ص#نفا معظمه#ا محلي#ة                          
أما األصناف . بجانب بعض األصناف التي استوردت من دول الخليج العربي والعراق وإيران وباآستان   

. الئم#ة الظ#روف البيئي#ة لنموه#ا وإنتاجه#ا     المنتشرة في دول شمال أفريقي#ا فن#ادرا م#ا نج#دها بس#بب ع#دم م              
ويمكن تصنيف معظم التمور في الدولة تحت مجموعتي األصناف الطرية والنصف جافة ونادرا ما نرى 

ثر واض#ح عل#ى   أأصنافًا جافة، وآما ذآرنا سابقا فان تباين العوامل المناخية وخاصة الرطوبة النسبية له          
تها نم#وا وإنتاج#ا تح#ت ظ#روف الرطوب#ة النس#بية العالي#ة ف#ي         توزيع األصناف فهناك أصناف تجود زراع    

 .حين هناك أصناف تجود في المناطق ذات الرطوبة المنخفضة
 

  :ابوالعذوق  .1
يعتبر من األصناف التجارية التي تنتشر زراعته#ا ف#ي آاف#ة اإلم#ارات                

خاص##ة إم##ارة رأس الخيم##ة ودب##ي والش##ارقة ، ش##كل الثم##رة بيض##اوي      
رة متوس##طة الحج##م ، البس##ر لون##ه أص##فر ف##اقع ، القم##ع    مس##تطيل ، الثم##

بمستوي سطح الثمرة ولونه أصفر غامق   لون الن#واة بن#ي ف#اتح آبي#رة        
الحج##م ، والش##ق البطن##ي ع##ريض ومتوس##ط العم##ق ، م##ذاق الثم##رة ف##ي    

إلرتفاع نسبة المادة القابضة بها ، واأللياف  مرحلة البسر غير مستساغ
.  آج#م    60-50 ، يت#راوح إنت#اج النخل#ة م#ن           ، ويستهلك تمراً    عالية جداً 

 .ميعاد النضج متوسط 
           

  :ابو آيبال  .2
من األصناف التجارية الواسعة اإلنتش#ار ، ينتش#ر زراعت#ه ف#ي               

آاف##ة اإلم##ارات خاص##ة إم##ارة رأس الخيم##ة ، ش##كل الثم##رة بيض##اوي        
 متط##اول ورفي##ع ، ل##ون البس##ر أحم##ر ق##ان غي##ر مستس##اغ  الطع##م لكث##رة  

المادة القابضة واأللياف متوسطة إلي قليلة ، والنواة طويلة ولونه#ا بن#ي         
فاتح ، يستهلك رطبًا وتمرًا والنوعية متوسطة  يتراوح إنتاج النخلة من     

 ويعتبر من األصناف التي ينصح زراعتها في الشوارع  آجم ،35-60
 م فيمبكرًا ويتسم هذا الصنف بعدم االنتظا اإلزهار يبدأ ، هشكل لجمال
 وعندئ#ذ   .التزهير حيث يبدأ أحيانًا في شهر ن#وفمبر أو ديس#مبر   مواعيد

متع#ددة م#ن النض#ج عل#ى ع#ذوق مختلف#ة ف#ي         مراح#ل  تك#ون الثم#ار ف#ي   
  .وتنضج ثماره مبكرًا  الواحدة النخلة

 
 :انواق .3

م##ن األص##ناف التجاري##ة متوس##ط اإلنتش##ار ويوج##د ف##ي جمي##ع        
خيمة والفجيرة ودبي ، شكل الثم#رة  إمارات الدولة خاصة إمارة رأس ال    

بيض##اوي متوس##ط ، ل##ون البس##ر أحم##ر ف##اتح ، القم##ع ب##ارز قل##يًال ع##ن        
مستوى سطح الثمرة ولونه أصفر ، وزن الثمرة آبير والنواة صغيرة ، 

 آج###م ، 100-60يس##تهلك رطب###ًا وتم###رًا ، يت###راوح إنت###اج النخل###ة م###ن  
 .متوسط النضج
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 :برحي  .4
عت##ه ف##ي آاف##ة إم##ارات الدول##ة ع##دا المن##اطق    واس##ع اإلنتش##ار وتوج##د زرا 

الس##احلية ذات الرطوب##ة النس##بية العالي##ة ، يعتب##ر ص##نفًا تجاري##ًا ف##ي الوق##ت  
الحاضر نظرًا للتوسع الكبير في زراعته وينتشر ه#ذا الص#نف ف#ي معظ#م              
من##اطق زراع##ة التم##ور ف##ي الع##الم لم##ا لثم##اره م##ن ممي##زات طيب##ة ترغب##ه    

 .ف التمور العراقية سبق وصفه مع أصنا. لإلستهالك
 

 ) : معان ( أبومـعان . 5
واس##ع اإلنتش##ار ويوج##د ف##ي آاف##ة اإلم##ارات خاص##ة إم##ارة أب##وظبي   ف##ي   
الع##ين وأم غان##ة وس##ويحان والخزن##ة وب##دع زاي##د ، ويعتب##ر م##ن األص##ناف 

، )   مم24مم طول وقطر 38(التجارية الممتازة ، شكل الثمرة بيضاوي 
م#رة ، لون#ه أص#فر ، البس#ر أص#فر دهب#ي             القمع آبي#ر وبمس#توى س#طح الث       

حلو المذاق وقليل األلياف أم#ا الرط#ب آهرم#اني ل#ين الق#وام ف#اخر الطع#م                  
حلو ، أما التمر دهبي غامق ، والن#واة قص#يرة بني#ة الل#ون ، الش#ق عمي#ق           
متوس##ط اإلنف##راج ، وزن الثم##رة آبي##ر والب##ذرة متوس##طة ، يس##تهلك رطب##ًا 

آجم ، ينضج في وسط الموسم ، ويعتبر  60 -40وتمرًا وغلة النخلة من 
 .من األصناف الممتازة وينصح بنشر زراعته في آافة إمارات الدولة 

 

 : جبري . 6
واسع اإلنتشار ويعتبر من األص#ناف التجاري#ة وتنتش#ر زراعت#ه         
في آافة إمارات الدولة خاصة إمارة أبوظبي والفجيرة والشارقة ، شكل        

 م#م   25 م#م ط#ول و     34( بي#رة الحج#م     الثمرة آروي مسطح القاع#دتين آ     
، البسر أصفر مبيض مقبول الطعم ، والقمع صغير الحج#م غي#ر      ) قطر  

بارز دهبي اللون والحافة ضيقة منتظمة  ، والرطب أصفر دهبي ف#اخر     
ولذيذ الطعم جدًا ، التمر دهبي داآن طعمة فاخر لذي#ذ ، الن#واة بن#ي ل#ون       

 14(  وزن الثم#رة آبي#ر     إهليجية الش#كل ملس#اء والش#ق عمي#ق منف#رج ،           
ويستهلك رطبًا وتمرًا ويج#ود رطب#ة عن#د الخ#زن المب#رد وتت#راوح           ) . جم  1.1( والبذرة قليل جدًا      ) جم  

 .ويعتبر من األصناف الممتازة وينصح بنشر زراعته ، ينضج متأخر .  آجم 60-40غلة النخلة من 
 

 :خالص . 7
لدول#ة خاص#ة    واسع اإلنتشار وتجود زراعته في آافة إم#ارات ا        

ف##ي إم##ارة أب##وظبي و دب##ي والش##ارقة ويعتب##ر م##ن األص##ناف التجاري##ة      
شكل الثمرة بيضاوي متطاول مع م#يالن عن#د القم#ع ، والثم#رة     . الهامة  

متوسطة الحجم لون ، البسر أصفر برتقالي إلى فاتح ، عفص#ي الم#ذاق              
بح#الوة ، والقم#ع أص#فر وبمس##توى س#طح الثم#رة ، والرط#ب آهرم##اني       

 لين شفاف عسلي الل#ون قلي#ل أو ع#ديم األلي#اف لذي#ذ الطع#م غي#ر          واللحم
حاد الح#الوة ، والتم#ر دهب#ي ، ل#ون الن#واة بن#ي غ#امق عن#د القاع#دة ، ،                
ويسوق رطبًا وتمرًا بأسعار عالية مقارنة باألصناف األخ#رى ، يص#لح            
رطب#ه للخ##زن المب##رد ويعتب#ر م##ن األص##ناف الممت#ازة وأخ##ذت زراعت##ه    

 . آجم ، ، ينضج وسط الموسم60-30وغلة النخلة تتراوح من .  في الدولةتتوسع بشكل آبير
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 : جش حبش . 8
تترآز زراعته ،  ويعتبر من األصناف التجارية     اإلنتشار  واسع  

 وش##كل  له##ايم##ن نخ% 25إم##ارة رأس الخيم##ة ويك##ون أآث##ر م##ن    ف##ي 
الثم#رة بيض##اوي مس##تطيل معك#وس ، حجمه##ا أق##ل م#ن المتوس##ط طوله##ا    

 مم ، قمع الثمرة متوسط الحجم والبروز ،  أص#فر        20م وقطرها    م 34
اللون والحافة غير منتظم#ة دهب#ي الل#ون ، الن#واة عس#لية الل#ون منتظم#ة           
الشكل ملساء بقم#ة مخروطي#ة ب#إبرة والش#ق متوس#ط العم#ق واالتس#اع ،            

، ن#اعم  ) غير منتظم بين األص#فر واألحم#ر   ( لون البسر أحمر وأصفر     
طعم متوسطة األلياف ، ولون الرطب والتم#ر عس#لي ، ل#ين الق#وام ممت#از الطع#م  يس#تهلك                    القوام مقبول ال  

 . آجم ، ينضج متأخر 60-40تمرًا ، معدل إنتاج النخلة 
 
 

 :خصاب . 9
متوس###ط اإلنتش###ار ويعتب###ر م###ن األص###ناف التجاري###ة وتنتش###ر     
زراعته في آافة إمارات الدولة ،غالبًا ما يستهلك ثم#اره رطب#ًا حي#ث ال                

س##بق وص##فه م##ع   . تص##ل الثم##رة لمرحل##ة التم##ر ف##ي بع##ض المن##اطق       
 أصناف التمور العراقية 

 

  :هاللي . 10
واس##ع اإلنتش###ار وتنتش###ر زراعت###ه ف##ي جمي###ع إم###ارات الدول###ة   
ويعتبر صنفًا تجاري#ًا ، ش#كل الثم#رة بيض#اوي مقل#وب وع#ريض ول#ون                 
البس##ر أص##فر حل##و الم##ذاق مش##وب بم##رارة خفيف##ة ، األلي##اف متوس##طة     
والقمع أصفر برتقالي يق#ع ف#ي ح#وض ، ل#ون الرط#ب آهرم#اني أحيان#ًا           
يظهر الترطيب عل#ي الجان#ب ول#يس ف#ي قم#ة الثم#رة ، ل#ون الن#واة بن#ي                    
ف##اتح خاص##ة ف##ي القاع##دة ،الش##ق البطن##ي ض##يق ومفت##وح م##ن الج##انبين،  

يعتبر م#ن األص#ناف الممت#ازة       . وزن الثمرة آبير جدًا والنواة قليل جدًا        
ًا م#ا تص#ل ثم#اره إل#ى مرحل#ة التم#ر ، ينص#ح بزراعت#ه ف#ي                    إال إنه نادر  

 70-50بعض المناطق الزراعية ف#ي الدول#ة  غل#ة النخل#ة تت#راوح م#ن                 
 .ينضج متأخر جدًا مما يجد له أسواق جيدة . آجم 

 

 :لولو . 11
واسع اإلنتش#ار ف#ي آاف#ة إم#ارات الدول#ة ويعتب#ر م#ن األص#ناف                 

ثمرة بيض#اوي م#نعكس ، القم#ع يق#ع     التجارية الواسعة اإلنتشار ، شكل ال    
ف##ي ح##وض وقمت##ة بمس##توى س##طح الثم##رة والندب##ة ش##به واض##حة ، ل##ون  
البسر أصفر غامق حلو المذاق قليل األلياف ، التمر لونه دهب#ي غ#امق،              

معدل غلة النخلة   . لون النواة بني والشق ضيق في الوسط وغير عميق          
، ات الدول##ة وينص##ح بنش##ر زراعت##ه ف##ي آاف##ة إم##ار   ) .  آج##م 60-80(

 وميعاد نضجه متأخر إلى متوسط 
 

 :نغـال . 12
ويعتب##ر م##ن األص##ناف الجي##دة ج##دًا الواس##عة اإلنتش##ار ف##ي آاف##ة    

إمارات الدولة ويعتبر من أآثر األصناف التجارية إنتشارًا ، لون الثمرة 
أص#فر برتق##الي وش##كل الثم##رة بيض##اوي طوي#ل م##ع تح##دب قلي##ل والقم##ع   

سطح الثمرة ولونة أصفر فاتح ، الب#ذرة آبي#رة        عريض نسبيًا وبمستوى    
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ولونها بني فاتح والشق البطني ضيق في الوسط وعريض من جانب قمتها وشكلها غي#ر من#تظم ومحدب#ة           
أحيانًا ، البسر عفصي المذاق قليل األلياف ، وزن الثم#رة آبي#ر ، يس#تهلك رطب#ًا وتم#رًا وغالب#ًا م#ا تك#ون           

 60-40( ومع#دل إنت#اج النخل#ة    . اصة في إمارتي الفجيرة والش#ارقة  أسعارة مجزية لكونه مبكر جدًا وخ  
 .، ، وينضج مبكر جدًا ) آجم 

 

 :فرض . 13
واسع اإلنتشار خاصة في إمارة أبوظبي ويعتبر م#ن األص#ناف            

التجارية ، ل#ون البس#ر وردي مص#فر وش#كل الثم#رة بيض#اوي متط#اول              
 يحده ح#ز أحم#ر ،    إلى أهليجي والقمع متوسط الحجم بارز أصفر اللون       

ل##ون الب##ذرة بن##ي ف##اتح والش##ق البطن##ي متوس##ط العم##ق منف##رج عن##د قم##ة  
البس##ر م##ر الطع##م ذو ألي##اف بينم##ا   . الب##ذرة ض##يق عن##د الوس##ط وال##ذيل   

الرطب لون#ه بن#ي حل#و الطع#م والتم#ر بن#ي غ#امق وحل#و الم#ذاق ، وزن           
الثم##رة متوس##ط والب##ذرة ص##غيرة ، ويس##تهلك تم##رًا ونوعيت##ة جي##دة ج##دًا   

ويصلح للتعبئ#ة ويعتب#ر الص#نف       ) نخلة  /  آجم 80-60( إنتاجه عالي   و
وينض##ج وس##ط الموس##م ) ال##دبس ( الرئيس##ي ف##ي ص##ناعة عس##ل النخي##ل  

 .وينصح بإنتشار زراعته 
 

 : شيشي. 14
متوسط اإلنتش#ار ف#ي آاف#ة إم#ارات الدول#ة ويترآ#ز ف#ي إم#ارتي                 

مخروطي أبوظبي ودبي ، لون الثمرة في البسر أصفر مخضر والشكل 
طوي###ل وقاع###دة مس###طحة والحج###م متوس###ط إل###ى آبي###ر والقم###ع أص###فر     
والتفص##يص واض##ح وبمس##توى س##طح الثم##رة ول##ون الب##ذرة بن##ي ف##اتح       
والشق البطن#ي ض#يق ف#ي الوس#ط وأع#رض ف#ي النه#ايتين ، البس#ر حل#و                    
المذاق مشوب بطعم عفصي قابض متوسط األلياف ، والرطب آستنائي 

ق#ه طي#ب والتم#ر بن#ي ف#اتح وأحيان#ًا           جميل لونه أخضر مص#فر ل#ين ومذا       
تج##ف نهاي##ة الثم##رة ق##رب القم##ع بش##كل ط##وق ول##ذا يس##مى أبوطوي##ق ،      

 60-40( يصلح للخ#زن المب#رد آرط#ب ، مع#دل إنت#اج النخل#ة متوس#ط                 
،  التمور الجيدة جدًا أو الممتازةويستهلك رطبًا وتمرًا ويعتبر من) آجم  

 .ة إمارات الدولة وينضج في وسط الموسم ، وينصح بزراعته في آاف
 
 

 : خنيزي . 15
         ويعتب###ر م###ن األص###ناف التجاري###ة الممت###ازة الواس###عة اإلنتش###ار 
وتجود زراعته في آاف#ة المن#اطق ، ش#كل الثم#رة بيض#اوي مقل#وب م#ع                   
إنتف##اخ ف##ي القم##ة ، متوس##طة الحج##م ، ل##ون البس##ر وردي غ##امق حل##و       

خالل مطبوخ ( سلوق المذاق خال من المادة العفصية لذا يصلح لعمل ال
والقمع أصفر ومحمر في األطراف وبمس#توى س#طح الثم#رة ، ل#ون       ) . 

الرطب أسود داآن آما تصبح القشرة ميالة لألنفصال عن اللح#م ، ل#ون       
. النواة بني والشق ضحل ضيق في الوسط وعريض قليًال في الطرفين 

ص#ي بزراعت#ه ، وينض#ج ف#ي وس#ط       آج#م ، يو 80-60يستهلك رطب#ًا وتم#رًا ، ومع#دل إنت#اج النخل#ة م#ن           
 الموسم 
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 : مكتومي . 16
ويعتير م#ن األص#ناف الجي#دة ج#دًا المتوس#طة اإلنتش#ار وتنتش#ر               
زراعته في آافه إمارات الدولة خاص#ة إم#ارة أب#وظبي ، ومع#دل إنت#اج                

.  آج#م ، ينص#ح بنش#ر زراعت#ه ف#ي الدول#ة       60-40النخلة يت#راوح م#ن      
 .راقية وقد سبق وصفه مع أصناف التمر الع

 
 

 : شهـلة . 17
ويعتبر من األصناف التجارية خاصة في إمارة اإلنتشار واسع 

والش#كل بيض#اوي متط#اول    ) أش#هل (وردي أصفر  البسر  لون  ،   الفجيرة
ولون ، ولون القمع أحمر وبمستوى سطح الثمرة والندبة بارزة ، رفيع 

لوس#ط   وبني فاتح عند القاع#دة والش#ق البطن#ي ض#يق م#ن ا               ، البذرة بني 
 قابضةومفتوح من الجانبين ومذاق البسر حلو مشوب بمرارة والمادة ال   

واأللياف متوسطة والقش#رة س#ميكة ل#ون الرط#ب بن#ي والتم#ر بن#ي إل#ى                
يس#تهلك   ،  مع#دل وزن الثم#رة متوس#ط والب#ذرة قلي#ل ج#دًا           ، بني غ#امق  

،  آجم) 80 � 60(تمرًا ثم رطبًا ونوعيته متوسطة، معدل غلة النخلة 
صناف التي تتحول بسهولة إلى تمر إذا جمعت في مرحلة البسر من األ

 .، ينضج وسط الموسم ويعتبر من األصناف المقاومة للرطوبة 
 
 

  

 :عين بقـر . 18
يوج##د ف##ي اإلنتش##ار ،  ةمتوس##طال  يعتب##ر م##ن األص##ناف الجي##دة

 لون الثمرة برتقالي وشكلها  ،آافة إمارات الدولة خاصة إمارة أبوظبي
ونهايتها حادة والندبة واضحة والقمع عريض بمستوى سطح    بيضاوي  

 ل##ون الب##ذرة بن##ي والش##ق البطن##ي غي##ر عمي##ق       ،الثم##رة ولون##ه أحم##ر  
لون الرطب آهرماني والتمر ذهبي غامق والقش#رة تنفص#ل           ، ومتعرج

 الثمرة في البسر حلوة وذات مادة قابضة وألياف قليل#ة إل#ى      ، عن اللحم 
، ينض#ج  يستهلك رطب#ًا   ، البذرة متوسطمعدل وزن الثمرة و و متوسطة

 في وسط الموسم 
 

 :مرزبـان . 19
 في آافة إمارات الدولة ويعتبر صنفًا شبه تج#اري ل#ون            منتشر 

وش#كلها اهليليج#ي إل#ى بيض#اوي     ، الثمرة أصفر برتق#الي ب#نمش ص#غير        
، ول####ون القم####ع برتق####الي غ####امق وبمس####توى س####طح الثم####رة    متط####اول

وم#ذاق الثم#رة ف#ي مرحل#ة البس#ر          ، لثم#رة والتفصص واض#ح ف#ي نهاي#ة ا       
ل##ون الرط##ب ، ق##ابض بح##الوة خفيف##ة وتحت##وي عل##ى قلي##ل م##ن األلي##اف  

 مع#دل   ،آهرماني والتمر ذهبي داآن والبذرة بنية والشق البطني ض#يق       
) 60 � 35( معـ##ـدل غل##ة النخل##ة   ،وزن الثم##رة متوس##ط والب##ذرة قلي##ل 

نض##ج بع##د الص##نف آج##م ويس##تهلك رطب##ًا ويس##تمر لفت##رة طويل##ة حي##ث ي 
 .ينضج وسط الموسم  ، ة جيدة جدًاتخنيزي ثم يستهلك تمــرًا ونوعي
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  :رزيـز . 20
ف#ي آاف#ة المن#اطق الزراعي#ة خاص#ة ف#ي إم#ارتي        بكثرة  وينتشر  
   ،ً، نوعيت##ه جي##دة ج##دًا آتم##ر  يس##تهلك رطب##ًا ث##م تم##را  أب##وظبي ودب##ي ،
، ه في الدولة ينصح بنشر زراعت ،   آجم) 80 � 60(معدل غلة النخلة    

 ، س#بق وص#فه م#ع أص#ناف التم#ور ف#ي       ينضج وسط الموسم إلى متأخر 
  .السعودية 

 
 
 
 :أهم أصناف التمور في سلطنة عمان  : 3-4-6

 ص#نف منه#ا    250 أصناف النخيل في سلطنة عمان بحسب المناطق ، ويزيد ع#ددها عل#ى               تتنوع
 فهي منتشرة في آافة المناطق بأعداد متفاوتة  صنفًا تمتاز بأنها تجارية ، أما األصناف الممتازة 20نحو  

، وتعتبر معظم األصناف العمانية رطبة ، آما توجد آذلك أصناف شبه جافه بع#دد قلي#ل ، وال توج#د ف#ي      
 .السلطنة أصناف جافه 

  

  :دـزب. 1
من األصناف الفاخرة ، ويعتبره البعض أجود صنف في عمان ،تنتشر زراعته في جميع مناطق 

، محص###وله وفي###ر ، ش###كل الثم###رة ُأس###طواني غل###يظ والقم###ة     الس###لطنة 
 م#م ط#ول     32(متوسطة الحجم   مستديرة بنبلة بارزة والقاعدة مستوية ،       

 ، وقمع الثمرة آبي#ر الحج#م ب#ارز ذهب#ي الل#ون والحاف#ة       ) مم 21وقطر  
متوسطة شبه منتظمة ذهبية اللون ، والن#واة منتظم#ة الش#كل بني#ة الل#ون                

 ، س#ط االنف#راج وطرف#ي الن#واة مس#تديرة بنبل#ة       ملساء والش#ق عمي#ق متو     
 هش القوام مقب#ول الطع#م ، والرط#ب          لون البسر ذهبي مشوب بإحمرار    

عسلي اللون  فاخر جدًا ولذيذ الطعم، والتمر عسلي وطعمه فاخر ولذيذ            
ذو نكه##ة ممت##ازة قلي##ل األلي##اف ، يس##تهلك رطب##ًا بكث##رة ويخ##زن تم##رًا ،   

 .ينضج آخر الموسم 
 

       :ان خالص عم. 2
من أفخر أصناف التمور ، ناعم غير الزع يفضله المستهلك عن آل األصناف ، تنتشر زراعت#ه         

ف###ي جمي###ع والي###ات الس###لطنة ، نخيل###ة غزي###ر اإلثم###ار ، ش###كل الثم###رة   
ستديرة بنبلة والقاعدة مستوية ، متوسطة الحجم ُأسطواني قصير القمة م

، والقم##ع متوس##ط الحج##م غي##ر ب##ارز  )  م##م 21 م##م ط##ول وقط##ر 34( 
ذهبي اللون بحافة واسعة منتظمة ذهبية اللون ، والنواة إهليجي#ة الش#كل    
صغيرة ملساء بنية اللون والشق عميق منفرج ، لون البسر ذهبي ف#اتح             

 لونه عس#لي ل#ين الق#وام الطع#م ف#اخر      هش القوام مقبول الطعم ، الرطب     
لذي##ذ غي##ر الذع ، التم##ر عس##لي الل##ون م##تعجن الق##وام ف##اخر لذي##ذ الطع##م  
بنكه##ة ف##اخرة ، األلي##اف قليل##ة ج##دًا ، يص##نع تم##رًا ، ينض##ج ف##ي وس##ط      

 .الموسم 
 
 

 :خالص الظاهرة . 3
ويعتبر من أفخر أصناف التمور وتتميز بسرعة اإلثمار ، وهو      

ة والمحببة لصفاته الممتازة ونكهته الممي#زة، وه#و         من األصناف المميز  

http://www.uae.gov.ae/uaeagricent/palmtree2/pic/47a.jpg
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منتشر في معظم األماآن ، وتموره من أغلى التمور وأجودها ويسمى في منطقة الشرقية بنغ#ل هالل#ي ،            
مم طول  32( شكل الثمرة مخروطي والقمة مخروطية بنبلة والقاعدة مائلة لالستواء ، حجمها متوســـط             

الحجم ذهبي اللون والحافة ضيقة ذهبية ، والنواة غي#ر منتظم#ة ملس#اء            ، والقمع صغير    )  مم قطر    22و  
عسلية اللون والشق متوسط العمق ضيق عند الوسط منفرج عند الطرفين ، لون البسر ذهبي الم#ع ه#ش               
القوام مقبول الطعم ،  الرطب لونه عسلي لين القوام الطعم فاخر ، والتمر بني اللون متعجن الق#وام قلي#ل         

 .طعم فاخر جدًا ونكهة فاخرة مميزة، يصنع تمرًا ، ينضج وسط الموسم األلياف ب
     

         : فرض . 4
أحد أص#ناف التم#ور التجاري#ة الهام#ة ف#ي الس#لطنة وتق#وم علي#ه                
ص##ناعة إع##داد وتعبئ##ة التم##ور بالس##لطنة ، تنتش##ر زراعت##ه ف##ي جمي##ع       

ناعة الواليات ، نخيله غزي#ر اإلثم#ار ويعتب#ر الص#نف الرئيس#ي ف#ي ص#            
، شكل الثم#رة ُأس#طواني طوي#ل القم#ة مخروطي#ة      ) الدبس(عسل النخيل  

 م#م  39(بنبلة ص#غيرة والقاع#دة مائل#ة لالس#تواء ، الثم#رة آبي#رة الحج#م         
، والقمع متوسط الحجم بارز أص#فر الل#ون يح#ده      )  مم قطر  21طول و   

حز أحمر والحافة غير منتظمة ص#فراء ، الن#واة ص#غيرة رفيع#ة ملس#اء           
لون والشق متوس#ط العم#ق منف#رج عن#د قم#ة الن#واة ض#يق عن#د                  عسلية ال 

الوسط والذيل ، لون البسر أش#قر متوس#ط الق#وام ق#ابض الطع#م ، ول#ون             
الرطب بني محمر طري القوام طعمه جيد حلو أما التمر بني مسود نصف جاف حلو الطعم بنكه#ة جي#دة    

 .، يصنع تمرًا ، ينضج في وسط الموسم 
 

               :مزناج أحمر . 5
تنتش##ر زراعت##ه ف##ي س##مائل ووادي بوش##ر وف##ي ن##زوى بكمي##ات 
آبي##رة ، محص##وله جي##د ، ش##كل الثم##رة إهليج##ي والقم##ة مس##تديرة بنبل##ة    

 مم ، القمع متوس#ط    18 مم وقطرها    35والقاعدة محدبة ، طول الثمرة      
الحجم بارز قليًال أحمر اللون والحافة واسعة غير منتظمة حمراء اللون 

طويلة ملساء جوزية اللون والشق عميق منفرج وطرفي الن#واة        ، النواة   
مستدير ، لون البسر أحمر داآن متوسط الق#وام جي#د الطع#م ، والرط#ب              
أسود واللحم لين جيد الطعم ، التمر أيض#ًا لون#ه أس#ود ل#ين الق#وام بطع#م           
ونكهة جيدة ، قليل األلياف ، يستهلك رطب ويص#نع القلي#ل من#ه تم#رًا ،           

 .مبكرة جدًا تنضج ثماره 
 

     : نغـال . 6
يعتب###ر م###ن أه###م األص###ناف التجاري###ة بس###لطنة عم###ان ، تنتش###ر  
زراعته في جمي#ع والي#ات الس#لطنة ويكث#ر بص#فة خاص#ة ف#ي الداخل#ـية                  

، شكل الثم#رة إهليج#ي والقم#ة    %) 22(والظاهرة  ) من نخيلها  % 25(
توسط مخروطية بحافة مسطحة والقاعدة مائلة مسطحة قليًال ، حجمها م

 م#م ، القم#ع ص#غير الحج#م غي#ر ب#ارز          23 مم وقط#ر     43بطول حوالي   
آستنائي اللون بحافة صغيرة ، النواة طويلة متوسطة السمك خشنة جدًا           
، على سطحيها تجاعيد عدي#دة ، لونه#ا بن#ي والش#ق غ#ائر واس#ع ، ل#ون                     
البس##ر برن##زي مش##وب بخض##رة خفيف##ة واللح##م متوس##ط الس##مك والق##وام    

الرط##ب لون##ه عس##لي جام##د الق##وام طعم##ه ف##اخر ، أم##ا   مقب##ول الطع##م ، و
التمر لونه عسلي قوامه نصف جاف بطعم ونكهة جيدة ، قليل األلياف ، متوسط الحالوة ،  يصنع تمرًا ، 

 .ينضج مبكرًا جدًا ، يعتبر أول صنف يظهر في السوق لذا تصدر ثماره للخارج 
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 :  أم السـال .7
مزروع##ة بس##احل الباطن##ة  ويش##كل أآب##ر نس##بة م##ن األص##ناف ال  

، ول#ه مكان#ة خاص#ة عن#د أه##ل     ) م#ن أع#داد النخي#ل به##ا    % 44ح#والي  (
الباطنة ، وأشجاره وفيرة المحصول ، وسمى بهذا األسم لكث#رة أش#واآه       

والقاع#دة   ، شكل الثمرة بيض#اوي م#نعكس والقم#ة مس#تديرة بنبل#ة            ) سال(
بي#ر الحج#م    مم ، والقمع آ21 مم وقطرها 35محدبة بإستدارة ، طولها     

متوسط البروز أصفر مشوب بحمرة والحافة منتظمة مشوبة ب#إحمرار،          
والنواة منتظمة الشكل غليظة نقلي#ة الل#ون خش#نة والش#ق عمي#ق متوس#ط            
اإلتساع ، لون البسر أحمر قان متوسط القوام قابض الطع#م ، والرط#ب           

بطع#م ونكه#ة مقبول#ة قلي#ل الح#الوة      أسود محمر لين القوام بطعم مقبول قليل الحالوة ، التم#ر أس#ود الل#ون      
 . متوسط األلياف ، يستهلك رطبًا أآثر منه تمرًا ، ينضج ثماره وسط الموسم 

 
 
  

 :أبو نارنجـة . 8
أح###د أص###ناف التم###ور الرئيس###ية الت###ي ت###ورد لمص###انع التم###ور   
إلعدادها وتخزينها وتعبئتها للسوق المحلي والتصدير ، تنتشر زراعت#ه          

طق البعيدة ع#ن الس#احل ، نخيل#ه وفي#ر اإلثم#ار وه#و               في العديد من المنا   
من أفخر األصناف ، ش#كل الثم#رة بيض#اوي مس#تطيل القم#ة مخروطي#ة                

 م#م   29( بنبلة بارزة والقاعدة مستوية ، حجم الثمرة أقل م#ن المتوس#ط             
، والقم##ع متوس##ط الحج##م والب##روز ، ذهب##ي الل##ون والحاف##ة  )  م##م 19 ×

والن#واة ص#غيرة منتظم#ة ملس#اء والش#ق      متوسطة االتساع ذهبية اللون ،      
عمي##ق منف##رج وقم##ة الن##واة مخروطي##ة ب##إبرة ، ل##ون البس##ر ذهب##ي ه##ش    
القوام بطعم مقبول ، والرطب بني اللون بق#وام ل#ين وطع#م ف#اخر لذي#ذ ،       

أما التمر بني داآن واللح#م س#ميك ل#ين وطعم#ه ف#اخر ونكه#ة جي#دة ، يص#نع تم#رًا ، وتنض#ج ثم#اره وس#ط                 
 .الموسم 

 

 : ي بـرن .9
تنتش##ر زراعت##ه ف##ي والي##ات إب##راء والكام##ل وال##وافي وس##مائل     
ووادي بن###ي خال###د ، يوج###د بكث###رة ف###ي والي###ة دم###ا والط###ائيين ، تنتش###ر 
زراعته ف#ي جمي#ع دول الخل#يج ، ش#كل الثم#رة ُأس#طواني طوي#ل والقم#ة            

 17×  مم 40( مائلة لإلستدارة والقاعدو محدبة ، حجم الثمرة متوسط      
س##ط الحج##م ب##ارز ذهب##ي الل##ون والحاف##ة ض##يقة عس##لية  والقم##ع متو) م##م 

اللون ، النواة إسطوانية طويلة ملس#اء بني#ة الل#ون والش#ق عمي#ق منف#رج        
منتظم ، لون البسر ذهبي مشوب بأخضرار متوسط القوام بطعم مقبول           
، والرطب عسلية اللون لين الق#وام متوس#ط األلي#اف ، ول#ون التم#ر بن#ي        

ع#م ونكه##ة جي#دة ، يص##نع تم#رًا ، تنض##ج    اللح#م ل##ين ومتوس#ط الس##مك بط  
 .ثماره وسط الموسم 

  

               : مبسـلي . 10
م#ن نخي#ل    % 20تنتشر زراعته ف#ي معظ#م المن#اطق ، ويمث#ل         

المنطقة الشرقية ، محصول أشجاره وفير وآان المحصول الرئيسي في 
مناطق أنتشاره ، وه#و م#ن األص#ناف الت#ي تص#نع ف#ي الس#لطنة ، ش#كل                  

ة ُأسطواني غل#يظ والقم#ة مس#تديرة والقاع#دة مس#توية بمي#ل ، حج#م             الثمر
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، القمع متوسط الحج#م غي#ر ب#ارز ذهب#ي الل#ون يح#ده ح#ز             )  مم   27 × مم   49( الثمرة متوسط إلى آبير     
غبر منتظم عسلي اللون ، والنواة طويلة ملساء والشق متوسط العمق منفرج عند طرفي النواة ضيق عند 

هبي متوسط القوام والطعم جيد ، والرطب بني اللون لين جيد الطع#م ، والتم#ر بن#ي    الوسط ، لون البسر ذ  
 .داآن واللحم سميك لين قليل األلياف ، يستهلك رطب وتمر ، ينضج وسط الموسم 

 

     :خصـاب . 11
وهو من أهم األصناف المنتش#رة ف#ي جمي#ع والي#ات الس#لطنة ،               

يه##ا مص##انع التم##ور ف##ي  ويعتب##ر م##ن األص##ناف الرئيس##ية الت##ي تق##وم عل  
الس#لطنة ، نخيل#ه غزي#ر اإلثم#ار ، ش#كل الثم#رة بيض#اوي من#تفخ والقم#ة          
مستديرة بنبلة واضحة في قمتها ، حجم الثمرة أقل من المتوس#ط بط#ول              

 مم القمع متوس#ط الحج#م بقم#ة ب#ارزة ص#فراء ، ل#ون        25 مم وقطر    37
ول##ون الن##واة بن##ي ف##اتح إهليجي##ة الش##كل ملس##اء والش##ق عمي##ق ض##يق ،    

البسر أحمر داآن واللحم سميك متوسط الق#وام مقب#ول الطع#م  واأللي#اف         
متوسطة ، والرطب أس#ود محم#ر واللح#م ل#ين خفي#ف الح#الوة ، والتم#ر                 
أسود اللون ولين وطعمه جيد جدًا وغير الذع بنكهة ممتازة ، يؤآل في         

 .طور الرطب فقط ، يصنع تمرًا ، ينضج في آخر الموسم 
 

   ) :نيزي عربي خ( خنيـزي . 12
من أشهر األصناف وأآثرها انتشارًا في السلطنة ، ينتشر في جميع الواليات خاصة في محافظة         

من نخيلها لتمي#ز ثم#اره ب#الطعم الممت#از والنكه#ة       % 19مسقط إذ يمثل    
، ش##كل الثم##رة  ) ال##دبس ( الممي##زة ، يس##تخدم ف##ي إنت##اج عس##ل النخي##ل    

ة والقاع##دة محدب##ة ، حج##م الثم##رة بيض##اوي من##تفخ والقم##ة مس##تديرة بنبل## 
 مم ، والقمع متوس#ط الحج#م قلي#ل          22 مم وقطرها    33متوسط ، طولها    

البروز أصفر اللون بحافة غير منتظمة الش#كل متوس#طة اإلتس#اع لونه#ا      
بين األحمر واألصفر ، النواة إهليجية الش#كل بني#ة الل#ون ملس#اء والش#ق         

اة مستديرة وزيلها مستدق ضيق عند الوسط منفرج عند القمة ، قمة النو
، ولون البسر أحمر قان هش القوام مقبول الطعم ، والرطب لونه أسود       

لين القوام قليل األلي#اف لذي#ذ الطع#م ف#اخر ، والتم#ر أس#ود داآ#ن قوام#ه نص#ف ج#اف ف#اخر الطع#م ونكه#ة                       
 .ممتازة ومميزة ، يصنع تمرًا ، وينضج في وسط الموسم 

 
 

 : قـدمي . 13
 ف#ي جمي#ع والي#ات المنطق#ة الش#رقية وخاص#ة             تنتشر زراعت#ه  

في إبراء والجعالين وسمد الشان آذلك ف#ي قري#ات بمحافظ#ة مس#قط ،               
نخيل###ه محص###ولها وفي###ر ، ش###كل الثم###رة ُأس###طواني والقم###ة مس###تديرة 

، وقم#ع   )  مم   18×  مم   31( والقاعدة مقعرة ، وحجم الثمرة صغير       
ني محمر والحاف#ه    الثمرة صغير قليل البروز عدسي اللون يحده حز ب        

ضيقة غير منتظمة عدسية اللون ، والنواة ض#خمة بني#ة الل#ون ملس#اء                
والش#ق عمي#ق غي#ر من#تظم واس#ع عن#د ال#ذيل ض#يق عن#د القم#ة ، ل#ون            
البس###ر برون###زي مش###وب بخض###رة ن###اعم الق###وام مستس###اغ الطع###م ،      
والرطب بني اللون طري القوام جيد الطعم حلو المذاق بنكهة جي#دة ،         

ني داآن متعجن القوام وطعمه جيد حلو المذاق ألياف#ة قليل#ة ، يص#نع تم#رًا ، ينض#ج مبك#رًا ف#ي               أما التمر ب  
 .أول الموسم 
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 : أبوالدعن . 14
يعتب###ر م###ن أج###ود األص###ناف وأش###هرها ف###ي منطق###ة إنتش###ارة ، 
وينتش##ر ف##ي العدي##د م##ن المن##اطق وبص##فة خاص##ة ف##ي جع##الن بوحس##ن     

 وفي##ر المحص##ول ، ش##كل  وجع##الن ب##وعلي والكام##ل وال##وافي ، ونخيل##ه  
 × 38( الثمرة ُأس#طواني والقم#ة مس#تديرة بنبل#ة، حج#م الثم#رة متوس#ط                

، والقمع متوس#ط الحج#م  قلي#ل الب#روز أص#فر الل#ون ، الحاف#ة              )  مم   20
حم##راء واس##عة ، الن##واة ص##غيرة منتظم##ة الش##كل ملس##اء عس##لية الل##ون ،  

أس#ود ل#ين   لون البسر أحمر قان متوسط القوام قايض الطعم ، والرط#ب           
القوام لذيذ الطعم ، لون التمر أسود أيضًا واللحم سميك متوسط األلياف            
لذيذ الطعم بنكهة جيدة مميزة ، والقشرة منفصلة ، ينضج وسط الموس#م        

. 
 
 :هـاللي عمان . 15

يعتب##ر م##ن األص##ناف الف##اخرة ، وتنتش##ر زراعت##ه ف##ي معظ##م والي##ات        
وي مفلط##ح م##ن ناحي##ة  الس##لطنة ، ومحص##وله وفي##ر ، ش##كل الثم##رة آ##ر  

، والقم#ع   )  م#م    24 × 26( القاعدة والقمة مستديرة ، متوس#طة الحج#م         
متوس##ط الحج##م غي##ر ب##ارز أص##فر يح##ده ح##ز عس##لي ، والن##واة إهليجي##ة    
الشكل بنية اللون خشنة الملم#س والش#ق غي#ر عمي#ق ض#يق عن#د الوس#ط         

، منفرج عند الطرفين ، لون البسر ذهبي المع هش القوام مقبول الطع#م         
والرطب والتمر عسلي اللون واللحم لين والطعم  فاخر متوسط الحالوة  
بنكهة ممتازة ومميزة ، يصنع تم#رًا ، وينض#ج ف#ي آخ#ر الموس#م ويخ#تم          

 .به موسم الحصاد في بعض المناطق 
 :قش حـبش . 16

من أجود األصناف ف#ي من#اطق إنتش#اره ويعتب#ر م#ن األص#ناف            
ور بس##لطنة عم##ان ، ينتش##ر ف##ي    الرئيس##ية الت##ي تس##تقبلها مص##انع التم##    

محافظ##ة مس##ندم وبص##فة خاص##ة ف##ي خص##ب ، محص##ول نخيل##ه وفي##ر ،  
يص###نع تم###رًا ، وينض###ج وس###ط الموس###م ، وس###بق وص###فه م###ع أص###ناف  

 .اإلمارات العربية 
 

 : دموس أو قش منومة . 17
 ي##أتي ه##ذا الص##نف ف##ي المرتب##ة الثاني##ة بع##د ص##نف أم الس##ال م##ن حي##ث   

ة ولكن##ه أج##ود من##ه ويعتب##ره الكثي##ر أحس##ن    اإلنتش##ار ف##ي س##احل الباطن##  
ص###نف ف###ي الباطن###ة ، ش###كل الثم###رة ُأس###طواني طوي###ل والقم###ة مائل###ة      

 × 35( لإلستدارة بنبلة بارزة والقاعدة محدبة ، الثمرة صغيرة الحج#م           
، والقم#ع متوس#ط الحج#م قلي#ل الب#روز برون#زي الل#ون من#تظم                )  مم   16

 بني##ة الل##ون والش##ق عمي##ق الحاف##ة ، والن##واة طويل##ة غي##ر منتظم##ة ملس##اء
منفرج وطرفي النواة غير من#تظم ، ل#ون البس#ر برون#زي مخض#ر ه#ش                 
القوام مقب#ول الطع#م ، والرط#ب بن#ي الل#ون واللح#م ط#ري جي#د الطع#م ،           
والتمر بني قاتم متعجن القوام قليل األلياف بطع#م ونكه#ة جي#دة ، يص#نع       

 .تمرًا ، تنضج ثماره أول الموسم
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  :شـهلي أو شـهل. 18
         يأتي في المرتبة الثالثة بعد أم السال ودموس من حيث اإلنتشار           
، شكل الثمرة ُأسطواني قصير والقاعدة مستديرة بنبلة ، والقمع متوسط         
الحجم قليل البروز أحمر اللون والحاف#ه غي#ر منتظم#ة حم#راء ، والن#واة        

 ح#زوز  إهليجية الشكل ، عسلية اللون ملساء ، والشق عميق واسع علية      
س##طحية ، ول##ون البس##ر أحم##ر زاه##ي متوس##ط الق##وام ق##ابض الطع##م ،        
والرطب أسود محم#ر ل#ين الق#وام مقب#ول الطع#م ، أم#ا التم#ر لون#ه أس#ود              

، ثير األلياف مقبول الطعم والنكه#ة واللحم نصف جاف متوسط السمك آ 
 .يصنع تمرًا ، ينضج وسط الموسم 

 
 :طـيبي . 19 

الفاخرة جدًا ، وجاءت تسميته بالطيبي م#ن              يعتبر من األصناف    
الطيب والنكهة المميزة له ، ويوج#د ف#ي ب#إيرا ووادي خال#د والقري#ات ،                 
نخيله وفير اإلثمار ، شكل الثمرة ُأسطواني والقم#ة مخروطي#ة والقاع#دة        
مائلة لإلستدارة ، القمع متوسط الحجم بارز ، ذهبي الل#ون بح#ز عس#لي                

 والن##واة منتظم##ة الش##كل عس##لية الل##ون ،  والحاف##ه ض##يقة غي##ر منتظم##ة ،
الش#ق عمي#ق متوس#ط االتس##اع علي#ه ح#زوز وطي##ات غي#ر ب#ارزة ، ل##ون        
البسر ذهبي المع ن#اعم الق#وام مقب#ول الطع#م ، والرط#ب والتم#ر عس#لي                   
الل##ون واللح##م ل##ين قلي##ل األلي##اف بطع##م ونكه##ة ف##اخرة والح##الوة ف##وق        

  .المتوسط ، ويصنع تمرًا ، وينضج في وسط الموسم
 

 : مدلوآـي . 20
يض##رب ب##ه المث##ل م##ن حي##ث الج##ودة ، وتنتش##ر زراعت##ه ف##ي         

من#اطق س##مائل وإب##را والكام##ل وال#وافي ووادي خال##د ، ونخيل##ه إنتاجيت##ه   
عالية جدًا ، ، شكل الثمرة بيضاوي والقمة مخروطي#ة مائل#ة قل#يًال بنبل#ة            

ي##ر والقاع##دة محدب##ة ، والقم##ع آبي##ر ب##ارز ذهب##ي الل##ون بحاف##ة آبي##رة غ   
منتظمة ذهبي#ة ، والن#واة قص#يرة غليظ#ة خش#نة والش#ق عمي#ق منف#رج ،                  
لون البسر ذهبي الم#ع متوس#ط الق#وام ق#ابض الطع#م ، والرط#ب عس#لي                  
اللون لين القوام ممتاز الطعم ، والتمر لونه بني متوس#ط الق#وام متوس#ط       
األلياف بطعم ونكهة ممت#ازة ، وقش#رة الثم#رة منفص#لة ، يص#نع تم#رًا ،                  

 . وسط الموسم ينضج في
  

 :  برشـي .21
وهو من األصناف الجيدة وتنتشر زراعت#ه ف#ي والي#ات س#مائل ون#زوى               
وس#مد الش##ان والكام##ل وال##وافي وف#ي الس##رين وص##ياء والهبوبي##ة بوالي##ة   
القري#ات ، نخيل##ه جي##د اإلثم#ار ، ويس##مى خ##الص ف#ي بع##ض المن##اطق ،    

ل#ة ، والقم#ع   شكل الثمرة آ#روي مس#طح القض#بين والقاع#دة مس#تديرة بنب            
صغير غير بارز أصفر الل#ون بحاف#ه ض#يقة ص#فراء ، والن#واة ص#غيرة           
منتظمة الشكل ملساء بنية اللون والشق عميق واسع ، لون البسر ذهبي            
المع متوسط القوام قايض الطعم ، الرطب عسلي اللون لدن القوام جي#د           

 ، الطعم أما التمر لون#ه بن#ي ل#دن بطع#م ونكه#ة جي#دة ، متوس#ط الح#الوة                  
 .وقشرة الثمرة منفصلة عليها فقاقيع ، يصنع تمرًا ، تنضج ثماره وسط الموسم 
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 :أهم أصناف التمور في األردن : 3-4-7
معظم األصناف المزروعة في األردن تتبع األصناف الرطبة وقليل منها يتبع األصناف النصف              

)  أالف فسيلة هدية من العراق 9 ( 1998جافة ، إال أن بعض األصناف التي أدخلت مؤخرًا خالل عام 
 صنف وفيما يلي وصف أله#م ه#ذه   55اشتملت على بعض األصناف الجافة ، ويوجد في األردن حوالي      

 :األصناف 
 

 ) :يباسي ( دجلة نور .1
يعتب#ر م##ن األص##ناف واس##عة األننتش##ار حي##ث يوج##د ف##ي منطق##ة  

يم األغ##وار الجنوبي##ة وااألغ##وار الش##مالية ف##ي محط##ة الب##اقورة وف##ي إقل##   
العقبة ، شكل الثمرة بيضاوي مستطيل ، متوسطة الحجم إذ يبلغ طوله#ا    

 م##م ، والقم##ع آبي##ر ، ل##ون البس##ر أحم##ر  25-20 م##م وقطره##ا 40-50
مرجاني فاتح وأحيانًا برتقالي مشمشي عفصي الم#ذاق ، ول#ون الرط#ب             
عنبري أما التمر عنبري داآن والقسم اللين منه آستنائي مش#وب بغب#رة           

 واللحم نصف جاف لذيذ الطعم ممتاز ومميز بنكهة خاصة شمعية خفيفة
للصنف ، القشرة متوسطة السمك ملتصقة باللحم ، تشكل تجاعيد عند تمام النضج ، متوسط إنتاج النخل#ة             

 . آجم ، ينضج متأخر 90- 70من 
       

 :مجهول  .2
 50-40( شكل الثمرة بيض#اوي مس#تطيل غل#يظ آبي#رة الحج#م             

 ج#م ،  30، ق#د يص#ل وزنه#ا لح#والي          )  م#م    32-26مم ط#ول وقطره#ا      
ل##ون البس##ر أص##فر برتق##الي بخط##وط رفيع##ة س##مراء محم##رة ، والرط##ب 
غنب##ري الل##ون أم##ا التم##ر أحم##ر مس##مر ش##فاف ، مغط##ى بغب##رة ش##معية     

 م#م ل#ين الق#وام قلي#ل األلي#اف ج#دًا ،             7-5معتدلة أو آثيفة ، س#مك اللح#م         
للحم وت##نكمش مع##ه  لذي##ذ الطع##م ، القش##رة متوس##طة الس##مك ملتص##قة ب##ا    

 . مكونة تجاعيد آثيرة خشنة ، يعتبر من األصناف المبكرة في النضج 
 

 ) :زغلول ( ملوآي  .3
تنتشر زراعته في األغوار الجنوبية ، محصول النخلة يت#راوح          

 آجم ، ويستهلك رطب ، وينضج ف#ي بداي#ة أيل#ول ، وق#د                100-80من  
 .سبق وصفه مع تمور جمهورية مصر العربية 

 
 
 

 
 

 :ســاير . 5                              :كتوم أو مكتوميم .4
 سبق وصفه مع األصناف                              سبق وصفه مع األصناف

         العراقية                                                العراقية  
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                                                     :حالوي . 7                                              :خالص. 6
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أجمر طالل  .8
وينتشر زراعته في األغوار الشمالية والجنوبي#ة ، ويعتب#ر م#ن األص#ناف الرطب#ة ، ش#كل الثم#رة                

 وفي#ر إذ يبل#غ   ُأسطواني ، الثم#رة متوس#طة الحج#م ، ل#ون الثم#رة ف#ي مرحل#ة البس#ر أحم#ر ، ومحص#وله              
  . آجم ، وينضج في أواخر شهر أب 130-100إنتاج النخلة من 

 
 :أم الخشب  .9

وهو من األصناف الرطبة ، شكل الثمرة بيضاوي منتفخ ، آبيرة الحجم ، لون الثمرة ف#ي البس#ر            
 .أحمر ، ينضج بعد منتصف أيلول 
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 : أهم أصناف التمور في المغرب العربي : 3-4-8
جزائر والمغرب المنطق#ة الثالث#ة ف#ي إنت#اج التم#ر بع#د الع#راق والخل#يج العرب#ي ،          تعتبر تونس وال    

وتتمي#ز ه#ذه المنطق#ة بإتس#اعها وآث#رة نخيله#ا وتع##دد أص#نافها وإخ#تالف أجواءه#ا ، وينتش#ر فيه#ا ال##ثالث            
 .مجموعات من األصناف ، مجموعة األصناف الجافة والنصف جافة والرطبة 

  

 :ونس أهم أصناف التمور في ت) أ
 : صنف من التمور أهمها 250يوجد في تونس حوالي   

 

 :دقلة نـور  .1
يعتبر أهم صنف تجاري تنتجه تونس ، وتنتشر زراعته في العدي#د             

م##ن نخي##ل الواح##ات ،  إذ يق##در  % 60م##ن واح##ات ت##ونس حي##ث يمث##ل  
 نخلة ، وتترآز زراعته أساس#ًا ف#ي المن#اطق        1531700عدده بحوالي   

 أل#ف   48منطقتي الجريد ونفزاوه ويبلغ إنتاجة حوالي       الجنوبية ال سيما    
ط##ن ، ومعظم##ه موج##ه للتص##دير ، ويص##در م##ن الواح##ات الص##حراوية   

 آج#م  150الواطئة حيث يجود فيها ، ، وقد يصل محصول النخل#ة إل#ى     
 . ، وقد سبق وصفه مع أصناف األردن 

 

 : عـليق  .2
من نخي#ل ص#حراء ت#ونس ،إذ يبل#غ      % 30يعتبر من أهم أصناف جنوب تونس ، ويقدر بحوالي      

 م#م ،  22-18 م#م وقطره#ا     50-42 نخل#ة ، والثم#رة آبي#رة الحج#م يبل#غ طوله#ا               309500عدده ح#والي    
والقمع آبير ، ول#ون البس#ر أحم#ر ، والتم#ر أحم#ر مس#مر داآ#ن مغط#ى يغب#رة ش#معية واللح#م ل#ين الق#وام                              

 .النضج في وسط الموسم عادي الطعم ، القشرة سميكة تنكمش مع اللحم وتشكل تجاعيد ، 
 

 : منـاخر  .3
يعتبر من األصناف الممتازة وي#زرع ف#ي واح#ة الجري#د بأع#داد مح#دودة ، ش#كل الثم#رة مس#تطيل                

، القم#ع مس#طح أو   )  م#م  24-22 م#م ط#ول وقط#ر    52-45( بقاعدة مائلة قل#يًال ، والثم#رة آبي#رة الحج#م         
نبري اللون أما التم#ر أحم#ر مس#مر ، القش#رة         قليل البروز ، لون البسر أحمر بلفحة مصفرة ، والرطب ع          

 م#م ، نص#ف   5متوسطة السمك إلى سميكة ملتص#قة ب#اللحم وت#نكمش مع#ه وتش#كل تجاعي#د ، س#مك اللح#م                  
 .جاف ، جذاب في منظره ، لذيذ الطعم قليل األلياف ، يتأخر في النضج 

  :آنتــه  .4
ة  والرئيس#ية ف#ي ق#ابس بت#ونس ،     وهو واسع األنتشار ويعتبر من أشهر األصناف التجارية الجي#د       

آما ي#زرع ف#ي قبل#ي ونف#زاوة ، آم#ا إنه#ا أآثره#ا غل#ة ، وتعتب#ر م#ن األص#ناف الت#ي ت#زرع ف#ي المن#اطق                            
الس##احلية ذات المن##اخ الس##احلي الرط##ب المعت##دل ، ش##كل الث##ورة مس##تطيل متوس##طة الحج##م ، ل##ون البس##ر    

 .أصفر ، وقوام اللحم جاف ، ينضج وسط الموسم 
 
 :س بوفقـو  

يعتبر من األصناف التجارية الجيدة واسعة اإلنتشار ، ويوج#د ف#ي واح#ة الجري#د ، ش#كل الثم#رة مس#تطيل               
 .آبيرة الحجم ، لون الثمرة في مرحلة البسر أصفر ، وقوام اللحم لين ، وتنضج ثماره مبكرة جدًا 

 

 : لمسـي  .5
جزيرة جرب#ا الواقع#ة ش#رق ق#ابس ،     وهو من األصناف العادية الجودة ، ومن أآثر األصناف إنتشارًا في       

ويعتبر أآثر نخيل تونس مقاومة للتربة الملحية ، وهو من األصناف التي يالئمها المناخ الساحلي الرطب 
المعتدل ، شكل الثمرة مستطيل ، لون البسر أصفر ، حلو الطعم ، معظم الثمار تستهلك ف#ي ط#ور البس#ر                

 .والرطب 
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 :ر في الجزائـر أهم أصناف التمو) ب
 صنف 900يوجد في الجزائر أصناف عديدة من النخيل تم إآثارها عبر األزمنة ويقدر عددها بأآثر من 

م##ن منطق##ة الزيب##ان أل##ي المن##اطق الحدودي##ة م##رورًا بالص##حراء    ( موزع##ة عب##ر من##اطق زراع##ة النخي##ل   
 :، منها األصناف الجافة والنصف جافة والرطبة ، ومن أهمها ) الوسطى 

   

 :دقلة نـور .1
يعتبر أهم صنف تجاري ذات الجودة والنوعية الجيدة والش#هرة        

العالمي##ة ، ويحت##ل المرتب##ة األول##ى ب##ين األص##ناف المزروع##ة ، إذ يمث##ل 
م##ن الع##دد اإلجم##الي للنخي##ل ، ويتواج##د بمنطق##ة الجن##وب    % 40نس##بة 

 آج##م وق##د 40-30الش##رقي لل##بالد ، ، المع##دل اإلنت##اجي للنخل##ة ح##والي  
 .بق وصفه مع تمور األردن س
 

 : الغـرس 
يعتبر من أآثر أصناف التمور إنتشارًا في المناطق الصحراوية   

الواطئة م#ن الجزائ#ر ، ش#كل الثم#رة بيض#اوي م#نعكس مس#تطيل ، يبل#غ                
 مم ، لون البسر أصفر ، وعنبري في الرطب أما التمر لونه أسمر 24-20 مم وقطرها   55 -45طولها  

اللح##م ل##ين م##ائع قلي##ل األلي##اف ، حل#و الطع##م أحيان##ًا حالوت##ه الزع##ة ، القش##رة متوس##طة  محم#ر آس##تنائي ،  
 آج##م ، ونخيل##ه مق##اوم لألم##الح ،  30الس##مك ، تنفص##ل ع##ن اللح##م أحيان##ًا ، ومتوس##ط محص##ول النخل##ة ،   

 .وتنضج ثماره مبكرًا 
 : دقلة بيضا  .2

وح#ة ، وش#كل الثم#رة مس#تطيل     يعتبر من أهم األص#ناف الجاف#ة ف#ي الجزائ#ر ، ونخل#ه يتحم#ل المل          
رفيع قمتها مسطحة ومائلة ، القمع مسطح ، والثمرة صفراء في طور البسر ، وعندما تنضج تك#ون بني#ة       

 آجم وثماره 36اللون فاتحة ، وغالبًا ما تميل جهة من الثمرة للون أغمق ، يبلغ متوسط محصول النخلة 
 .مبكرة النضج 

 : ارشـتي  .3
جاف#ة الجي#دة واس#عة اإلنتش#ار ،حي#ث يوج#د ف#ي بس#كرة ووادي ري#غ               وهو من األص#ناف النص#ف         

 . ومنطقة الزيبان ، شكل الثمرة بيضاوي منعكس ، لون الثمرة أصفر في طور البسر 
 : آسـبة  .4

وهو من األصناف التي تستهلك رطب ، عادي الجودة ومنتشر بكثرة ف#ي بس#كرة ، ش#كل الثم#رة                
 . بيضاوي واللحم لين 

    

 :ناف التمور في المغـرب أهم أص) ج
أى األص###ناف غي###ر المعروف###ة " الخل###ط "      تتمي###ز المغ###رب ب###وفرة األص###ناف المغروس###ة إال أن 

والناتجة من أنبات النواة ، يشكل نسبة عالي#ة تق#ارب نص#ف مجم#وع أع#داد النخي#ل ، أم#ا األص#ناف ذات                  
يوج#د  " الخل#ط " فباألض#افة إل#ى   م#ن مجم#وع النخي#ل ب#المغرب ،     % 26الجودة العالية فهي تمث#ل ح#والي      

 : صنفًا معروفًا ، أهمها 223
 :مجـهول  .1
يعتبر من أجود أصناف المغرب بل ويعتبر من أجود األصناف في  

ش##مال أفريقي##ا بأس##رها ، ويص##در المغ##رب آمي##ات آبي##رة من##ه ألس##واق    
 ألف نخل#ة ويوج#د ف#ي س#هول          13أوروبا ، ويقدر عدد أشجاره بحوالي       

 .وسبق وصفه مع تمور األردن . درعة في الرشيدية
 

  : بوفقوس  .2
تكث##ر زراعت##ه جن##وب المغ##رب ، خاص##ة ف##ي المن##اطق الجبلي##ة      



 

 
 

 
78 

 אBH)7&אA&BC&D&&EF'G7@;"?&א37<2=&5א>-#;"0:/&9+5()8&א6#7(&1234+5&0/א-,&+*()'&%$#"!

 أل#ف نخل#ة ، ويختل#ف ع#ن الص#نف الم#زروع ف#ي ت#ونس ويحم#ل نف#س           540ويقدر عدد أشجاره بحوالي     
سطح أو  مم ، والقمع برتقالي آبير م25×  مم 35األسم ، حيث شكل الثمرة بيضاوي ، متوسطة الحجم 

مقعر ل#ون البس#ر أص#فر والتم#ر أحم#ر مس#مر  واللح#م ل#ين م#ائع ، مرغ#وب ويس#تهلك محلي#ًا ، ويص#عب                      
 . حفظه لكثرة رطوبته ، ويعيبه عدم مقاومته لمرض البيوض 

 
 : جيـهل  .3
 525من األصناف المتوسطة الجودة والت#ي تنتش#ر بش#كل تج#اري ويق#در ع#دد أش#جاره بح#والي                 

 . ة بيضاوي قصيرة وغليظة ، متوسطة الحجم ، غير مقاوم لمرض البيوض ألف نخلة ، شكل الثمر
 : بو عجـو .4
يعتب#ر م#ن األص#ناف الجي#دة آثي#رة األنتش#ار ، يمت#از بمقاومت#ه الش#ديدة لم#رض البي#وض وج##ودة              

 15 مم ، وتزن ح#والي    20 مم طول وقطرها     40ثماره ، الثمرة مستطيلة  الشكل وحجمها آبير حوالي          
ة صغيرة نسبيًا تزن حوالي جرام واحد ، القمع آبير أصفر برتقالي ، ل#ون الثم#رة أص#فر ف#ي       جم ، والنوا  

 . مرحلة البسر ، وينضج مبكرًا 
 :بوسكلين  .5
ويعتبر من األصناف النصف جافة واسعة اإلنتشار ، متوس#ط الج#ودة ، يمت#از بمقاومت#ه لم#رض                     

 .ي مرحلة البسر ، وينضج مبكرًا البيوض ، شكل الثمرة بيضاوي صغير ، لون الثمرة أصفر ف
 :بو سطامي  .6
ويعتبر من األصناف الجيدة محليًا آثيرة اإلنتشار ، ش#كل الثم#رة أهليج#ي ص#غيرة الحج#م ، ل#ون                     

 .الثمرة في مرحلة البسر أحمر روماني، واللحم لين 
 

 : أهم أصناف التمور في اليمن  : 3-4-9
محافظ##ات هم##ا الحدي##دة ، حض##رموت ، تع##ز ،  تنتش##ر زراع##ة النخي##ل بش##كل رئيس##ي ف##ي ثم##اني    

 100مأرب ، حجة ، لحج ، شبوة وقد عرفت آل منطقة بأصناف معينة ، ويبلغ عدد األصناف أآثر من 
 : صنف أهمها 

 :جـزاز  .1
يعتبر من األصناف النصف جافة الجيدة والتجارية ، الواسعة اإلنتشار ، ويوجد في منطقة ع#دن           

 ج#م ،  والن#واة ص#غيرة يبل#غ     7.16 م#م ، ووزنه#ا   34يرة الحجم بيلغ طوله#ا      ، شكل الثمرة مستطيل ، آب     
 .  جم ، ولون الثمرة في مرحلة البسر أصفر ، القوام شبه جاف 0.9متوسط وزنها 

 : مديـني  .2
وه##و م##ن األص##ناف التجاري##ة الجي##دة والواس##عة اإلنتش##ار ، ويوج##د ف##ي منطق##ة س##يئون ، الغرف##ة      

رة بيض#اوي غل#يظ ، ص#غيرة إل#ى متوس#طة الحج#م  يبل#غ طوله#ا ح#والي          محافظة حضرموت ، ش#كل الثم#      
 جم ، لون البسر أحمر ، 0.6 جم ،والنواة صغيرة ، متوسط وزنها  4.86 -3.30 مم ووزنها 28 -23

 .قوام اللحم لين ، ويستهلك رطبًا 
 

  
 :فعل مناصف  .3

 من أعداد النخي#ل به#ا ،    %90-85يعتبر من أهم األصناف التجارية بمحافظة الحديدة إذ يشكل            
 .شكل الثمرة بيضاوي مستطيل ، لون الثمرة في مرحلة البسر أصفر قابض ، واللحم لين 

 : حمـراء  .4
ويعتبر من األصناف التجاري#ة الكثي#رة اإلنتش#ار والت#ي تش#تهر به#ا محافظ#ة حض#رموت ، ش#كل                        

 ج#م ، ومتوس#ط   5نه#ا ح#والي    م#م ، ووز  37- 32الثمرة أهليجي ، متوسطة إلى آبيرة الحجم طولها من          
 . جم لون الثمرة في مرحلة البسر أحمر قابض ، وقوام اللحم شبه جاف 0.8وزن النواة 
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 : مجـراف  .5
وهو من األصناف التجارية الجيدة ، الواسعة اإلنتشار وتشتهر به#ا محافظ#ة حض#رموت ، ش#كل              

 جم بينم#ا يت#راوح   6.60-5.55من  مم ، ووزنها 37-32الثمرة ُأسطواني غليظ ، يبلغ طول الثمرة من      
 .  جم ، لون الثمرة في البسر أصفر محمر ، والقوام شبه جاف 1.1-0.7وزن النواة من 

 : هجـري  .6
من األصناف التجارية الجيدة ، الواسعة اإلنتشار بمحافظ#ة حض#رموت ، الثم#رة آمثري#ة الش#كل                     

م ، والن##واة ص##غيرة متوس##ط وزنه##ا  ج##6.4 م##م ويبل##غ وزنه##ا ح##والي 33آبي##رة الحج##م ، طوله##ا ح##والي 
 . جم ، لون الثمرة في طور البسر أصفر مخضر ، واللحم لين 0.88

 : حاشـدي  .7
من األصناف المتوسط الجودة والمنتشرة بكثرة في منطقت#ي س#اه وع#دم ، ش#كل الثم#رة آ#روي ،                    

 . آبيرة الحجم ، لونها في مرحلة البسر أحمر ، واللحم لين القوام 
 : عرقـدي  .8

ويعتبر من األصناف التجارية ، والمنتشر بكثرة ف#ي وادي حض#رموت ، ش#كل الثم#رة بيض#اوي                  
 ج#م ، والن#واة ص#غيرة يق#در        8.86 م#م ومتوس#ط وزنه#ا        40مستطيل ، آبيرة الحجم يبلغ متوسط طوله#ا         

 .  جم ، والثمرة لونها أصفر قابض ، واللحم شبه جاف 0.94وزنها بحوالي 
 فسيله ناتج زراعة أنسجة     6382ألصناف التي أدخلت حديثًا ، حوالي       هذا باإلضافة إلى بعض ا     

 ، آما  أدخلت ف#ي الفت#رة   1992-1990 صنف من األصناف عالية اإلنتاج وذلك في الفترة من         13من  
 فس#يلة ، وآان#ت أه#م ه#ذه األص#ناف           8154 مجموعة من األصناف العراقية ح#والي        1990-1985من  

 .، خنيزي ، هاللي ، لؤلؤ ، أبومدين ، مدجول و دجلة نور خالص ، زهدي ، خضراوي ، برحي 
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 الباب الرابع
 

 الحزم التقنية المتبعة في إنتاج النخيل والتمور
 في الوطن العربي

 
 :الطرق المتبعة في إنتاج وإآثار النخيل : 1ـ4 

 : طرق اإلآثار : 4-1-1
  

 :أ ـ اإلآثار بالنوى 
 

 في العهود الماضية ومازالت تستخدم على نطاق ضيق في إستخدمت هذه الطريقة إلآثار النخيل
وإن هناك أعداد آبيرة جدا من النخيل النامي عرضا أو قصدا بالنوى في آافة     ، بعض المناطق المنعزلة    

وال##بعض من##ه ذات مواص##فات ثمري##ة ممت##ازة ق##د تف##وق األص##ناف   ، المن##اطق المش##تهرة بزراع##ة النخي##ل  
المنتش#رة ف#ي جمي#ع من#اطق زراع#ة النخي#ل والمس#تخدمة ف#ي                ) الذآور( ول  آما أن غالبية الفح   ، الشهيرة  

وآل ذآر يختلف في مواصفاتة من حيث آمية حبوب اللقاح الناتجة منه ، التلقيح ناتجة من زراعة النوى 
وعل##ي ال##رغم م##ن أن زراع##ة الن##وى أس##هل   . وحيويته##ا وتوافق##ه الجنس##ي م##ع األص##ناف الم##راد تلقيحه##ا   

 : ميسور إال أنة ال ينصح بها لعدة أسباب منها والحصول عليها 
النخيل الناتج من النوى نصفها من الذآور آما أن اإلناث ال تشبه أمهاتها في صفاتها الثمري#ة وغالب#ا      .1

من النخيل الناتج والتي يتم  % 0,01ويقدر الجيد منها بحوالي ، ما تكون ثمارها ذات نوعية رديئة      
 لمحافظة على صفاتها الجيدة إآثارها بعد ذلك بالفسائل ل

فض#ال ع#ن ت#أخرة ف#ي االثم#ار      ، صعوبة التفرقة بين ال#ذآور واإلن#اث الناتج#ة م#ن الن#وى حت#ى تثم#ر          .2
 .بالمقارنة بالنخيل المزروع بالفسائل 

في حالة النخيل الناتج من النوى فأن آل نخلة لها ترآيب وراثي مخالف لألخرى وبالتالي تختلف في  .3
فضال عن اإلختالفات الكبيرة في ش#كل وحج#م   ، اعيد تزهيرها ونضج ثمارها     خصائص ثمارها ومو  

ولون الثمار مم#ا يجعله#ا غي#ر ص#الحة للتس#ويق أو تب#اع بأس#عار رخيص#ة ج#دا مقارن#ة بأس#عار ثم#ار              
 . األصناف المعروفة 

ص#ناف  بالرغم من عيوب إآثار النخيل بالنوى إال أن#ه الوس#يلة الوحي#دة المتاح#ة حت#ى اآلن إلنت#اج األ             .4
الجديدة من نخيل البلح والتي تتميز بصفات يرغبها المزارع سواء آمية المحصول وجودة الثمار أو               

 .مقاومتها ألمراض معينة أو زيادة تحملها لملوحة التربة وماء الرى 
 

 :وقد يلجأ المزارع إلآثار النخيل بالنوى رغم مساوئه لعدة أسباب منها 
ن#اطق النائي#ة ألهمي#ة اإلآث#ار الخض#ري ف#ي المحافظ#ة عل#ى خص#ائص           عدم الدراية الكافية لزراع الم     .1

 .النخلة وصفات ثمارها 
اإلنخفاض الكبير ف#ي نج#اح الفس#ائل المفص#ولة م#ن األش#جار األم نتيج#ة ع#دم الدراي#ة الكامل#ة بكيفي#ة                       .2

 .والعناية بها لرفع نسبة نجاحها ، فصل الفسائل وزراعتها 
 .ائل األصناف المرغوبة في هذه المناطق عدم آفاية أو صعوبة الحصول على فس .3
 .اإلرتفاع الكبير في أسعار فسائل األصناف الجيدة والتي ال يقدر عليها بعض الزراع  .4
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 : ب ـ اإلآثار بالفسائل 
 

تعتب##ر الطريق##ة التقليدي##ة األفض##ل ف##ي إآث##ار          
النخيل على نطاق واسع ل#دي معظ#م الم#زارعين ف#ي            

حص###ول عل###ى أص###ناف   ال###وطن العرب###ي لض###مان ال  
ويب#دأ تك#وين   ، مشابهة تماما لألمهات المأخوذة منه#ا       

الفس###ائل ف###ي الس###نين األول###ى م###ن عم###ر النخل###ة م###ن 
المرستيمات الموجودة في آباط االسعف  وه#ى ب#ذلك          

وجمي#ع أش#جار النخي#ل س#واء        . تكون جزءا م#ن األم      
 .آانت إناثًا أو ذآورًا تنتج فسائل 

مق#درتها عل#ى إنت#اج      وتتفاوت األص#ناف ف#ي             
 فس##يلة  10 - 25وتن##تج النخل##ة م##ا ب##ين، الفس##ائل 

وقد ال تنتج ، خالل العشرين سنة األولى من عمرها    
وغالب##ا تك##ون الس##نوات العش##رة   ، النخل##ة أي فس##ائل  

األولى من عمر النخل#ة ه#ي الفت#رة الهام#ة ف#ي إنت#اج               
الفس#ائل آم##ا ت##ؤثر أيض#ا الظ##روف البيئي##ة واإلهتم##ام   

 .على عدد الفسائل التي تنتجها النخلة بالخدمة 
نوع يخرج م#ن    ، ويوجد نوعان من الفسائل            

والنوع اآلخر ينمو ، قاعدة النخلة وتكون متصلة باألرض وتحوي مجموع جذري وتستخدم في الزراعة 
وتك#ون غي##ر  ، عل#ى الج##ذع بعي#دا ع##ن س#طح األرض ويس##مى ب#الراآوب أو الط##اعون وال تح#وي ج##ذور      

إال إذا ت##م تج##ذيرها ع##ن طري##ق إحاط##ة قاع##دتها باألآي##اس الب##ولي إثيل##ين أو الص##فائح  ، للزراع##ة ص##الحة 
الممل##وءة بالترب##ة الرطب##ة أو أي وس##ط يحف##ظ الرطوب##ة بص##ورة جي##دة ح##ول قاع##دة الراآ##وب مث##ل نش##ارة   

بغ##رض تش##جيع  تك##وين مجم##وع ج##ذري مس##تقل  قب##ل  ) عم##ل ترقي##د ه##وائي له##ا ( الخش##ب أو البيتم##وس 
وف#ي  ، وتجرى هذه العملي#ة ع#ادة ف#ي الخري#ف        . وفي هذه الحالة يمكن إنجاح زراعتها       ، ها من األم    فصل

 .أواخر الربيع التالي يكون الراآوب قد آون مجموع جذري مستقل  ثم يتم فصلة وزراعتة 
       

، ونأما إذا آانت الط#واعين قريب#ة م#ن س#طح الترب#ة ي#تم تعلي#ة الترب#ة حت#ى تح#يط بقاع#دة الط#اع                     
وتوالي بالري حتى يتكون مجموع جذري ، ويستخدم لهذا الغرض صناديق خشبية أو أآياس بولي اثيلين 
وقد إستخدمت الرواآي#ب ف#ي تكثي#ر النخ#ل     . خاص به ثم يفصل بعدها من األم ويزرع آأى فسيلة عادية            

  . في بقاع قليلة منها تونس وفي المدينة المنورة حيث يكثر الصنف الحلوة بالرواآب
ي###تم إختي###ار الفس###ائل ع###ادة م###ن أش###جار        

مثم###رة جي###دة النوعي###ة وم###ن األص###ناف الم###راد    
زراعتها وتك#ون خالي#ة م#ن اآلف#ات المرض#ية أو       

وأن ،  سنوات   4وال يقل عمرها عن     ، الحشرية  
تكون في حالة نمو نشط وتحت#وي عل#ى مجم#وع           

 .جذري قوي وسليم 
 : فصل الفسائل 

عد بلوغها السن والحجم    تفصل الفسائل ب         
وه###ذا يختل###ف م###ن  ، المناس###ب م###ن ج###وار األم  

منطق###ة ألخ###رى فف###ي منطق###ة البص###رة ب###العراق  
يفض###ل فص###ل الفس###ائل الكبي###رة الحج###م والت###ي      

وف###ي ،  آج###م40-20يت###راوح وزنه###ا م###ا ب###ين   
الجزائ##ر وج##د أن أعل##ى نس##بة نج##اح آان##ت ب##ين    
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 آج#م  20-10تونس تعتبر الفس#ائل ذات ال#وزن    آجم وفي   22-18الفسائل المتوسطة التي وزنها ما بين       
آانت أفضل بينما في عمان واليمن يفضل زراعة الفسائل الصغيرة الت#ي ق#د يق#ل وزنه#ا ع#ن الكيل#وجرام            

س#نوات م#ن ب#دء    4 - 6 وقد وجد بالتجربة أن أفضل الفسائل تل#ك الت#ي يت#راوح عمره#ا م#ا ب#ين       . الواحد 
وتكون قد وصلت إلى ، وع جذري مستقل يمكنها األعتماد عليه بعد أن يتكون لها مجم، نموها حول األم 

حجم مناسب الذي يس#مح له#ا بتك#وين إحتياطي#ات غذائي#ة تعتم#د عليه#ا ف#ي الفت#رة الت#ي تل#ي الفص#ل وقب#ل               
 . معاودة نشاطها مرة أخرى آنخلة مستقلة 

 في الفصل والنقل ورغم من أن نسبة نجاح الفسائل الكبيرة عالية إال أنها تحتاج إلى مجهود أآبر
وأن تأخير فصل الفسائل من جوار ، إضافة إلى آبر مساحة سطح القطع في آل من الفسيلة والنخلة األم 

النخلة األم يقلل م#ن ع#دد الفس#ائل الت#ي تنتجه#ا           
ف#ي الس##نوات األول##ى م#ن عمره##ا وه##ى الفت##رة   

. التي تكون فيها األم نشيطة في إنتاج الفسائل       
ي###د الب###دء ف###ي تط###وير ول###ذلك م###ن المه###م والمف

اإلآث##ار بالفس##ائل الص##غيرة والعناي##ة به##ا مم##ا     
وقد ذآر أن مزارع#ي  ، يزيد من نسبة نجاحها   

النوبة القديمة بجمهوري#ة مص#ر العربي#ة آ#انوا       
يفص#لون الفس##ائل الص#غيرة وي##ربط آ#ل أربع##ة    

قواع##دها بمي##ل عل##ى مع##ًا ب##الخيش ث##م يض##عون 
 ش##اطىء الني##ل إل##ى أن تك##ون الفس##ائل ج##ذوراً   

بكمية آافية فترفع من مكانه#ا وتغل#ف ب#الخيش          
آم###ا ذآ###ر أن ، وترس###ل لبيعه###ا ف###ي األس###واق 

الفسائل التي آانت تستورد من السودان لمصر آانت تنقل بالجمال ولنقل أآبر عدد ممكن من الفسائل في 
هذه الرحلة آان يس#تخدم الفس#ائل الص#غيرة حي#ث توض#ع آ#ل آمي#ة م#ن الفس#ائل ف#ي ج#وال م#ن الخ#وص                            
وتوضع قواعدها في خليط من التبن والطم#ي وتن#دى بالم#اء ط#وال فت#رة الس#فر مم#ا يس#اعد عل#ى خ#روج             

وقد أجريت تجارب عديدة لزيادة نس#بة تج#ذير الفس#ائل الص#غيرة بإس#تخدام منظم#ات                . جذور حديثة منها    
وير اإلآثار وأن األمر يلزم إجراء العديد من الدراسات لتط  ، النمو وزراعتها في الصوب في جو ضبابي      

م#ع المحافظ#ة ف#ي نف#س     ، بالفسائل الصغيرة لتعظيم األع#داد الممك#ن الحص#ول عليه#ا م#ن النخل#ة الواح#دة         
 .الوقت على النخلة األم دون اإلضرار بها 

ويج##ب أن نعل##م أن عملي##ة فص##ل الفس##ائل م##ن العملي##ات الهام##ة ج##دا والت##ي يتوق##ف عليه##ا نج##اح     
 .م بها جدا  وأن يقوم بها عمالة فنية مهرة ومدربة لذا يجب اإلهتما، الزراعة من عدمه 

 :ويتم الفصل بإتباع الخطوات التالية 
 يقلم جريد الفسيلة الم#راد فص#لها بحي#ث ال يتبق#ى إال ص#فين          .1

أو ثالثة حول القلب لحماي#ة الب#رعم الطرف#ي ويق#رط الجري#د           
المتبق##ي إل##ى النص##ف ث##م ي##ربط ربط##ا محكم##ا ق##رب أطراف##ه    

 . وحتى ال يعيق عملية التقليع ،لحماية القلب 
 يقوم العامل بحفر التربة ح#ول قاع#دة الفس#يلة وه#ى متص#لة               .2

باألم ويقطع جميع الجذور الضاربة في التربة وتزاح التربة         
المحيطة بها حتى يكشف ع#ن قاع#دة الفس#يلة ويقل#م الكرن#اف            
األسفل بدقة ح#ول الج#ذع حت#ى يظه#ر مك#ان إتص#ال الفس#يلة               

طة إتصال الفسيلة باألم بالفطامة أو السلعة      وتسمى نق ، باألم  
. 

آلة حادة من الحديد الص#لب الجي#د        (  وبواسطة عتلة أوهيب     .3
تشبه من طرفها األزميل وقد تكون بحد واحد وقمتها غليظة          

يوض##ع ح##دها عن##د ) ومس##طحة أو بح##دين آم##ا ف##ي الص##ورة  
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لعتلة بيديه ويه#وي به#ا عل#ى منطق#ة     ويقوم العامل المدرب برفع ا، منطقة اإلتصال بين األم والفسيلة    
فيق#وم بعملي##ة  ، أم#ا إذا آ##ان العام#ل غي##ر م#درب جي##دا    . اإلتص#ال ويك##رر الض#رب حت##ى ي#تم الفص##ل    

الفصل عامالن أحدهما يمسك بالعتلة واضعا طرفها المستدق محل إتصال الفسيلة باألم ويقوم الث#اني         
ويجب أن يكون العامل مدربًا يحس#ن  . صل بضرب رأس العتلة بمطرقة ثقيلة من الحديد حتى يتم الف         

تسديد الضربات ف#ي الفطام#ة وبمك#ان واح#د وال يج#ور عل#ى ج#ذع النخل#ة األم أو بص#لة الفس#يلة وأن                    
وفي جنوب ليبيا يستخدم في فصل الفسائل منشار . يكون سطح قطع الفسيلة صغيرًا ما أمكن وأملسًا 

 منشار فقط دون دفعه والقطع يتم بسحب ال، قصير ذوأسنان حادة مائلة 
، عندما تقارب الفسيلة اإلنفصال عن األم يجب تلقيها برفق حتى ال تسقط عل#ى األرض فت#رتطم به#ا          .4

 . مما يؤدي إلى حدوث شرخ أو رضوض بالجمارة قد يتسبب في موت الفسيلة 
أح##د بع##د الفص##ل مباش##رة ي##تم تطهي##ر الفس##ائل والنخل##ة األم ب##أى مبي##د فط##ري لمن##ع احتم##ال التل##وث ب     .5

والت#رديم ح#ول ج#ذع األم      ، وخاص#ة منطق#ة الفص#ل       ) فط#ر ال#دبلوديا أو غي#ره        ( المسببات المرض#ية    
 . لتغطية الجروح التي نتجت من عملية الفصل  ولتشجيع تكوين جذور جديدة 

في بعض المناطق ال تفصل الفسائل مرة واحدة وانما ي#تم الفص#ل عل#ى م#رحلتين فف#ي األول#ى يك#ون                     .6
وهذا ما ،  شهور ملتصقة باألم ثم يتم فصلها نهائيآ 4 - 5صف ثم تترك الفسائل حوالي القطع إلى الن

وتتبع هذه الطريقة ف#ي الس#ودان وق#د اتبع#ت م#ؤخرا ف#ي أس#وان بمص#ر              ، أطلق عليه الفصل الجزئي     
وقد يقوم المزارع في بع#ض من#اطق المملك#ة العربي#ة      ، وأعطت نسبة نجاح أعلى من الفصل العادى        

 بحفر التربة من حول قاع#دة الفس#يلة وه#ي مالص#قة ألمه#ا ويقط#ع جمي#ع الج#ذور الض#اربة             السعودية
 ش#هور حت#ى تك#ون ج#ذور     7-5ثم يعيد التربة إلى مكانها حول قاعدة الفسيلة ويترآها لم#دة     ، بالتربة  

 . جديدة صغيرة ثم يعود ويكشف عنها ويفصلها من أمها دون أن يقطع هذه الجذور الجديدة 
وف#ي   ) واح#ة جب#رين   ( المن#اطق ف#ي الع#راق وبع#ض الواح#ات بالمملك#ة العربي#ة الس#عودية               وفي بعض    .7

وفي أسوان بمص#ر يت#رك الم#زارعين الفس#ائل تنم#و بج#وار أمهاته#ا حت#ى تثم#ر ويطل#ق عليه#ا                 ، ليبيا  
هى عب#ارة ع#ن األم والفس#ائل        ،  نخلة   20الواحدة إلى   " البورة"وقد يصل عدد النخيل في      ، " بورة  "

رع النخيل مزدحم#ة وآثيف#ة وتس#مى        ونتيجة لهذا أصبحت مزا   ، نتج حولها وتكبر حتي االثمار      التي ت 
 ويرجع ذلك إلى األسباب اآلتية. بدرجة قد يصعب المرور فيها " عشش "أو ، " الكروم"

األهم#ال ف#ي فص#ل الفس#ائل ع#ن أمهاته#ا نتيج#ة أنش#غال ال#زراع ب#أمور أه#م لدي#ه م#ن العناي##ة               •
 .  ار التمر ال تشجعه على بذل الجهد آما يحدث في العراق بالنخل أو ألن أسع

موت نسبة آبيرة من الفسائل بعد نقلها لعدم الدراية الكامل#ة بكيفي#ة فص#ل الفس#ائل وزراعته#ا          •
 .والعناية بها بعد الزراعة

لت#والي توارثه#ا    ، صغر مساحة الحيازات الزراعية فضال عن تعدد الملكية للحي#ازة الواح#دة              •
وانصراف األجيال الحديثة إلى العمل في المص#انع أو بالوظ#ائف الحكومي#ة    ، تعددة  ألجيال م 

عن العمل في الزراعة فأص#بحت ه#ذه الم#زارع مهمل#ة ودون عناي#ة آافي#ة نظ#رًا لع#دم ت#ولي             
 .شخص معين مسئولية العناية بها آما هو حاصل في جنوب مصر في منطقة أسوان 

ة مهم##ا أنتج##ت فل##ن يبل##غ م##ن الكث##رة م##ا س##وف يبلغ##ه    إعتق##اد الم##زارعين ب##أن النخل##ة الواح##د  •
 .محصولها هى وفسائلها حتى وان آان قليال بالنسبة لعددها مجتمعة 

ففي المناطق الحارة والواحات الصحراوية يفضل األهالي الزراعة الكثيفة حيث يجد الف#الح              •
أن الزراع#ة الكثيف#ة   وسط هذه الكروم الكثيفة ملجأ له ولماشيته يحميه من المناخ القاسي آما           

 .تحمي نفسها من قسوة الظروف المناخية السيئة 
يراعى عدم فصل جميع الفسائل من جوار األم دفعة واحدة ألن ذلك يؤثر على نم#و النخل#ة األم آم#ا                    .  8

وتسمى ف#ي منطق#ة ش#ط    ، ويجب ترك فسيلة أو أآثر ، يعرضها أحيانًا للسقوط أن تعرضت لرياح شديدة        
 .  وتفصل هذه الفسائل بعد سنة فأآثر العرب بالرباط

  
 :العنايه بالفسائل المفصولة 
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العناية بالفسائل بعد فصلها من األمور الهامة التي يجب اإلهتمام بها حتى نض}من أعل}ى نس}بة                  
 :  نجاح ويراعى إتباع األتي

 م#ادة تمن#ع   تطهير مكان الفصل بالمطهرات الفطرية مجرد فصل الفسيلة وقد يدهن مكان القط#ع ب#أى               .1
آم##ا تمن##ع دخ##ول المي##اه للقل##ب ، وتحميه##ا م##ن مهاجم##ة الكائن##ات الدقيق##ة له##ا ، فق##د الم##اء م##ن الفس##يلة 

 .    وتتسبب في تعفنه 
وأيض#ا أثن#اء التحمي#ل ألن أي        ، تنقل الفسائل من مكان التقلي#ع إل#ى مك#ان الزراع#ة بك#ل ح#ذر ورف#ق                    .2

ال#ذى يمث#ل منطق#ة النم#و الوحي#دة  وأن أي      و) الجم#ارة  ( صدمة قد تس#بب رض#وض أوش#رخ بالقل#ب       
 .شرخ فيه يؤدى لتوقفه عن النمو وبالتالي موت الفسيلة 

فإذا آان#ت الم#دة قص#يرة يكتف#ى ب#أن      ،  في حالة تأخير زراعة الفسائل بعد فصلها من األم ألى سبب             .3
ت#ى ي#تم   تحفظ في مكان مظلل وترطب منطقة الج#ذور بالم#اء بأس#تمرار بحي#ث  ال ي#درآها الجف#اف ح          

وفي حالة إطالة المدة تحاط منطقة الجذور بنشارة خشب أو البيتموس المندى ويل#ف قاع#دة   ، غرسها  
وعموم#ا فكلم#ا   .  الفسيلة بالقش أو الخيش مع ترطيبه#ا بالم#اء ب#ين الح#ين واألخ#ر حت#ى ي#تم غرس#ها                     

 .  أسرعنا في زراعتها آلما أعطت نسبة نجاح أعلى 
    

 
 :راعتها مواعيد فصل الفسائل وز

:       إعتاد مزارعو النخيل في معظم مناطق زراعة النخيل على فصل الفسائل وزراعتها ف#ي موس#مين          
األول في الربيع والذي يبدأ من منتصف فبراي#ر ويمت#د حت#ى ش#هر م#ايو والث#اني ف#ي الخري#ف ويب#دأ م#ن                       

ش#تاء وتجعله#ا تس#تقبل    فالزراع#ة الربيعي#ة تنجيه#ا م#ن ب#رد ال          . منتصف أغسطس ويمتد إلى شهر أآت#وبر        
وانه يمك#ن زراع#ة   . والزراعة الخريفية تمنحها الوقت الكافي لتثبيت جذورها في التربة        ، دفء الصيف   

وأن إختيار موعد الفصل والزراع#ة يتوق#ف   ، الفسائل طوال السنة عدا أشهر الحر الشديد والبرد القارس   
 . على الظروف الجوية التي تواجه الفسيلة بعد زراعتها 

 

 : ج ـ اإلآثار بزراعة األنسجة 
 

ولما يتميز به نخيل البلح من تحمل للجفاف والملوحة وللظروف البيئي#ة القاس#ية الت#ي ال تتحمله#ا                   
% 90والت#ي تمث#ل   ، آثير من أشجار الفاآهة مما يعطيه ميزة نسبية لزراعتة في األراضي الص#حراوبة        

النخي#ل ب#دور ه#ام وأساس#ي ف#ي تطوي#ع البيئ#ة الص#حراوية            حي#ث يق#وم     ، من جملة مساحة الوطن العربي      
 .لتالئم انواع المزروعات األخرى 

ولما آان الحصول على فسائل النخيل هي الخطوة األولى إلنشاء مزارع النخيل ونظرا لصعوبة        
سع األفقي ولس#د  توفير فسائل النخيل بالطريقة التقليدية لألصناف التجارية الهامة وباألعداد المطلوبة للتو     

وأنه#ا مش#كلة عام#ة ف#ي األقط#ار          ، حاجة برامج اإلحالل والتجدي#د الت#ي تتطل#ب أع#داد آبي#رة م#ن النخي#ل                  
فقد إتجه التفكير في إنتاج الفسائل ع#ن طري#ق زراع#ة األنس#جة النباتي#ة بإعتباره#ا م#ن        . العربية المختلفة   

احة مح##دودة وزم##ن قص##ير وبالمواص##فات  أه##م التقني##ات الحديث##ة إلنت##اج أآب##ر ع##دد م##ن الفس##ائل ف##ي مس##   
 .                               المرغوبة  لتلبية اإلحتياجات المطلوبة للزراعة 

 الذي قام بزراعة أنسجة 1902يرجع تاريخ زراعة األنسجة إلى العالم األلماني هابرالندت سنة        
مم#ا  ، ت التجارب بع#د ذل#ك حت#ي عص#رنا ه#ذا      ثم استمر. نبات الجزر ولكنها لم تستمر في النمو وماتت    

وذل#ك م#ن منطل#ق    . أنعكس بدوره على التقدم السريع ف#ي ه#ذا المج#ال للعدي#د م#ن النبات#ات ومنه#ا النخي#ل           
نظرية المقدرة الشاملة للخلية والتي تقول أن آل خلية في الكائن الحي تحتوي على مقومات تجعلها قادرة 

وعلي##ه تط##ورت الفك##رة إل##ى ، ن األم ال##ذي أخ##ذت من##ه ه##ذه الخلي##ة عل##ى إعط##اء نس##خة ش##به األص##ل للك##ائ
 .اإلستنساخ الحادث اآلن في العديد من النباتات ومنها نخيل البلح 

 حي#ث زرع#ت أنس#جة مختلف#ة م#ن قل#ب النخل#ة والفس#يلة ولك#ن ل#م           1977وآانت البداية ف#ي ع#ام            
 ع#ام   Tisserat & Demasan األمريك#ى ث#م توال#ت المح#اوالت حت#ى تمك#ن الع#الم      ، ت#نجح المحاول#ة   

 من الحصول على نباتات نخيل عن طريق زراعة نسيج الكالس ال#ذى تح#ور إل#ى أجن#ة خض#رية           1980
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 م#ن الحص#ول عل#ى نبات#ات نخي#ل      Beauchesneتمكن الع#الم الفرنس#ي   1982  وفي عام . وبادرات 
ه التقني#ة م#ن جان#ب ع#دد آبي#ر م#ن       ثم تتابع#ت األبح#اث عل#ى ه#ذ    ، بدون المرور بنسيج الكالس ألول مرة   

وقد إزداد اإلهتمام في السنوات األخيرة بالتطبيقات العملية لزراعة األنسجة  فأصبحت وس#يلة      . الباحثين  
ومقاومة لألمراض والظروف البيئي#ة  ، مهمة في إآثار النباتات وتربية أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية   

 .الصعبة 
لبحوث والمحاوالت التي تمت في هذا المج#ال ف#ي آثي#ر م#ن ال#دول       وبالرغم من آثرة المعامل وا    

العربية إال أنه لم يتم إح#راز نج#اح حقيق#ي حت#ى اآلن عل#ى المس#توى اإلنت#اجي إال ف#ي بع#ض ال#دول مث#ل               
المملكة المغربية واإلمارات العربية المتحدة و سلطنة عمان والمملكة العربي#ة الس#عودية  أم#ا بقي#ة ال#دول            

رغم الطلب المتزايد على فسائل النخيل  والسوق مفتوح عل#ى   ، زالت نشاطها بحثي حتى اآلن      العربية ما 
مصراعيه شرط الحصول على نباتات مطابقة ل#ألم م#ن األص#ناف الجي#دة وبأس#عار مناس#بة وتس#عى ه#ذه                       

 .الدول لمواصلة النشاط والوصول إلى النتائج المطلوبة
ى المس#توى اإلنت#اجي حت#ى اآلن إل#ى أن إنت#اج ش#تلة نخي#ل        ولعل السبب في عدم تحقيق نجاح عل#            

وموت نسبة آبيرة م#ن النبات#ات   ، سنوات 3 - 4 متأقلمة ومطابقة لألم يستغرق فترة طويلة قد تصل إلى 
فض#ال ع#ن إرتف#اع    ) أثن#اء عملي#ة األقلم#ة    ( عند نقلها من الظروف البيئية الص#ناعية إل#ى ظ#روف الترب#ة          

 :اك طريقتين لزراعة أنسجة النخيل هما    وهن.نفقات إنتاجها 
 : Organogenesis الطريقة المباشرة  .1

الموجودة أصال في آب#اط األوراق ف#ي نس#يج    ) اآلبطية ( تتلخص في تنشيط نمو البراعم الجانبية  
حيث يتم زراعتها على بيئات غذائية لتش#جيع  ، القمةالنامية للفسائل المستخدمة آمصدر لزراعة األنسجة     

 الب#راعم العرض#ية مباش#رة عل#ى األج#زاء المزروع#ة دون الم#رور بمرحل#ة الك#الس ث#م إآث#ار ه#ذه                     تكوين
وي#تم التك#اثر   . البراعم وتجذيرها للحصول على أعداد آبيرة من النباتات الصالحة للنق#ل إلج#راء األقلم#ه        

 :بهذه الطريقة خالل الخطوات التالية 
  :Bud initiation stage مرحلة تكوين البراعم  -أ

حيث تنتخب األمهات الجيدة من إن#اث النخي#ل وتفص#ل منه#ا الفس#ائل الس#ليمة والخالي#ة م#ن أي            
( ثم يتم ازال#ة األوراق الخارجي#ة حت#ى الوص#ول إل#ى الجم#ـارة                ، إصابات حشرية أو مرضية     

ثم تزرع القم#ة النامي#ة والب#راعم     . ويتم تطهيرها سطحيا بإستخدام المواد المطهرة       )     القلب  
( وتحضن في ظروف االظالم لتقليـل الم#واد البنيـ#ـة   ، الجانبية على البيئات المناسبة للزراعة    

مع نقل األجزاء النباتي#ة م#رة آ#ل       ، ْ م   28 -25وعلى درجة حرارة من     ). المرآبات الفينولية   
 أس##ابيع عل##ى بيئ##ة غذائي##ة جدي##دة حت##ى بداي##ة تك##وين الب##راعم العرض##ية والج##دير بال##ذآر أن   6
يئات الغذائية المستخدمة لهذه المرحلة ليست بيئة واحدة بل عدة بيئات مختلفة وق#د تس#تغرق           الب

 .  شهر حسب الصنف 12 -6هذه المرحلة من 
  :Bud multiplication stageمرحلة إآثار البراعم العرضية  _ ب

 تع#ديل  يتم نقل البراعم العرضية الناتجة من المرحلة السابقة إلى بيئ#ة غذائي#ة جدي#دة م#ع              
 س##اعة إض##اءة يومي##ًا وعل##ى درج##ة   16وتحض##ن ف##ي الض##وء بمع##دل  ، الت##وازن الهرم##وني 

) يج#رى تض#اعف للنبات#ات الناتج#ة     ( ويتم إجراء عملية فص#ل الب#راعم    . ْ م   28-25حرارة  
االتضاعف بإختالف األصناف ) اإلآثار ( أسابيع ويختلف معدل 6ونقلها إلى بيئة جديدة آل 

 . 
  :Bud elongation stageطالة   مرحلة اإلست�ج 

تنقل البراعم العرضية المتكونة خالل المرحلة السابقة إلى بيئة غذائية جديدة بهدف إستطالة       
 . النموات المتكونة 

  :Rooting stage مرحلة التجذير  �د 
 . يتم نقل النموات إلى بيئة غذائية مضافًا إليها منظم للنمو فقط 

  :Acclimatization stage مرحلة األقلمة -هـ 
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 تعتب##ر ه##ذه المرحل##ة م##ن أه##م المراح##ل ف##ي إآث##ار النخي##ل بزراع##ة األنس##جة حي##ث تحت##اج  
وتعتب#ر  . وتحتاج لخبرة آبيرة وفنيات عالي#ة  ، النباتات في هذه المرحلة إلى عناية خاصة      
حيث تنقل النباتات الت#ي تص#ل لحج#م مناس#ب     ، من العوامل المحددة لزراعة أنسجة النخيل     

) س##م5 أوراق أولي##ة ومجم##وع ج##ذري جي##د بط##ول   3 س##م وتحت##وي عل##ى  10-7بط##ول (
للزراع##ة ف##ي ترب##ة جي##دة التهوي##ة وذل##ك بع##د غس##ل الج##ذر بم##اء مقط##ر ومعق##م وتطهيره##ا     

وتوض##ع ف##ي ص##وب زجاجي##ة مجه##زة م##تحكم ف##ي درجت##ي حراراته##ا        ، بمطه##ر فط##ري  
ودة ب###أجهزة ال###ري ورطوبته###ا وم###زودة بمراق###د م###دفأة ومغط###اة بأغطي###ة بالس###تيكية وم###ز

ث##م ي#تم ف##تح غط##اء المراق#د ت##دريجيًا حت#ى تت##أقلم النبات##ات بش#كل ت##دريجي عل##ى     . الض#بابي  
وتتميز هذه الطريقة بأنه#ا تعط#ي نبات#ات مش#ابه تمام#ًا لنب#ات               . الظروف الجوية الخارجية    

األم ولك##ن يعيبه##ا ب##طء وص##عوبة مرحل##ة البداي##ة للحص##ول عل##ى المزرع##ة النباتي##ة األول##ى 
فض#ال ع#ن قل#ة الع#دد الن#اتج م#ن النبات#ات بالمقارن#ة             ، تي تستخدم بع#د ذل#ك ف#ي اإلآث#ار           وال

 . بالطريقة الغير مباشرة 
) م#ن المرس#تيمات الزهري#ة    (وقد تستخدم النورات الزهري#ة ف#ي مرحل#ة مبك#رة م#ن النم#و            

 وقبل إآتمال تكشفها إلى أزهار في هذه التقنية للحصول على براعم عرضية مباشرة دون 
 .المرور بمرحلة الكالس 

  :Embryogenesis) تخليق األجنة الجسمية ( الطريقة الغير مباشرة  .2
 

وه##ي تعتم##د عل##ى تنش##يط تك##وين الخالي##ا الك##الس الجنين##ي ال##ذى يص##بح مص##درًا لتك##وين األجن##ة            
يمية ف#ي  وأمكن الحصول على األجنة الجسمية من نس#يج الك#الس المتك#ون م#ن الخالي#ا المرس#ت       ، الجسمية  

مبادىء األوراق أو من القمة النامية أو من البراعم الجانبية ث#م عم#ل تكش#ف له#ذا النس#يج ودفع#ة لتك#وين                  
آما أمكن إستخدام األجنة الجنسية . ثم تطورت األجنة إلى نباتات آاملة ، أجنة جسمية مشابه للنبات األم 

وتش##مل . س##مية م##رورًا بنس##يج الك##الس واألج##زاء الزهري##ة وأج##زاء م##ن نس##يج الس##اق لتك##وين األجن##ة الج 
 :مراحل اإلآثار باألجنة الجسمية ما يلي 

  :Callus initiation stage مرحلة إنشاء الكالس -أ
حيث تنتخب األمهات وتفصل منها الفسائل وتجهز آما في الطريقة األول#ى وتعق#م ف#ي المعم#ل        

نباتي#ة وبخاص#ة األوآس#ينات    وتزرع على بيئات تحتوي على قدر مرتفع من منظم#ات النم#و ال         
التي تستخدم بترآيز عالي جدا لدفع الخاليا في نسيج الجزء المزروع لتكوين آالس مما يؤدي   
إلى حدوث إنقسامات بمعدل أآبر من الطبيعي بكثير وبالتالي يؤدي بدوره إلى حدوث إحتمالية 

من هذه الخاليا وتحضن ف#ي     آبيرة إلختالفات وراثية في هذه الخاليا وبالطبع النباتات الناتجة          
 .ْ م 28-25الظالم وعلى درجة حرارة من

  : Callus multiplication stageمرحلة إآثار الكالس _ ب
يتم نقل الكالس المتكون على بيئة غذائي#ة جدي#دة م#ع خف#ض ترآي#زات منظم#ات النم#و تجنب#ًا                      

 .لحدوث الطفرات الوراثية بهدف إآثار الكالس الجنيني 
 : Embryo formation stage وين األجنة الجسمية  مرحلة تك�ج 

يتم دفع هذا الكالس للتكشف على بيئات غذائية بسيطة خالي#ة م#ن الهرمون#ات النباتي#ة ومنظم#ات                   
فيتك##ون أجن##ة ) لت##ر/ م##اجم0.1 بترآي##ز NAA( النم##و أو ق##د تس##تخدم بترآي##زات منخفض##ة ج##دًا  

 .جسمية جيدة 
  : Embryo germination stage مرحلة إنبات األجنة �د 

يتم تفريد األجنة الجسمية الناتجة على بيئ#ات غذائي#ة تحت#وي عل#ى األم#الح المعدني#ة والس#كروز                  
وتس#تطيل ه#ذه األجن##ة   ، لت#ر  / م#اجم 0.1 بترآي##ز NAAوترآي#زات منخفض#ة ج#دًا م#ن األآس#ين      

ي  سم ط#ول وتحت#و     10-7( وتظل البادرات حتى تصل إلى حجم مناسب        ، لتكون نباتات فردية    
حت##ى نض##من نجاحه##ا أثن##اء )  س##م 5 ورق##ات عل##ى األق##ل ومجم##وع ج##ذري ق##وي بط##ول  3عل##ى 

 . ثم أقلمتها في الصوب آما في الطريقة األولى . األقلمة 
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تعطي أعداد آبيرة جدًا من النباتات قد يصل إلى عشرات اآلالف من        : وتمتازهذه الطريقة بأنها    
خفاض سعر النباتات الناتج#ة نتيج#ة قل#ة التك#اليف     فسيلة واحدة وفي وقت قصير مما يؤدي إلى إن   

 .وقصر مدة مراحل اإلنتاج وآثرة عدد النباتات الناتجة بالمقارنة بالطريقة السابقة 
ولكن يعيبها إحتمالية الحصول على نباتات مغايرة في صفاتها عن صفات األم التي أخذت منه#ا            

 .   الفسيلة المستخدمة آمصدر لمزرعة البداية 
وذل}ك بع}د تحاش}ي مص}ادر     . وتعتمد أغلب المعامل على هذه الطريقة في إنتاج النخي}ل                  

 : اإلختالفات الوراثية مثل 
 .عدم إآثار الكالس بعد الحصول عليه � 

 .عدم إآثار النباتات في مرحلة التضاعف آثيرا �  
 في مرحلة البداية عدم إستخدام ترآيزات عالية من المنظمات النباتية لدفع الجزء النباتي� 

 .لتكوين الكالس مع إستبعاد المنظمات التي تكثر من الطفرات 
خضوع النباتات الناتج#ة خ#الل مراح#ل اإلنت#اج داخ#ل المعم#ل وف#ي مراح#ل نموه#ا ف#ي                  � 

 .الصوبة لعمل بصمة وراثية لها للتأآد من مطابقتها للنبات األم 
باإلضافة إلى . الطريقتين السابقتين معا في آن واحد وهناك أيضا أسلوب ثالث متبع يستخدم فيه              

وتعتم#د عل#ى إس#تخدام الن#ورات     . إستخدام مصدر نباتي ف#ي الزراع#ة غي#ر الفس#ائل الت#ي تفص#ل م#ن األم         
، الزهرية حي#ث تنتخ#ب النخل#ة األم وتفص#ل منه#ا أح#د الن#ورات الزهري#ة وت#تم ه#ذه العملي#ة بعناي#ة فائق#ة                    

ث#م ي#تم الحص#ول عل#ى        ، بة على حسب المراد منه#ا وذل#ك م#ن مرحل#ة البداي#ة               وتزرع على البيئات المناس   
 . أجنة جسمية مباشرة أو غير مباشرة 

 : ومن مميزات هذا األسلوب
والت##ي وص##لت للعم##ر الت##ي ) الناتج##ة م##ن زراع##ة الن##وى ( إمك##ان إآث##ار الس##الالت الفردي##ة الممت##ازة  .1

آم#ا يوج#د أش#جار فردي#ة أآس#بتها      .  زراعة النخي#ل  يتوقف عنده إنتاج الفسائل وما أآثرها في مناطق   
الطبيع##ة الق##درة عل##ى الص##مود أم##ام األم##راض والحش##رات الوبائي##ة وأم##ام الظ##روف البيئي##ة الص##عبة    

 .فمن المهم الترآيز على هذه األشجار ، وليست عليها فسائل 
ل#ة البداي#ة قص#يرة      إحتواء النورة الواح#دة عل#ى آ#م آبي#ر م#ن المرس#تيمات الحديث#ة والت#ي تجع#ل مرح                     .2

ال##زمن وأيض##ا قص##ر ال##زمن ال##ذي يس##تغرقه الج##زء النب##اتي داخ##ل المعم##ل م##ن مرحل##ة البداي##ة وحت##ى  
 .الحصول على نبات مؤقلم بالصوبة بالمقارنة بالطرق األخرى  

 .يمكن الحصول على براعم خضرية مباشرة مما يزيد من مطابقتها للنباتات األم  .3
 .لة األم للخطر بتعرضها للتقليم الجائر للحصول على النورات ويعيبها فقط تعريض حياة النخ

وق##د أدى التق##دم الكبي##ر ف##ي تقني##ة إآث##ار النخي##ل بزراع##ة األنس##جة إل##ى التغل##ب عل##ى الكثي##ر م##ن      
ويمك#ن إيج#از أه#م اإلنج#ازات الت#ي يمك#ن            ،  المعوقات التي تواجه تطوير زراع#ة النخي#ل وإنت#اج التم#ور           

 : تلك التقنية في مجال تطوير زراعة النخيل األستفادة منها بإستخدام
اإلآثار السريع لألصناف الممتازة وإنتاج أع#داد آبي#رة م#ن فس#ائل الص#نف الواح#د المتماثل#ة ف#ي                      •

الحجم مما يمكن من إنشاء مزارع آبيرة من الصنف الواحد تك#ون بأس#لوب علم#ي ح#ديث تك#ون          
 .نتظام الحمل وتجانس الصفات الثمريةأشجارها متماثلة في العمر وفي قوة النمو وبالتالي إ

إآثار األصناف المرغوبة بأعداد آبيرة يؤدي إلى خفض األس#عار العالي#ة لفس#ائل تل#ك األص#ناف         •
آما أن الفسائل الناتجة تكون خالية من اآلف#ات المرض#ية مم#ا يت#يح إمكاني#ة إنتش#ار زراعته#ا ف#ي           

 .  ولة تداولها ونقلها الدولة المنتجة لها أو تبادلها مع الدول األخرى لسه
أو إنتخاب نباتات مقاومة وذل#ك  ، اإلآثار السريع لألصناف التي ثبتت مقاومتها لمرض البيوض    •

ع##ن طري##ق األنتخ##اب داخ##ل األنابي##ب بإض##افة الم##ادة الس##امة الناتج##ة ع##ن الفط##ر داخ##ل األنابي##ب  
لم##رض البي##وض وأنتخ##اب النبات##ات المقاوم##ة آم##ا ه##و ج##اري ف##ي إنتخ##اب األص##ناف المقاوم##ة     

  .Fusaruim oxysporum albedenisالمتسبب عن الفطر 
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أمكانية إدخال جين معين يحمل صفة معينة إلى ساللة جيدة أو تشجيع تكوين الطفرات للحصول        •
على فسائل مقاوم#ة ألم#راض معين#ة أو لظ#روف بيئي#ة قاس#ية آإنت#اج فس#ائل مقاوم#ة للملوح#ة أو                        

 . الجفاف وغيرها 
نخيل البذرية الفردية التي تتمي#ز بص#فات ثمري#ة جي#دة بأع#داد آبي#رة لتك#ون بداي#ة                   إآثار أشجار ال   •

 . إلنتشار صنف جديد آإضافة جديدة إلنتاجية التمور 
إمكاني##ة إنش##اء بن##وك أص##ول وراثي##ة للنخي##ل إلس##تخدامها ف##ي ب##رامج التربي##ة والتحس##ين وتس##هيل    •

دون الخ###وف م##ن إنتق###ال اآلف###ات  تبادله##ا ب###ين المراآ###ز البحثي##ة عل###ى مس###توى ال##وطن العرب###ي    
 .واألمراض 

 
 : المشاتل 2ـ1ـ4
 

مشتل النخيل هو األرض المخصصة لزراعة وخدمة فس#ائل النخي#ل المفص#ولة م#ن األم لض#مان                       
وال#رى المن#تظم وال#ى أن تص#بح ص#الحة للزراع#ة ف#ي             ، أعلى نسبة نج#اح حي#ث العناي#ة والخدم#ة الجي#دة             

نخيل غير منتشرة في أغل#ب من#اطق زراع#ة النخي#ل وإنم#ا ه#ى مح#دودة فق#د                ومشاتل ال ، المكان المستديم   
تجدها في جمهورية مصر العربية وفي سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والجزائر وعمومًا يجب 

 :أن يتوفر في المشتل الشروط التالية 
 . أن يكون على طريق عمومي يسمح بمرور السيارات التي تنقل الفسائل -
وذات ،  أن تكون التربة جيدة القوام ويفضل التربة الرملية والطميية الجيدة الصرف خالية من األمالح             -

  متر 1.5مستوى ماء أرضي منخفض ال يقل عن 
 .  مصدر دائم للري -

 : وتتلخص فوائد إنشاء مشاتل النخيل في األتي 
 .ى رفع نسبة نجاحها ترآيز الرعاية والعناية بالفسائل في مكان محدد مما يساعد عل .1
وزراعتها في المشتل ، إتاحة الفرصة لفصل الفسائل الصغيرة الحجم لما له من أهمية سبق توضيحها .2

 .لتقوية مجموعها الجذري 
خاصة فسائل األصناف الممت#ازة المح#دودة الع#دد المرتفع#ة الس#عر             ، ضمان زيادة نسبة نجاح الفسائل     .3

 .اعة األنسجة لكي تلقى العناية الكافية لضمان نجاحها والفسائل المستوردة من الخارج ناتج زر
آم#ا يمك#ن   ، زراعة الفسائل المشكوك في إصابتها باألمراض حتى يتم التأآد من خلوها من اإلصابة   .4

 .إستبعادها في حالة تأآيد اإلصابة دون حدوث ضرر 
 . ترشيد إستخدام مياه الري وتقليل نفقات عمليات الخدمة  .5
   

 :مشتل وزراعة الفسائل تجهيز أرض ال
  

ي#تم تجهي##ز أرض المش##تل بحرثه##ا جي#دا وي##زال م##ا به##ا م##ن حش#ائش ويس##وى س##طح الترب##ة جي##دا     !
 مت##ر 3× 2 أو 2 × 2 أو 2 ×1وتحف##ر الج##ور عل##ى أبع##اد أم##ا  ، وتقس##م األرض إل##ى أح##واض 

 ف#ي  حيث تزي#د المس#افات    ، حسب حجم الفسائل المفصوله ومدة بقائها بالمشتل والحجم المطلوب          
 س#م قب#ل الزراع#ة بفت#رة       70×70×70وتحف#ر الج#ور بإتس#اع       ، حالة طلب فسائل آبي#رة الحج#م        

 .وتترك معرضة للشمس والهواء للتخلص من الكائنات الحية الدقيقة الضارة 
تزرع الفسائل على العمق المناسب بحيث يك#ون أآب#ر قط#ر لقاع#دتها بمس#توى س#طح الترب#ة م#ع                       !

 حتى ال يتعفن نتيجة دخول المياه فيه أثناء الري آما يجب إال تكون مراعاة عدم دفن قلب الفسيلة
 .الزراعة سطحية حتى ال تقتلع بسهولة بفعل الرياح 

توضع الفسيلة في الجورة مائًال قليًال في إتجاه عكس ال#ريح مس#تغًال اإلنحن#اء الطبيع#ي الموج#ود                    !
ي تساعدها فيما بعد على تقويم ميلها والت، في هيكل الفسيلة حتى تكون أقل تعرضا لتأثير الرياح 
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وأيضا يكون القلب بعيدًا عن تعامد أشعة الشمس عليه وقت الظهيرة لتجن#ب إس#تنزاف عص#ارتة              
 .وجفافه قبل أن تنبت جذورها 

يردم حول قاعدة الفسيلة جيدًا مع ضرورة دك التربة جيدًا حوله#ا لتجن#ب ح#دوث جي#وب هوائي#ة                 !
 . ويعاد الترديم في الجور التي يهبط تربتها بعد الري ، بين التربة وقاعدة الفسيلة 

أما بقش األرز أو بجري#د  ) الجزء الظاهر فوق سطح التربة  ( تلف الفسائل بعد زراعتها مباشرة       !
وذل##ك لحمايته##ا م##ن ش##دة ) حص##ير م##ن الغ##اب أو الب##وص ( النخي##ل أو الخ##يش ويفض##ل األآي##اب 
  .الحرارة صيفًا وشدة البرودة شتاءًا 

ى الفسائل بعد غرسها مباشرة رية غزيرة ثم تنظم عملية الري بعد ذلك حسب طبيعة التربة            ترو !
بحي##ث تك##ون الترب##ة رطب##ة بص##فة مس##تمرة ح##ول منطق##ة الج##ذور   ، والظ##روف البيئي##ة المحيط##ة 

 .آما يجب اإلهتمام بمقاومة الحشائش .  يوم التالية للزراعة 40خصوصآ في الـ 
 :مشتل يراعى ما يلي ولضمان نجاح الزراعة في ال

وخالي#ة م#ن األم#راض أو األف#ات         ، إستخدام فسائل بالغة السن والحجم المناسب وف#ي حال#ة نم#و جي#د                .1
 .الحشرية وتم فصلها جيدا بعمالة مدربة من جوار األم 

 ،العناية بتداول الفسائل من وقت فصلها وحتى زراعتها وتجنب تعرضها آلى صدمات  .2
 .يل المطهرات الفطرية المناسبة قبل الزراعة مباشرة  تطهير الفسائل بأحد محال .3
تزرع الفسائل في أقصر مدة ممكن#ة م#ن فص#لها حت#ى نض#من أعل#ى نس#بة نج#اح وأن آ#ل ت#أخير ف#ي                        .4

 .زراعتها يقلل من نسبة نجاحها
تنظيم عملية الري بعد الزراعة لتأمين تربة رطبة بصفة مستمرة حول منطقة الجذور خصوصآ ف#ي                .5

 . آما يجب اإلهتمام بمقاومة الحشائش . تالية للزراعة  يوم ال40الـ 
ففس#ائل بع#ض األص#ناف تك#ون ج#ذورها أس#هل             ، وتتوقف نسبة النجاح أيضا على الصنف نفسه               

وق#د تختل#ف نس#بة النج#اح أيض#ًا ب#إختالف موس#م        ، وبالتالي نسبة نجاحها أعلى من فسائل أصناف أخرى    
 سنوات 24-وتبقى الفسائل بالمشتل من .  تختلف بإختالف نوع التربة      وقد، الغرس في المنطقة الواحدة     

تصبح الفسيلة بعدها صالحة للنقل إلى األرض ، وحجم الفسيلة المطلوبة ، حسب حجم الفسيلة المزروعة 
 " بنت جورة "المستديمة وحينئذ يطلق عليها في مصر فسيلة 

 :تقنيات إنشاء وتجهيز بساتين النخيل  : 4-2
تنمو أش#جار النخي#ل ف#ي جمي#ع أن#واع األراض#ي والت#ي تت#راوح ب#ين الطيني#ة الثقيل#ة إل#ى الرملي#ة                                   

لكن#ه يج#ود بدرج#ة    ، الخفيفة بما فيها األراض#ي الملحي#ة والقلوي#ة وذات مس#توى الم#اء األرض#ي المرتف#ع           
 يتحم#ل الظ#روف     آم#ا أن النخي#ل    ، آبيرة في األراضي الرملية والصفراء الخفيفة العميقة جي#دة الص#رف            

م#ن جمل#ة المس#احة    % 90الجوية الصعبة ولذلك فهو مالئم لألراضي الص#حراوية والت#ي تمث#ل أآث#ر م#ن        
 . الكلية للوطن العربي 

وأن إنشاء بستان نخيل على أسس تقنية جيدة تعتبر الخط#وة األول#ى نح#و تط#وير زراع#ة وإنت#اج          
 :وهذا يتطلب تطبيق الحزم التقنية التالية ، التمور 
فحص التربة ومياه الري وعمل التحليالت الالزمة من قبل الجهات المعنية قب#ل إنش#اء المزرع#ة            •

 .للتأآد من صالحيتها ويجب أن تكون التربة قليلة األمالح وجيدة الصرف 
توفير فسائل األصناف العالية الجودة وبأسعار مقبولة سواء آانت فس#ائل عادي#ة أو ن#اتج زراع#ة                  •

ونظرًا إلنتشار سوسة النخي#ل الحم#راء   . رها محليُا أو إستيرادها من الخارج     أنسجة في حالة توف   
وأن الفسائل هي أحد الوسائل الرئيسية لنشر هذه اآلفة فيجب أن تؤخذ  ، في معظم الدول العربية 

 . ويفضل إستخدام الفسائل النسيجية لخلوها من هذه اآلفة ، الفسائل من المناطق السليمة فقط 
  الفسائل قبل زراعتها بالمطهرات الحشرية والفطرية للوقاية من اآلفات واألمراضيجب تطهير •
 يج#ب أن ت##تم زراع#ة الفس##ائل عل#ى مس##افات منتظم#ة ومتس##اوية تس#مح ب##إجراء عملي#ات الخدم##ة        •

وآ##ذلك إلمكاني##ة إس##تخدام الميكن##ة الت##ي تس##اعد عل##ى إج##راء العملي##ات  ، المختلف##ة بس##هولة ويس##ر 
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أو تل#ك المتص#لة بخدم#ة رأس    ) الع#ذيق  (نتاج التمور سواء الخدمة األرضية     الزراعية الالزمة إل  
 ) .مكافحة اآلفات وغيرها، خف الثمار، التذليل، التلقيح، التقليم(النخلة 

تزرع األصناف الممتازة والتجارية فقط والتي تجود في المنطق#ة وأن يك#ون الج#زء األعظ#م م#ن         •
 ع#دم زراع#ة أص#ناف آثي#رة مختلف#ة ف#ي المزرع#ة        ويج#ب ، المزرعة من ص#نف واح#د أو إثن#ين          

وذل##ك إلخ##تالف ب##رامج ريه##ا مم##ا يتع##ذر  ، الواح##دة خاص##ة إذا آان##ت متباين##ة ف##ي موع##د النض##ج  
 .تنفيذه

 % 5 � 4وذل#ك ف#ي ح#دود م#ن     ، المعروف#ة والمتمي#زة   ) ال#ذآور ( يزرع عدد آافي من الفح#ول    •
 .من مجموع النخيل المغروس بالمزرعة 

ة بالفسائل بعد غرسها وريها بصورة منتظمة بحيث تبقى التربة رطبة وليست غدق#ة             العناية التام  •
 .حول منطقة الجذور خالل الشهور األولى من زراعتها 

تطبيق برنامج التسميد بنوعيه العضوي والكيماوي وذلك بعد السنة الثانية من زراعة الفسيلة بعد  •
   .     التأآد من نجاحها وخروج النموات الحديثة 

    
 :تجهيز الجور وغرس الفسائل في بساتين النخيل 

    
تحدد مواقع الجور على األبعاد المطلوبة تحفر الجور بإتساع يتالئم مع حجم قواعد الفس#ائل ف#إذا        !

متر أما إذا آانت الفس#ائل  1×1×1آانت الفسائل بنت جورة أي منقولة من المشتل تكون أبعادها   
 س#م وتجه#ز الج#ور قب#ل موع#د      70×70×70ون أبع#اد الج#ورة   مفصولة م#ن األم يكتف#ى ب#أن تك#      

 من ن#اتج  1فإذا آانت األرض طينية ثقيلة يخلط ناتج الحفر بالرمل بنسبة      . الزراعة بوقت آافي    
أما إذا آانت األرض رملي#ة وخصوص#ا ف#ي األراض#ي الجدي#دة يق#وم بع#ض                  .  رمل   2الحفر إلى   

رة وه#ذا يعتب#ر م#ن األخط#اء المتبع#ة وال       المزارعين بوضع طمي وسماد عضوي في قاع  الج#و         
ينصح به ألنها بذلك تكون بداي#ة المش#اآل م#ن حي#ث نق#ل اآلف#ات مرض#ية والحش#رية والحش#ائش             
وأيض#ا النيم##اتودا إل##ى األراض##ي الجدي##دة ول##ذا ال يفض##ل نق##ل الطم##ي م##ن األراض##ي القديم##ة إل##ى  

إذا آ#ان الس#ماد متحل#ل ونظي#ف     الصحراء آما ال يفضل إضافة السماد العضوي قبل الزراعة إال   
وخالي تماما من أي مسببات مرضية ولكن يمكن نقل طم#ي م#ن أرض ل#م يس#بق زراعته#ا حت#ى                  

  .  1 : 2نضمن خلوه من أي آفات ويخلط مع ناتج الحفر بنسبة 
تجهز الجورة بخلط السماد العضوي جيدا مع ناتج الحفر مع نصف آيلو آبري#ت زراع#ي ورب#ع                    !

ر وتوضع الخلطة في قاع الجورة ثم تغطى بطبقة من التربة النظيفة بسمك ال       آيلو سلفات النشاد  
 سم ثم تغرس الفسيلة تفاديا لتعفنها إذا ما تعرضت منطق#ة الج#روح به#ا إل#ى التل#وث        40يقل عن   

الزراع##ة س##واء ف##ي األراض##ي الجدي##دة أو  ، وق##د يفض##ل بع##ض الم##زارعين  . بالس##ماد العض##وي 
 . ور القديمة بدون أي تجهيز للج

 
 :مسافات الزراعة 

     
آثافة النخي#ل المفرط#ة م#ع ع#دم إنتظ#ام المس#افات ب#ين النخي#ل تش#كل الع#ائق األآب#ر أم#ام تط#وير                    

وقد تصل آثافة النخيل في الواحات والمزارع القديمة لدرجة يصعب معها ، العمليات الزراعية وميكنتها 
تظلي##ل األش##جار بعض##ها ل##بعض مم##ا ي##نعكس  إج##راء عملي##ات الخدم##ة للنخي##ل بص##ورة جي##دة إض##افة إل##ى  

وقد عرف العرب منذ القديم فوائ#د الزراع#ة المتباع#دة للنخي#ل ول#ذا          . ضرره على اإلنتاج وصفات الثمار      
أفض#ل الغ#رس   (وأيض#ًا  ) وخذ حملها من#ي    ... ضع أختي بعيدًا عني     ( ومن األقوال الشائعة    ، ينصح بها   

 إل#ى  7تختلف مسافات الزراعة المناسبة والت#ي تت#راوح م#ا ب#ين     و) . وشره ما قورب بينه، ما بوعد بينه  
 :  متر تبعًا لما يلي 10

ول#ذا يج#ب أن تك#ون المس#افات ب#ين        ، تختلف األصناف في قوة نموها وأط#وال الس#عف        : الصنف   •
األشجار مناسبة لنمو رأس النخلة حتى ال تمس جريدة نخلة جريدة نخلة أخرى لض#مان وص#ول                
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وال#ذي ي#نعكس    ،  جمي#ع الس#عف للحص#ول عل#ى أعل#ى آف#اءة تمثيلي#ة للغ#ذاء                  الضوء المباش#ر إل#ى    
 .بدوره على نمو النخلة وجودة المحصول 

آلما آانت التربة خص#بة عميق#ة جي#دة الص#رف آ#ان نم#و األش#جار قوي#ًا يل#زم مع#ه                    : نوع التربة    •
اض#ي الض#عيفة أو   أما ف#ي حال#ة األر  ، الزراعة على مسافات أآثر إتساعًا لتالئم هذا النمو القوي          

 .ذات مستوى الماء األرضي المرتفع فإنه يمكن تقليل المسافة بين األشجار لضعف نموها 
ففي المناطق الت#ي تتمي#ز بإرتف#اع نس#بة الرطوب#ة الجوي#ة أو تتع#رض لهط#ول            : الظروف الجوية    •

على أمطار مبكرة في الخريف يفضل الزراعة المتباعدة حتى تساعد حرآة الهواء بين األشجار             
أم#ا ف#ي المن#اطق المكش#وفة       . وبالت#الي خف#ض الرطوب#ة ح#ول الثم#ار           ، خفض نسبة رطوبة الجو     

فإنه يفضل تقليل المس#افة  ، والتي تهب عليها رياح جافة ساخنة تؤدي إلى حدوث أضرار للثمار            
 . بين األشجار 

خض##روات أو ت##وفر أش##جار النخي##ل الحماي##ة للزراع##ات البيني##ة س##واء آان##ت  : الزراع##ات البيني##ة  •
 مت##ر 10×10وف##ي ه##ذه الحال##ة ي##زرع النخي##ل عل##ى أبع##اد    . محاص##يل حقلي##ة أو أش##جار فاآه##ة  

م#ع مراع#اة    ، ) في المخم#س    ( في حالة زراعة أشجار فاآهة في وسط المربع         ) طريقة المربع   (
 إختيار أشجار الفاآهة التي تتناسب في حجمها وموافقتها للتربة ونوعية المياه والظروف الجوي#ة        

وفي حالة االآتفاء بزراعة الخضر أو المحاصيل الحقلية تحتها يفضل نظام المس#تطيل بإس#تخدام           
 . متر 18 أو 16 × 9 أو 8مسافات 

ويزرع النخيل إما في مساحات مجمعة أو حول المزرعة وعلي جانبي المش#ايات والط#رق عل#ى      
 .ف مساحات منتجة إضافية آما أنها تضي،  متر وهذا يعطي شكل جمالي للمزرعة10 -7أبعاد من 

أما في األراضي القديمة و في الواحات حيث الظ#روف البيئي#ة الص#عبة يلج#أ الم#زارعين لغ#رس                  
 .أآبر عدد من فسائل النخيل في مزارعهم دون مراعاة المسافة الالزمة بين األشجار 

س#بق ذآره#ا   وال تختلف طريقة زراعة فسائل النخيل في البستان عن زراعتها في المشتل والتي      
 .   من قبل 

 :طرق خدمة ورعاية بساتين النخيل  : 4-3
وخدم#ة رأس النخل#ة وتش#مل    ، وهي الخدمة األرضية وتش#مل عملي#ات العزي#ق وال#ري والتس#ميد           

 .عمليات التقليم والتلقيح والتقويس وخف الثمار ومقاومة اآلفات وجني المحصول 
  

 :الخدمة األرضية  : 4-3-1
 :العزيق -4-3-1-1

 :عزيق التربة في مزارع النخيل يستهدف 
 .تفكيك التربة وتهويتها  .1
، القضاء على الحشائش الضارة التي عادة ما تنمو تحت النخيل وبخاصة في غياب الزراعات البينية  .2

وتكون مأوى لبعض مسببات األمراض والحشرات الت#ي تص#يب      ، وتنافس النخيل على المياه والغذاء    
 .األشجار أو الثمار 

 .لط األسمدة العضوية في التربة للمحافظة عليها ولضمان قربها من منطقة الجذور الماصة وخ .3
 . وأن العزيق ضروري إلتاحة ماء الري لألشجار وخاصة في حالة إستخدام الري السطحي  .4
 آما يساهم في تخفيض ضياع الماء بالبخر بكسرها للمسام التي تتكون خاصة في الترب الطميية   .5

األولى أثناء الخدمة الشتوية بعد جني المحصول ، ة العزيق مرتين على األقل في السنةوتجرى عملي
ويجب أن ، وتكون غالبًا في أواخر فصل الشتاء وبعد إضافة السماد العضوي والثانية قبل موسم التزهير

لطبقة ويتم في ا، تكون رطوبة التربة مناسبة بحيث تؤدي إلى سهولة تفتيت التربة والحد من تكتلها
 .السطحية وتحت سطحية حتى ال تؤدي إلى تقطيع الجذور الماصة للنخلة 
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 ): التعشيب (  مكافحة الحشائش واألعشاب الضارة -4-3-1-2
والبرن#امج  ، ويج#ب االهتم#ام بإزالته#ا     ، تعتبر الحشائش إحدى المشاآل الكبيرة في مزارع النخي#ل          

 : الحشائش الناجح هو الذي يتضمن أآثر من طريقة لمكافحة
ـ يجرى التخلص من الحشائش يدويًا أو آليًا باستخدام آالت الحرث والعزيق اليدوي#ة أو الميكانيكي#ة وه#ى        

أم##ا ، فعال##ة ف##ي مكافح##ة الحش##ائش الحولي##ة   
الحش##ائش المعم##رة فيج##ب تك##رار المكافح##ة   

ويمك####ن . أآث####ر م####ن م####رة خ####الل الموس####م 
اإلس##تفادة م##ن اآللي##ات الموج##ودة حالي##ًا مث##ل 

ارات المتنقل##ة عل##ى عجلت##ين أو ث##الث   الج##ر
ويمك##ن أن تتح##رك بس##هولة داخ##ل ، عج##الت

 . المزارع الصغيرة
ـ#### زراع####ة بع####ض المحاص####يل الحقلي####ة أو  
محاص##يل الخض##ار الس##ريعة النم##و لمنافس##ة  

وه##ذه الطريق##ة أآث##ر   ، الحش##ائش وتغطيته##ا 
 .فائدة في المزارع

ـ تغطية سطح التربة حول جذع النخلة بقش 
بن أو أى مواد جاف#ة في#ؤدي إل#ى         األرز أوالت 

حج###ب الض###وء ع###ن الحش###ائش وإض###عافها   
آما تفيد تغطية التربة في تقليل ، وربما قتلها

 .فقد الماء من سطح التربة
ويوج#د العدي#د م#ن مبي#دات الحش#ائش منه#ا مبي#دات بالمالمس#ة وت#ؤثر عل#ى            ، ـ استخدام مبي#دات الحش#ائش     

. ة في مكافحة الحشائش الحولية في أطوار نموها األولىاألجزاء الخضرية من الحشائش وهى ذات أهمي 
ومنها المبيدات الجهازية وهذه لها القدرة على اإلنتقال خالل أنسجة الحشائش ةتستخدم لمكافحة الحشائش 

 .المعمرة والحولية في مزارع النخيل
ش##رات أو مس##ببات ـ# ب##دء اإلتج#اه الس##تخدام المكافح##ة الحيوي#ة ف##ي مكافح#ة الحش##ائش وذل##ك باس#تخدام الح     

فقد تخصصت بعض أنواع الحشرات في التغذية والتكاثر وإآمال دورة حياتها عل#ى حش#ائش               ، األمراض
وق#د إس#تغلت ه#ذه الظ#اهرة بنج#اح ف#ي المكافح#ة الحيوي#ة ل#بعض          . معينة دون غيرها م#ن العوائ#ل النباتي#ة        

 .         أنواع الحشائش
 :الري  : 4-3-1-3

  
وإضافتها للتربة بالكيفية والكمية المناسبة ال#ذي تكف#ل وص#ول الم#اء إل#ى      الري هو توصيل المياه  

وب#الرغم  . منطقة إنتشار الجذور الماصة ألشجار النخيل لتغطي#ة إحتياجات#ه المائي#ة ف#ي التوقي#ت المناس#ب               
من تحمل أشجار النخيل للجفاف بالمقارنة بأشجار الفاآهة األخرى إال أنه إذا تعرض للعطش فترة طويلة 

ويق#ل إنتاج#ه بدرج#ة آبي#رة وعل#ي ال#رغم م#ن إن               ، وتتدهور ص#فات الثم#ار      ، إن معدل نمو السعف يقل      ف
أشجار النخيل مهيئة لتحمل ندرة المياه في الصحراء والواحات والمناطق القاحل#ة نج#د أن#ه عل#ى النق#يض            

 تفضل الحالتين اذا ولكنها ال، من ذلك حيث تستطيع جذوره أن تتحمل غمر التربة بالمياه لفترات طويلة  
 .ما أريد لها أن تنمو وتثمر بدرجة جيدة

وإن إحتياجاته##ا المائي##ة عالي##ة رغ##م تحمله##ا ، وتعتب##ر أش##جار النخي##ل م##ن األش##جار المحب##ة للم##اء        
وطريقة إض#افته  )  مالحة-عذبة( نوعية مياه الري    -للعطش وتختلف اإلحتياجات المائية للنخيل بإختالف       

 الظ#روف  -) وهذا يتوقف عل#ى حج#م وترتي#ب حبيباته#ا       ( نوع التربة قابليتها لخزن الماء       -)  تنقيط -غمر(
والت#ي ت#ؤثر بدرج#ة آبي#رة عل#ى س#رعة            ) درجات الحرارة والرطوب#ة الجوي#ة والري#اح       ( الجوية المحيطة   
 .النتح والبخر
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متوقع#ة  ولقد دلت بعض التجارب أن المزارعين يستعملون آمي#ات أآث#ر م#ن إحتياج#ات النخل#ة ال                  
وعلي#ه فإن#ه يقت#رح إج#راء المزي#د م#ن الدراس#ات لتحدي#د اإلحتياج#ات              ، والمحسوبة نتيجة لدراسات علمي#ة    

وق#د أجري#ت بالفع#ل العدي#د      ، المائية للنخلة في أطوار نموها المختلفة وإعطائها الكمية اإلقتص#ادية الكافي#ة           
 عديدة وقد أآدت معظ#م ه#ذه الدراس#ات    من البحوث لدراسة اإلحتياجات المائية الالزمة للنخلة في مناطق   

. أنه لعمل أى برنامج لرى النخيل البد من دراسة اإلحتياجات الحقيقية لألشجار تحت ظروف آل منطقة                
ومن هذا يتبين أن تقدير الحاجة للري وتوقيته ومعدلة من األمور التي ال يحسمها سوى إج#راء التج#ارب    

ار التفاع#ل ب#ين مختل#ف العوام#ل الم#ؤثرة حت#ى تس#تطيع رس#م                 الميدانية على أسس علمية تأخذ ف#ي االعتب#        
 .خطة للري لكل منطقة

آما تختلف اإلحتياجات المائية ألشجار النخيل بإختالف مراحل النمو وحال#ة النش#اط الفس#يولوجي للنخل#ة                 
 : والتي يمكن تقسيمها آما يلي 

 :فترة ما بعد جمع المحصول وحتى بدء موسم النمو . ا
ويك#ون ال#ري خفي#ف وعل#ي     ) خالل أشهر نوفمبر ـ ديسمبر ـ ين#اير ـ فبراي#ر    ( فترة الشتاء وهى        

 .               وال يهمل الري خالل هذه الفترة ألنه يساعد على تكوين الطلع الجديد، فترات متباعدة 
 :مرحلة بداية النمو والنشاط وقبل التلقيح . ب

يزداد ال#ري ويك#ون عل#ى فت#رات متقارب#ة حي#ث نق#ص الم#اء                ) فبراير ومارس ( وفي هذه الفترة           
 . يقلل من نمو السعف وبالتالي يؤثر على إنتاج الثمار وصفاتها

 :فترة التزهير والعقد . ج
يكون الري خفي#ف وعل#ي فت#رات متباع#دة م#ع تجن#ب العط#ش أو                ) أبريل ومايو   ( في هذه الفترة           

 رة الري في هذه الفترة تسبب تساقط الكثير من األزهار والعقد  اإلسراف في الري حيث أن قلة أو آث
 :فترة نمو الثمار وتطورها . د

تتضاعف ، حيث درجات الحرارة العالية )من مايو وحتى أغسطس ( وهي خالل أشهر الصيف        
 وأن أى اإلحتياجات المائية ويكون الري غزير وعل#ي فت#رات متقارب#ة حت#ى يكتم#ل نم#و الثم#ار وتلوينه#ا                

وإص#ابة الثم#ار   ، نقص في الماء خالل هذه الفترة يسبب إنخفاض في سرعة نمو الثم#ار وص#غر حجمه#ا               
 .  التي لم يكتمل نموها بجفاف الجزء القمي منها

 :فترة نضج الثمار . هـ
يقل معدل الري مرة أخرى خالل شهري سبتمبر وأآتوبر ويكون خفي#ف وعل#ي فت#رات متباع#دة                       

د على سرعة نضج الثمار وزيادة حالوتها وتكون أآثر تحمال للنقل والتسويق وإن آثرة الري حتى يساع
 . خالل هذه الفترة يسبب طراوة الثمار وسرعة تلفها وتأخر نضجها

أما الفسائل المزروعة حديثا يلزم لها تأمين تربة رطبة بصفة مستمرة وليست غدقه حول ج#ذور           
 يوم األولى من الزراع#ة حي#ث ت#روى بش#كل ي#ومي ف#ي األراض#ي الرملي#ة         40 الفسيلة وخصوصا في الـ   

ث#م تعام#ل معامل#ة األش#جار الت#ي ل#م       ، ومرتين أسبوعيا في األراض#ي الص#فراء وحت#ى نهاي#ة الع#ام األول        
تصل لمرحلة األثمار حيث يتباعد الفترة بين الريات حسب نظام الري المتبع وطبيع#ة الترب#ة والظ#روف                   

 .  محيطةالبيئية ال
 : نظم الري المتبعة لري النخيل      

      تروى أشجار النخيل إما بنظام الري بالغمر أو بنظام الري بالتنقيط أو الري بطريقة النافورات  أو              
 .  الري الفقاعي

 :نظام الري بالغمر : أوال 
  

ارع القديم#ة س#واء ف#ي             وهو السائد في معظم مزارع النخي#ل وع#ادة ت#روى أش#جار النخي#ل ف#ي الم#ز                  
مناطق الوادي أو الواحات مع ري المحاصيل أو الخضار المزروع تحته أو مع األشجار المزروعة ف#ي                  

وغالبا ما تتع#ارض اإلحتياج#ات المائي#ة لك#ل م#ن أش#جار النخي#ل والمزروع#ات البيني#ة           ، المسافات البينية   
آم#ا تت#أثر بش#دة الفس#ائل        ، را فيقل إنتاجه#ا     سواء آانت محاصيل أو أشجار وبهذا تتأثر أشجار النخيل آثي         

 .المزروعة حديثا بكثرة أو قلة الري
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      أما في مزارع النخيل المستقلة والمنتظمة المس#افات يتب#ع ف#ي ريه#ا ط#رق متع#ددة تختل#ف ب#إختالف             
 :     المناطق وطبيعة التربة ومصادر المياه وعمر األشجار وتتلخص فيما يلي 

 : ـ طريقة البواآي 1
وتتلخص في حصر آل صف من ألفسائل .       وتتبع هذه الطريقة في ري الفسائل المنزرعة حديثا

 متر يسمى باآيه وتحتل الفسائل وسط الباآيه تماما وتطلق فيها 1.5 � 2في حوض عرضه حوالي 
الطينية  متر في األراضي الرملية الخفيفة بينما في األراضي 50مياه الري  وال يتعدى طول الباآيه 

 .  متر أو أآثر100الثقيلة عادة يكون طولها 
 :ـ طريقة األحواض الفردية 2

      وتتبع في ري النخيل البالغ في األراضي الخفيف#ة        
ويشمل الح#وض نخل#ة واح#دة ويك#ون ش#كل األح#واض             
اما دائريًا أو مربعًا وتتطلب هذه الطريقة تسوية س#طح          

 . خيل المثمرالتربة بدقة ويفضل إتباعها في ري الن
 :ـ طريقة المصاطب 3

      وتتب##ع ه##ذه الطريق##ة ف##ي األراض##ي الثقيل##ة ل##ري     
النخي##ل المثم##ر وتج##رى بعم##ل مص##اطب عرض##ها مت##ر 

بحيث تكون األشجار ف#ي وس#طها     ،  سم   30وإرتفاعها  
وتطلق مياه الري في األرض المتروآة بين المصاطب 
 .على أن يزداد عرض المصطبة مع زيادة سمك الجذع

 : نظام الري بالتنقيط : ثانيا 
لما آان الري بالغمر بالقنوات المفتوحة غير المبطنة التي تنتهي بأحواض النخيل يستهلك آميات  

ونظرًا لقلة موارد المياه ولترشيد استخدامها وتعظيم العائ#د منه#ا فق#د إتج#ه إل#ى اس#تخدام              ، آبيرة من الماء  
 . نظام الري بالتنقيط

 النظ##ام م##ن أآث##ر الط##رق ش##يوعًا ف##ي الم##زارع الحديث##ة وف##ي األراض##ي الص##حراوية ويعتب##ر ه##ذا       
سواء آان مصدر الري مياه األنهار أو مياه       ، الجديدة ويطبق هذا النظام على األشجار من بداية زراعتها        

لري بالغمر ويمتاز هذا النظام بتوفير آميات آبيرة من المياه الفاقده بالمقارنة با). آبار أو عيون ( جوفية 
ويؤمن الماء لألشجار بصورة مستمرة وبطريقة تكون فيها التربة في حالة ت#وازن م#ع وج#ود الرطوب#ة      ، 

آم#ا يس#اعد ه#ذا النظ#ام عل#ى تحس#ين  إنتاجي#ة النخل#ة ونموه#ا            ، والهواء فال جفاف شديد وال غم#ر خ#انق          
ع ماء الري لزيادة االستفادة منها آما يساعد على إضافة األسمدة الكيماوية على دفعات آثيرة م، السريع 

 .وتجنب فقدانها في باطن األرض
 نقاط#ات ف#ي     3 -2ويتم ري آ#ل نخل#ة بوض#ع                

آ##ل جان##ب م##ن ج##انبي النخل##ة بش##كل يس##مح بتج##انس        
 8 � 4توزيع الم#اء عل#ى النخل#ة تص#ريف النق#اط م#ن              

وقد توزع النقاطات حول الج#ذع بالكام#ل        ، ساعة  /لتر  
وتبع##د عن##ه بمس##افة ، ح##ول الج##ذع ) حلق##ة(بعم##ل ل##وب 

ح##ول ج##ذع ) ج##ورة(وتعم##ل حلق##ة ،  س##م 100 � 70
النخلة للمحافظة عل#ى المي#اه ومن#ع تس#ربها بعي#دًا عنه#ا              
ويزداد قط#ر ه#ذه الحلق#ة وع#دد النقاط#ات بزي#ادة عم#ر               

 . النخلة وسمك الجذع
وتتراوح آمية المياه المضافة يوميا لك#ل نخل#ة                
ب الظ#روف الجوي#ة الس#ائدة     لت#ر حس#  60 - 120 من 

وطبيع##ة الترب##ة وعم##ر األش##جار واالحتياج##ات الفعلي##ة   
م##ع األخ##ذ ف##ي االعتب##ار إحتياج##ات   . عل##ى م##دار الس##نة 

 .الغسيل للتخلص من أمالح التربة وأمالح مياه الري
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  :Bubblar systemالري الفقاعي : ثالثًا 
 

نخيل بنظام ال#ري الفق#اعي وه#ى طريق#ة حديث#ة            وقد تستغل شبكة الري بالتنقيط في ري أشجار ال               
ذات آفاءة عالية ويستخدم هذا النظام في الكثير من مزارع النخيل وذلك باستخدام نقاطات ذات تصريف     

، ) س#اعة /  لت#ر  120 -40رشاش صغير يتراوح تصرفه م#ا ب#ين   ( عالي جدًا أو باستخدام البابلر          
للمحافظة على المياه ومنع تسربها بعيدًا عنها وي#زداد قط#ر   ) جورة ( وتعمل حلقة حول جذع النخلة        

وتغمر الجورة بالماء أى ري غمر في محيط النخلة ويطلق    . هذه الحلقه بزيادة عمر النخلة وسمك الجذع      
ويعتير من أحسن النظم التي تستخدم عن#د الرغب#ة ف#ي التحوي#ل م#ن نظ#ام ال#ري         ، عليه نظام الغمر المقنن   

آما إنه يمت#از بإنتظ#ام توزي#ع الم#اء ح#ول ج#ذع النخل#ة مم#ا يت#يح تك#وين مجم#وع            ،  ري حديثبالغمر إلى 
وأن الريات الغزيرة وعلى فترات متباعدة أفض#ل م#ن الري#ات الخفيف#ة     . جذري قوي في جميع اإلتجاهات 

. ط##ولم#ن حي##ث الت#أثير عل#ى مع##دل فق#د الم#اء ب##البخر وإحتف#اظ منطق#ة الج##ذور بالم#اء لفت#رة أ         ، المتقارب#ة 
ولسهولة إستعمالها وما تحققه من ترشيد في استخدام المياه تتب#ع ه#ذه الطريق#ة ف#ي معظ#م م#زارع النخي#ل           

ف#ي جمهوري#ة مص#ر العربي#ة وقط#ر وس#لطنة عم#ان وق#د بلغ#ت نس#بة               ، الحديثة في معظم ال#دول العربي#ة        
 من مجموع مزارع النخيل في دولة اإلمارات العربية % 75إتباعها 

ضي التي تتميز بمستوى مائي جوفي قريب من س#طح األرض ي#زرع النخي#ل بعم#ل         أما في األرا  
حفرة بعمق يصل إلى مستوى الم#اء األرض#ي وت#زرع الفس#ائل أعل#ى ه#ذا المس#توى بقلي#ل ويطل#ق عليه#ا                   

 .الزراعة على اللمعة وال تحتاج إلى ري سطحي ويطلق عليها زراعة بعلية
 :  الحديث والمثمر العوامل التي يجب مراعاتها في ري النخيل

ألنه#ا ه#ي الت#ي تم#د        ، من الضروري التأآ#د م#ن وص#ول م#اء ال#ري إل#ى منطق#ة إنتش#ار الج#ذور                    .1
 .أشجار النخيل بإحتياجاتها المائية مع مراعاة عدم تعرضها للجفاف

ع##دم اإلف##راط ف##ي ري الفس##ائل الحديث##ة الزراع##ة خاص##ة ف##ي األراض##ي الطيني##ة حت##ى ال ت##تعفن    .2
م##ع مراع##اة ع##دم ت##رك الترب##ة الطيني##ة تتع##رض   ، ت ج##ذورها ف##ي األرض الفس##ائل قب##ل أن تنب## 

 .لجفاف شديد ألنها تقسو وتتصلب
ف##ي األراض##ي الملحي##ة م##ن الض##روري ال##ري المتق##ارب لتخفي##ف األم##الح ح##ول منطق##ة الج##ذور   .3

آما تحت#اج األراض#ي الرملي#ة    ، وذلك يتوقف على ملوحة مياه الري والصرف الطبيعي لألرض     
فإن الري الثقي#ل يس#اعد عل#ى وص#ول الم#اء لمنطق#ة الج#ذور            ، ي المتقارب والغزير  والخفيفة للر 

 .الماصة وعلى إحتفاظ هذه المنطقة بالماء لفترة أطول
ويكون الري في الصباح الب#اآر أو   ، إيقاف الري أثناء فترة الظهيرة عند إشتداد درجة الحرارة           .4

 . بعد غروب الشمس
 .لفسيولوجي للنخلة آما سبق توضيحهضرورة تنظيم الري تبعًا للنشاط ا .5
عدم إهمال ال#ري بع#د جن#ي المحص#ول ألن ال#ري خ#الل ه#ذه الفت#رة يس#اعد عل#ى تك#وين الطل#ع                           .6

 .الجديد
 

 :  التسميد   : 4-3-1-4  
 

آان هناك إعتقاد شائع بين المزارعين منذ القدم ومازال بأن أشجار النخيل يمكن أن تنمو وتثمر                 
 ولك##ن ف##ي الواق##ع وب##دون إدراك م##نهم آ##ان النخي##ل يحص##ل عل##ى ج##زء م##ن       ،دون الحاج##ة إل##ى تس##ميد  

إحتياجاته السمادية بطريقة غير مباشرة عن طريق عنايتهم بتسميد الخضر والمحاصيل المزروعة أسفل        
أو يق#وم بع#ض   ، ل#ذلك س#اد ه#ذا االعتق#اد     ، وهى تعتب#ر آافي#ة لينم#و ويثم#ر بالق#در الض#ئيل            ، أشجار النخيل 

 .   سنوات5-2يد نخيلهم باألسمدة العضوية فقط سنويًا أو آل المزارعين بتسم
، وقد أثبتت التجارب الحديثة أن إحتياجات النخيل للتسميد المتكامل ال يقل عن أي محصول أخر                     

وأن للتس#ميد المتكام#ل     ، وقد أظهرت التجارب مدى إستجابة أشجار النخي#ل للتس#ميد المع#دني والعض#وي               
وق#د ب#دء الم#زارعين ي#درآون أهمي#ة      . النخي#ل وزي#ادة إنتاجيت#ه وتحس#ين ص#فات ثم#اره      دور آبير في نمو   
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وبدأ االهتمام بتسميده بالسماد العضوي والكيماوي م#ع برن#امج تس#ميد المحاص#يل          ، تسميد أشجار النخيل    
 .أو الخضار المزروع تحته أو مع األشجار المزروعة في المسافات البينية

نخي#ل ف##ي أراض#ي المن#اطق القاحل#ة وش##به القاحل#ة والت#ي تفتق#ر للم##واد        ونظ#رًا إلنتش#ار زراع#ة ال   
وتعاني من نقص العناصر الغذائية وأهمها عنصر النتروجين مما يؤثر سلبًا على حياة النخلة ، العضوية 

يصبح من الضروري إضافة األسمدة العضوية والكيماوية       ، ونموها الخضري وعلى إنتاجها آمًا ونوعًا       
 . تحتاجه النخلة للحصول على إنتاجية عالية وصفات ثمرية جيدةلتوفير ما 

فأن##ه م##ن الص##عب إقت##راح برن##امج موح##د حي##ث ، وعن##د وض##ع برن##امج تس##ميدي لم##زارع النخي##ل 
 ت#وفر م#اء ال#ري ونوعيت#ه وط#رق      � ق#وة نم#و األش#جار     � نوع الترب#ة     -: يختلف هذا البرنامج بإختالف     

 وج##ود � عملي##ات الخدم##ة المتبع##ة �روف المناخي##ة المحيط##ة  الظ##� مس##توى الم##اء األرض##ي �إض##افته 
 - محاص#يل بقولي#ة  -محاص#يل حقلي#ة  ( زراعات بينية بين األشجار من عدمه ونوعيتها في حال#ة وجوده#ا    

وعل#ى  . فإن آل هذه الظروف تداخل في تحديد برنامج التسميد المالئ#م للمزرع#ة     )  أشجار فاآهة    -خضار
برنامج تسميدي للنخيل يراع#ى أن#ه قاب#ل للتغي#ر بتغي#ر الظ#روف الخاص#ة        ذلك فإنه عند وضع مقترحات ل  

مع ضرورة اإلعتماد على األساليب العلمية في وضع البرامج السمادية والت#ي            ، بكل منطقة وبكل بستان     
تعتمد على تحليل التربة في منطقة الجذور النشطة وآذلك التحاليل الكيماوية لسعف النخيل لمعرف#ة م#دى     

 .    األشجار وحاجتها للتسميدإستفادة
 : التسميد العضوي والفوسفوري -1
 

      للم##واد العض##وية أهمي##ة خاص##ة لبس##اتين النخي##ل فه##ى تس##اعد عل##ى تفكي##ك الترب##ة الثقيل##ة المتماس##كة    
، آما تعمل على تماسك التربة الخفيفة والرملية وترفع آفاءتها في األحتفاظ بالماء      ، وتحسن من تهويتها    

ويفضل أن يكون السماد البلدي المس#تخدم ق#ديم متحل#ل        . فة لما تحتويه من العناصر الغذائية الهامة      باإلضا
وتختلف طرق إضافة السماد العضوي بإختالف المناطق ، ونظيف وخالي تماما من أي مسببات مرضية 

ي حال##ة ف##( فف##ي األراض##ي الرملي##ة الفقي##رة وعن##دما يك##ون مس##توى الم##اء األرض##ي مرتف##ع   .ون##وع الترب##ة
يضاف السماد العضوي بعمل حف#رة برميلي#ة بعم#ق يص#ل إل#ى مس#توى الم#اء األرض#ي                    ) الزراعة البعلية 

على أحد جوانب جذع النخلة وعلي بعد واحد متر منه وتم#أل بالس#ماد العض#وي وتك#رر ه#ذه العملي#ة آ#ل            
 . سنة أو سنتين مع تغير موضع الحفرة في آل مرة

دق ربع أو نصف دائري حول جذع النخلة من إح#دى الجوان#ب وعل#ي            وقد يضاف بعمل حفرة أوخن    
 متر منه وبعمق نصف متر ويمأل بالس#ماد البل#دي ويغط#ى بطبق#ة خفيف#ة م#ن الت#راب              1.5 إلى   1بعد من   

وتكرر هذه العملية في السنة التالية في الجانب اآلخر م#ن الج#ذع وتتب#ع ه#ذه الطريق#ة ف#ي معظ#م م#زارع                  
 . النخيل

سم وعلى نفس البعد  25 - 30  خندق دائري حول الجذع بالكامل بعرض وعمقوقد يضاف في
 ويمأل بالسماد العضوي ويغطى بطبقة خفيفة من التراب ويتم تغير مكان الخندق عند آل إضافة  

وأيض#ًا ف##ي  ، م#ع خلط##ه بالترب#ة جي##داً  ) ف##ي ح#وض النخل##ة ( وق#د يض#اف نث##رًا ح#ول ج##ذع النخل#ة     
يض#اف  ، ثر فيها المزروعات البيني#ة س#واء آان#ت محاص#يل أو أش#جار فاآه#ة          المناطق والواحات التي يك   

 . السماد البلدي سنويًا بنثره على سطح التربة حول جذع النخلة ثم تعذق التربة لخلط السماد
ويضاف السماد العضوي دفعة واحدة خالل شهري نوفمبر وديسمبر من آل عام مع خلطه جيدًا                   

% 15 آجم سوبر فوسفات الكالسيوم 2 � 1.5والكبريت الزراعي وذلك بمعدل من بالسماد الفوسفوري 
للنخلة الواحدة حيث يساعد على تحل#ل الس#ماد العض#وي وآمص#در لعنص#ر الفوس#فور ويض#اف الكبري#ت             

 آجم حيث يفيد في معالجة التأثير القلوي للتربة حي#ث يخف#ض م#ن درج#ة                 1 � 0.5الزراعي بمعدل من    
PHهل في عملية إمتصاص العناصر الغذائية التربة مما يس. 

وتختل##ف آمي##ة الس##ماد العض##وي الت##ي تض##اف لك##ل نخل##ة حس##ب قوته##ا وعمره##ا ون##وع الس##ماد        
وآلم##ا زاد س##مك الج##ذع ي##زداد قط##ر دائ##رة الخن##دق وبالت##الي ت##زداد آمي##ة الس##ماد العض##وي      ، المس##تخدم 

قل الكمية للثلث في حالة استخدام سماد وت،  آجم من السماد البلدي  150-50المضافة والتي تتراوح من     
 . الدواجن
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 : التسميد الكيماوي -2
 

والتسميد البوتاسي والمغنس#يوم والفوس#فوري والعناص#ر        ) النتروجيني  (ويشمل التسميد األزوتي           
ولكي تتحقق إستفادة النخيل من األسمدة الكيماوية المضافة من الضروري أن تصل العناصر ، الصغرى 

وق#د دل#ت الدراس#ات    .  سم وهو العمق األآثر تأثيرًا في إمداد النخيل بالغ#ذاء 80 ـ  40ادية إلى عمق السم
عل##ى أن إض##افة األس##مدة النتروجيني##ة ق##د أدى إل##ى زي##ادة مؤآ##دة ف##ي نم##و الس##عف وحج##م الثم##ار ووزنه##ا   

طق ونظ##ام وتختل#ف ط#رق إض##افة األس#مدة الكيماوي#ة ونوعيته##ا ب#إختالف المن#ا      . وآ#ذلك محص#ول النخل##ة  
 :الري المتبع 

 :ـ في حالة نظام الري بالغمر  
تضاف األسمدة الكيماوية إما نثرًا وتقلب في التربة أو في حفر صغيرة أو في خنادق حول جذع            

وتختلف الكميات المضافة من األسمدة ، النخلة وعلي مسافة تتالئم مع مدى إنتشار الجذور الماصة للنخلة
قًا بإختالف المناطق وظروف الزراعة ونوعية المياه المتوفرة ويحتاج هذا األمر الكيماوية آما ذآرنا ساب

إلى بحوث ودراسات لتحديد الكميات المثلى من السماد ذات المردود اإلقتصادي وتحت ظروف المناطق        
 : أو أسمدة منفردة آما يلي NPKوقد تضاف إما على شكل أسمدة مرآبة ، المختلفة

 ج#م نت#روجين     1200 � 800 جمهوري#ة مص#ر العربي#ة يض#اف بمع#دل م#ن              فف#ي : السماد األزوت#ي     - أ
أفض##ل األس##مدة النتروجيني##ة   ) أزوت % 20( وتعتب##ر س##لفات النش##ادر   ، ص##افي للنخل##ة ف##ي الس##نة   

 آج#م س#لفات نش#ادر    4 - 6المستخدمة وتضاف إما نثرًا أو في حفر صغيرة  وتضاف للنخيل بمعدل 
 الترب#ة وعم#ر وحج#م األش#جار وتقس#م عل#ى دفع#ات متس#اوية            للنخلة في السنة تبع#ًا لمس#توى خص#وبة        

ف#ي بع#ض ال#دول العربي#ة منه#ا اإلم#ارات وقط#ر وس#وريا           . شهريآ إبتداء من شهر فبراير وحتى مايو      
سنة موزعة على دفعات أهمها / نخلة /  آجم 4-2يستخدم سماد اليوريا آمصدر لألزوت بمعدل من 

 .  ارفترة بداية موسم النمو وعقد ونمو الثم
للنخل#ة ف#ي   % ) 50(  آج#م م#ن س#لفات البوتاس#يوم     2 ـ  1.5ويضاف بمعدل من  : السماد البوتاسي  - ب

السنة تبعا لعمر النخلة وحال#ة االثم#ار وتقس#م عل#ى أرب#ع دفع#ات ش#هرية متس#اوية م#ن م#ارس وحت#ي                   
( الثم#ـار والثانية خ#الل فت#رة نم#و        ) مارس(يونيو أو يضاف على دفعتين متساويتين في بداية الموسم          

 ).مايو
 .ويضاف بخلطه مع السماد العضوي آما سبق ذآره:  السماد الفوسفوري -ج
 
 

 :ـ في حالة نظام الري بالتنقيط  
يعتب##ر س##ماد نت##رات النش##ادر م##ن أفض##ل األس##مدة النتروجيني##ة المس##تخدمة ف##ي نظ##ام ال##ري ب##التنقبط        !

 س#نويًا تبع#ًا لخص#وبة الترب#ة      آج#م للنخل#ة  3 - 2وتضاف ع#ن طري#ق الس#مادة م#ع م#اء ال#ري بمع#دل         
وعمر األشجار وتقس#م عل#ى دفع#ات متس#اوية أس#بوعية إبت#داء م#ن بداي#ة التزهي#ر وحت#ى بداي#ة نض#ج               

 .الثمار
س#نة مقس#مة عل#ى    / آجم من سلفات البوتاسيوم للنخلة 1 - 1.5 ويضاف السماد البوتاسي بمعدل من  !

وقد يض#اف  . سماد األزوتي وخالل نفس الفترة   دفعات أسبوعية بالسمادة مع ماء الري  بالتبادل مع ال         
تكبيشًا أسفل النقاطات وفي هذه الحالة يقسم المقنن السنوي على دفعتين متساويتين في مارس وم#ايو                
للنخيل المثمر أو علي ثالث دفعات متساوية في مارس ومايو ويوليو للنخيل ال#ذي ل#م يص#ل لمرحل#ة                     

 .اإلثمار
الس#ماد العض#وي آم#ا ه#و متب#ع ف#ي نظ#ام ال#ري ب#الغمر م#ن حي#ث            أما السماد الفوسفوري يضاف مع      !

المعدل وطريقة االضافة حيث يوضع في خندق حول جذع النخلة عل#ى حاف#ة المس#احة المبتل#ة أس#فل                     
وقد يستخدم حامض الفوسفوريك آمصدر للفوسفور ولغسيل شبكة الري ويضاف أسبوعيا . النقاطات

 .في السمادة خالل فترة التسميد األزوتي
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 : ـ العناصر الصغرى 
      حتي اآلن لم تعطي األبحاث التي تمت أي معلومات عن إحتياجات النخيل لهذه العناصر وقد يرجع    
ذلك إلى أن إحتياجات أش#جار النخي#ل م#ن ه#ذه العناص#ر ض#ئيلة وإن التس#ميد العض#وي ق#د ي#أتي بكمي#ات                  

 إن هذه المشكلة يمكن أن تظهر في حالة زراعة إال. مناسبة من هذه العناصر تلبي إحتياجات النخيل منها
 .النخيل في بعض األراضي الرملية عند عدم إضافة األسمدة العضوية

ويج#ب قب#ل إض#افة    ، أه#م النق#اط الت#ي يج#ب أن توض#ع ف#ي االعتب#ار عن#د التس#ميد لإلس#تفادة الكامل#ة من#ه             
 :تخلص منها أن وجدت وهى األسمدة التأآد من عدم تواجد العوامل التي تحجب أثرها والسعي لل

إرتفاع مستوى الم#اء األرض#ي وس#وء نظ#ام الص#رف ي#ؤثر عل#ى إمتص#اص العناص#ر الغذائي#ة رغ#م                .1
تحمل النخيل إلرتفاع مستوى الماء األرض#ي إال أن#ه الب#د م#ن ت#وفر نظ#ام ص#رف جي#د حت#ى تس#تفاد                         

 .األشجار من األسمدة المضافة
فاف أو الغرق يعي#ق الج#ذور م#ن تأدي#ة وظيفته#ا ف#ي       نقص أو زيادة الرطوبة األرضية إلى درجة الج      .2

 .إمتصاص العناصر السمادية ويتسبب في ضياع الجزء الذائب من األسمدة إلى باطن األرض
وج##ود أم##الح آربون##ات الص##وديوم بالترب##ة ت##ؤدي إل##ى ع##دم اإلس##تفادة الكامل##ة م##ن العناص##ر الغذائي##ة   .3

 .لعضويةالمضافة وتعالج بإضافة الجبس الزراعي والمادة ا
 .يجب الري عقب إضافة األسمدة مباشرة حتى يسهل اإلستفادة من العناصر الغذائية المضافة .4
 .إضافة األسمدة بعيدًا عن منطقة الجذور الماصة ال تستفيد منها األشجار .5
 جم في اللتر عند إضافتها مع ماء الري وعلى 0.5يراعى أال يزيد ترآيز األمالح في ماء الري عن  .6

 جم من المص#ادر الس#مادية ف#ي الي#وم الواح#د وع#ن       40ما يعطى للنخلة الواحدة المثمرة عن أال يزيد  
 . جم للنخيل األقل عمرًا في حالة الري بالتنقيط20

إص#ابة األش#جار باآلف##ات الحش#رية أو المرض##ية إل#ى ض##عف نم#و النخي##ل مم#ا يحج##ب ت#أثير األس##مدة         .7
 . ه اآلفاتالمضافة إليها فيجب االهتمام ببرنامج مكافحة هذ

 
 :خدمة رأس النخلة  : 4-3-2

تعتبر خدمة رأس النخلة من العمليات الفنية الهامة والتي يتوقف عليها الحص#ول عل#ى محص#ول               
وخ#ف الثم#ار ومكافح#ة أآلف#ات وجن#ي المحص#ول األم#ر          ) التدلي#ة (جيد وتشمل التقل#يم والتلق#يح والتق#ويس         

ال##ذي يتطل##ب ض###رورة ت##وفر عمال###ة مدرب##ة يجي###دون     
 .صعود إلى قمة النخلة الجراء هذه العملياتال
 : التقليم  : 4-3-2-1

ويقص##د بعملي##ة التقل##يم إزال##ة الس##عف الج##اف             
والمص##فر المته##دل وال##ذي توق##ف ع##ن القي##ام بوظيفت##ه      
آم###ا تش###مل عملي####ة التقل###يم إزال####ة الس###عف المص####اب     
بالحشرات واألمراض الفطرية وأيض#ا إزال#ة األش#واك         

. واللي#ف )  الكراني#ف (واعين والك#رب    الرواآيب أوالط#  
وتسمى عملية إزالة الكرناف والليف بتكريب النخلة أو 

وال تج###رى عملي###ة مس###ح النخل###ة ف###ي   .  مس###ح النخل###ة 
الس#نوات األول#ى م##ن عمره#ا ف##إذا م#ا ب##دأت النخل#ة ف##ي      
اإلثم##ار وبل##غ قط##ر ج##ذعها الس##مك المناس##ب ووص##ل      

 ويكتف###ى بن###زع .  مت###ر يب###دأ ف###ي تكريبه###ا   2إرتفاع###ة 
الكرن##اف الج##اف فق##ط ويت##رك األخض##ر القري##ب م##ن       

ألن الوص###ول بعملي###ة التكري###ب إل###ى الس###عف    ، القم###ة
األخض##ر يع##رض أعق##اب الك##رب ال##ذي م##ازال رطب##ًا      

، للتش##قق وال##تعفن وس##هولة إختراق##ه بالحش##رات الثاقب##ة 



 

 
 

 
99 

 אBH)7&אA&BC&D&&EF'G7@;"?&א37<2=&5א>-#;"0:/&9+5()8&א6#7(&1234+5&0/א-,&+*()'&%$#"!

 .آما يتم نزع الليف من بين الكرب حتى ال يصبح مأوى للحشرات أيضًا
وع##دم إجرائه##ا يعي##ق إج##راء عملي##ات ، لعملي##ات األساس##ية ف##ي خدم##ة النخي##ل عملي##ة التقل##يم م##ن ا

ويجع#ل م#ن قم#ة النخل#ة م#أوى مالئم#ًا لتك#اثر العناآ#ب         ، وخصوص#ًا خدم#ة رأس النخل#ة    ، الخدمة األخ#رى  
آما أن ترك الكرب والليف على جذع النخل#ة   ، والحشرات المختلفة التي تصيب السعف والمحصول معًا        

وق#د  . ار الكثي#ر م#ن الحش#رات والطفيلي#ات المض#رة مم#ا يس#بب أض#رار آبي#رة لألش#جار              يساعد على إنتش  
وع#دم  ، يرجع عدم االهتمام بالتقليم من قبل المزارعين إلى إرتفاع تكلفة هذه العملية وقل#ة األي#دي العامل#ة         

 .  اإلستفادة أو إستغالل مخلفات التقليم في الصناعات الريفية أو غيرها
 التخلص م#ن الس#عف الج#اف ال#ذي ال ج#دوى م#ن بقائ#ه وخاص#ة إذا آ#ان مص#ابًا               ويفيد التقليم في  

وتس##هل عملي##ة التكري##ب وإنت##زاع   ، باآلف##ات حي##ث ي##تم قطع##ه وال##تخلص من##ه ب##الحرق خ##ارج المزرع##ة     
باإلض#افة إل#ى اإلس#تفادة      ، األشواك من السعف للعامل إرتقاء النخلة وإجراء عملي#ات خدم#ة رأس النخل#ة               

 . ليم من سعف وليف في بعض الصناعات الريفية العديدةمن مخلفات التق
 

 :آيفية أجراء عملية التقليم 
    

يقوم بعملية التقليم عمالة مدربة بإستخدام آلة ح#ادة                
إم##ا بلط##ة أو س##يف ويق##وم بتكري##ب آرن##اف الع##ام الماض##ي   

س#م م#ن قاع#دة     15 � 20 بقط#ع الكرن#اف عل#ى أرتف#اع    
 من أسفل إلى أعلى وبميل يحيث       الكرنافه وأن يكون القطع   

يك##ون س##طح القط##ع منح##درًا إل##ى الخ##ارج لتس##هل للعم##ال       
إرتق###اء النخل###ة وحت###ي ال تتجم###ع مي###اه األمط###ار والثم###ار     
المتس##اقطة ب##ين الكرناف##ة وج##ذع النخل##ة وتس##بب إص##ابات      
حش##رية أو فطري##ة ت##ؤدي إل##ى إت##الف ب##اقي الكرناف##ة مم##ا      

وع#ادة  ، وخ#دمتها   يصعب على عمال النخيل إرتقاء النخلة       
ما يزال السعف الجاف والمتهدل بع#د اإلنته#اء م#ن آرن#اف             

ويراعى بقدر اإلمكان أال تقط#ع أى س#عف         ، العام الماضي   
أخض##ر إال عن##د الض##رورة لم##ا ل##ه م##ن أهمي##ة ف##ي إنتاجي##ة     

 .النخلة
وقد يلج#أ بع#ض الم#زارعين إل#ى تقل#يم النخ#ل تقل#يم                  

المت##دلي ويت##رك فق##ط ج##ائر بإزال##ة جمي##ع الس##عف األخض##ر 
الس##عف الق##ائم ويرج##ع الس##بب ف##ي ذل##ك إل##ى الرغب##ة ف##ي         
إستعمال الجريد والخوص في الص#ناعات الريفي#ة المتع#ددة          
 .مما ينعكس أثره على نقص اإلنتاج ويقلل من جودة الثمار

أن عدد وحجم السعف األخضر يعتبر الدليل األساسي لنشاط النخلة وقابليتها اإلنتاجية وأن نقص 
وإن هناك عالقة ب#ين مس#احة الس#عف األخض#ر           ، لسعف األخضر بدرجة آبيرة يؤدي إلى نقص اإلنتاج         ا

ومن التجارب العديدة التي أجريت وجد أن زيادة نسبة عدد . الذي تحمله النخلة ومستواها الكربوهيدراتي
لثم#ار   أدى إل#ى زي#ادة ف#ي وزن ا   Leaf / bunch ratioالسعف األخضر لكل إغريض وهو م#ا يس#مى   

 .   سعفات لكل إغريض8 - 10وحجمها والمواد الصلبة الذائبة والسكروز وإن أفضل نسبة آانت من 
 :  موعد التقليم

ولكن موعده يختلف من منطقة ألخرى إال أن ذلك ،     تجرى عملية التقليم مرة واحدة في العام 
أو ف#ي  � وائل الربيع في وقت التلقيح  أو في أ� في الخريف بعد جني الثمار �  ال يتعدى ثالث مواعيد         

ففي المناطق ذات الشتاء الباردة تجرى عملية التقليم في أوائ#ل  . أوائل الصيف عند إجراء عملية التقويس   
الربيع أو في أوائل الص#يف إذ أن اللي#ف والكرن#اف يحمي#ان رأس النخل#ة م#ن موج#ات الب#رد الش#ديدة ف#ي                 

 .لدافئة في فصل الشتاء يجرى التقليم في الخريف بعد جني المحصولالشتاء  أما في المناطق المعتدلة وا
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ونظرًا إلنتش#ار اإلص#ابة بسوس#ة النخي#ل الحم#راء ف#ي معظ#م من#اطق زراع#ة النخي#ل ف#ي ال#وطن                
العربي ونظرًا إلنجذاب الحشرة للرائحة الناتجة من عملية التقليم فيجب تجنب إجراء عملي#ة التقل#يم أثن#اء              

إنما يتم التقليم في الشتاء حيث يقل نشاط الحشرة وقد تختفي الحشرات الكاملة أثن#اء  ، فترة نشاط الحشرة  
م##ع ض##رورة التعفي##ر أو ال##رش بأح##د المبي##دات بع##د إج##راء عملي##ة التقل##يم مباش##رة لتجن##ب اإلص##ابة . الب#رد 

 .  بالسوسة
 :التلقيح  : 4-3-2-2

لتلق#يح ف#ي الميع#اد المناس#ب     يتوقف الحصول على محصول جيد وإقتصادي عل#ى إج#راء عملي#ة ا       
وبالطريقة الس#ليمة وح#دوث اإلخص#اب ويقص#د بعملي#ة التلق#يح ه#و إنتق#ال حب#وب اللق#اح م#ن األغ#اريض                         
المذآرة إلى األغاريض المؤنثة ويمكن أن يتم ذلك طبيعيًا بواسطة الرياح الت#ي تحم#ل حب#وب اللق#اح م#ن                  

لة يلزم توفر عدد من الذآور مساويًا لع#دد اإلن#اث ق#ي       الذآور إلى اإلناث القريبة منها إال أنه في هذه الحا         
وف#ي ه#ذه   . توزيع مختلط ولذلك يعتبر التلقيح الطبيعي غير إقتصادي ويفضل اللجوء إل#ى التلق#يح الي#دوي    

       .   نخلة مؤنثة 100 ذآور لكل4- 5الحالة يكفي ما بين 
 :آيفية إجراء التلقيح اليدوي  

ة تقريبًا في معظم مناطق زراعة طرق التلقيح اليدوي متشابه
إال أن هن##اك بع##ض اإلختالف##ات البس##يطة الت##ي ال ، النخي##ل ف##ي الع##الم 

 .  تمثل تغيرًا أساسيًا في العملية نفسها
 : وتتم عملية التلقيح في الخطوات التالية 

تب##دأ ال##ذآور ع##ادة ف##ي إخ##راج أغاريض##ها الم##ذآرة قب##ل اإلن##اث        .1
قب#ل أن تنش#ق تجم#ع وتش#ق          يوم وعند نضجها و    10-15بحوالي  

طوليًا وتستخرج منها الشماريخ المذآرة وتنش#ر ف#ي مك#ان مظل#ل        
 . بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وعن التيارات الهوائية

عندما تبدأ اإلناث في إخ#راج أغاريض#ها وتنض#ج وتنش#ق وتب#رز               .2
منه##ا الش##ماريخ الزهري##ة المؤنث##ة ي##ؤتي بحزم##ة م##ن الش##ماريخ        

ريخ وتوض##ع مقلوب##ة ف##ي وس##ط اإلغ##ريض   ش##ما7 ـ    5الم##ذآرة 
وق##د يغط##ى ، المؤن##ث وت##ربط ربط##ًا خفيف##ًا بخوص##ة م##ن الس##عف   

اإلغريض بعد التلقيح بأآياس ورقية مثقبة أو يلف بأآمله بليف النخيل ويربط من الخ#ارج ب#الخوص                
 وذلك في مناطق القطيف واإلحساء بالمملكة،  يومًا 45-30ويظل اإلغريض مكيس أو ملفوف لمدة 

فبعض ، آما تختلف آمية اللقاح المستخدمة في التلقيح بإختالف المنطقة والصنف . العربية السعودية
 ش#مراخ م#ذآر لإلغ#ريض المؤن#ث     10 - 40األصناف تحتاج إل#ى لق#اح بكمي#ة آبي#رة ق#د تص#ل إل#ى        

 ).  شماريخ 3 - 4 (بينما أصناف أخرى ال تحتاج إلى لقاح آثير . الواحد
 ساعة من بدء إنشقاق االغريض المؤنث وإن آانت األزه#ار المؤنث#ة             48ح خالل   تجرى عملية التلقي   .3

وتتناقص الق#درة عل#ى   .  أيام من بدء إنشقاق اإلغريض    7 ــ   4تظل قابلة للتلقيح واإلخصاب لمدة من       
اإلخص##اب آلم##ا تأخرن##ا ف##ي إج##راء عملي##ة التلق##يح ويتوق##ف ذل##ك عل##ى الص##نف والظ##روف الجوي##ة       

ارة ورطوب#ة ف#إذا آان#ت درج#ات الح#رارة منخفض#ة والرطوب#ة عالي#ة ف#إن                المحيطة م#ن درج#ات ح#ر      
 .فرصة التلقيح واالخصاب قد تمتد ألآثر من أسبوع

 نظرًا لعـدم تفتح األغاريض المؤنثة آلـها في وقت واحد على النخلة بل يتتابع تفتحها لفترة قد تصل   .4
 للنخل##ة الواح##دة حت##ى ي##تم تلقي##ـح جمي##ع  لش##هر ل##ذا ف##إن عملي##ة التلقي##ـح تج##رى غالب##ـًا م##رتين أو ثالث##ة 

 . األغاريض للحصول على أعلى إنتاجية
 .  تعاد عملية التلقيح في حالة هبوب رياح شديدة أو سقوط أمطار غزيرة خالل أو بعد التلقيح مباشرة .5

وقد تستخدم طريقة التلقيح بالحزمة المرآزية وتتلخص في أن يص#عد العام#ل النخل#ة م#رة واح#دة             
تفتح األغاريض المؤنثة ويقوم بتنفيض حبوب اللقاح على األغاريض المنشقة ويضع حزمة من          عند بدء   

في قمة النخلة حيث يتم تلقيح األغاريض التي تتفتح بعد ذلك عن طريق ) شمراخ70 - 100 (الشماريخ 
مقارن#ة  حرآة الهواء وقد أدت ه#ذه الطريق#ة إل#ى تقلي#ل نس#بي ف#ي آمي#ة العق#د وبالت#الي يق#ل المحص#ول بال                 
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وق#د  ،  آج#م  151آج#م مقاب#ل   137فقد آان متوسط إنت#اج النخل#ة به#ذه الطريق#ة ح#والي           ، بالتلقيح العادي   
 :حققت هذه التجربة هدفين هما 

 .تقليل استخدام األيدي العاملة والتي أصبحت من أهم المشاآل التي تواجه إنتاج النخيل     � 
 .لصفات الثمرية نتيجة لعملية الخفآما أنها تحقق في ذات الوقت تحسين ا     � 

في شمال أفريقيا في بعض الواحات المنتشرة ف#ي الص#حراء   ، وهذه الطريقة متبعة في آثير من المناطق   
في قمة ، بعد نزع غالفه ، حيث يقوم المزارع بوضع إغريض مذآر آامل      ، وفي بعض أنحاء موريتانيا     

 .ويترك أمر التلقيح للرياح، النخلة األنثى 
 : ضمان الحصول على أعلى نسبة عقد أو لنجاح عملية التلقيح يراعى ما يلي ول

، أن تكون حبوب اللقاح المستخدمة ذات حيوية عالية ومتوافقة م#ع األزه#ار المؤنث#ة الملقح#ة به#ا                .1
ويتأتى ذلك بإختيار الذآور الجيدة التي تكون حبوب لقاحها ذات حيوية عالية وتتوافق جنسيًا مع       

ويستخدم في بعض المناطق آالعراق فحول معروف#ة وموص#وفة ويج#ري    . د تلقيحهالصنف المرا 
نظ##رًا ألهمي##ة ت##أثير حب##وب اللق##اح ف##ي تحس##ين عق##د الثم##ار وص##فاتها وموع##د   ، إآثاره##ا خض##ريًا

 .نضجها
العناية بتجهيز وإعداد اللقاح من العوام#ل الم#ؤثرة ف#ي نج#اح عملي#ة التلق#يح وبالت#الي عق#د الثم#ار                     .2

ويفض#ل أن  ، تعرض اللقاح أثناء تجفيفه للحرارة العالية أو ألشعة الشمس المباشرة       ويراعى عدم   
ْ م م#ع التهوي#ة الجي#دة لتقلي#ل الرطوب#ة            32-28تكون درجة حرارة غرف#ة تجفي#ف الطل#ع م#ا ب#ين              

 .النسبية داخل الغرفة لمنع تعفن األزهار
 الفت#رة الت#ي تظ#ل فيه#ا        أي#ام م#ن تف#تح اإلغ#ريض المؤن#ث وه#ي            4-2يجب أال يتأخر التلقيح ع#ن        .3

 .مياسم األزهار المؤنثة قابلة إلستقبال حبوب اللقاح وإنباتها وإتمام عملية اإلخصاب
تسبب سقوط األمط#ار إزال#ة الكثي#ر م#ن حب#وب اللق#اح إذا هطل#ت عق#ب التلق#يح مباش#رة وبالت#الي                    .4

ة التلق#يح ف#ي    لذلك يجب إع#ادة عملي#     ، وأيضا في حالة هبوب رياح شديدة     ، إنخفاض أو فشل العقد   
 .حالة هبوب رياح شديدة أو سقوط أمطار غزيرة خالل أو بعد التلقيح مباشرة

وان يكون لونه#ا أب#يض   ، يجب استخدام األغاريض المذآرة الخالية تمامًا من أى إصابات فطرية      .5
 .  ناصع

 في المناطق أو األصناف التي تتعرض لظاهرة قل#ة العق#د تغط#ى اإلغ#ريض بع#د التلق#يح بأآي#اس            .6
ورقية مثقبة أو يلف بأآمله بليف النخيل ويربط من الخارج بالخوص ويظل اإلغريض مكيس أو 

 .آما يحدث في مناطق القطيف واإلحساء بالمملكة العربية السعودية،  يومًا 45-30ملفوف لمدة 
 :خف الثمار  : 4-3-2-3

 عليها في تحسين الص#فات الثمري#ة   تعتبر عملية خف الثمار من العمليات الفنية الهامة التي يعتمد         
 .وعمل التوازن بين النمو الخضري والثمري

ورغم أهمية خف الثمار في تحسين الصفات الثمرية إال        
أن أغلب المزارعين لم يعتادوا عل#ى إجرائه#ا ولك#ن م#ع التوس#ع       
في زراعة النخي#ل ف#ي األراض#ي الجدي#دة أدرك الم#زارع أهمي#ة        

ث أصبح غالبي#ة الم#زارعين اآلن يهتم#ون         إجراء هذه العملية حي   
بإنتاج ثمار بمواصفات جودة عالية ذات مردود إقتص#ادي آبي#ر           

فقد أآدت التجارب أن خف الثمار تنتج       . وليس بكمية المحصول  
زي#ادة  (عنه زيادة مؤآ#دة ف#ي حج#م ووزن الثم#ار وف#ي حالوته#ا             

 . عالوة على التبكير في النضج) نسبة المواد الصلبة الذائبة
 

 :آيفية إجراء عملية الخف 
يكتفي أغلب المزارعين بإزالة بعض الع#راجين بأآمله#ا              

واإلآتف##اء بع##دد منه##ا ويختل##ف الع##دد المناس##ب ال##ذي يت##رك عل##ى  
النخل##ة حس##ب ق##وة األش##جار وعمره##ا وع##دد الس##عف األخض##ر      
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وي#تم بإزال#ة   . إلقتص#ادي عراجين للنخلة في عم#ر اإلنت#اج ا  10   -  8الموجود عليها والذي  يتراوح  من
العراجين المبكرة جدًا والكائنة في قمة النخلة وآذلك التي تظهر متأخرة لضعفها وص#غر حجمه#ا وأيض#ا               

 ). ثمار غير مخصبة( تزال العراجين المشوهة والتي بها نسبة من الثمار الشيص 
قائها على النخلة إما بإزالة ثم يقوم بعض المزارعين بإجراء عملية خف ثانية للعراجين التي تم ب       

من  % 25-20من عدد الشماريخ من وسط العرجون أو تقصير الشماريخ بإزالـــة  % 25-20حوالي 
فاألص#ناف ذو الش#ماريخ الطويل#ة أو الت#ي     . طول الشمراخ وهذا يتوق#ف عل#ى الص#نف وظ#روف المنطق#ة      

وأيضا في المناطق ، ل الشماريخ يحتوي عراجينها على عدد قليل من الشماريخ يكون الخف بتقصير طو
بينما في المناطق الممطرة ذات الرطوبة العالية يناسبها . الجافة شديدة الحرارة يناسبها تقصير الشماريخ 

آزالة عدد من الشماريخ من وسط العرجون حيث يساعد ذلك على تحسين التهوية ومن#ع ت#راآم الرطوب#ة              
 .داخل العرجون

 :ميعاد إجراء عملية الخف 
آلما آان الخف مبكرًا آان التأثير ف#ي زي#ادة حج#م الثم#ار أآث#ر تأآي#دًا ويك#ون ال#تحكم ف#ي تنظ#يم                                  

أسابيع وبعد ثبات العقد 4 - 6 ويجرى الخف عادة خالل شهر يونيو أى بعد العقد بحوالي . الحمل أفضل
لوق#ت والمجه#ود وتقلي#ل العمال#ة     إقتص#ادًا ل ) التدلي#ة أو الت#ذليل  (ويتم ذلك عادة عند إجراء عملي#ة التق#ويس         

 . والنفقات
 
 
 ):التكريس أو التذليل أو التدلية ( التقويس  : 4-3-2-4

وتدليتها ألسفل وتوزيعها على ، تجري عملية التقويس بسحب العراجين من وضعها بين السعف        
لألصناف ذات العراجين وتجري هذه العملية . قمة النخلة بإنتظام مع ربطها إلى ما يجاورها من الجريد

الطويلة أما األصناف قصيرة العراجين فال يجرى تقويسها ولكن تسند العراجين بعصى ذات شعبتين 
أو تشد جريدتان تحت العرجون متكون ما يشبه ، ويسند الطرف اآلخر من العصى على جذع النخلة 

 تجري قبل تصلب العذق حتى ال وعادة. الشوآة يرتكز عليها العرجون حتى ال ينكسر نتيجة زيادة وزنه
 .يقصف أثناء إجرائها وعادة تتم مع عملية خف الثمار خالل شهر يونيو

 
 :وتفيد عملية التقويس في ما يلي

 

 .تحمي العراجين من الكسر في حالة إزدياد وزنه .1
 م#ن  توزيع حمل النخلة حول رأسها بإنتظام حتي ال يتأثر القلب أو تمي#ل النخل#ة نتيج#ة لزي#ادة الحم#ل                  .2

 .جانب واحد
تفيد في تحسين الصفات الثمرية بتعريض الثم#ار للض#وء فيفي#د             .3

 . في تلوينها
 .تمنع خدش الثمار باالحتكاك بالجريد واألشواك .4
تس##هل عملي##ة جم##ع الثم##ار حي##ث تمن##ع تش##ابك الش##ماريخ م##ع         .5

 .الخوص والجريد
 
  : )تغطية العراجين(التكميم  : 4-3-2-5

حماي##ة الثم##ار م##ن األح##وال الجوي##ة     تج##رى ه##ذه العملي##ة ل         
حي##ث تتع##رض الثم##ار ف##ي   ، المتقلب##ة واإلص##ابة باآلف##ات الحش##رية   

طور الرطب للرياح المحملة ب#ذرات الرم#ال الت#ي تلتص#ق به#ا مم#ا                
يقلل من درجتها التجارية  آما  أنها تتسبب في تس#اقط الثم#ار عل#ى           

ار م#ن   آم#ا أن األمط#    . األرض وتعرضها للتلوث باألترب#ة والرم#ال      
ب##ين العوام##ل الت##ي تتس##بب ف##ي ض##ياع آمي##ات ال يس##تهان به##ا م##ن      
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. خاصة عندما تسقط في الخريف أثناء مرحلة البسر أو بداية النضج % 90التمور سنويًا وقد تبلغ أحيانًا      
آل هذه األسباب تجعل من تغطية ع#راجين  . والطيور أيضًا قد تتسبب في هالك آميات آبيرة من التمور        

 .مراحل النضج أمرًا ضروريًا لتقليل األضرارالتمر خالل 
وتلف أو تكمم العراجين بالكامل بقش األرز أو ليف النخي#ل وق#د يس#تخدم أآي#اس أو أش#رطة م#ن                  
البالستيك تلف حول العرجون وتربط من أعلى وتظل الع#راجين مغط#اة حت#ى قطعه#ا وإنزاله#ا م#ن عل#ى                       

ف#إذا ح#دث وآمم#ت قب#ل ذل#ك إزدادت           ) البس#ر ( ل النم#و    وتجرى هذه العملية بعد بدء مرحلة إآتما      . النخلة
 . القابلية لإلصابة باألمراض الفطرية نظرًا لزيادة الرطوبة حول الثمار

أما في المناطق التي تتعرض فيها التمور لمهاجمة الطيور وغارات الوط#اويط تل#ف األغ#اريض                   
 .الثمار من التلفبنسيج يشبه شباك صيد األسماك ولكن بفتحات ضيقة لحماية 

 
 : جني المحصول  : 4-3-2-6

المحصول هو المحصلة النهائية للعديد من العمليات الزراعية التي أجريت على األشجار وتعتبر     
طريقة جني الثمار وميعاد الجني وتداول الثمار بعد الجني  من العمليات اإلقتصادية الهام#ة الت#ي يتوق#ف               

لتس#ويقية ل#ذا يج#ب اإلهتم#ام به#ا بداي#ة م#ن تحدي#د المرحل#ة المناس#بة للقط#ف                   عليها جودة الثم#ار ورتبته#ا ا      
 . وحتى وصول الثمار للمستهلك

 :تحديد المرحلة المناسبة للجمع 
يعتبر تحديد المرحلة المناسبة لقطف الثمار من العوامل الهام#ة الت#ي تتوق#ف عليه#ا ج#ودة الثم#ار                     

وق##د تختل##ف داخ##ل الص##نف الواح##د تبع##ًا   ، ف الص##نف وإمكاني##ة تس##ويقها وتختل##ف ه##ذه المرحل##ة ب##إختال  
 . للظروف الجوية في المنطقة ودرجة النضج التي يرغبها المستهلك

وف#ي ه#ذه المرحل#ة ي#زداد        ) البس#ر (ويبدأ إستهالك ثمار بعض األصناف في مرحلة إآتمال النم#و                  
ت##ي يك##ون ثماره##ا ف##ي ه##ذه  ت##راآم الس##كر ف##ي ل##ب الثم##رة ويص##بح حل##و الم##ذاق وخاص##ة ف##ي األص##ناف ال  

المرحلة خالية أو قليلة اإلحتواء على المواد التانينية القابضة حيث يجمع ثماره#ا ف#ي ه#ذه المرحل#ة وه#ى              
ف##ي ح##ين تفق##د ثم##ار بع##ض األص##ناف جودته##ا وقيمته##ا التس##ويقية إذا تع##دت ه##ذه  . مرحل##ة التل##وين الكام##ل

 .المرحلة إلى مرحلة الرطب
 قد يس#تهلك ثماره#ا ف#ي مرحل#ة البس#ر حي#ث تك#ون مستس#اغة الطع#م ولك#ن                بينما بعض األصناف         

يفض##لها المس##تهلك ف##ي مرحل##ة الرط##ب حي##ث ي##زول الطع##م الق##ابض وتص##بح الثم##ار حل##وة الم##ذاق وه##ذه     
 .األصناف يجمع ثمارها في مرحلتي البسر والرطب

ادة الم#واد التانيني#ة ال   أما األص#ناف الت#ي تك#ون ثماره#ا ذات م#ذاق ق#ابض ف#ي مرحل#ة البس#ر لزي#                   
تستهلك ثمارها إال في مرحلة الرطب وهذه تجمع ثمارها في مرحلة الرطب أو تجم#ع ف#ي مرحل#ة البس#ر              

 . وتنضج صناعيًا
والتي تستهلك ثماره#ا ف#ي مرحل#ة التم#ر ويك#ون      ، بينما مجموعة األصناف الجافة والنصف جافة           

.  متماس#كًا مع#تم الل#ون مجع#د القش#رة ف#ي األص#ناف النص#ف جاف#ة         قوام الثمرة في هذه المرحلة غالب#ًا لين#اً       
وق#د تت#رك الثم#ار لمرحل#ة النض#ج          ، بينما في األصناف الجافة يكون اللون فاتح وقوام اللح#م ص#لبًا يابس#ًا               

الكامل سواء آانت رطب أو تمر على النخلة آما يحدث ف#ي بع#ض المن#اطق  وق#د تجم#ع ثماره#ا قب#ل أن                     
أم#ا مجموع##ة  . وتنش##ر عل#ى حص##ر لتج#ف جزئي##اً  ) بداي#ة مرحل##ة الرط#ب  (النه##ائي تص#ل لمرحل##ة النض#ج   

األصناف الجافة فثمارها تنتقل من مرحلة البسر إلى مرحلة التم#ر الج#اف مباش#رة دون أن تم#ر بمرحل#ة                      
 .الرطب وهذه األصناف غالبًا تجمع ثمارها في مرحلة البسر وتنشر على حصر لتجف آليًا

لذآر أن الثمار التي تجمع في مرحلة البسر أو الرطب تتميز بزي#ادة محتواه#ا م#ن              ومن الجدير با         
الرطوبة مما يعرضها لسرعة التلف لذلك يتم العناية بعمليات الجمع وأن التأخير في الجمع يض#ر بج#ودة         

م#ع س#رعة نقله#ا إل#ى األس#واق أو      ، الثمار خصوصًا في المن#اطق الت#ي تتع#رض لس#قوط األمط#ار مبك#رًا               
بينما ثمار األصناف الجافة والنصف جافة تمتاز بأن نسبة الرطوبة بها أقل .   زينها في مخازن مبردةتخ

 .ولذلك تتحمل عمليات التداول وال خوف عليها من سرعة التلف % 30من 
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 :طرق جمع الثمار 
حة وتتوقف طريقة الجمع على عوامل عديدة منها مرحلة النضج التي يتم فيها جمع الثمار ومس#ا         

 . ومدى توفر العمالة وتكلفة هذه العمالة، البستان وموقعه 
بالنسبة لألصناف التي تجمع ثمارها ف#ي مرحل#ة البس#ر يقط#ع الع#راجين آامل#ة دفع#ة واح#دة دون                      

وي#تم إن#زال الع#راجين بإس#تخدام     . إنتظار مرحلة الترطيب وهى الطريقة المتبعة في معظم مناطق النخي#ل     
ن رأس النخلة إلى األرض ويتم ربط األغريض في هذا الحبل وتبدأ في الهبوط ويتحكم          حبل مائل يمتد م   

ف##ي س##رعته عام##ل أخ##ر موج##ود عل##ى األرض يك##ون ممس##كًا ب##الطرف األخ##ر م##ن الحب##ل وبع##د وص##ول     
 . العرجون لألرض يحل من الحبل ويشد مرة أخرى لصعوده وإعادة إنزال عرجون أخرى وهكذا

وتجم#ع عل#ى دفع#ات به#ز العرج#ون بالي#د       ، ي تجمع ثمارها ف#ي مرحل#ة الرط#ب     أما األصناف الت         
فيتساقط منها الثمار الرطب ويبقى البسر ملتصقًا بالشماريخ وذلك بإستخدام الطباق الواسعة ويطلق عليها 

 .المشنات حتى ال تتساقط الثمار على األرض وتتعرض للتلوث والتلف
جاف#ة فتجم#ع ثماره#ا بقط#ع الع#راجين آامل#ة وتلق#ى عل#ى األرض                 أما األصناف الجافة والنص#ف             

وفي هذه الحالة تف#رش حص#ر مص#نوعة م#ن خ#وص النخي#ل أو توض#ع فرش#ة م#ن قم#اش الخ#يم أو ق#الع                   
المراآ##ب عل##ى األرض أس##فل األش##جار لي##تم إلق##اء الع##راجين عليه##ا حت##ى ال تخ##تلط الثم##ار باألترب##ة وتق##ل  

 .جودتها
 
 : في خدمة رأس النخلة إستخدام الميكنة  : 4-4

تعتبر خدمة رأس النخل#ة م#ن العملي#ات الفني#ة الهام#ة الت#ي تج#رى للحص#ول عل#ى محص#ول جي#د                                
ونظ#رًا لل#نقص   . األمر الذي يتطلب عمالة مدربة يجيدون الصعود إلى قم#ة النخل#ة إلج#راء ه#ذه العملي#ات              

 حال#ة توفره#ا ل#ذا أص#بح م#ن الض#روري إيج#اد        إضافة إلى إرتفاع أجورها ف#ي ، الحاد في األيدي العاملة     
أو ميكنة هذه العمليات بإيجاد ، وسيلة لتسهيل الصعود إلى قمة النخلة بإعتبارها المشكلة الرئيسية لخدمتها

 . أجهزة ومعدات تستخدم من األرض دون اللجوء إلى إرتقاء النخلة
ولكن بعد إرتفاع أشجار ،  في جني الفاآهةوقد إستخدم في البداية الساللم المزدوجة التي تستعمل        

النخيل إستخدمت الساللم األلومنيوم الطويلة والخفيفة الوزن بع#د إدخ#ال بع#ض التع#ديالت عليه#ا لتس#هيل                   
ومنها جعل قمة السلم بشكل هاللي بحيث تسهل حرآة العام#ل ح#ول قم#ة النخل#ة      ، إجراء عمليات الخدمة    

وأن يك#ون بش#كل منزل#ق بحي#ث يمك#ن      ، ون أآثر ثبات#ًا وإس#تقراراً   وأن تكون قاعدة السلم عريضة حتي تك      
وقد إس#تخدم أيض#ا مع#دات ميكانيكي#ة عب#ارة ع#ن أب#راج رافع#ة ذات منص#ات                    .  زيادة طوله حسب الطلب   

متحرآ##ة ألعل##ى وأس##فل وقائم##ة عل##ى عج##الت تجره##ا ج##رارات ميكانيكي##ة وبع##ض ه##ذه األب##راج تتح##رك   
.   م بحيث يمكن بالمن#اورة أن تخ#دم أرب#ع نخ#الت م#ن مك#ان واح#د         °360بإتجاهات متعددة بزاوية دوران     

ويوجد في معظم مناطق زراعة النخيل نماذج من هذه المع#دات والرافع#ات س#واء آان#ت محلي#ة أو واردة         
وق#د جرب#ت آ#ل ه#ذه المع#دات ف#ي بس#اتين النخي#ل         ، من الخارج باالضافة إل#ى بع#ض اإلبتك#ارات المحلي#ة        

 :آلتي حيث إتسمت التجربة با
داخ#ل بس#اتين النخي#ل عل#ى وض#عها الح#الي           ) الروافع  ( صعوبة دخول وتحريك المعدات الميكانيكية       .1

حيث تتميز أغلب بس#اتين النخي#ل القديم#ة ب#أن الزراع#ة فيه#ا غي#ر منتظم#ة والمس#افات ب#ين األش#جار                         
ت خض#ر أو  وغالبا ما يشغلها زراعات بينية أخرى س#واء آان#  ، ضيقة ال تسمح بمرور هذه المعدات       

 .  محاصيل حقلية أو أشجار فاآهة
 .صعوبة تشغيل هذه المعدات حيث تحتاج عمالة فنية .2
 . اإلرتفاعات العالية التي قد تصل إليها أشجار النخيل والتي يعلو مستوى الروافع .3
 .بطء إنجاز العمل المطلوب مقارنة بسرعة إنجازه من قبل العامل تحت ظروفنا المحلية .4
 . في أسعار تلك المعدات في حالة إستخدامها في المزارع الحديثةاألرتفاع الكبير .5

      ولهذه األسباب لم تحصل هذه الروافع الميكانيكية على القناعة الكافية تحت ظروف المزارع القديمة 
مم#ا أعط#ى إهتمام#ًا خاص#ًا ل#آلالت الميكانيكي#ة البس#يطة الت#ي تخ#دم النخل#ة م#ن األرض أو                   ، والمتزاحمة  

 . م النظام النصف إلى ويشمل الساللم بأنواعها المختلفةإستخدا
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 : التلقيح اآللي للنخيل  : 4-4-1
 وتعتمد عملية التلقيح اآلل#ي عل#ى ع#املين         

 : أساسيين 
 : إستخالص حبوب اللقاح . 1 

وتبدأ بجم#ع الطل#ع الم#ذآر الناض#ج وتش#ق           
، طوليًا وتستخرج منها الش#ماريخ الم#ذآرة      

ويراع#ى ع#دم    . ص#ة وتجفف ف#ي غرف#ة خا     
تعرض اللقاح أثناء تجفيفه للحرارة العالية      

ويفض##ل أن ، أو ألش##عة الش##مس المباش##رة  
تك#ون درج##ة ح#رارة غرف##ة تجفي#ف الطل##ع    

ْ م مع التهوية الجيدة لتقليل 32-28ما بين 
الرطوبة النس#بية داخ#ل الغرف#ة لمن#ع تعف#ن         

-48وتتراوح مدة التجفي#ف م#ن       . األزهار
خالص حب###وب ث###م ي###تم إس###ت  ،  س###اعة72

اللقاح من النورات إم#ا ي#دويًا أو بإس#تخدام          
وتنش####ر ، آل###ة إس###تخالص حب###وب اللق###اح    

،  ساعات داخل غرفة التجفيف لخفض نسبة الرطوب#ة 6حبوب اللقاح المستخلصة على ورق وتترك لمدة   
ل الم#ؤثرة  وأن العناية بتجهيز وإعداد اللقاح م#ن العوام#     . ثم تؤخذ وتخلط مع مادة مالئة ويلقح بها مباشرة        

 .في نجاح عملية التلقيح وبالتالي عقد الثمار
 : توصيل حبوب اللقاح إلى قمة النخلة . 2

ويتم توصيل حبوب اللقاح إلى قمة النخلة بعدة طرق منها إستخدام الساللم بأنواعها المختلفة أو بإستخدام       
م##ة عل##ى عج##الت تجره##ا أب##راج رافع##ة ذات منص##ات متحرآ##ة ألعل##ى وأس##فل وقائ (المع##دات الميكانيكي##ة 
وي##تم التعفي##ر بخل##يط م##ن حب##وب اللق##اح ودقي##ق القم##ح أو مس##حوق ب##درة التل##ك أو      ). ج##رارات ميكانيكي##ة

، ) من الم#ادة المالئ#ة     9:  من حبوب اللقاح     1بنسبة  (مسحوق بقايا األزهار المذآرة آمواد حاملة أو مالئة       
وط الصادر من أسطوانات الضغط المحمولة ويستخدم لهذا الغرض ملقحات منها ما يعمل بالهواء المضغ

 .ومنها الملقحات اليدوية، على الرافعة
بإيج#اد أجه#زة   ) التقليم والتلقيح ( آما أجريت محاوالت عديدة لميكنة عمليات خدمة رأس النخلة           

وق#د أس#تخدم ف#ي البداي#ة آالت بس#يطة يدوي#ة       . ومعدات تستخدم من األرض دون اللجوء إلى إرتقاء النخلة  
عباره عن منفاخ وأنابيب معدنية خفيفة يمكن عن طريقها دفع حبوب اللقاح إل#ى األغ#اريض المؤنث#ة ف#ي              
قمة النخل#ة وبتط#ور فك#رة التلق#يح اآلل#ي إس#تخدم آل#ة تعفي#ر المبي#دات بع#د إدخ#ال بع#ض التع#ديالت عليه#ا                      

كانيكي#ة وميكانيكي#ة   بإستخدام أنابيب طويلة تصل لقمة النخلة ثم تطورت إلى إس#تخدام عف#ارات نص#ف مي             
وف#ي الم#زارع   . إليصال حبوب اللقاح إلى األغاريض المؤنثة بواسطة أنابيب بالستيكية أو معدنية خفيف#ة            

ميكانيكي##ة ذات مح##رك وتتح##رك بواس##طة عجلت##ين وتق##وم بض##غط  ) ملقح##ات ( الكبي##رة تس##تخدم عف##ارات 
ومنه#ا تص#ميم مق#ص    ، تقييمه#ا وتجربته#ا   ويوجد العديد من اإلبتكارات جاري      . اللقاح بقوة إلى قمة النخلة    

ويمك#ن ربط#ة بالس#لم الخ#اص بالرافع#ات المس#تخدمة ف#ي           ، هيدروليكي إلستخدامه في إجراء عملية التقليم     
 .خدمة األشجار أو يقوم العامل بحمله وأرتقاء النخلة 

  
 :إدخال أصناف جديدة  : 4-5

 ال##دول المنتج##ة للتم##ور م##ن إدخ##ال إن تقني##ة إآث##ار النخي##ل بزراع##ة األنس##جة  ش##جعت العدي##د م##ن
أصناف جديدة تتميز بصفات ثمرية جيدة وتتمتع بإنتاجية عالي#ة بإس#تيرادها م#ن ش#رآات متخصص#ة ف#ي            

فعلى سبيل المثال في جمهورية مصر العربية ت#م إس#تيراد ح#والي             . إنتاج النخيل بزراعة األنسجة النباتية    
اف المختلفة أغلبه#ا م#ن الب#ارحي وبع#ض األص#ناف          ألف شتلة نخيل ناتج زراعة أنسجة من األصن        120
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وتم#ت أقلم#تهم ف#ي المش#تل ث#م ت#م       ، األخرى منها مجهول ـ دقلة نورـ الشيش#ي ـ نب#وت س#يف ـ نبت#ة عل#ى         
توزيعها على المزارعين وزراعتهم في المناطق المالئمة لها في الوجه البحري واألراضي الص#حراوية               

ل#ف ش#تلة م#ن األص#ناف الجاف#ة المحلي#ة أص#ناف برتم#ودا وس#كوتي                   أ 28بإلضافة إل#ى إس#تيراد      . الجديدة
وت#م إآثاره#ا بزراع#ة األنس#جة     ، وملكابي وآان ق#د أخ#ذت الم#ادة النباتي#ة م#ن جن#وب ال#وادي م#ن أس#وان                  

وتم أقلمتها وتوزيعها للمزارعين بسعر مدعم لزراعتها في جنوب الوادي وفي مشروع توشكي  ، بفرنسا  
 .ودرب األربعين

 غرس##ة نخي##ل ن##اتج زراع##ة األنس##جة م##ن أص##ناف برح##ي 1000ريا ت##م أيض##ًا إس##تيراد وف#ي س##و 
وف#ي الس#ودان ت#م إس#تقدام أص#ناف عالمي#ة مث#ل المجه#ول ـ الخ#الص ـ البرح#ي                 . ومجه#ول ونبت#ة س#يف   

 أل#ف فس#يلة ن#اتج      200وف#ي المغ#رب ت#م توزي#ع م#ا يق#رب م#ن               . وزراعتها تحت ظروف مناخي#ة مختلف#ة      
 . صناف الجيدة ومقاومة لمرض البيوض بالمجان على المزارعينزراعة األنسجة من األ

  بع##ض األص##ناف م##ن القط##ر العراق##ي بل##غ ع##دد   1998واألردن أيض##ًا أدخل##ت ح##ديثًا ف##ي ع##ام  
 . فسيلة من عدة أصناف مختارة ومالئمة للظروف المناخية باألردن9000الفسائل حوالي 

 رمزرعة نخيل ناتج زراعة أنسجة صنف برحي في مص
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 : إستخدام المكافحة المتكاملة آلفات النخيل والتمور-4-5-1
دلت التجارب على إنه ال يمكن القضاء تمامًا على اآلفات والتخلص منها بشكل مرضي ومقبول              

بإتباع أى من الطرق المكافحة المعروفة بمفردها لذا يتحتم إتباع برامج تجمع أآثر من طريقة من ط#رق       
. ذلك إعتمادًا على المعطيات البيئية المختلفة ومن هنا آانت فكرة المكافحة المتكاملة       المكافحة المعروفة و  

 � زراعي#ة   �ميكانيكي#ة   (بإدخ#ال عناص#ر مقاوم#ة أخ#رى         ،  وبها نبتعد عن اإلعتماد الكلي على المبيدات      
لس#لبيات  وبالت#الي يع#الج ا    ، وقد ذآرت بالتفصيل ف#ي الب#اب الخ#امس        ) الخ  .... أصناف مقاومة  �بيولوجية  

وتق#ل تكلف#ة اإلنت#اج ويص#ير اإلنت#اج مربح#ًا وتتحس#ن جمي#ع             ، واألضرار التي تنتج عن إستخدام المبيدات     
ويمكن حصر العناصر األساسية للمكافحة المتكاملة آلف#ات النخي#ل ومس#تلزمات تنفي#ذها       . خصائص البيئة 

 :فيما يلي 
المع#دات المس#تخدمة ف#ي خدم#ة أش#جار       نظاف#ة  اآلالت و   -زراعة األصناف المقاومة    : طرق وقائية      .1

واإلهتم#ام بإض#افة الكبري#ت الزراع#ي     ،  تخمير األس#مدة العض#وية قب#ل إس#تعمالها         -النخيل وتطهيرها   
 .إلى التربة للوقاية من األمراض واآلفات الكامنة في التربة

لنخي#ل م#ن     اإلهتم#ام بعملي#ات الخدم#ة األرض#ية ل         -إختيار مسافات الزراعة المناسبة     : طرق زراعية    .2
 إس##تعمال -وخدم##ة رأس النخل##ة م##ن تقل##يم وخ##ف الثم##ار وجن##ي المحص##ول      ، عزي##ق وري وتس##ميد 

 .المصائد بأنواعها المختلفة
 .إستخدام األعداء الحيوية بمختلف أنواعها: طرق حيوية    .3
 .إستخدام مبيدات من أصل نباتي أو طبيعي أو مصنعة: طرق آيماوية  .4
 .لتشريعات لمكافحة اآلفات الزراعية والوقاية منهاسن القوانين وا: طرق تشريعية  .5
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 الباب الخامس
   
 

 أمراض وآفات النخيل في الوطن العربي 
 

   واألآاروسيةInsects          تتعرض أشجار النخيل في الوطن العربي للعديد من اآلفات الحشرية 
Mites    والمرض#يةDiseases  والنيماتودي#ة Nematodes والقواق#ع   Snails  والطي#ورBirds 
وتس#بب اإلص#ابة باآلف#ات نقص#ًا آبي#رًا ف#ي المحص#ول آم#ا           . Rodents والق#وارض    Batsوالخفافيش  

آما تحدث تدهورًا شديدًا في عم#ر األش#جار وق#د ت#ؤدي بع#ض اآلف#ات مث#ل         ، ونوعا أو تتلفه عند تخزينه      
 .لمصابةسوسة النخيل الحمراء أو مرض البيوض إلى الموت المحقق للنخلة ا

وتعتب#ر المكافح#ة الس#ليمة له#ذه اآلف#ات م#ن            ، وتتعرض النخلة بجمي#ع أجزائه#ا لإلص#ابة باآلف#ات                  
م#ع التأآي#د عل#ى المكافح#ة      ، العمليات اإلقتصادية الهام#ة الت#ي ت#ؤثر عل#ى زراع#ة النخي#ل وإنت#اج التم#ور                   

 .المتكاملة وإستخدام المكافحة الحيوية
بع#ض ه#ذه اآلف#ات تس#بب     ،  من آفات النخي#ل والتم#ور ف#ي ال#وطن العرب#ي             وقد تم تسجيل العديد         

أض##رارًا خطي##رة ويطل##ق عليه##ا اآلف##ات الرئيس##ية وال##بعض األخ##ر أض##رارًا غي##ر ملحوظ##ة ويطل##ق عليه##ا  
وعادة ما توجه عمليات المكافحة إلى اآلفات الرئيسية حتى تكون ذات م#ردود إقتص#ادى            . اآلفات الثانوية 

 .مجزي
أهم اآلفات الحشرية واألآاروسية والمرضية التي تصيب النخي#ل         ) 2،  1(لجداول رقم   وتوضح ا 
وفيم#ا يل#ى إس#تعراض أله#م ه#ذه اآلف#ات الت#ي تتع#رض له#ا أش#جار النخي#ل ودورات                    . في ال#وطن العرب#ي    

 . وأساليب الوقاية المتبعة، وأعرض اإلصابه بها، حياتها والضرر الذى تسببه
 

 Insect Pestsاآلفات الحشرية : أوال 
 :تقسم اآلفات الحشرية التي تصيب أشجار النخيل وفقا لموقع اإلصابة إلى 

 :ا ـ حشرات تصيب الجذور 
  :Termites) األرضة ( ـ النمل األبيض 1

  وينتشر النمل األبيض في آل من العراق Microcerotermes Diversus: االسم العلمي 
ويع##يش معيش##ة إجتماعي##ة ف##ي ش##كل    .  دنق##ال بالس##ودان ومص##ر وأيض##ًا تنتش##ر بش##كل وب##ائي ف##ي منطق##ة    

 :ويوجد منه نوعين، مستعمرات
تع##يش وته##اجم األخش##اب الجاف##ة واألش##جار وتتمي##ز ب##نفس خ##واص      : النم##ل األب##يض ف##وق األرض    .1

  فرد فقط وليس لها عالقة بالتربة300-100ناخرات األخشاب وتتكون مستعمراتها من حوالي 
 أنواع هذه المجموعة من أش#د أن#واع الن#اخرات خط#ورة حي#ث تع#يش                 : النمل األبيض تحت األرض      .2

 ألف إلى أآثر من 50مرتبطة بالتربة إرتباطًا وثيقًا ويتراوح عدد أفرادها في المستعمرة الواحدة من 
وال ت#رى ب#العين وي#تم التع#رف     ، مليون وتهاجم أى مادة سليولوزية أو مشتقاتها ف#وق س#طح األرض         

وتتكون المستعمرة من أفراد متناسلة وهى الذآور واإلناث وأفراد ، اد اإلصابةعلى وجودها بعد إشتد
ويه##اجم النم##ل األب##يض أش##جار ونبات##ات آثي##رة وم##ن بينه##ا النخي##ل   ، عقيم##ة ه##ى الجن##ود والش##غاالت 

وخاص##ة أش##جار النخي##ل الض##عيفة والفس##ائل الص##غيرة ف##ي المن##اطق غي##ر المروي##ة والت##ى تع##انى فيه##ا  
ش حيث تهاجم شغاالت األرض الموجودة في الترب#ة منطق#ة الج#ذور وتحف#ر انفاق#ا      األشجار من العط 

قد تمت#د للس#اق  ويبن#ي النم#ل أنفاق#ا م#ن الترب#ة عل#ى س#طح الس#اق ليحم#ى نفس#ه  داخله#ا م#ن الض#وء                          
ويهاجم قواعد األوراق ويتغذى عل#ى األنس#جة ويتس#بب    ، واألعداء الطبيعية صاعدا إلى رأس النخلة  

 . جار وفي حالة إصابة الفسائل الصغيرة قد يؤدى إلى موتهافي ذبول األش
وتظهر افراد النمل األبيض عادة في الربيع والص#يف ف#ي المن#اطق الس#احلية ث#م تتن#اقص أع#داده            

أما في المناطق الداخلية فتظهر في شهر مايو وحت#ى س#بتمبر ث#م تتن#اقص أع#داده               ، نوعا ولكنه ال يختفي     
 .ويختفي في الشتاء
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 :حة المكاف
إزالة األنفاق الطينية من على األجزاء المص#ابة عل#ى س#طح ج#ذع النخل#ة  بغ#رض تع#ريض                    .1

 .أفراد األرض للطيور والنمل العادي وغيره من المفترسات
 اإلهتم##ام بعملي##ات خدم##ة المحص##ول م##ن ري وتس##ميد وع##ذق وخصوص##ا ال##ري ألن النم##ل     .2

 . يوجد في المناطق المروية بنظاماألبيض ال يهاجم إال األشجار التى تعانى من العطش وال
 .  يمكن إستعمال مصائد النمل األبيض للكشف عن اإلصابة .3
 س#م ويوض#ع في#ه    30 سم منه وبعرض 50عمل خندق حول جذع النخلة بالكامل وعلى بعد     .4

 .أو ترش األشجار المصابة أو المراد وقايتها بالمبيد، المبيد الموصى به في آل منطقة 
 

  :Scarabaed ـ جعل النخيل  2
 وتنتش##ر ه##ذه اآلف##ة ف##ي األراض##ى الرملي##ة     Phyllgnathus Excavatus: االس##م العلم##ي  

وتوجد يرقاته#ا وه#ى الط#ور الض#ار ح#ول أش#جار النخي#ل ف#ي         . بجمهورية مصر العربية في شمال سيناء 
منطقة الجذور حيث تهاجم الجذور وقواعد السعف وتحدث به#ا ج#روح وتج#اويف وق#د تتس#بب ف#ي م#وت          

وق##د ل##وحظ آث##رة وج##ود اليرق##ات ف##ي النخي##ل المس##مد     ، ألش##جار الض##عيفة والفس##ائل الحديث##ة الزراع##ة    ا
 . باألسمدة العضوية حيث تعيش وتتغذى على المادة العضوية أو أجزاء النخيل المتحللة

اليرق#ة م#ن الن#وع الجع#الي لونه#ا      ، وتضع األنث#ى الب#يض ف#ي الس#ماد البل#دى ويفق#س إل#ى يرق#ات              
 مم بينما 7-5واليرقة حديثة الفقس طولها ما بين ، ل للبني الخفيف بها أرجل صدرية واضحة        أبيض يمي 

 مم ثم تتح#ول إل#ى ع#ذراء تخ#رج منه#ا الحش#رة الكامل#ة وه#ى                 40-60اليرقة التامة النمو يبلغ طولها من       
ق##ة ويتمي##ز ال##ذآر بوج##ود تجوي##ف ف##ي منط،  م##م 20-26خنفس##اء لونه##ا بن##ى غ##امق يت##راوح طوله##ا ب##ين  

 .الصدر الذى يوجد في مقدمته قرن على شكل قوس للخلف وتنجذب للمصايد الضوئية
 :المكافحة 

يمكن االعتماد على المصايد الضوئية لصيد الحشرات الكاملة وقتلها آم#ا يمك#ن إس#تخدام مبي#د الفي#وردان          
 وعل#ى   س#م ح#ول الج#ذع   10-20جم لكل نخلة حيث تنثر في خندق دائرى بعمق        20-30المحبب بمعدل   

 .  سم منه ثم يغطى وتروى التربة50بعد 
 :ب ـ حشرات تصيب الجذوع 

  : Palm Stem Borer:  ـ حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة 1
 وينتش#ر ه#ذا الحف#ار ف#ي آثي#ر م#ن من#اطق        Pseudophilus Testacueus :       االس#م العلم#ي   

والبحرين وقطر ، عمان ، ملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في الم، زراعة النخيل في العراق
وجمهورية مصر العربية والجزائر وتس#بب أض#رارًا آبي#رة ف#ي     ، واليمن  ، واألمارات العربية المتحدة    ، 

 .النخيل
مس##تطيلة الش##كل ، والحش##رة الكامل##ة ن##وع م##ن الخن##افس الكبي##رة لونه##ا أس##مر محم##ر غي##ر المع##ة   

 م#م  22 م#م وط#ول ال#ذآر       37يبل#غ ط#ول األنث#ى       ، من الجس#م بقلي#ل      قرون اإلستشعار أطول    ، ومسطحة  
ويفق#س الب#يض بع#د    ، وتضع األنثى بيضها تح#ت الك#رب واأللي#اف عل#ى ج#ذع النخل#ة القري#ب م#ن قمته#ا               

حيث تحدث أنفاقًا في الكرب األخضر وتتغذى بداخل#ه قراب#ة ال#ثالث             ، أسبوعين وتحفر اليرقات الصغيرة   
ويستدل على وجود اليرقة ظهور ألياف حمراء ، خل الجذع لقضاء فترة الشتاء شهور ثم تغادره لتحفر دا

وق#د ت#ؤدي آث#رة األنف#اق ف#ي الج#ذع       . آما تصحب اإلصابة ظه#ور أص#ماغ  ، مهضومة تسد منافذ الثقوب    
وبه#ذا تض#عف النخل#ة وق#د ت#ؤدي إل#ى       ، إلى تم#زق األنس#جة والح#زم الوعائي#ة الت#ي تحم#ل الغ#ذاء والم#اء                 

 . ا ما تعرضت لرياح شديدةإنقصافها إذ
واليرقة سمنية اللون بيضاء عديمة األرجل وهى الطور الض#ار ويبل#غ طوله#ا عن#د إآتم#ال النم#و           

 سم  وعن#دما تص#ل اليرق#ة إل#ى إآتم#ال النم#و فتقت#رب م#ن س#طح الج#ذع وتص#نع غرف#ة تتح#ول                        5حوالي  
 .بداخلها إلىعذراء تخرج منها الحشرة الكاملة

. وللحفار جيل واحد في السنة،  أسابيع 3 شهور والعذراء حوالي 10 حوالي والطور اليرقي يستغرق
وتشتد اإلصابة بهذا الحفار عندما تكون األشجار ضعيفة ومتقدمة في العمر وإرتفاع الرطوبة من 
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وعمومًا اإلصابة بحفار الساق تقلل من عمر الشجرة وإنتاجها آمًا . العوامل التي تؤدي إلى شدة اإلصابة
 .ونوعًا

 :المكافحة 
الخدمة الجيدة للنخلة واإلعتدال في الري وزيادة المس#افات ب#ين األش#جار لخف#ض نس#بة الرطوب#ة            

وف##ي الع##راق توج##ه المكافح##ة بالمبي##دات نح##و ط##ور الحش##رات الكامل##ة      . وبالت##الي خف##ض ش##دة اإلص##ابة  
يولي#و بمس#حوق   وعادة ما يعفر الك#رب واللي#ف ف#ي أول ش#هر     ، خصوصًا قبل وضع البيض على الشجرة 

وق#د يك#افح الحف#ار بحق#ن        ، وقد أظهرت هذه المعامالت آفاءة عالية في مكافحة الحفار        ، الدرين أو اندرين  
مبيد السوبرا سيد في جذع النخلة آما هو متبع في بعض الدول مثل قط#ر وق#د أعط#ت نت#ائج ال ب#أس به#ا             

 . ولكنها شاقة ومكلفة وغير عملية% ) 70حوالي (
 
 :The Sunt Macrotoma: السنط  حفار ساق - 2

وتوجد هذه الحشرة ف#ي مص#ر عل#ى أش#جار الس#نط       Macrotoma Palmata: األسم العلمي 
 .  والجميز والتوت وتصيب أشجار النخيل وعوائل أخرى عديدة منها المشمش والرمان والمانجو

خيطى يكون ف#ي ال#ذآر   قرن اإلستشعار ،  سم لونها بنى غامق 5والحشرة الكاملة طولها حوالى            
أطول من األنثى والحشرة لها قدرة عالية على الطيران واليرقة إسطوانية عديم#ة األرج#ل لونه#ا آريم#ي                   

 .   سم وهى الطور الضار7طولها نحو
 25وتضع األنثى البيض على ساق األشجار في الشقوق واألم#اآن الض#عيفة ويفق#س بع#د ح#وإلى                        

تتعمق وتتغذى وتنمو حتى تصل إلى إآتمال النمو فتقترب من سطح الجذع يوم وتخترق اليرقات الساق و
وتصنع غرفة تتحول ب#داخلها إل#ى ع#ذراء تظ#ل به#ا قراب#ة الش#هر ث#م تخ#رج الحش#رة الكامل#ة تارآ#ة ثق#ب                    

 . سم ويستغرق الجيل الواحد حوالى ثالث سنوات 2-3بيضاوي قطره من 
تج#ة ع#ن دخ#ول اليرق#ات الحديث#ة وعليه#ا ن#واتج الحف#ر           ومن مظاهر اإلصابة  وج#ود الثق#وب النا               

أيض#ا وج#ود ثق#وب خ#روج الحش#رة      ، وآذلك وجود نشارة ليفية بارزة نوعا على ساق األشجار المصابة          
وق###د تمه###د اإلص###ابة  بحف###ار س###اق الس###نط إلص###ابة أش###جار النخي###ل بسوس###ة النخي###ل الحم###راء  .  الكامل###ة

 . ومستعمرات النمل األبيض
 :المكافحة 
وف#ي مص#ر   .  تكافح آالحشرة السابقة مع إزالة أشجار السنط المصابة المجاورة ألشجار النخيل          

ترش األشجار المصابة مرتين في موسم خروج الحش#رات الكامل#ة بمحل#ول مبي#د الس#يديال أو الباس#ودين                    
 .  يوم21لتر ماء بين الرشة واألخرى 100/  سم 300بمعدل 

  : Fruit Stalk Borer ـ حفار عذق النخيل 3
ف###ي ،  وينتش###ر ف###ي الع###راق ودول الخل###يج العرب###ي Oryctes Elegans: واس###مه العلم###ي        

والمملك##ة العربي##ة الس##عودية وقط##ر وغي##ر منتش##ر بكث##رة ف##ي       ، واإلم##ارات العربي##ة المتح##دة   ، البح##رين
 .  جمهورية مصر العربية ويوجد فقط في الوادى الجديد

مم وهى الط#ور الض#ار حي#ث تق#وم بحف#ر نف#ق س#طحى مكش#وف ف#ي          35 والحشرة الكاملة طولها حوالى    
وفي آل الحاالت تسبب اإلص#ابة  آس#ر الج#زء المص#اب     ، الجريد وقواعد السعف األخضر وفي العذوق       

وتعتبر إصابة العذوق أآثر ضررًا حيث تتغذى الحشرات عليها فتؤدى إلى ضعف الثمار وصغر حجمها 
 .   آسر العذق فتذبل الثمار التى عليه وتجفوقد تؤدى اإلصابة  الشديدة إلى

وتظه#ر الحش#رة الكامل#ة م#ن ش#هر م#ارس وحت#ى أآت#وبر وتض#ع          ، وللحفار جيل واحد في الس#نة   
اإلناث بيضها على قواعد السعف األخضر والعذوق وعلى سيقان النخيل الضعيف والميت حديثًا ويفق#س    

م##م 60د ف#ي النم##و حت##ى يص#ل طوله##ا إل##ى   الب#يض بع##د ح##والي أس#بوع ع##ن يرق##ات ص#غيرة مقوس##ة ت##زدا   
 شهور واليرقات ال تسبب ض#ررا مباش#را ألنه#ا تع#يش داخ#ل س#يقان       9-10ويستغرق الطور اليرقي بين    

التى تتحول بدورها إلى حش#رات آامل#ة   ، وتتحول اليرقات إلى عذارى في الربيع       .  أشجار النخيل الميتة  
 آف##ة رئيس##ية عل##ى أش##جار النخي##ل ويس##بب أض##رارًا     ويعتب##ر حف##ار الع##ذوق  .  بع##د ح##والى ثالث##ة أس##ابيع  

 .  إقتصادية
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 :المكافحة 
وه#ى ته#اجم النخي#ل الض#عيف      ، وألن الحشرة تعيش مختفية داخل الثق#وب ف#إن مقاومته#ا ص#عبة                  

ويتبع في مقاومته#ا نف#س األس#لوب الم#ذآور ف#ي مقاوم#ة حف#ار        ، المهمل أآثر من النخيل المعتنى بخدمته      
 . لعناية بخدمة األشجار واإلعتدال في الري ومراعاة مسافات الزراعةساق السنط مع ا

مع اإلهتمام بإزالة أم#اآن توال#ده ف#ي األش#جار الميت#ة ح#ديثًا وأيض#ًا الع#راجين القديم#ة وال#تخلص                   
وق#د تنج#ذب الحش#رة للض#وء ل#يًال ف#ي أش#هر الص#يف ل#ذا ف#إن اس#تعمال المص#ايد الض#وئية                          ، منها بالحرق 

 .  وقد تكافح بإستخدام المبيدات، لكثير منها يساعد على قتل ا
  :Indian Palm Weevil) الهندية أو اآلسيوية(  ـ سوسة النخيل الحمراء 4

  وه###ذه الحش###رة تعتب###ر م###ن أخط###ر Rhynchophorus Ferrugineus: االس##م العلم###ي      
س##تان وتايالن##د الحش##رات عل##ى أش##جار النخي##ل وتنتش##ر ه##ذه اآلف##ة ف##ي جن##وب ش##رق آس##يا ف##ي الهن##د وباآ   

 ومنه##ا إنتقل##ت 1985وأندونس##يا والفلب##ين وأنتقل##ت إل##ى منطق##ة الخل##يج لدول##ة اإلم##ارات ف##ي أواخ##ر ع##ام    
وأش##ير إل##ى وجوده##ا ف##ي   ، ت##دريجيًا إل##ى آاف##ة دول الخل##يج والمملك##ة العربي##ة الس##عودية وقط##ر ومص##ر     

 . موريتانيا
ظل#ت  ، هود المبذول#ة ف#ي مكافحته#ا      ومنذ دخولها منطقة الخليج في منتصف الثمانينات ورغم الج        

. وما زالت هذه الحشرة تتسبب في القضاء على أعداد آبيرة من النخي#ل ف#ي المن#اطق الت#ي إنتش#رت فيه#ا           
وتكمن خطورة هذه الحشرة صعوبة إآتشاف اإلصابة  في المراحل األولى وفي أنها تكمل مراحل حياتها 

 .ف نتناولها بشيء من التفصيلونظرًا ألهمية هذه اآلفة سو، داخل جذع النخلة 
 تصيب الحشرة آل أصناف النخيل داخل منطقة اإلصابة  وآذلك تصيب نخيل الزين#ة والحش#رة         

 م#م لونه#ا برتق#الى يمي#ل إل#ى اإلحم#رار ويوج#د عل#ى         35-40الكاملة سوسة آبيرة الحجم طوله#ا م#ا ب#ين       
ش#رة ألخ#رى وله#ا خرط#وم طوي#ل      الصدر من الجهة الظهرية بقع سوداء تختلف في العدد والشكل م#ن ح          

، جسم الحشرة صلب مسلح بطبقة قوية من الكيتين بطيئة على الطيران، أآثر طوال فى الذآر عن األنثى 
 . وال تنجذب للمصايد الضوئية

واليرق##ة وه##ى الط##ور الض##ار يبل##غ طوله##ا        
 م##م وه##ى بيض##اوية   35-55عن##د اآتم##ال نموه##ا 

ألرج#ل لونه#ا   عديم#ة ا ) غليظ#ة م#ن الوس#ط     (الشكل  
وأجزاء ف#م  ، أبيض مصفر ولها رأس أحمر مسود    

، له##ا ق##درة مح##دودة عل##ى الحرآ##ة  ، قارض##ة قوي##ة 
تتغذى اليرقة بشراهة على األنسجة الوعائية داخل    
جذع النخلة محدثة أنفاقا في جميع االتجاهات وب#ذا    
تدمر األنسجة الداخلية وتترآه#ا هش#ة تش#به نش#ارة           

م##و عليه##ا الفطري##ات    الخش##ب الرطب##ة وبالت##الى تن  
 . الرمية
تت##زاوج الحش##رات ع##دة م##رات ث##م تض##ع            

اإلن##اث الب##يض ف##رادى ف##ي الج##روح الناتج##ة ع##ن     
وأحيان##ا تنف##ذ اإلن##اث ، التقل##يم أو أم##اآن فص##ل الفس##ائل وحف##ر الفئ##ران وأنف##اق بع##ض الحش##رات األخ##رى  

جة الطرية لقواعد الس#عف وتض#ع    بجسمها األنسيابىإلى قواعد األوراق وتعمل حفر بخرطومها في األنس        
الط##رف القاع##دي ع##ريض وال ،  م##م 2-3طول##ه ، الب##يض لون##ه أب##يض ،  بيض##ة 200-500األنث##ى م##ن 

 أيام حسب درجة الحرارة وتصل نسبة الفق#س إل#ى   2-5يفقس إال في األنسجة الرطبة ويفقس البيض بعد        
 ش#هر تتح#ول بع#دها    1-2ه#ا بع#د  وتتغذى اليرقات على األنسجة الرطب#ة حت#ى يكتم#ل نمو     % 95أآثر من   

 م#م تنس#جها اليرق#ة م#ن الي#اف وأنس#جة          50-60إلى عذراء داخل شرنقة ليفية برملي#ة الش#كل طوله#ا م#ن              
 أسابيع ثم تخرج الحشرة الكاملة لتعيد دورة   2-3الجذع التى دمرتها أثناء التغذية تمكث العذراء فيها من          

ى أآث#ر م#ن جي#ل داخ#ل النخل#ة الواح#دة طالم#ا ت#وفرت             وق#د تقض#   ،  أجيال متداخلة    3-4وللحشرة  .  الحياة
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وق#د تختف#ي بع#ض الحش#رات الكامل#ة أثن#اء الب#رد الق#ارص أو الح#ر الش#ديد داخ#ل الترب#ة                         .  المادة الغذائية 
 . الرطبة
وقد لوحظ أن اإلصابة  تحدث في الفسائل الصغيرة والنخيل المثمر والمسن وإن آان#ت اإلص#ابة                  

 سنة آما لوحظت اإلصابة في أى مكان على النخلة فقد تكون في القم#ة أو        40ألآثر من   تقل في النخيل ا   
آ#ذلك يمك#ن إص#ابة النخي#ل المقط#وع      ، على أى جزء من الساق آما تمتد أحيانا إلى ماتحت سطح التربة            

الملقى على األرض وباقى س#اق النخل#ة المتص#ل ب#األرض طالم#ا أن درج#ة رطوب#ة ه#ذه األج#زاء تس#مح                         
 .  البيض واستمرار نمو اليرقاتبفقس

 :     مظاهر اإلصابة والضرر 
إصفرار وذبول السعف األخضر وسهولة نزع قواع#د الس#عف الموج#ودة عل#ى س#اق النخل#ة المص#ابة                   •

 .  حيث توجد في قاعدتي اليرقات واألطوار األخرى
 . ظهور سائل صمغى لونه بني محمر ذو رائحة آريهة على جذع النخلة المصابة •
هور نشارة خشبية متعفنة ممزوجة بالعصير الخلوى داخل الجذع نتيجة حف#ر وتغذي#ة اليرق#ات ف#ي                ظ •

وقد تشاهد تللك النشارة على األرض تحت النخي#ل  . منطقة اإلصابة على الجذع أو في قواعد السعف  
 . المصاب

موت الفسائل المصابة س#واء آان#ت هوائي#ة أو أرض#ية             •
 يمك##ن مالحظ##ة م##ع س##هولة ن##زع قلوبه##ا وعن##د نزعه##ا  

 . االطوار المختلفة للحشرة
موت القم#ة النامي#ة وانحنائه#ا ألح#د الجوان#ب ف#ي حال#ة                •

ح##دوث اإلص##ابة ف##ي منطق##ة الجم##ارة م##ع س##هولة ن##زع  
 . سعف القلب ومالحظة تآآل في قواعده

س##هولة آس##ر ج##ذع النخل##ة المص##ابة بفع##ل الري##اح م##ع      •
لف#ة  مالحظة األلي#اف المتهتك#ة وب#داخلها األط#وار المخت         

 .  للحشرة
ف##ي اإلص##ابات  المتقدم##ة يمك##ن س##ماع ص##وت تغذي##ة       •

 . اليرقات داخل الجذع
 :األهميةاالقتصادية للحشرة 

      تستمد سوسة النخيل الحمراء أهميتها وخطورتها م#ن        
آثير من الصفات والخواص المتعلقة باآلفة وأخرى متعلقة        

 :بالعائل آما يلي 
ار وأشجار النخيل وما األهمية اإلقتصادية العالية لثم .1

 .يمكن أن يقوم عليها من صناعات
عدم وجود نخيل منيع فكل أصناف النخيل عرضة لإلصابة حت#ى نخي#ل الزين#ة فض#ال ع#ن إنتش#ار              .2

النخي##ل وبعثرت##ه دون نظ##ام ف##ي آ##ل مك##ان ف##ي الص##حاري والودي##ان والواح##ات وداخ##ل المس##اآن      
صابة ومتابعة إنتشارها وعالجها والوقاي#ة      والبساتين زراعات مجمعة مما يجعل مهمة إآتشاف اإل       

 . منها ليس باألمر الهين
ص##عوبة إآتش##اف اإلص##ابة ف##ي المراح##ل األول##ى خاص##ة ف##ي حال##ة ع##دم الرعاي##ة البس##تانية الجي##دة      .3

 . ووجود العديد من الفسايل بجوار النخلة األم
ا ع##ن الم##ؤثرات وج##ود األط##وار غي##ر الكامل##ة وقض##ائها فت##رة نموه##ا وتطوره##ا داخ##ل النخل##ة بعي##د   .4

 . الخارجية وآذلك الحشرات الكاملة وقد تمضي أآثر من جيل داخل النخلة دون أن تخرج
شراهة اليرقات وتغذيتها في آل اإلتجاهات مما ينتج عنه الموت المحقق للنخيل المصاب في فترة              .5

 .صابةقصيرة نسبيا ويتوقف طول هذه الفترة على عمر وحجم النخلة المصابة ودرجة ومكان اإل
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طول فترة نشاط الحشرات الكاملة حيث توجد في مناطق اإلصابة م#ن فبراي#ر وحت#ى ن#وفمبر وق#د                    .6
 . تمتد إلى ديسمبر في حالة الشتاء الدافئ

ق##وة الحش##رات الكامل##ة وق##درتها عل##ى تحم##ل الظ##روف البيئي##ة المعاآس##ة وق##درتها البقائي##ة العالي##ة       .7
 . ة أفضل لإلنتشار والتأقلموقدرتها الفائقة على الطيران مما يعطيها فرص

 . وجود اإلصابات القمية التي يصعب بدرجة آبيرة إآتشافها أو عالجها .8
 . ندرة األعداء الحيوية التي رصدت على اآلفة في مصر وقلة فاعليتها .9
صعوبة إنتشار المبيدات التي يتم حقنها ووصولها ألماآن اإلصابة أثن#اء الع#الج وأيض#ا ص#عوبة          .10

 . لنخلة بالمبيدات أثناء الرش الوقائيتغطية آل أجزاء ا
حي#ث أن الح#رق ال يقض#ي عل#ى آثي#رمن األط#وار              ، صعوبة التخلص من النخيل المص#اب بش#دة        .11

الداخلية آما أن النخيل المدفون قد تخرج منه الحشرات الكاملة خاصة إذا آان#ت طبق#ة ال#ردم غي#ر              
 . آافية

 فق##د النخل##ة آلي##ة ب##ل يتج##اوزه عن##د  وف##ي حال##ة س##قوط النخي##ل المص##اب ال يقتص##ر الض##رر عل##ى .12
 .  سقوطها على األفراد أو ممتلكاتهم من مباني وحيوانات

 
 : المكافحة 

نظ##را لخط##ورة الحش##رة وأهميته##ا اإلقتص##ادية  آم##ا س##بق توض##يحه آ##ان م##ن الض##روري ع##دم       
عية اإلعتم#اد عل##ى أس#لوب واح##د ف##ي مكافح#ة الحش##رة وإس#تخدام برن##امج متكام##ل يش#مل المكافح##ة التش##ري     

 :والميكانيكية والزراعية والحيوية والكيماوية واإللتزام به ومتابعة تطبيقه آما يلي 
إجراء فحص دورى وحصر النخيل والمناطق المصابة وعرض النتائج بأمانة دون تهوين أو تهوي#ل    .1

 . حتى يمكن إتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب
 أجزاء ويوضع في حفر بعمق متر ويوضع عليها جي#ر ح#ى   إزالة النخيل المصاب بشدة ثم يقطع إلى  .2

 . أو يصب عليها محلول أحد المبيدات ويردم عليها بحيث اليقل سمك الردم عن نصف متر
عالج اإلصابات الحديثة والتي يتم إآتش#افها مبك#را بإزال#ة الج#زء المص#اب بآل#ة ح#ادة حت#ى األنس#جة              .3

أح##د المبي##دات الموص##ى به##ا أو إس##تخدام أق##راص     الس##ليمة الخالي##ة م##ن الب##يض واليرق##ات ورش##ها ب    
 قرص في الفجوة ثم تغطى باألسمنت جيدا بحيث تمنع تسرب الغ#از  2-5الفوستوآسين حيث يوضع    

وفي حالة اإلصابات المتوسطة أو المتقدمة نوعا فيتم التعامل معها بحقن محلول المبيد ف#ي   ، للخارج  
جانبين وذلك م#ن خ#الل ثق#وب ي#تم عمله#ا بإس#تخدام       مرآز اإلصابة وحولها من أعلى وأسفل وعلى ال       

 سم ثم تغطى أماآن الثقوب باألس#منت والرم#ل جي#دا دون    2-2.5 سم وبقطر   40-50مسمار طوله     
 .  ترك أجزاء مكشوفة تكون مدخل إلصابة جديدة

اتي#ة  الرش الوقائي لألشجار السليمة في مناطق اإلصابة بمحلول أحد المبي#دات الفس#فورية أو الكاربام      .4
 في األلف على أن يكون الرش غس#يل ل#رأس وج#ذع      2-4الموصي بها أومرآبات البيرثرويد بمعدل      

النخل##ة بالكام##ل وأن يتخل##ل ال##رش قواع##د األوراق م##ا أمك##ن وأن ي##تم ال##رش داخ##ل منطق##ة اإلص##ابة       
 . وخارجها لمسافة آيلومتر واحد من آخر نخلة مصابة

وإج##راء التقل##يم ف##ي ، ثن##اء فت##رة نش##اط الحش#رة الكامل##ة  تجن#ب ح##دوث أى أض##رار ميكانيكي##ة للنخي#ل أ   .5
 .الشتاء مع مكافحة اآلفات األخرى التي تحدث أضرار ميكانيكية آالفئران وحفارات النخيل األخرى

التعفير أو الرش بأحد محاليل المبيدات الموصي بها عق#ب فص#ل الفس#ائل ف#ي منطق#ة الفص#ل وآ#ذلك              .6
 . بعد التقليم

مون لتقليل تعداد الحشرات في المناطق المصابة حي#ث ينج#ذب آ#ال الجنس#ين إال          إستخدام مصايد الفر   .7
 . أن اإلناث تنجذب أآثر وبالتالى تقل فرصة حدوث إصابات جديدة

العناي##ة بالعملي##ات الزراعي##ة والبس##تانية بحي##ث تك##ون النخل##ة بحال##ة قوي##ة ونظيف##ة م##ع تقل##يم الفس##ائل        .8
 . سهل فحصها وإآتشاف أى إصابة بها في وقت مبكرالصغيرة التى حولها وتقليل عددها مما ي

عم##ل ب##رامج إرش##ادية للم##زارعين لش##رح خط##ورة اآلف##ة حت##ى ي##تم التع##اون المرج##و ب##ين الم##زارعين    .9
 . وأجهزة المكافحة
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التطبيق الحازم لقوانين الحجر الداخلى بعدم نقل فسائل أو أشجار النخيل أو الن#واتج الثانوي#ة م#ن           .10
 .  ومنتجاتهم المصنعة من المناطق المصابة إلى المناطق السليمةالجريد والخوص والليف

 :باإلضافة إلى أن هناك برنامج بحثي موازي لهذا البرنامج التطبيقي يشمل على 
 . البحث عن معامالت أو وسائل تقي النخيل من اإلصابة بالحشرة •
 قيا في المكافحةالبحث عن أعداء حيوية لهذه اآلفة ودراسة مدى إمكانية إستخدامها تطبي •
اإلقتصادية المزيد من الدراسات على النيماتودا الممرضة للحش#رات حي#ث ل#وحظ الت#أثير الق#وي                  •

لكثير من أنواع النيماتودا إذا وضعت على الحشرات مباش#رة ف#ي المعم#ل أم#ا ف#ي حال#ة التطبي#ق              
 .يجة اإلصابةفالنتائج آانت غير مرضية نتيجة التغيرات التي تحدث في الوسط داخل النخلة نت

تحسين ورفع آف#اءة المص#ايد الفورموني#ة ع#ن طري#ق إس#تخدام أفض#ل الفورمون#ات م#ع إس#تخدام                       •
أفضل تصميم للمصيدة والمحلول الغذائي المستخدم بداخلها ونوع المبيد وترآيزه إل#ى غي#ر ذل#ك               

اح ه#ذا باإلض#افة  إل#ى اإلقتص#ادية تقي#يم دوري آ#ل فت#رة لموق#ف اإلص#ابة وم#دى نج#              .  من نقاط 
.  عمليات المكافحة وتص#حيح األخط#اء وتحس#ين األداء طبق#ا لم#ا يس#تحدث م#ن بح#وث ودراس#ات             

أع##دت المنظم##ة العربي##ة ، ونتيج##ة اإلنتش##ار الس##ريع والوب##ائي له##ذه الحش##رة ف##ي ال##وطن العرب##ي  
للتنمي##ة الزراعي##ة مش##روعًا للمكافح##ة الحيوي##ة له##ا به##دف تط##وير وإس##تخدام التقني##ات الحديث##ة           

 .   الحيوية لوقف الزحف الوبائي لهذه الحشرةللمكافحة
 Beauveriaيفض###ل أن ي###تم ش###رح نت###ائج المش###روع بالمكافح###ة الحيوي###ة بإس###تخدام الفط###ر   •

Bassiana   إآتمل#ت م#رحلتين للمش#روع وبنج#اح ل#ذا أقت#رح إعط#اء        .  والمصائد الغي#ر ض#وئية
 . دور هنا لنتائج المشروعات، ويوجد المشروع في مصر

 
 :يب السعف والعراجين ج ـ حشرات تص

 :Frond Borerأو ثاقبة العراجين أو ثاقبة النخيل ) حفار السعف(ـ ثاقبة جريد النخيل1
  وتنتش#ر ه#ذه الحش#رة ف#ي منطق#ة الخل#يج العرب#ي        Phonapate Frontalis:  االسم العلم#ي         

حي#ث تص#يب الجري#د    وخليج عدن والبحر األحمر وفي طرابلس بليبيا وتصيب الجريد وع#راجين النخي#ل    
.  عل##ى األش##جار والجري##د الح##ديث القط##ع وأيض##ا الج##اف والمص##نع وآ##ذلك ل##وحظ إص##ابتها لس##اق النخل##ة   

س#م وتظه#ر م#ن م#ايو حت#ى أآت#وبر وله#ا        1-1.5والحشرة الكاملة خنفساء لونها بنى قاتم أو أس#ود طوله#ا    
 . جيل واحد في السنة

 س#م له#ا ث#الث     1.8-2.2فر طولها عند اآتمال النم#و       اليرقة مقوسة تشبه يرقات الجعال لونها أبيض مص       
 .  الفكوك قوية لونها بنى غامق، أزواج من األرجل الصدرية الكاذبة 

     م##ن أع##راض اإلص##ابة وج##ود تص##مغ ف##ي مك##ان اإلص##ابة عل##ى الس##اق أو الجري##د الح##ى وعن##د إزال##ة   
الجري#د عن#د منطق#ة اإلص#ابة     مم وق#د يتقص#ف   50-70التصمغ تظهر ثقوب الدخول الدائرية التى قطرها       

 .آذلك قد تنكسر العراجين عند إصابتها وتجف الثمار وتتساقط.  ويجف الجزء الطرفي منه
 :المكافحة 

تكافح الحشرة باإلعتناء بتقوية األشجار بالخدمة الجيدة وع#دم تع#ريض األش#جار للجف#اف الش#ديد            
وع##دم تخ##زين ، ب أثن##اء الش##تاء وحرق##ه م##ع تقل##يم الجري##د الج##اف والمص##ا، وخاص##ة ف##ي الترب##ة الرملي##ة 

آذلك بإستخدام المصايد الضوئية حي#ث تنج#ذب الحش#رة     .  الجريد الجاف ألنه يعتبر مصدر دائم لالصابة      
 . لها وال ينصح بإستخدام المبيدات

 
  :Date-Palm Scaleـ حشرة النخيل القشرية 2 

وتنتش#ر  ) البارلتوري#ا (رية البيض#اء  الحش#رة العش#   Parlatoria Blancherdi: االس#م العلم#ي          
ه##ذه الحش##رة ف##ي معظ##م من##اطق زراع##ة النخي##ل ف##ي الع##راق ودول الخل##يج والمملك##ة العربي##ة الس##عودية       
وجمهورية مصر العربي#ة ودول المغ#رب العرب#ي والس#ودان آم#ا تنتش#ر ف#ي إي#ران وباآس#تان والوالي#ات            

وتظه#ر عل#ى ش#كل    ، ورة بالنس#بة لنخي#ل التم#ر   المتحدة وتعتبر م#ن أآث#ر الحش#رات إنتش#ارًا وأآثره#ا خط#             
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سرتها ، وقشرة األنثى بيضاوية ضيقة رمادية اللون ، حراشيف صغيرة منبسطة رمادية ذات سرة داآنة 
 . مم قشرتها بيضاوية مغبرة اللون3الحورية لونها رمادى غامق أو أحمر قاتم طولها ، جانبية 
وت#زداد عل#ى    ، ة عل#ى س#طح الخ#وص والجري#د األخض#ر            وتوجد الحشرات بأع#داد قليل#ة أو آثي#ر               

حيث تفضل الحش#رة المن#اطق المظلل#ة م#ن     ، الفسائل والنخيل الصغير وتقل اإلصابة  في النخيل المرتفع       
ويالحظ أن اإلصابة تترآز على ، األشجار حتى تكون بعيدة عن ضوء الشمس وفي درجة رطوبة عالية 

آم#ا أن الج#زء القاع#دى م#ن الجري#د يك#ون أش#د        ، جهنا إلى قلب النخل#ة      جريد األدوار السفلية وتقل آلما ات     
إص##ابة  وق##د تغط##ى س##طح الس##عف األخض##ر بالكام##ل ف##ي حال##ة اش##تداد اإلص##ابة وت##ؤدى إل##ى إص##فراره      

وتسبب اإلصابة ض#عف النخل#ة لكث#رة م#ا تمتص#ه الحوري#ات والحش#رات الكامل#ة م#ن العص#ارة                      .  وجفافه
وقد تصاب الثمار أيضا وتسبب تأخرها في النضج وقد ال يكتمل نضجها ، ن وقد تصيب العراجي، النباتية

 . فتقل قيمتها التجارية وبالتالى قلة المحصول
ويفق#س الب#يض ع#ن حوري#ات تبق#ى تح#ت قش#ور         ،  بيضة 8-12تضع األنثى عددا من البيض من            

تعث#ر عل#ى خ#وص مظل#ل        ث#م بع#د ذل#ك تتج#ول حت#ى           ، االمهات لفترة تختل#ف ب#إختالف الظ#روف الجوي#ة           
وتنسلخ حورية األنثى ، وتبدأ إفراز المادة الشمعية ، فتهىء لنفسها بيئة عالية الرطوبة وتثبت نفسها فيها       

، مرتين وحورية الذآر أربع مرات بعدها تصل للطور الكامل وللحشرة في الغالب أربع أجي#ال متداخل#ة                   
.  يات بوفرة في الفترة ما بين سبتمبر وحت#ى ديس#مبر         ويعتبر أخطر األجيال الجيل الذى تتواجد فيه الحور       

 .  وللحشرة آثير من األعداء الطبيعية التي تتغذى عليها وتقلل من خطورتها
 :المكافحة 

م#ع اإلهتم#ام بعملي#ة التقل#يم واإلعت#دال ف#ي       ،  تقاوم هذه الحشرة باألآتف#اء بقط#ع الس#عف المص#اب وحرق#ه      
وب##ذلك ت##نخفض نس##بة  ،  حت##ى يمك##ن تالف##ي الت##زاحم والتظلي##ل   وزي##ادة المس##افات ب##ين األش##جار  ، ال##ري 

 . الرطوبة والتى تعتبر عامال قويا ومناسبا إلنتشار الحشرة
م#ع مبي#د فوس#فورى خ#الل فص#ل          % 2وفي حالة اإلصابة الشديدة ترش األش#جار بزي#ت مع#دنى            

ولذلك ال ينصح ، لهذه الحشرة إال أن المقاومة بالمبيدات لها أثرها الضار على األعداء الطبيعية .  الشتاء
( وق##د ت##م تس##جيل العدي##د م##ن األع##داء الحيوي##ة له##ذه الحش##رة    .  بإس##تخدامها إال عن##د الض##رورة القص##وى 

 :منها ) مفترسات 
Cheyletus Oprnatus, Tyrophagus Sp., Tarsonemides Sp., Typhlodromus 
Tiliae., Chiochorus Bipustulants.                                     

 :ـ حشرة النخيل القشرية الرخوة أو الحمراء 3 
وتتبع العائلة السابقة وهى واس#عة اإلنتش#ار ف#ي      Phoenicoccus Marlatti :االسم العلمي 

وهى منتشرة ف#ي الع#راق وب#إقليم ف#زان بليبي#ا وتوج#د       .  مناطق زراعة النخيل وال تسبب أضرار ملموسة      
وتص#يب  ،  زوايا التقاء الس#عف بالج#ذع أو ب#ين قواع#د الس#عف المتج#اورة         متجمعة بشكل آتل شمعية عند    

وهى أق#ل ظه#ورًا عل#ى النخ#ل م#ن ب#اقي الحش#رات القش#رية نظ#رًا لطبيع#ة                     .  الحشرة جميع أعمار النخيل   
والحش#رة  .  وال يمكن ال#تكهن بمق#دار وجوده#ا إال بع#د قط#ع آ#رب الس#عف األخض#ر وفحص#ها                    .  إختفائها

تك##افح مث##ل بقي##ة حش##رات النخي##ل  .  الش##كل محم##رة الل##ون مغط##اة بغط##اء ش##معي أب##يض البالغ##ة مس##تديرة 
 .القشرية

 : الحشرة القشرية الخضراء � 4
  وهى تتب#ع العائل#ة الس#ابقة وعث#ر عليه#ا ف#ي        Astrolecanium Phoencis: االسم العلمي  

ذو لون أخضر منبسط بينما والحشرات الصغيرة منها . العراق وهى تصيب النخيل ولكنها قليلة اإلنتشار      
وتلتصق بالخوص وقواع#د الس#عف      ، األنثى البالغة تكون على شكل قشرة مقعرة الظهر خضراء مسمرة           

وتكافح هذه الحشرة مثل حشرة النخي#ل  .  وتصيب النخيل في جميع أدوار حياتة ، والجريد وأحيانًا الثمار    
 . القشرية

 : حشرة الدفلة القشرية � 5
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  وهي تتبع نفس العائلة السابقة ووجدت هذه الحشرة Aspidiotus Hederae :االسم العلمي  
وتكافح هذه الحشرة آما تكافح الحشرات .  على النخيل في ساحل برقة بليبيا وأيضًا في آليفورنيا وإيران

 . القشرية األخرى
 :Dubas Bugs حشرة الدوباس  _ 6

 O. Binotatus مى س##ابقا  وق##د آان##ت تس##  Ommatissus Libycus: االس##م العلم##ي  
وسميت بحشرة الدوباس ألنها تفرز مادة دبسية سكرية بغزارة يتس#بب عنه#ا تل#وث الس#عف وبقي#ة أج#زاء          

، وتعتبر من الحشرات الخطرة التي تسبب خسائر فادحة في نخيل العراق ودول الخليج وغيرها ، النخلة 
 بأع##داد آبي##رة تق##در بمئ##ات اآلالف الس##عف  وف##ي اإلص##ابة الش##ديدة ته##اجم الحوري##ات والحش##رات الكامل##ة 

األخضر والثمار والشماريخ وتمتص آميات آبيرة من العصارة و قد تستمر هذه اإلصابة أآثر م#ن س#نة            
ه#ذا باإلض#افة    .  فيتسبب عن ذلك ضعف النخلة ورداءة نوعية التمر بها وتؤثر تأثيرًا آبيرًا على اإلنت#اج              

نتيجة آثرة اإلفرازات السكرية الت#ي تفرزه#ا والت#ي تغط#ي الس#عف              إلى الضرر غير المباشر التي تحدثه       
آما تلتصق ، وما تسببه تلك اإلفرازات من نمو الفطريات ، والجذع أحيانًا وآذا النباتات المزروعة تحته 

 . بها ذرات الغبار فتغطيها بطبقة آثيفة قد تعيق عملية التمثيل الضوئي فيزيد الضرر
وتقض#ي الحش#رة م#دة الص#يف     ، جيل في الربيع وآخ#ر ف#ي الخري#ف          ، ة  وللحشرة جيلين في السن    

 7والحش#رة الكامل#ة يبل#غ ط#ول األنث#ى ح#والي       .  والشتاء في طور البيضة داخل أنسجة الخوص والجريد  
ولون الحشرة بني فاتح مع وجود نقط رمادية عن#د األآت#اف واإلن#اث    ،  مم 5مم بينما طول الذآر حوالي   

أم#ا الحوري#ة   .  مها بآلة وضع البيض، تف#رز الب#يض ف#ي أنس#جة الخ#وص والجري#د        مزودة في مؤخرة جس   
وخرطومه#ا ص#غير ثاق#ب م#اص تتغ#ذى          ،  مم ولونها أصفر ش#معي       5- 2فهي صغيرة الحجم طولها من      
 . بواسطته من نسغ نسيج الخوص

 
 :المكافحة 
الج#وي ف#ي آثي#ر م#ن     تجرى مكافحة حشرة الدوباس بإستخدام المبيدات سواء بالتعفير أو بالرش           

 .  دول الخليج
  :Mealy Bugs بق النخيل الدقيقي � 7

وج##دت ه##ذه الحش##رة عل##ى نخي##ل التم##ر ف##ي  Pseudococcus Brevipes: االس##م العلم##ي  
آما وجد أن هناك حشرة تفترسها وتتغ#ذى عليه#ا وتعتب#ر م#ن أع#دائها وتس#مى        ، جمهورية مصر العربية    

Paeudiastata Brasilianais . 
 . تقاوم حشرة البق الدقيقي بإستخدام الزيوت المعدنية فقط أو وقد يخلط بالمبيداتو 

  :   Greater Date Moth دودة طلع النخيل أو عثة التمر العظمى - 8
   تعتب#ر حش#رة واس#عة اإلنتش#ار بم#زارع النخي#ل ف#ي        Arenipses Sabella: االس#م العلم#ي         

واليرقة ،  مم لونها بنى فاتح 18ة الكاملة عثة متوسطة الحجم طولها الحشر، دول الخليج العربي واليمن 
نشطة الحرآة وهى الطور الضار حيث تحفر أنفاق ،  سم لونها بنى محمر ورأسها أسود       2آبيرة طولها   

آما تحفر بالعرجون إما عن#د إتص#اله بالنخل#ة    ، في غالف الطلع وتتغذى على األزهار قبل وأثناء التلقيح          
وتبق#ى حش#فا معلق#ا بالش#ماريخ وال     ، واعد الشماريخ مما يتسبب عنه جفاف الثمار وهى صغيرة       أو عند ق  

وأيضا يالحظ تآآل ، آما تتغذى أيضا على الثمار في أطواره المختلفة على النخلة          .  تسقط على األرض  
 .  الخوص في السعف الحديث نتيجة حفر وتغذية اليرقات

بدأ فراشات الجيل األول في الظهور في مارس وحتى أبري#ل وتض#ع         ت، للحشرة جيلين في السنة           
 أي#ام  10ويفق#س الب#يض بع#د ح#والى        ، اإلناث البيض ف#رادى عل#ى غ#الف الطل#ع وعل#ى الخ#وص الجدي#د                 

تقوم بنسج شرنقة حريرية في رأس النخلة ،  شهر وعند اآتمال نمو اليرقة 1.5ويستغرق الطور اليرقي    
ويس#تمر  ،  شهر أيضا 1.5وق وتتحول داخل الشرنقة إلى عذراء تبقى حوالى   في الجريد الحديث أو العذ    

أم##ا الجي##ل الث##انى فتب##دأ حش##راته ف##ي الظه##ور م##ن يولي##و وحت##ى س##بتمبر  ،  ش##هور 4الجي##ل األول ح##والى 
 ش#هور وعن#دما تص#ل اليرق#ة لتم#ام النم#و تت#رك الس#عف               3وتطول مدة الطور اليرقي في هذا الجي#ل إل#ى           
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خلة ما بين الكرب والليف وتقوم بنسج شرنقة تعذر داخلها وتمضى حشرات ه#ذا الجي#ل       وتذهب لرأس الن  
 .  أشهر8-9وتبلغ مدة هذا الجيل من ، البيات الشتوي في طور العذراء لتخرج في مارس القادم 

 :المكافحة 
ين األول#ى    لتر ماء رش#ت    100/  سم   300تكافح هذه الآلفة بالرش بالمالثيون أو الليباسيد بمعدل                

بعد أسبوع من التلقيح والثانية بعدها بأس#بوعين ويتواف#ق برن#امج مكافح#ة ه#ذه اآلف#ة م#ع برن#امج مكافح#ة               
 . حشرة الحميرة ألنها تظهر في نفس الوقت

 
 : الجراد الصحراوي � 9

 يلح#ق الج#راد   Acrididae وه#و يتب#ع العائل#ة    Schistocerca Gregaria: االس#م العلم#ي    
رًا جسيمة في جميع النباتات التي يهبط عليها أو يهاجمها ومن جملة هذه النباتات نخيل الصحراوي أضرا

التمر وتلتهم األعداد الكبيرة من الجراد الخوص والسعف والثمار والشماريخ وقد تقضي على آ#ل س#عف    
 . لوهذة الحشرة مسجلة في جمهورية مصر العربية والسودان والصوما.  النخيل وتصبح النخلة جرداء

 :المكافحة 
ويكافح الجراد الصحراوي على نطاق دول#ي وهن#اك مراآ#ز بحثي#ة متخصص#ة ف#ي مكافح#ة ه#ذه                    

 .  وتكافح إما بالطعوم السامة أو برش المبيدات بالطائرات.  الحشرة وتتبع أماآن تكاثرها وتحرآاتها
 : د ـ الحشرات التي تصيب الثمار 

 Lesser Date Moth) :  الحميرة ( ـ دودة البلح الصغرى 1
 تسمى هذه الحشرة بالحميرة أو الحشفة نتيج#ة  Batrachedra Amydraula: االسم العلمي        

وتعتبر ، للضرر الذي تحدثه للثمار المصابة حيث تصبح محمرة ومتحشفة ومن هذا المظهر إشتق االسم 
طق الجاف#ة إال أن#ه ي#نخفض    من أهم آفات ثمار التمر وأشدها ضررا وتسبب خسائر آبيرة في بعض المن#ا  

، ض###ررها بالمن###اطق الس###احلية إلرتف###اع الرطوب###ة 
وه##ى منتش##رة ف##ي جمي##ع ال##دول العربي##ة المنتج##ة      

 .  للتمور
الحشرة الكاملة عثة صغيرة الحجم طوله#ا              

لونه#ا أس#مر وعل#ى األجنح#ة خط#وط          ، مم  15-13
وللحش###رة ثالث###ة ، وس###طية طولي###ة لونه###ا رم###ادى 

وتب#دأ فراش#ات الجي#ل األول ف#ي        ، أجيال ف#ي الع#ام      
الظهور من أواخ#ر م#ارس وتض#ع األنث#ى الملقح#ة            

)  بيض#ة  25نح#و   ( البيض ف#رادى عل#ى الش#ماريخ        
الذى يفقس بعد أس#بوع وتخ#رج من#ه يرق#ات الجي#ل         

، األول التى تتغذى على األزهار وتسبب سقوطها      
آم###ا ته###اجم الثم###ار الص###غيرة بع###د العق###د بع###د أن    

 لمن##ع تس##اقطها وتتغ##ذى   تربطه##ا بخي##وط حريري##ة  
ث#م  ، على محتويات الثمرة الت#ي م#ا زال#ت خض#راء          

وق##د تس##قط الثم##ار عل##ى    ، تترآه##ا وته##اجم غيره##ا  
أما يرقات الجيل الثاني والثالث فته#اجم الثم#ار وتثقبه#ا ثق#ب ص#غير ب#القرب م#ن القم#ع وت#دخل              .  األرض
 وتزداد اإلصابة في أواخر أبري#ل   . وتتغذى على محتوياتها فتجف وتصبح محمرة اللون متحشفة       ، الثمار

 . وأوائل مايو ثم تنخفض وترتفع ثانية لتصل إلى ذروتها في منتصف يونيو ثم تنخفض بعد ذلك
اليرقة وهى الط#ور الض#ار لونه#ا أب#يض حليب#ي أو قرنفل#ي والحلق#ة الص#درية األول#ى لونه#ا بن#ى                     

تتح#ول  ، م#م   12-15ل اليرق#ة تام#ة النم#و        يبل#غ ط#و   ،  مرات خالل أس#بوعين      5تنسلخ  ، وعليها شعيرات   
ويس#تغرق  .  بعدها إلى ع#ذارى داخ#ل ش#رانق بيض#اء تخ#رج منه#ا الحش#رات الكامل#ة بع#د ح#والى أس#بوع                       

 أشهر حيث تعذر يرقاته وتبقى 8-9الجيل األول حوالى شهر وآذلك الجيل الثانى أما الجيل الثالث فيبلغ            
 . وق خالل الخريف والشتاء حتى يحل الربيع التالىداخل الشرانق في آباط األوراق وبقايا العذ
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 : المكافحة 
يوج##د العدي##د م##ن األع##داء الحيوي##ة له##ذه اآلف##ة وه##ذه األع##داء الحيوي##ة تعم##ل بنش##اط عن##د ت##وفر               

واإلعتم#اد عل#ى   ، الظروف المناسبة لذا يجب قصر إستخدام المكافحة الكيماوية عند الض#رورة القص#وى         
ة والميكانيكي##ة والت##ى منه##ا العناي##ة بالخدم##ة البس##تانية وإزال##ة الع##راجين القديم##ة وبقاي##ا  اإلج##راءات الوقائي##

األغاريض الزهرية والجريد القديم والتخلص منهم بالحرق وآذلك جمع ثمار التمر المص#ابة والموج#ودة            
 . حيث يساعد آل ذلك على تقليل اإلصابة، في آباط األوراق أو المتساقطة على األرض 

أو األآتليك عند الضرورة % 57وأيضا الرش بالمالثيون % 5ن تعفير العذوق بالمالثيون ويمك
 .  أسابيع2-3بعد التلقيح بأسبوع ويكرر الرش مرة أخرى بعد 

  :  Or Fig Moth Almond Moth )عث التين أو التمر ( ـ دودة التمر الكبرى 2 
ضا سوس التمر أو عث التين ألن يرقة هذه  وتسمى أيEphestia Cautella:  االسم العلمي        

الحشرة تس#وس التم#ر آم#ا تس#وس الت#ين الج#اف وتص#يب يرق#ات ه#ذه اآلف#ة ثم#ار أص#ناف التم#ر الج#اف                         
والنصف جاف الناضجة سواء آانت على األشجار أو في المخازن وآذلك الثمارالمتساقطة على األرض      

ر فتوج##د ف##ي اي##ران والع##راق والمملك##ة العربي##ة وه#ى منتش##رة ف##ي الكثي##ر م##ن ال##دول الت##ي تخ##زن التم##و ، 
وأول م##ا وج##دت ف##ي جمهوري##ة مص##ر العربي##ة آان##ت ف##ي ثم##ار ، الس##عودية وعم##ان ودول ش##مال أفريقي##ا 

وتعتب#ر م#ن حش#رات      ، الصنف العامري وهوصنف نصف ج#اف ول#ذا أطل#ق عليه#ا دودة ال#بلح الع#امري                  
 .  المخازن الهامة في جمهورية مصر العربية

وتب#دأ اإلص#ابة  ب#أن    ، مم لونها رم#ادى ق#اتم   15الحشرة الكاملة عثة صغيرة الحجم يبلغ طولها    و      
 أي#ام وتخ#رج   3-4يفقس الب#يض بع#د      ، تضع األنثى البيض فرادى أو في مجموعات صغيرة على الثمار           

ن م#م الت#ى تثق#ب لح#م الثم#رة وت#دخل وق#د يس#هل دخوله#ا م#              1منه يرقات صغيرة بيضاء يبلغ طولها نح#و         
، وتنسج اليرقات نسيجا حريريا تعمل منه أنابيب تتغذى من خاللها ، ناحية القمع خاصة اذا آان منزوعا 

ث#م تتع#ذر   ، م#م وتص#بح لونه#ا ص#فراء قاتم#ة      15وتبلغ اليرقة تمام النمو بع#د ش#هر ويص#ل طوله#ا ح#وإلى            
تتح#ول إل#ى ع#ذارى عل#ى     داخل شرنقة حريرية إما داخ#ل الثم#رة أو تت#رك اليرق#ات التام#ة النم#و الثم#ار و         

،  أي#ام تتح#ول بع#دها إل#ى حش#رة آامل#ة          7-10جدران المخازن أو بين الثمار ويستمر طور الع#ذراء م#ن            
 . وتصل مدة الجيل إلى شهرين وللحشرة جيلين في السنة

وتقل##ل اإلص##ابة  به##ذه الحش##رة م##ن القيم##ة التجاري##ة للثم##ار المص##ابة نتيج##ة لوج##ود ن##واتج حف##ر           
 . ليرقات فضال عن وجود اليرقات والعذارى داخل الثمارومخلفات ا

 
  :  المكافحة

 :  لمقاومة هذه الحشرة ينبغي مراعاة النقاط التالية 
الفحص الدائم والمتابعة المستمرة للثمار على أشجار النخيل في المزرعة إلآتش#اف أى إص#ابات      •

 أو الخ#يش لمن#ع وص#ول الع#ث     ويمك#ن تغطي#ة الع#راجين ب#القش    ، ومكافحتها في الوقت المناس#ب     
 وبذلك نحصل على ثمار نظيفة قبل التخزين، للثمار لوضع البيض عليها 

وعدم خلطها مع الثمار ، والتي تكون عادة مصابة بالحشرات ، جمع وتلف آل الثمار المتساقطة  •
 ه#ذا يفي#د     آل، وأيضا إزالة العراجين المتبقية من العام السابق والجريد القديم          ، المقطوعة حديثا   

 . في تقليل نسبة اإلصابة في الموسم القادم
جمع الثمار في الوقت المناسب وعدم بقائها على األشجار لفترة أآثر من الالزم لتجنب إص#ابتها                  •

 . وسرعة نقلها إلى المخازن أو محطات التعبئة بوسائل نقل نظيفة، 
ل المخزن أو محطة التعبئة مراعاة طرق التخزين السليم برص العبوات في صفوف منتظمة داخ •

بطريقة تسمح بالفحص الدورى المس#تمر وإآتش#اف أى إص#ابات حش#رية وإج#راء المكافح#ة عن#د            
 . الضرورة

وإحكام األبواب والنوافذ لمنع دخ#ول      ، تنظيف المخازن ومحطات التعبئة من بقايا الثمار القديمة          •
طهير المخازن بالرش بالمبي#دات قب#ل     باإلضافة إلى ت  ، واتخاذ آافة إجراءات الوقاية     ، الحشرات  

 . التخزين بفترة آافية
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آما تقاوم الفراشات على أشجار النخيل قبل جمع الثمار وقبل تخزينها بتعفير العذوق بالمالثيون               •
م##رتين آ##ان آافي##ا لحماي##ة الثم##ار م##ن اإلص##ابة أو رش##ها رش##تين بالس##يفين القاب##ل للبل##ل            % 5

 .   يوم21 شهر يونيو والرشة الثانية بعدها بـ لتر ماء إبتداء من100/جم 200بمعدل
ي##تم تبخي##ر ثم##ار ال##بلح الج##اف بع##د الجم##ع باس##تعمال ، لض##مان خل##و الثم##ار المخزن##ة م##ن اآلف##ات  •

 .  ساعة24جم لكل متر مكعب من حجم الغرفة لمدة 24بروميد الميثيل بمعدل 
تم##ور المخزون##ة وذل##ك  وح##ديثا أمك##ن إس##تخدام درج##ات الح##رارة العالي##ة ف##ي مكافح##ة حش##رات ال    •

ف °130-140بتعريض ثمار البلح الجاف لهواء ساخن ف#ي أف#ران خاص#ة عل#ى درج#ة ح#رارة                   
 .  ساعات تكون آافية لقتل جميع أنواع الحشرات التي توجد بها4لمدة 

ويتتشابه مع هذه الحشرة حشرات أخرى تتبع نفس الرتبة والعائلة في الشكل والضرر الذى تسببه للثمار 
 :ة والمخزونة وأهمها الناضج

1. 7Ephestia Calidella   وتعتبر من حشرات المخازن الهامة في جمهورية مص#ر العربي#ة ودول 
الخليج والسعودية واليمن وتسمى دودة البلح وهى قريب#ة الش#به م#ن الحش#رة الس#ابقة وتض#ع الفراش#ة                 

  الثمار المتساقطة بيضها على الثمار وتصيب يرقاتها الثمار على األشجار أو في المخزن وأيضا
2. Ephestia Figulilella وتسبب ضررا أقل من الحشرة السابقة وهى تصيب الثمار الناضجة قبل 

 . قطفها إال أنها قليلة األهمية
 ) :دودة الرمان ( ـ أبي دقيق الرمان 3

 وه##ى تص##يب أش##جار Lycaenidae وه##ى تتب##ع العائل##ة Viracola Livia:  االس##م العلم##ي        
 والنخيل بشدة خاصة في األماآن التي يوجد بها أشجار السنط حيث انها تعتبر العائل األساسي لها الرمان

والحشرة الكاملة متوسطة الحجم ل#ون ال#ذآر نحاس#ى ف#اتح ول#ون األنث#ى بنفس#جى            ) قرون أشجار السنط  ( 
تتغ#ذى عل#ى الل#ب    تضع األنثى البيض فرادى على ثمار التمر يفقس البيض وتدخل اليرق#ة الثم#رة ل          ، قاتم  

وقد تهاجره#ا لتص#يب ثم#ار أخ#رى مم#ا        ، حتى تصل إلى الحجم الكامل وتتحول إلى عذراء داخل الثمرة           
ول#يس له#ذه الحش#رة بي#ات ش#توي حي#ث تنتق#ل ب#ين العوائ#ل المختلف#ة وتوج#د                   ، يتسبب عنه زيادة اإلص#ابة    

 . أطورها طول العام
ر يحيطها براز اليرقة وافرازات سوداء فضال عن          تظهر أعراض اإلصابة بظهور ثقوب على الثما      

ويدخل من خالل هذه الثقوب فطريات وبكتيريا التعفن وآثير م#ن  ، وجود اليرقات والعذارى داخل الثمار    
 . الحشرات األخرى التي تقضى على بقية الثمرة

 : المكافحة 
ر الكبرى على أشجار النخيل مع     يتبع في مكافحة هذه الحشرة نفس طريقة مكافحة اإلصابة بدودة التم

 .إزالة أشجار السنط المجاورة لمزارع النخيل والرمان
 

 ) :دبور البلح ( ـ الدبور األحمر 4
  ويعتبر آفة في مصر ويه#اجم الثم#ار الناض#جة قب#ل الجن#ي      Vispa Orientlis: االسم العلمي        

ويعتق#د أن ه#ذه الحش#رة ال    .  المحص#ول وبعدة ويتغذى على المواد الس#كرية ويس#بب أض#رارا جس#يمة ف#ي           
ل#ذا ال تعتب#ر م#ن الحش#رات     ، تهاجم الثمار إال الت#ي س#بق وهاجمته#ا الطي#ور أو اآلف#ات األخ#رى وأتلفته#ا         

 .الضارة
 

 :المكافحة 
وإن أفضل طريق#ة لمن#ع اإلص#ابة ه#ى تغطي#ة الع#ذوق قب#ل نض#ج الثم#ار بأآي#اس م#ن القم#اش المخ#رم أو                       

 . منع اقتراب الطيور أو اآلفات  األخرى من الثمارالشباك الضيقة الثقوب ل
      

 ) :ثاقبة نواة البلح ( ـ خنفساء نواة البلح 5
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 وتص##يب ه##ذه الحش##رة ثم##ار التم##ر ف##ي    Coccotrypes Dactyliperda: االس##م العلم##ي        
تغ##ذى عل##ى  م##م ث##م تص##نع نفق##ا داخ##ل الن##واه و ت1الط##ور الكم##ري فه##ى تثق##ب الثم##رة ثقب##ا مس##تديرا بقط##ر 

 .باإلضافة إلى دخول الفطريات داخل الثمرة وتلفها مما يؤدى إلى سقوط الثمار قبل نضجها، محتوياتها 
لونها بنى فاتح عند بداية تكوينها ثم يصبح بن#ى غ#امق    ، مم 1.5-2      والحشرة الكاملة خنفساء طولها   

 من#ه يرق#ات بيض#اء الل#ون مقوس#ة      يفق#س الب#يض ويخ#رج   ، تضع الحشرة بيضها في مجاميع داخل الن#واه        
.   أجي#ال ف#ي الس#نة   4 مم ويغطى جسمها ش#عيرات دقيق#ة وللحش#رة    3يصل طولها عند تمام نموها حوالى      

وتنتش##ر اإلص##ابة بالمن##اطق الش##مالية لل##دلتا بجمهوري##ة مص##ر العربي##ة بمحافظ##ات البحي##رة وآف##ر الش##يخ     
 .والشرقية
 : المكافحة 

اء داخل نواة التمر الذي يسقط أسفل األشجار وتظل بداخله حتى ظهور       تقضى الحشرة فترة الشت          
لذلك فإن  جمع الثمار المتساقطة على األرض والموج#ودة ف#ي آب#اط الس#عف     ، ثمار التمر في العام التالي  

وعن#د  . والتخلص منه قبل خروج األغ#اريض الجدي#دة ي#ؤدى إل#ى ال#تخلص م#ن ع#دد آبي#ر م#ن الحش#رات                  
س#م  200 لتر ماء أو الباسودين بمعدل 100/  جم   200السيفين القابل للبلل بمعدل     الضرورة يمكن رش    

 .يوم 15-21  لتر ماء وذلك في منتصف شهر يونيو ويكرر بعد100/ 
 

 :Saw Toothed Grain Bettle خنفساء الحبوب ذات الصدر المنشاري � 6
وتعتبر من  Cucutidae وتتبع العائلة  Oryzaephilus Surinamensis: االسم العلمي 

، أآثر حشرات المخازن إنتشارًا في العالم وتتوالد في الحبوب ومنتجاتها وآذا الفاآهة الجافة ومنها التم#ر      
. وهي شديدة الخطورة حيث تصيب التمور بشدة وتش#كل مش#كلة رئيس#ية لتج#ار التم#ور ومص#انع التعبئ#ة                    

يقة ومفلطحة يوج#د عل#ى آ#ل م#ن ح#افتي          وهى دق ،  مم   3والحشرة الكاملة خنفساء صغيرة طولها حوالي       
 .صدرها األمامي ست أسنان بارزة ولونها بني مائل إلى السواد

 : المكافحة 
 :تكافح هذه الحشرة بإتباع التوصيات اآلتية 

عدم خلط التمور المتساقطة على األرض مع الثمار المقطوعة حديثًا  ألن الثمار المتساقطة غالب#ًا م#ا         •
 . خاصة إذا مضى على تساقطها مدة طويلةتكون مصابة بالحشرات

ويفض##ل إس##تعمال أغطي##ة م##ن ، تغطي##ة التم##ور الت##ي تجم##ع ف##ي المناش##ر بحص##ير س##بق رش##ه بالمبي##د   •
 .القماش بدل الحصير بعد رشها بالمبيد وتجفيفها

تعقيم المخازن المسقوفة قبل خزن التمور فيها مع إحكام تغطي#ة الش#بابيك إن وج#دت بالس#لك الش#بكي        •
 .لتخريم الدقيقذو ا

تبخير التمور في غرف خاصة قبل تخزينها أو تبخيرها قبل تعبئتها في مصانع التعبئة وقبل عرضها  •
 .في األسواق

 
 

 Mites:  اآلفات  األآاروسية : ثانيا 
 :تتعرض ثمار التمر في بعض أطوار نضجها لبعض اآلفات  األآاروسية ومن أهمها 

 

 : Dust Mite )حلم الغبار( أآاروس الغبار - 1
 ويتب#####ع عائل#####ة العناآ#####ب الحم#####راء  Oligonychus Afrasiaticus: االس#####م العلم#####ي        

Tetranychidae   ويعتب##ر م##ن اآلف##ات  الش##ديدة الخط##ورة الت##ي تنتش##ر ف##ي آاف##ة األقط##ار الت##ي ت##زرع 
 .وةويعرف بدول المغرب العربي بحشرة بوفر، عدا المناطق الرطبة التي تكاد تخلو منه، التمور 

وتبدأ اإلصابة من قمع الثمرة وتمت#د  ) في الطور الكمري والبسر (ويصيب الثمار غير الناضجة     
ف#ال يكتم#ل    ، حيث تمتص اليرقات والحوريات واألطوار الكاملة العصارة النباتية م#ن الثم#ار             ، إلى القمة   

ص#بح ملمس#ها خش#ن    نموها ونضجها ويتحول لونها إلى البني المحم#ر ويظه#ر عليه#ا  تش#ققات عدي#دة  وي           
وتقل نسبة المواد السكرية بها وبالتالي ال تصلح لإلستهالك اآلدمي آما تغطى الثمار والش#ماريخ            ، فليني  
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المصابة بنس#يج عنكب#وتي يف#رزه األآ#اروس تلتص#ق ب#ه ذرات الت#راب وتظه#ر الثم#ار مغب#رة ول#ذا س#مى                        
 .أآاروس الغبار

أغس##طس وتس##بب تس##اقط الكثي##ر م##ن الثم##ار المص##ابة        وتش##تد اإلص##ابة ت##دريجيا ف##ي ش##هرى يولي##و و
 . وخاصة على أشجار النخيل المجاور للطرق الترابية

 : المكافحة 
وتق#اوم ه#ذه الحش#رة بنج#اح     .       جمع الثمار المتس#اقطة حت#ى ال تك#ون مص#در إص#ابة ف#ي الع#ام الت#الي          

الثم#ار م#ن ال#داخل والخ#ارج     بتعفير العذوق بالكامل بصورة جيدة بمسحوق الكبريت بحي#ث يش#مل س#طح         
ويفضل تعفير آل عذق عل#ى    ) البسر( وذلك خالل شهر يونيو عندما تكون الثمار في طور إآتمال النمو            

إنفراد وبإتقان للحص#ول عل#ى أفض#ل النت#ائج وق#د وج#د أن مس#حوق الكبري#ت أآث#ر فاعلي#ة م#ن آثي#ر م#ن                        
 .المواد

 : العنكبوت األحمر � 2
 
والعنكب#وت أحم#ر   ، ويتبع نفس العائلة السابقة : Tinuipalpus Criophoides األسم العلمي  

ويم#تص العص#ارة النباتي#ة م#ن األج#زاء      ، ويص#يب الخ#وص والثم#ار ف#ي ط#وري الكم#ري والبس#ر          ، اللون
 . ويقاوم بنفس طرق مقاومة الحلم. المصابة وتظهر عليها  بقع صغيرة فاتحة اللون

 
 

 التي تصيب النخيل في الوطن العربيأهم اآلفات  الحشرية ) : 1(جدول رقم 
 أماآن إنتشارها في الوطن العربي   اآلفات  

 : اآلفات  التي تصيب الجذور  •
 النمل األبيض
 جعل النخيل

 :اآلفات  التي تصيب الجذع  •
حفار ساق النخيل ذو القرون 

 الطويلة
 سوسة النخيل الحمراء

 حفار ساق السنط
 :آفات السعف والعراجين  •

 لنخيلحفار عذق ا
 حفار جريد النخيل

 الحشرة القشرية المدرعة
 الحشرة القشرية الخضراء
 الحشرة القشرية الحمراء

 بق النخيل الدقيقي
 دودة طلع النخيل

 دوباس النخيل 
 الجراد الصحراوي 

 :اآلفات  التي تصيب الثمار  •
 الصغرى ) الحميرة(دودة 

 دودة عث التمور 
 دودة الرمان

 خنفساء نواة التمر 
 فساء ذات الصدر المنشارية سورينامخن

 
 السودان، مصر ، العراق 
 مصــر 

 
 السعودية، اليمن، دول الخليج، مصر، العراق

 مصر، العراق ، السعودية ، دول الخليج
 مصـر

 
 مصر، العراق
  المغرب العربي دول، مصر
، مصر،اليمن ،دول الخليج والمغرب العربي ، العراق

 ،  السعودية 
 

 مصر
 ليبيا ، العراق
 دول الخليج ، العراق
 الصومال، السودان، مصر

 
 آل الدول العربية  

 ، مصر، اليمن، والخليج، المغرب العربي، العراق
 ،   السودان، مصر
 مصر
 السعودية ، الخليج، السودان، مصر
ليبيا ، الصومال، السودان، مصر، اليمن، الخليج، العراق

 ،السودان، مصر، دول الخليج
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 أماآن إنتشارها في الوطن العربي   اآلفات  
 خنفساء الثمار الجافة 
 فراشة الدقيق الهندية
 حلم الغبار والعنكبوت األحمر

 الدبابير والطيور

 آل الدول العربية
 آل الدول العربية

     Bats)  : الوطاويط ( الخفافيش : ثالثا 
تهاجم الوطاويط الثمار في غارات ليلي#ة وتل#تقط أج#ود الثم#ار وتح#دث به#ا أض#رارا جس#يمة وق#د                            

وتعتبره#ذه اآلف#ة ف#ي مص#ر م#ن مهلك#ات          ،  منها وبذلك تسبب خسائر آبيرة في المحص#ول          تسقط البعض 
 .ثمار البلح الزغلول والعمري

 : المكافحة 
وللوقاية من غارات الوطاويط تغطى العراجين منذ بدء نضج الثمار بشباك ص#يد ض#يقة الثق#وب                  

ع#م الس#ام المك#ون م#ن عجين#ة م#ن ثم#ار ال#بلح         آما يمكن إس#تخدام الط . لمنع الوطاويط من الوصول للثمار   
 .الناضج وفوسفيد الزنك وتشكل على هيئة آور وتعلق على األشجار بجوار العذوق أو في أماآن تجمعه

 
    Diseases: اآلفات  المرضية :  رابعا 
تتعرض أش#جار النخي#ل لعدي#د م#ن األم#راض النباتي#ة الت#ي تص#يب بعض#ها الج#ذور أو المجم#وع                          
ويتس#بب  ، لخضري آالجذع والسعف والبعض اآلخر يصيب الثمار مما يؤثر عل#ى األش#جار وإنتاجيته#ا         ا

لذا فإن المقاومة السليمة لهذه األمراض وطرق الوقاية منه#ا  ، عنها خسائر فادحة لو ترآت بدون مقاومة  
وفيم#ا يل#ي أه#م ه#ذه     .  تعتبر م#ن العملي#ات اإلقتص#ادية الهام#ة الت#ي ت#ؤثر عل#ى زراع#ة النخي#ل وإنتاج#ه             ، 

 :األمراض 
 
 :  األمراض الفطرية ) ا ( 
 Bayoud Disease: ـ مرض البيوض 1

وأن إنتش#اره ف#ي     ، يعتبر من أآثر أمراض النخيل خطورة وأشد األمراض فتك#ًا بأش#جار النخي#ل                
  مليون نخلة من أجود األصناف مثل المجهول10 مليون نخلة منهم 15المغرب تسبب في هالك حوالي 

 ملي#ون نخل#ة م#ن نخي#ل     3وأبوفقوس ثم إنتش#ر بس#رعة ناحي#ة الش#رق إل#ى الجزائ#ر وقض#ى عل#ى ح#والي               
الص##نف دقل##ة ن##ور المتمي##ز بص##فات ثمري##ة عالي##ة وذات األهمي##ة التجاري##ة واإلقتص##ادية عل##ى المس##تويين  

نوب الشرقي وحاليًا يزحف نحو الج، وما زال يشكل خطرًا آبيرًا على ثروة النخيل    . الداخلي والخارجي 
 .من الجزائر حيث يتواجد أآبر عدد من نخيل دقلة نور

 وأه#م األع#راض   Fusarium Oxysporum Sp. Albedinisويس#بب ه#ذا الم#رض فط#ر      
المميزة لهذا المرض فإنه يبدأ في الظهور أوًال على ورقة أو ورقتين حديثي اإلآتمال بقل#ب النخل#ة وتب#دأ                    

 الس##عفة التح##ول لل##ون األب##يض ث##م ينتش##ر البي##اض والم##وت ف##ي   األش##واك أو الخ##وص القري##ب م##ن قاع##دة 
الخوص بجهة واحدة من السعفة م#ن أس#فل إل#ى أعل#ى حت#ى يص#ل قمته#ا ث#م ينح#در البي#اض والم#وت ف#ي                 

ث##م تنتش##ر ، الخ##وص بالجه##ة المقابل##ة م##ن الس##عفة حت##ى ي##تم بي##اض الس##عفة آله##ا وبالت##الي جفافه##ا وموته##ا  
ويب##دأ الس##عف الق##ديم ف##ي ، ى ي##تم م##وت ص##ف أو ص##فين م##ن الس##عف  اإلص##ابة إل##ى الس##عف المج##اور حت##

. الجفاف ثم يتوقف نمو السعف الجديد وأخيرًا تموت البرعمة الرئيسية بقلب النخلة وبموتها تموت النخلة     
وقد تستغرق الفترة ما بين بداي#ة ظه#ور الم#رض إل#ى م#وت        ، وقد يظهر المرض بأعراض أخرى مختلفة     

 .ى عشر سنواتالنخلة من شهر واحد إل
 :طرق العدوى 

ويمك#ن أن ينتش#ر م#ع مي#اه ال#ري أو           ، يوجد الفطر المسبب للم#رض ف#ي الترب#ة ويه#اجم الج#ذور              
إنتقال التربة بالرياح أو نقل الفسائل المصابة أو أى جزء مصاب م#ن أج#زاء النخل#ة آالجري#د أو الج#ذوع       

 المقاطف واألقفاص والحبال وغيرها من والمنتجات المصنعة منها مثل، أو الكرب وغيرها من األجزاء 
وتعيش جراثيم الفطر في هذه األجزاء لعدة أس#ابيع عن#دما تبق#ى ف#ي أم#اآن رطب#ة تص#لح            ، مكان إلى أخر  
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ْ م إال أن#ه يتوق#ف ع#ن النم#و تمام#ًا      27.5 � 21وأن درجة الحرارة المثلى للنمو تقع ما بين   . لنمو الفطر 
 .ْ م7و إنخفضت إلى أقل من ْ م أ37.5إذا زادت درجة الحرارة عن 

 :طرق الوقاية 
على الرغم من األبحاث الكثيرة التي أجريت عل#ى م#رض البي#وض فل#م ي#تم التوص#ل إل#ى ع#الج                      

وأن البحث يتجه نحو زراعة األصناف المقاومة له#ذا الم#رض ولق#د آان#ت اإلص#ابة الوبائي#ة           ، حتى اآلن   
إال أن األص#ناف    ، عي#ًا لألص#ناف المقاوم#ة للم#رض       التي أصيبت بها مزارع النخيل بالمغرب حص#رًا طبي        

إال أنهم#ا ال يوازي##ا  ، المقاوم#ة له#ذا الم##رض رغ#م تميزه#ا بص##فات ثمري#ة جي##دة مث#ل بوعج#وة وتكربش##ت       
 . أو الصنف دقلة نور في الجزائر وتونس، الصنف المجهول الذى تشتهر به المغرب

ت#م ف#رض   :  رض إل#ى من#اطق أخ#رى    أما ع#ن اإلحتياط#ات الت#ي يج#ب إتخاذه#ا لمن#ع إنتش#ار الم#               
وي##تم تنفي##ذ ه##ذه . ق##وانين ص##ارمة للحج##ر الزراع##ي ال##داخلي والخ##ارجي لمن##ع ه##ذا الم##رض م##ن اإلنتش##ار 

القوانين بصرامة في دول المغرب العربي باإلضافة إلى أنه في جمي#ع من#اطق زراع#ة النخي#ل ف#ي الع#الم             
اصة بنقل الفس#ائل ومنتج#ات النخل#ة األخ#رى         مواد في قانون الحجر الزراعي تنص على اإلحتياطات الخ        

من تمور وجريد وليف أو المنتجات المصنعة منها آالمقاطف والقبعات والحبال وغيرها عالوة عل#ى أن              
 . آثير من البلدان تمنع دخول الفسائل وغيرها من منتجات النخيل من المناطق المنتشر فيها المرض

 Graphiola)   حم الكاذبالتف( مرض تبقع السعف الجرافيولي � 2
Leaf Spot :  

خاص##ة ،  وينتش##ر ه##ذا الم##رض ف##ي آثي##ر م##ن من##اطق النخي##ل          
المناطق الساحلية ذات الرطوبة المرتفع#ة آمنطق#ة القطي#ف وال#دمام ف#ي              
المملكة العربية السعودية وفي منطقة الباطنة من سلطنة عمان ومنطق#ة          

ي جمهوري#ة مص#ر العربي#ة      شمال ال#دلتا والفي#وم وعل#ى ض#فاف الني#ل ف#            
غي##ر أن##ه ال يوج##د ف##ي الواح##ات الص##حراوية وق##د يس##مى م##رض ال##تفحم 

 Graphiolaالك#اذب أو الجرافي#وال ويتس#بب ه#ذا الم#رض ع#ن فط#ر        
Phoenicis 

وأهم األعراض المميزة له#ذا الم#رض ظه#ور بق#ع ص#غيرة عل#ى س#طحي الخ#وص تح#ت البش#رة                            
،  م#م  1مم وإرتفاعه#ا إل#ى  1.5مامل صغيرة صفراء يصل قطرها إلىالتلبث أن ترتفع مكونة بثرات أو د      
تنفجر هذه البثرات معطية جراثيم الفطر التي تتناثر في اله#واء عل#ى            ، تتحول فيما بعد إلى اللون األسود       

 .هيئة غبار أصفر يعيد اإلصابة بالمرض
النهاي##ة إل##ى م##وت وعن#د اإلص##ابة الش##ديدة وم##ع تزاي#د البق##ع تص##فر الخ##وص وتج##ف وت#ؤدى ف##ي         

وتش#تد اإلص#ابة ع#ادة ف#ي النخي#ل الص#غير وعل#ى الس#عف         . السعف وبالت#الي ض#عف النخل#ة وقل#ة إثماره#ا      
 .  أما النخيل الكبير والمرتفع عن األرض وآذلك السعف الحديث فأقل تعرضًا لإلصابة، القديم 

 :المقاومة 
)                 ا يك####ون الس####عف الق####ديم  غالب####ا م#### ( يق####اوم ه####ذا الم####رض باإلآتف####اء بتقل####يم الس####عف المص####اب     •

 .والتخلص منه بالحرق
 .العناية الجيدة بالمزرعة ونظافتها وتجنب آثرة المياه الراآدة •
 تجنب الكثافة العالية للنخيل في المناطق الرطبة بالزراعة على مسافات مناسبة لمنع تزاحم األشجار  •

 .طوبة والتى تعتبر عامال قويا ومناسبًا إلنتشار المرضوبذلك تنخفض نسبة الر، والتظليل 
 101عند اإلصابة الشديدة يمكن الرش بعد التقليم بأح#د المطه#رات الفطري#ة النحاس#ية مث#ل الكوس#يد                      •

لتر أو الترايملتوآس مع   100/  جم   400لتر أوآسي آلورو النحاس بمعدل      100/  جم   250بمعدل  
 .إستخدام مادة ناشرة 
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 Diplodia Leaf Baseال#ديبلودي لقواع#د س#عف النخي#ل      ـ العف#ن     3
Rot : 
يعتبرهذا الم#رض م#ن األم#راض الهام#ة الت#ي ته#اجم س#عف النخي#ل                   

المثم###ر والفس###ائل الص###غيرة وه###ي الت###زال ملتص###قة ب###األم أو بع###د فص###لها   
ل#ذا أطل#ق   ،  و يس#بب م#وت ع#دد آبي#ر م#ن الفس#ائل           ، وغرسها في األرض    
 .وينتشر عن طريق نقل الفسائل، ل النخيل عليه مرض تدهور فسائ

  Diplodia Phoenicumويسببه الفطر المسمى          
إما إصابة السعف :  وعادة ما تحدث اصابة الفسائل بهذا المرض بطريقتين 

الخارجي للفسيلة أوال ثم تنتقل للسعف الداخلي حتى يصل إلى س#عف القل#ب         
أو تب#دأ اإلص#ابة م#ن ال#داخل وف#ي           . لفالبرعم الطرفي وبالتالي تموت الفسائ    

 .  هذه الحالة تموت القمة النامية أوال ثم يتبعه موت السعف الخارجى
وأه##م أع##راض ه##ذا الم##رض ظه##ور ل##ون أص##فر يمي##ل للبن##ي عل##ى          

العرق الوسطي للورقة تبدأ من قاعدة السعف وتمتد لألعلى لمسافة قد تصل 
وعن#د اش#تداد   . ة العلى للس#عف خض#راء  بينما تظل المنطق، متر أحيانا 1إلى  

اإلصابة يتحول لون قواعد السعف إلى اللون البني المسود وتتعفن األنسجة المصابة وينتشر عليها النم#و         
ويس#اعد وج#ود الج#روح      . وعند تقدم اإلص#ابة يص#اب الب#رعم الطرف#ي وبالت#الي تم#وت الفس#ائل               ، الفطرى

ضا الج#روح الناتج#ة م#ن اإلص#ابة بالحش#رات أو الحادث#ة             على إنتشار اإلصابة وخاصة جروح التقليم وأي      
 .ميكانيكيا حيث تعتبر مدخل للعدوى

 :المقاومة 
 .عدم زراعة فسائل مصابة •
 .تطهير الفسائل قبل زراعتها بغمرها في محلول أحد المطهرات الفطرية •
 . تطهير الجروح بعد التقليم وأيضا تطهير األدوات المستخدمة في التقليم •
 . ظهور اإلصابة بأحد المرآبات النحاسيةالرش عند •
 
  :  Black Scorch ـ مرض اللفحة السوداء 4

 أو Ceratocystis Paradoxaيس#ببه الفط##ر         
وت##م ع##زل الفط##ر   Chaloropsis Radicicolaفط##ر 

Thielaviopsis Paradoxa. و فط############ر  
Coniothyrium Palmarum   م###ن فس###ائل مص###ابة

المملك###ة العربي###ة الس###عودية  بم###رض اللفح###ة الس###وداء ف###ي  
ويسمى هذا الم#رض أيض#ا بم#رض م#يالن القم#ة أو إنحن#اء          

 أو  Terminal Bud Rotالقم#ة أو تعف#ن القم#ة النامي#ة     
 وأيضًا يع#رف بم#رض المجنون#ة    Heart Rotعفن القلب 

Fool Disease ويعتبر هذا المرض من أآثر األمراض 
يثة الغرس حي#ث    الفطرية إنتشارًا وتأثيرًا على الفسائل الحد     
وه#و منتش#ر ف#ي      . يؤدي إلى فشل نم#و الكثي#ر منه#ا وموته#ا          

، المن##اطق الس##احلية لمعظ##م ال##دول العربي##ة ف##ي دول الخل##يج 
، ليبيا، المغرب، الجزائر، تونس، العراق، مصر، السعودية

ة وأن معظم أجزاء النخلة معرض#ة لإلص#اب  ، وتكمن خطورة هذا المرض في سهولة إنتشاره      ، موريتانيا  
 : به 
ق##د يص##يب الفط##ر الس##عف الح##ديث حي##ث يظه##ر بق##ع خش##نة س##وداء ممت##دة عل##ى ح##واف الس##عفة غي##ر    •

 . وتأخذ الجريدة شكال متعرجا ومشوها، منتظمة قد تكون متفرقة أو متصلة آأنها محترقة 
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 .وقد يصيب الفطر الطلع ويؤدى إلى إسوداده وتعفنه وتلف حبوب اللقاح •
وتعتبر ف#ي ه#ذه الحال#ة    ، يلة أو النخلة المثمر ويؤدى إلى تعفنه وموته       ويصيب الفطر أيضًا قلب الفس     •

وف#ي ح#االت ن#ادرة      . من أخطر اإلصابات آونها ت#ؤدي ف#ي النهاي#ة م#وت الفس#يلة أو النخل#ة المص#ابة                  
تظهر برعمة جانبية تعطى رأسا جديدة للنخلة وتكون مائلة عادة ويطلق على النخل#ة ف#ي ه#ذه الحال#ة          

 . المجنونه
 يصيب الفطر أيضا الثمار الصغيرة مسببا تساقطها وقد يسبب تعفنها وهى خضراءوقد  •

جراثيم آونيدية غير ملونة وجراثيم آالميدية س#وداء   ، ويظهر على األجزاء المصابة نوعان من الجراثيم     
وتزداد شدة اإلصابة عن#د ح#دوث الج#روح الت#ي تس#هل دخ#ول        ، وتنتشر اإلصابة عن طريق هذه الجراثيم     

 .ر المسببالفط
 :المقاومة 

 .ضرورة التخلص من األجزاء المصابة بالحرق •
اإلهتمام بالتقليم وتطهي#ر الج#روح الناتج#ة عن#ه بأح#د المرآب#ات النحاس#ية المناس#بة والعناي#ة بعملي#ات                   •

 .الخدمة البستانية ونظافة المزارع
 .استبعاد زراعة الفسائل المصابة •
م إزالة السعف المصاب حوله#ا وحرق#ه  ورش القم#ة بأح#د            عند وجود اإلصابة حول القمة النامية يلز       •

/  ح#م    250لترماء أو ريدوميل ب#الس      100/ حم  100 بمعدل   70المطهرات الفطرية مثل توبسن م      
وف#ي حال#ة اإلص#ابة الش#ديدة تخل#ط أح#د المبي#دات الس#ابقة م#ع أح#د المبي#دات النحاس#ية                        . لتر م#اء  100

 .يوم مع استخدام مادة ناشرة لزيادة آفاءة المبيد 15وترش النخلة رشتين بين آل رشة وأخرى 
 . لم يتم التطرق إلى حفر خندقًا حول النخلة ومعاملة الخندق بمبيد يذهب للجذور بعد تغطيسه •
  Root Rot Of Date Palm ـ عفن جذور النخيل 5
:  

يعتب###ر ه###ذا الم###رض م###ن األم###راض الهام###ة الت###ي        
ائل الغي##ر معامل##ة  تنتش##ر بش##دة خاص##ة عن##د زراع##ة الفس##     

بالمطهرات في تربة غدق#ة وه#و ي#ؤدى لم#وت نس#بة آبي#رة              
ويسبب هذا المرض مجموع#ة م#ن     ، من الفسائل المنزرعة    

 :الفطريات أهمها 
Fusarium Sp. , Armillaria Mellea , 

Pythium Sp. , Rhizoctonia Sp.   والعدي#د م#ن 
ه#ذا وتس#اعد    . آائنات التربة األخرى الت#ي تص#يب الج#ذور        

ملوحة مياه الري والتربة وإرتفاع مس#توى الم#اء األرض#ي           
وإضافة األسمدة البلدية غير المتحللة والملوث#ة ف#ي زي#ادة         ، 

آم##ا أن الج##روح الت##ي تح##دث ف##ي ج##ذور     ، ش##دة اإلص##ابة  
الفس###ائل عن###د فص###لها أو نقله###ا تعتب###ر م###داخل جي###دة له###ذه   

 الفطريات 
ا الداخلي##ة ب##اللون البن##ي أو األس##ود مم##ا ي##ؤدى إل##ى         وتس##بب اإلص##ابة تحل##ل الج##ذور وتل##ون أوعيته##  

 .إصفرار األوراق وجفافها وبالتالي موت الفسائل وسهولة اقتالعها نتيجة تعفن الجذور وتآآلها
 

 :المقاومة 
 دقيقة قبل الزراعة مباشرة  آما يمكن 15غمر الفسائل في محاليل المطهرات الفطرية المناسبة لمدة   •

 ي##وم لخل##ق منطق##ة حماي##ة ح##ول الج##ذور 45لي##ل م##رة أخ##رى بع##د الزراع##ة ب##ـ رى الج##ور به##ذه المحا
 .الجديدة على أن تكون األشجار مروية قبل المعاملة واألرض بها نسبة رطوبة مناسبة
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وترآه#ا للش#مس   ،   تقليع الفسائل الميتة والتخلص منها خارج المزرعة وتطهير الجور بالجير الحي    •
 .فترة قبل زراعتها مرة أخرى

 مراعاة عدم جرح الجذور أثناء عمليات الخدمة الشتوية وإستخدام أس#مدة بلدي#ة متحلل#ة تمام#ا وغي#ر                •
 .ملوثة
 

  : Inflorscence Rot ( Khamedj))  عفن الطلع  أو الخامج(  ـ خياس طلع النخيل 6
صيب يعتبر هذا المرض من أهم وأخطر األمراض التي ت، ويعرف أيضا بمرض عفن النورات        

ويسبب . ويظهر غالبا في المناطق ذات الرطوبة الجوية المرتفعة) المذآرة والمؤنثة  ( النورات الزهرية   
خسائر آبيرة للمزارعين حيث تفشل النورات المؤنثة المصابة في تكوين الثمار في ح#ين تفش#ل الن#ورات     

نتش#ر ف#ي جمي#ع من#اطق زراع#ة      وي، وتشتد اإلصابة على النخيل المهمل . المذآرة في أنتاج حبوب اللقاح   
ت#م تش#خيص   .في شمال أفريقيا من المغرب وحتى ليبيا وفي موريتاني#ا والع#راق ومص#ر      ، النخيل الساحلية 

 :عدد من الفطريات اآلتية 
Mauginiella Scaettae وهو المسبب األساسي خاصة في المناطق ذات الرطوبة المرتفعة  

Diplodia Spp., Alternaria Spp., Ceratocystis Spp.,،  Fusarium  Spp.  وأحيانًا 
Thielaviopsis Paradoxa. 

 
     

 :  وأهم أعراض هذا المرض 
   
يبدأ ظهور المرض مع بداية خروج الطلع  .1

م##ن آب##ط الس##عف فتظه##ر بق##ع بني##ة ص##دئة    
عل##ى الط##رف العل##وي لغ##الف الطل##ع وف##ي  
ه####ذه المرحل####ة يك####ون الفط####ر ق####د غ####زي 

 .األجزاء الداخلية للطلع
 حال###ة اإلص###ابة الش###ديدة ق###د ال ينش###ق  ف###ي .2

غالف الطلع ويبق#ى مغلق#ا وي#تعفن ويج#ف         
 .مكانه

عند انشقاق غالف الطلع المصاب تفوح منه رائحة غير مقبولة ويظهر على األزهار عفن جزئى أو       .3
آلي وتظهر الشماريخ الزهري#ة س#وداء الل#ون زيتي#ة المظه#ر وعليه#ا قط#رات مائي#ة دقيق#ة وغالب#ا م#ا              

 .و أبيض أو وردى يمثل أنسجة الفطر المسبب وجراثيمهيكسوها نم
 

 :إنتشار اإلصابة 
يعمر الفطر في صورة ميسيليوم على األجزاء المصابة من بقاي#ا الع#راجين وأغلف#ة الطل#ع وعن#د               

تنتش#ر ع#ن   ، ين#تج الفط#ر ج#راثيم آونيدي#ة     ) م °15-20(توفر الرطوبة العالي#ة واعت#دال درج#ة الح#رارة        
ويدخل الفطر مباشرة في أنسجة الطلع وال يحتاج إلى جروح لينفذ        ، مطار والحشرات   طريق الرياح واأل  

 .والجدير بالذآر أن هناك بعض أصناف النخيل المقاومة للمرض، منها
 

 :المقاومة 
 
 .نظافة رأس النخلة وإستبعاد الطلع واألغلفة المصابة والتخلص منها •
إذ أنه##ا تنق##ل ، ) أخوذ م#ن نخي##ل ذآ##ر مص#اب   م##( ع#دم إس##تخدام لق#اح م##ن أغ##اريض م#ذآرة مص##ابة     •

 .  جراثيم الفطر إلى أزهار األغاريض المؤنثة غير المصابة
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بأح#د  ) ف#ي أوائ#ل الربي#ع    ( رش قمة النخيل المصاب بعد جمع المحصول وقبل ظهور الطل#ع الجدي#د             •
ورو  لت##ر م##اء أو أوآس##ي آل## 100/ج##م 100 بمع##دل 70المبي##دات الفطري##ة المناس##بة مث##ل توبس##ن م  

 .لتر100/جم250لتر أو آوسيد بمعدل 100/جم 400النحاس 
 

  
 Leaf Spot Of Date: ـ تبق#ع أوراق النخي#ل     7

Palm  :  
تصاب أوراق النخي#ل بتبقع#ات بحج#م وأش#كال            

تبع####ا للفط####ر المس####بب للم####رض ، وأل####وان مختلف####ة 
وتشاهد ه#ذه التبقع#ات ع#ادة عل#ى الس#عف الق#ديم وال        

 ويش##ترك ف##ي اح##داث  .يظه##ر عل##ى الس##عف الح##ديث 
 : هذا المرض الفطريات التالية 
Alternaria Alternata   ويس##بب ظه##ور بق##ع  

غي##ر منتظم##ة رمادي##ة الش##كل ذات ح##واف بني##ة إل##ى   
                                         .حمراء على العرق الوسطي ومحاور السعف

Botryodiplodia Theobromaeعلى السعف  ويسبب ظهور بقع بنية محترقة . 
Cladosporium Sp.    ل#ون بن#ي   (   ويسبب ظهور بقع مستطيلة الشكل على ش#كل حلق#ات متداخل#ة

 .وتحاط البقع بأنسجة خضراء مصفرة) داآن ثم لون بني فاتح 
 Fusarium Sp.  ويسبب ظهور بقع صغيرة منتشرة لونها بني محمر على السعف قد تمتد إلى الع#رق

 . اطق فضية اللونالوسطي وتحاط هذه البقع بمن
وال يس##بب ه##ذا الم##رض خس##ائر اقتص##ادية ألن اإلص##ابة آثي##رًا م##ا توج##د عل##ى الس##عف الق##ديم            

 .المطلوب إزالته عند التكريب
 

 :المقاومة 
 .  قص السعف المصاب والجاف والتخلص منه •
 . تطهير النخيل بعد إجراء عملية التكريب بأحد المرآبات النحاسية المناسبة •
 
  Fruit Rots: ثمار البلح  ـ تعفن 8

      يس##بب تعف##ن الثم##ار ع##دة فطري##ات بعض##ها ق##ادر عل##ى إخت##راق الثم##ار ميكانيكي##ا وال##بعض اآلخ##ر  
  :  يحتاج للجروح إلختراقها وأهم هذه الفطريات 

Alternaria Sp.  , Fusarium Sp. , Cladosporium  Sp. , Rhizopus Sp. 
Aspergillus Sp. , Penicillium Sp. , Thielaviopsis Paradoxa,       
Botryodiplodia Sp. , Helminthosporium Sp.           

وأغلب التعفن ،       قد تصاب ثمار التمر بالتعفن من بداية عقدها وينتج عن ذلك تساقطها وهى صغيرة       
الت##داول ي##أتي بع##د أن تك##ون الثم##رة بمرحل##ة الرط##ب والنض##ج وذل##ك نتيج##ة ح##دوث ج##روح للثم##ار أثن##اء     

وتش##تد اإلص##ابة للثم##ار الناض##جة المتبقي##ة عل##ى النخي##ل ف##ي . والتعبئ##ة أو إرتف##اع الرطوب##ة النس##بية حوله##ا
 . المناطق ذات الرطوبة العالية والتي تتعرض لتساقط األمطار

      وتظه##ر اإلص##ابة عل##ى ش##كل أنس##جة مس##لوقة مائي##ة المظه##ر يتبعه##ا النم##و المايس##يكي األب##يض ال##ذى  
 .ون األسود أو الرمادى تبعا للفطر المسببيتحول لل
 :المقاومة 

 .اإلعتناء بقص العزرقاد والمحافظة على نظافة الثمار •
 . العناية بعمليات الخدمة البستانية بإزالة الحشائش تحت النخيل وتقليل الري في فترة نضج الثمار •
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ماريخ الوس#طية لتحس#ين     تقليل تعرض الثمار للرطوب#ة العالي#ة بق#در اإلمك#ان وذل#ك بخ#ف بع#ض الش#                   •
 .التهوية وتقليل الرطوبة النسبية

 .تالفي إحداث جروح للثمار الناضجة •
 . إستبعاد الثمار المصابة والتخلص منها خارج المزرعة •
تغطية الثمار بأآياس ورقية مفتوحة من أسفل وذلك قبل النضج والتلوين وذلك في المناطق الممطرة            •

 .لمنع تالمس المطر للثمار
ير بمخلوط من الكبريت وأحد المبيدات الحشرية لتقليل الض#رر الن#اتج م#ن الفطري#ات ومقاوم#ة                  التعف •

 .ومكافحة الحشرات
 

 :األمراض الفسيولوجية ) ب(
 

بعض هذه األمراض يصيب ، وهى التي تنتج عن أسباب وظيفية أو تكون مسبباتها غير معلومة  
   :الجذع والسعف والبعض اآلخر يصيب الثمار وأهمها 

  
) أو ال##رأس المنحني##ة  (  ـ م##رض انحن##اء ال##رأس        1

Bending Head :  
 

وينتشرهذا المرض بحاالت فردية إال أنه قاتل               
وغير معروف المسبب حتى اآلن رغم عزل الفطرين 
Thielviopsis Paradoxa , 

Botryodiplodia Theobromae     بإس#تمرار
 اآلن م###ن من###اطق اإلص###ابة، إال أن###ه ل###م يثب###ت حت###ى   

 . مسئوليتهما عن احداث المرض
ورغم أن هذا المرض قليل األهمية إال أنه ف#ي     

، منته##ى الخط##ورة إذا ت##م إنتش##اره ف##ي م##زارع النخي##ل 
 .  ووجد هذا المرض في تونس ومصر وموريتانيا

 :وأهم أعراض هذا المرض 
يب###دأ بإختف###اء ل###ون س###عف القل###ب م###ع تجع###د             

النخلة المصابة بلون  الخوص ثم تلون السعف في قمة       
أم###ا الس###عف ، أحم##ر ث###م تج###ف ويص###بح لونه###ا ف###اتح  

المج###اور للقل###ب يب###دأ ف###ي الم###وت الت###دريجي وينض###م  
مجموع##ة س##عف القم##ة ف##ي ش##كل حزم##ة ويت##دلي عل##ى  

، الجذع وينحني الرأس في النهاية بأآمله حتى يالمس الجذع وعادة ما تنحني قمة النخلة بإتجاه الجن#وب             
 .وقد تنكسر أحيانًا

  
 :المقاومة 

 . جمع األجزاء المصابة والتخلص منها •
 .العناية بعمليات الخدمة البستانية لتقوية األشجار •

 
  :Al- Wijam مرض الوجام � 2
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ينتشر هذا المرض في بعض مزارع النخيل في المملك#ة العربي#ة الس#عودية ويس#مى ب#نفس االس#م             
شاط النخلة وقلة في اإلثمار يتبعه جفاف تدريجي وتبدأ أعراض المرض بتضائل في النمو وإنحطاط في ن

 .مبتدئًا بالسعف السفلي حتى يعم القمة ويؤدي أخيرًا إلى هالك النخلة
 
 : مرض النغل في الفسائل � 3
 

وم##ن أع##راض ه##ذا الم##رض ظه##ور بع##ض الفس##ائل ف##ي من##اطق غي##ر طبيعي##ة عل##ى النخل##ة األم       
وف#ي  ،  ه#ذه الفس#ائل بص#ورة غي#ر طبيعي#ة ومش#وهة            يصطلح عليها بالراآوب أو الرواآيب وينمو س#عف       

وأنها قد تكون ناشئة من إصابة سعف الغسيلة بحلم تجعد أوراق النخيل ، بغداد يسمون هذه الحالة بالنغل 
 .وهذه الحالة منتشرة في مزارع النخيل بمجمهورية مصر العربية. وقد تكون ناشئة من نقص في النمو، 
  :Fruit Shrivel )الحشف (  ذبول الثمار � 4

عرف الذبول منذ القدم آعاهة تصيب التم#ور قب#ل أن تبل#غ الثم#رة النض#ج الكام#ل أى ف#ي الط#ور                    
 :البسر ويتم ذلك غالبًا قبل أن تبلغ الثمرة حجمها الكامل وقد يعزى هذا الذبول لألسباب اآلتية

 .حساسية بعض أصناف النخيل عند قطف الثمار بمرحلة الرطب •
 .نخلة أآثر من قدرتهازيادة حمل ال •
 .عدم آفاية ماء الري آمًا وتوقيتًا خاصًة خالل الصيف وأثناء نمو الثمار •
 . إرتفاع درجات الحرارة المصحوبة بالجفاف •
 .إصابة العراجين بأضرار ميكانيكية آالكسر الكامل أو الجزئي •

 خ#ف الثم#ار وتنظ#يم    وبالتالي يمكن التغلب على هذه الظ#اهرة بتجن#ب أس#بابها وذل#ك ب#إجراء عملي#ات         
 ).التدلية (الري والعناية بعملية التقويس 

  :Checking) التشطيب ( ظاهرة الوشم � 5 
، وتظهرعلى هيئة تشقق في قشرة الثمرة الخارجية يظهر على شكل خطوط رفيعة ترابي#ة الل#ون                 

. ت الثمرية للتم#ر وينتج عن ذلك تدهور في الصفا  ، وقد تتصلب القشرة وتجف طبقة اللحم المالصقة لها         
وتتفاوت األصناف  في مقاومتها لهذه الظاهرة فقد وج#د أن الص#نف الخني#زي أآث#ر مقاوم#ة م#ن الص#نف                  

وأن الصنف الحي#اني ف#ي جمهوري#ة مص#ر       ، الخالص بالنسبة لمنطقة القطيف بالمملكة العربية السعودية        
ص#نف جبج#اب والص#نف موش#م     وأن ال، العربية يتعرض لإلصابة أآثر من غيره من األصناف المصرية   

 .      بالعراق أآثر عرضة لإلصابة بالمرض ويطلق عليها في العراق عاهة الوشم نسبة إلى صنف الموشم
وتعزى هذه الظاهرة إلرتفاع نسبة الرطوبة الجوية أثناء تح#ول الثم#رة م#ن الخ#الل إل#ى الرط#ب                      

ويمك#ن التغل#ب   .  ف#ي ط#ور إآتم#ال النم#و    وتغير لونها من اللون األخضر إلى اللون البني الممي#ز للص#نف           
والعم#ل عل#ى إزال#ة آ#ل       ، على ه#ذه الظ#اهرة بتحس#ين التهوي#ة ح#ول الع#ذوق ب#إجراء عملي#ة خ#ف للثم#ار                      

 .العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة رطوبة الجو المحيط بالعذوق
 

 أهم األمراض التي تصيب النخيل في الوطن العربي ) 2(جدول رقم 
 تشارهاأماآن إن األمراض

 :األمراض الفطرية  •
 مرض البيوض

 تبقع السعف الجرافيولي
 العفن الديبلودي لقواعد األوراق

 اللفحة السوداء
 عفن جذور النخيل
 )عفن الطلع الخامج(خباس طلع النخيل 
 تبقع أوراق النخيل

 أعفان الثمار

 
 المغرب والجزائر

 ،السودان، مصر، السعودية، دول الخليج 
 ، السعودية ومصر، دول الخليج 

 ،دول الخليج والسعودية، مصر، دول شمال أفريقيا، العراق
 

 ، دول الخليج، شمال أفريقيا، السودان، مصر، العراق
 ،السودان، مصر

 ، مصر، شمال أفريقيا
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 تشارهاأماآن إن األمراض
 :األمراض الفسيولوجية  •
 الوجام

 إنحناء الرأس
 النغل في الفسائل

 )الحشف(رذبول الثما
 )التشطيب(ظاهرة الوشم 

 
 لكة العربية السعوديةالمم
 موريتانيا ، تونس، مصر
 مصر، العراق
 السعودية، مصر
 السعودية ، مصر، العراق

          
  :  Nematodesاآلفات  النيماتودية :  خامسًا 

 
 إال أنه##ا ل##م ت##درس دراس##ة 1925ب##رغم م##ن أن النيم##اتودا عرف##ت عل##ى ج##ذور النخي##ل من##ذ ع##ام  

وفي هذا المجال أثبت الكثي#ر م#ن الب#احثين أن أش#جار     . شر على نخيل التمر   علمية من ناحية تأثيرها المبا    
آم#ا س#جل ع#دد آبي#ر م#ن أجن#اس النيم#اتودا        ، النخيل تتع#رض لإلص#ابة ب#الكثير م#ن اآلف#ات  النيماتودي#ة            

وآانت أآثر األجناس تواجدًا وأآثره#ا م#ن ناحي#ة الكثاف#ة      ، ) نوعًا   34حوالي  (المصاحبة ألشجار النخيل    
 :دية مما يجعلها اآلفات  النيماتودية الرئيسية لنخيل التمر هي العد

 Tylenchorhynchusنيماتودا التقزم  ،   Meloidogyneنيماتودا تعقد الجذور  
 .Pratylenchusنيماتودا التقرح   ، Hemicriconemoides النيماتودا الحلقية  

جن#اس الت#ي تأويه#ا وآ#ذلك الكثاف#ة العددي#ة       وقد وجدوا أن هناك أختالفات بين األصناف من حيث عدد األ   
له##ذه األجن##اس عل##ى األص##ناف المختلف##ة إال أن ه##ذه اإلختالف##ات ربم##ا ترج##ع إل##ى عوام##ل أخ##رى خ##الف   

م#دى مالءم#ة الترب#ة    ، طريق#ة ال#ري   ، العوامل الوراثية وهي في الغالب عوامل بيئية منها عمر الش#جرة       
 .وغيرها من العوامل البيئية

ف##ات ب##ين األص##ناف وم##دى حساس##يتها أو مقاومته##ا لإلص##ابة والت##ي تحكمه##ا العوام##ل   أم##ا اإلختال 
 .الوراثية فال يمكن التأآد منها إال عن طريق إجراء التجارب لدراسة حساسية األصناف لإلصابة

وعلى العموم فإنه ينبغي إعطاء هذا النوع من اآلفات  أهمية خاصة حيث يؤدي إلى تدهور ربما  
 .موس في بدايته ولكن ربما يصل إلى حد الخطورة إذا تم إهمالهيكون غير مل

 
 :المكافحة 
 . بإستخدام المبيدات ذات الفاعلية في مقاومة النيماتودا 

 
 :اآلثار اإلقتصادية  آلفات النخيل 

 
مما سبق نجد أن نخيل التمر في الوطن العربي يتعرض لإلصابة بالعديد من األمراض        

رية العديدة واآلفات الحشرية وعلى رأسها سوسة النخيل الحمراء ومرض البيوض واألمراض الفط
وتدهور شديد في عمر األشجار وقد يمتد الضرر ، والتي تؤدي إلى تقليل إنتاجية النخيل وتدنى نوعيتها 

ى مما يؤدى إل، إلى فقد النخلة آلية إضافة إلى اإلصابات العنكبوتية والتي تصيب الثمار بصفة خاصة 
، نقص آبير في المحصول عالوة على رداءته إلحتوائه على األطوار المختلفة لهذه اآلفات  ومخلفاتها 

وقد يصل الفقد في الثمار نتيجة لإلصابة . آما تزداد اإلصابة وتستمر الخسارة طوال فترات التخزين
 .من اإلنتاج% 35باآلفات إلى ما يزيد عن 

 :أساليب المكافحة المتكاملة 
  

يقص##د بمكافح##ة اآلف##ات المتكامل##ة العم##ل عل##ى تقلي##ل الض##رر ال##ذي تحدث##ه اآلف##ة وذل##ك بقتله##ا أو           
. أو بتهيئ##ة ظ##روف غي##ر مناس##بة لتكاثره##ا والح##د م##ن إنتش##ارها   ، إبعاده##ا أو من##ع وص##ولها إل##ى العائ##ل   
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ح#دثها اآلف#ة بق#در    وتعرف طرق المكافحة المتكاملة بأنها العملي#ات الت#ي م#ن ش#أنها تقلي#ل الخس#ارة الت#ي ت          
 : وتشمل المكافحة المتكاملة عدد من العوامل منها .  اإلمكان والتي تجرى بواسطة المكافحة المتكاملة

  
  :Mechanical Controlالمكافحة الميكانيكية : أوال     

 :وتعتبر من أبسط الطرق التي تتبع في مكافحة اآلفات وتتلخص في        
 .صابة بسوسة النخيل الحمراء وتقطيعها ثم دفنها في حفر عميقةإزالة أشجار النخيل الم •
 إزالة أشجار السنط المجاورة لمزارع النخيل حيث تعتبر العائل األساسي لحشرة أبي دقيق الرمان  •
التخلص من السعف المص#اب و بقاي#ا األغ#اريض الزهري#ة والع#ذوق والثم#ار المتس#اقطة والحش#ائش                     •

 .العام التاليحتى ال تكون مصدر إصابة في 
تكم##يم أو تغطيةالع##ذوق ف##ي بع##ض المن##اطق الرطب##ة والمعرض##ة لألمط##ار ف##ي فت##رة نض##ج الثم##ار           •

للمحافظة على التمور من اإلصابة ببعض الفطريات وأيضًا للمحافظة عليها من خطر الرياح الحارة        
لغ#ارات الليلي##ة  الجاف#ة بإس#تخدام األآي##اس الورقي#ة وق##د تس#تخدم الش##باك ض#يقة الثق##وب لحمايته#ا م##ن ا      

آم##ا تس##تخدم أن##واع م##ن األآي##اس عل##ى هيئ##ة أس##الك لوقاي##ة التم##ور م##ن اإلص##ابة بحش##رة  ، للوط##اوبط
 .الحميرة

، ف وتطهير المخازن وأماآن التعبئةمع تنظي، نقل الثمار بوسائل نقل نظيفة إلى المصنع أو المخزن  •
 .تغطية الثمار في المنشر بالحصر أو غطاء من القماش

حت المكافحة الميكانيكية  أيضا إس#تخدام المص#ائد لج#ذب الحش#رات ومنه#ا مص#ائد الطع#وم            ويندرج ت  •
ومنها المص#ايد الت#ي تس#تخدم ف#ي     ، السامة التي تجذب الحشرات والوطاويط برائحة المواد المتخمرة   

مكافحة النم#ل األب#يض وأيض#ا المص#ائد الض#وئية والت#ي تس#تخدم إلص#طياد بالغ#ات حف#ار الس#اق ذي                
 . ن الطويلة وحفار عذوق النخيل وحفار الجريدالقرو

وحديثًا إستخدم المصائد  الفورمونية التي تستخدم في جذب أنواع م#ن حف#ارات الع#ذوق وسوس#ة             
حي#ث تقل#ل م#ن تع#داد الحش#رات ف#ي منطق#ة اإلص#ابة حي#ث تج#ذب آ#ال الجنس#ين إال أن                      ، النخيل الحم#راء  

آم##ا ت##م إض##افة بع##ض الم##واد لزي##ادة فاعلي##ة  . دةاإلن##اث تنج##ذب أآث##ر فتق##ل فرص##ة ح##دوث إص##ابات جدي##  
 -وتس#تخدم المص#ائد الفيروموني#ة   ، الفيرومونات تسمى الكيرومونات وهى مستخلص#ة م#ن أش#جار النخي#ل        

 .ووقت نشاط وتزاوج البالغات وعدد األجيال، الكيرومونية لمعرفة ديناميكية مجاميع الحشرات
ى تجن#ب إص#ابتها باآلف#ات ف#ي المخ#زن وذل#ك بحف#ظ               إستخدام التبريد في خزن التمور والمحافظة عل#        •

وقد أظهرت الدراسات التي أجريت بكلي#ة الزراع#ة جامع#ة      . م°7التمور في غرف تبريد على درجة       
-60م يؤدي إلى القضاء على دودة التمر بعد ح#والي م#ن         °5ان تعريض التمور تحت     ، عين شمس   

 . م°40 دقيقة من التعريض لدرجة حرارة فوق 30
طاق التجارب أيضا إستخدم أشعة جاما في مكافح#ة آف#ات التم#ور حي#ث أظه#رت الدراس#ات أن             وفي ن  •

 آيلوراد منعت فقس البيض وإآتمال نمو اليرقات أو العذارى إل#ى جان#ب م#وت الحش#رة                 25الجرعة  
ولم تحدث هذه الجرعة أي تغير معنوي ف#ي القيم#ة الغذائي#ة           ، الكاملة لدودة التمر الكبرى والصغرى      

 . ار المعاملة ولم يكن لها أيضا أي تأثير على المذاق أوالطعم أو الرائحةللثم
ف##ي الع##راق عل##ى نط##اق ض##يق حي##ث ت##م  ) Irradiationالتش##عيع ( وق##د إس##تخدمت ه##ذه التقني##ة 
 آياوراد من أشعة جاما وأعط#ت نت#ائج مش#جعة ف#ي الس#يطرة             20-10تشعيع التمور المخزونة بجرعات     

التمور المشععة لم يحدث به#ا أي تغي#ر وتص#لح لإلس#تهالك اآلدم#ي وإن ت#أثير           ورغم أن   . على عثة التين  
اإلشعاع يزول بعد لحظات من التعرض لإلشعاع وهو غيرملوث للبيئ#ة  ومص#در مقاوم#ة ثاب#ت وطوي#ل           
األمد إال أن إستخدام هذه التقنية يحتاج إلى توعية وإرشادات مسبقة توضح بأن التمور المشععة ليس له#ا      

 . جانبية على صحة اإلنسانآى آثار
أو  ) Suppressive Soils(وين#درج أيض#ًا تح#ت المكافح#ة الميكانيكي#ة إس#تخدام الت#رب الكابح#ة          •

وهذا ، الكابتة وهى الترب القادرة على تثبيط فعل المسبب المرضي وعدم تمكينة من إحداث اإلصابة
وتتمي#ز  ، عل#ى م#رض البي#وض   النوع من الترب موجود في دول المغرب العربي وتستخدم للس#يطرة       
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تلك الترب بإحتوائها على إفرازات ألحياء مجهرية موجودة أصًال بالتربة مث#ل الفطري#ات والبكتيري#ا     
تق#وم بتثب#يط فاعلي#ة المس#بب المرض#ي وتعي#ق قدرت#ه        ) Actinomycetes (والفطري#ات الش#عاعية   
 . على إحداث اإلصابة

  
  : Cultural Controlثانيا المكافحة الزراعية 

إن أي عملية زراعية تؤدي إلى خدمة أشجار النخيل تؤدي بنفس الوق#ت إل#ى اإلق#الل م#ن خط#ر                             
ق#د تفي#د ف#ي تقلي#ل اإلص#ابة      ، وإن بعض العمليات الزراعية التي تج#رى لخدم#ة أش#جار النخي#ل           ، اإلصابة

 :باآلفات على أن يؤخذ في اإلعتبار طريقة ووقت تطبيقها ومنها 
للتخلص من الحش#ائش واألعش#اب الض#ارة الت#ي غالب#ًا م#ا تك#ون م#الذًا آمن#ًا للعدي#د م#ن                  العزيق الجيد    •

 .أطوار الحشرات أو الجراثيم الفطرية  
االعتدال في الري وتنظيم#ه وتجن#ب وص#ول م#اء ال#ري لقل#ب الفس#يلة وتحس#ين الص#رف يس#اعد ف#ي                           •

 .تقليل اإلصابة باآلفات
فإن زيادة التسميد بعنص#ر  ،  النخلة على مقاومتها لآلفات التسميد الجيد والمتوازن دون إفراط يساعد      •

النتروجين يزيد من خطر إصابتها باآلفات حيث له تأثير مباشر على زيادة النمو الخضري لألشجار 
وأن إس##تخدام األس##مدة العض##وية ف##ي م##زارع النخي##ل يث##بط فع##ل المس##ببات المرض##ية الخط##رة الت##ي   ، 

رب##ة حي##ث تحت##وي تل##ك األس##مدة عل##ى أحي##اء مجهري##ة ذات ق##درة   ته##اجم األش##جار والموج##ودة ف##ي الت 
 .تنافسية عالية ضد المسببات المرضية تعيق قدرتها على إحداث اإلصابة

التكريب السنوي ألشجار النخيل بإزال#ة الجري#د الج#اف والمته#دل والمص#اب باآلف#ات وال#تخلص من#ه                   •
لص م##ن األش##جار الميت##ة آ##ل ه##ذه    والتكري##ب وإزال##ة الفس##ائل والرواآي##ب وال##تخ   ، خ##ارج المزرع##ة 

 . العمليات تؤدى إلى اإلقالل من خطر اإلصابة
وإن إس#تخدام فس#ائل ناتج#ة م#ن زراع#ة األنس#جة       ، زراعة فسائل النخيل الخالية من اإلص#ابة باآلف#ات      •

 .يجنبنا خطر اإلصابة باآلفات 
لت#ي تص#يب النخي#ل ف#ي        زراعة األصناف المقاومة حي#ث تعتب#ر م#ن الب#دائل الفعال#ة لمقاوم#ة اآلف#ات ا                  •

حيث أن بعض أصناف النخيل تمتلك مقاومة وراثية ضد بعض المس#ببات المرض#ية             ، الوطن العربي 
بوسكامي "و" بوسكامي أسود" حتى ولو توفرت الظروف المناسبة إلحداث اإلصابة فمثًال األصناف 

وأن هن##اك . تعتب##ر أص##ناف مقاوم##ة لم##رض البي##وض ف##ي دول المغ##رب العرب##ي " عقالن##ي"و" أب##يض
مث#ل أص#ناف س#اير ودي#ري المقاوم#ة لإلص#ابة            ، أصناف أقل عرضة لإلصابة بالحشرات من غيره#ا       

بالحش##رة القش##رية ف##ي ح##ين أن األص##ناف برح##ي وح##الوي وخض##راوي أآث##ر عرض##ة لإلص##ابة ف##ي   
وإن إستخدام التطورات الحديثة بمج#ال الهندس#ة الوراثي#ة يمك#ن إنت#اج أص#ناف نخي#ل جدي#دة             ، العراق
 .   إال أن ذلك يحتاج إلى دراسات واسعة وجهد آبير، مة لآلفاتمقاو

الزراعة على مسافات مناسبة ومنتظم#ة لمن#ع ت#زاحم األش#جار وتقلي#ل الرطوب#ة وبالت#الي تعم#ل عل#ى                       •
 .تقليل االصابة باألمراض الفطرية وتقلل أيضا من سرعة إنتشارها

ب#ين  ) الفص#ة (س#يم أو الحن#اء أونب#ات الج#ت          بعض الزراع#ات البيني#ة مث#ل نب#ات البر         ، الزراعة البينية  •
حي#ث توج#د جراثيم#ه عل#ى تل#ك      ، أشجار النخيل يساعد على بقاء المسبب المرض#ي لم#رض البي#وض         

وعند توفر الظروف المناسبة فإن تلك الجراثيم تنتق#ل إل#ى           ، النباتات دون أن تحدث أعراضًا مرضية     
زراعة المحاصيل بين أشجار النخيل يؤدي إلى آما أن . أشجار النخيل لتصيبها محدثة أعراضًا قاتلة

آم#ا أن الزراع#ة البيني#ة تك#ون      ، زيادة الرطوبة نتيجة لري تلك المحاصيل مما يس#اعد عل#ى اإلص#ابة            
 .   مالذًا آمنًا للعديد من أطوار الحشرات أو الجراثيم الفطرية

ال#الزم وتجن#ب خل#ط    جمع الثمار في موع#دها المح#دد وتجن#ب بقائه#ا عل#ى األش#جار فت#رة أط#ول م#ن                       •
 . التمور الجديدة مع القديمة أو المتساقطة وإزالة التمور المتساقطة على األرض
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  :Legal Controlالمكافحة التشريعية : ثالثا 
والتشريعات في مجال النخيل ، التشريعات القانونية مهمة للمحافظة على أشجار النخيل من خطر اآلفات

 من القوانين والمواثيق في العهد الب#ابلي الت#ي تل#زم مس#تأجر النخ#ل بخدمت#ه                  قديمة جدًا حيث سنت الكثير    
آم#ا ورد ف#ي ش#ريعة حم#ورابي ع#دد م#ن الم#واد لحماي#ة               ، من تسميد وتلقيح وغيرها من عمليات الخدمة      

على تغريم من يقطع نخلة نصف من الفضة وهى غرامة تعتبر باهظ#ة  ) 59(النخيل حيث نصت المادة    
 .    عن تلقيح النخيل) 64,65(وخصصت المادتين ، وقتجدًا في ذلك ال

والمكافح##ة التش##ريعية ه##ى مجموع##ة الق##وانين والق##رارات الت##ي تس##نها الدول##ة لمكافح##ة اآلف##ات         
وهناك الحجر الزراعي الخارجي والذى يعمل . الزراعية والوقاية منها وهذا ما يسمى بالحجر الزراعي

خل البالد وإتنشارها وذل#ك بفح#ص فس#ائل النخي#ل أو منتجات#ه ف#ي              على منع دخول اآلفات الغريبة إلى دا      
وأيض##ا يش##مل الفح##ص الفس##ائل المص##درة لض##مان . الم##واني والمط##ارات ورف##ض دخ##ول المص##اب منه##ا
 .خلوها من اآلفات الممنوعة لدى الجهات المستوردة

التم#ور إال إذا آان#ت   ومن بين النظم المتبعة في الحجر الزراعي الخارجي من#ع دخ#ول الفس#ائل و                    
 .   واردة من جهات خالية من اآلفات الممنوعة وإذا أثبت الفحص خلوها من هذه اآلفات

وتوجد اآلن لوائح وقرارات في معظم الدول العربية ت#نص عل#ى من#ع إس#تيراد فس#ائل النخي#ل إال                  
 . إذا آانت ناتج زراعة أنسجة

ق المصابة بحشرة سوسة النخيل الحم#راء لمن#ع   هذا وقد فرض حجر زراعي داخلي حول المناط    
وأيض#ًا ت#م ف#رض ق#وانين ص#ارمة      ، حت#ى ال تنتش#ر اإلص#ابة    ، إنتقال أي فسائل منها إلى مناطق أخ#رى    

وآذلك لمنع إنتشار مرض اإلص#فرار  . للحجر الزراعي الداخلي والخارجي لمنع إنتشار مرض البيوض     
وتس#بب ف#ي   ،  الدقيقة والذى يوج#د ف#ي الوالي#ات المتح#دة    المميت المتسبب عن نوع من األحياء المجهرية 

 .وهذا المرض غير موجود حاليًا في المنطقة العربية،  ألف نخلة350قتل 
باإلض#افة إل#ى أن#ه ف#ي جمي#ع        . ويتم تنفيذ هذه القوانين بصرامة ف#ي جمي#ع ال#دول المنتج#ة للتم#ور              

ع#ي الخ#اص به#ا ت#نص عل#ى اإلحتياط#ات          مناطق زراعة النخيل في العالم مواد ف#ي ق#انون الحج#ر الزرا            
 .الخاصة بنقل الفسائل ومنتجات النخلة

  :Chemical Controlالمكافحة الكيماوية :     رابعا 
عند فشل طرق المكافحة السابقة في السيطرة عل#ى اآلف#ة تس#تخدم الكيماوي#ات أو مبي#دات اآلف#ات                    

،  م#ن أآث#ر الط#رق فاعلي#ة ف#ي مكافح#ة آف#ات النخي#ل        وتعتب#ر المكافح#ة الكيماوي#ة    ، في عمليات المكافح#ة     
وتختلف طرق إستخدام المبيدات بإختالف طبيعة اآلفة ومجال المكافحة وطبيعة المبيد المستخدم ومك#ان          

ال#رش   � التعفي#ر   � ويمكن حصر الطرق المختلفة إلستخدام المبيدات ضد آفات النخيل ف#ي           . وجود اآلفة 
 . الدهان� التدخين   � الطعوم السامة  � الحقن   � 

 :  ولما آانت عمليات المكافحة لهذه اآلفات بالوسائل الكيماوية تؤدي إلى الكثير من المشاآل منها 
التأثير الضار على األعداء الحيوية المصاحبة لهذه اآلفات والتي تجعل تعداد اآلفة ف#ي آثي#ر م#ن         . 1

، جديدة لم تكن مهمة إقتص#اديًا بالس#ابق       وقد ظهرت آفات    . األحيان تحت الحد اإلقتصادي الحرج    
 .   وأصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا نتيجة القضاء على األعداء الحيوية

ظهور سالالت من اآلفات مقاومة لفعل المبيدات قد تصل في بعض األحي#ان إل#ى درج#ة يص#عب       . 2
 . في مكافحتهافيها مكافحتها بالمبيدات الكيماوية حتى ولو تضاعفت آميات المبيدات المستخدمة 

الت##أثير الض##ار عل##ى ص##حة اإلنس##ان والحي##وان وأيض##ا عل##ى الطي##ور واألس##ماك نتيج##ة تعرض##هم  . 3
وتش#ير بع#ض التق#ديرات العالمي#ة إل#ى أن         ، المباشر وغير المباشر للمبيدات الكيماوي#ة ومتبقياته#ا       

ي#ة ف#ي    مليون ش#خص يتس#ممون س#نويًا بفع#ل اإلس#تعمال الخ#اطيء للمبي#دات الزراع               2.9حوالي  
 . ألف شخص يموتون آل عام220البلدان النامية وإن حوالي 

 . باإلضافة إلى تأثيرها الضار على الصفات الحيوية للتربة، التأثير الضار على األشجار والتمور. 4
 .األضرار الصحية الناتجة عن وجود متبقيات المبيدات على الثمار سواء الطازجة أو المخزنة. 5
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لمبي##دات نتيج##ة تراآمه##ا أو ت##راآم مخلفاته##ا ف##ي البيئ##ة وال##ذى يسس##ب ب##دوره ف##ي     تل##وث البيئ##ة با. 6
ويقدر حاليًا عدد المبيدات المستخدمة في المجال الزراعي بحوالي ، اإلضرار باإلنسان والحيوان

 .إضافة إلى األنواع الجديدة التي تظهر آل عام وبشكل مستمر،  ألف نوع70-80
تعمال وتسويق المبيدات أدى إلى خسائر إقتصادية وإجتماعية باهظه باإلضافة إلىأن تصنيع وإس  . 7

 .تقدر بعشرات المليارات من الدوالرات
 ويجب عند إستخدام المبيدات في مكافحة آفات النخيل أن تخضع لضوابط ومعايير دقيقة تجنب}اً               

 :ومن هذه الضوابط ما يلي، لحدوث األضرار التي سبق ذآرها
وف#ي  ، ت إال في الحاالت الضرورية والقصوى وأن يكون لذلك سبب مقن#ع          أن ال تستخدم المبيدا    .1

 .حالة فشل أو عدم آفاءة البدائل التي تم ذآرها
وغي##ر وارد ف##ي ض##من ق##وائم منظم##ة األغذي##ة     ، أن يك##ون المبي##د المس##تخدم غي##ر مح##رم دولي##اً     .2

 .والزراعة الدولية المتعلقة بالمبيدات الخطرة والممنوع إستخدامها
ن أن المبيد المستخدم ل#يس ل#ه ت#أثير ض#ار عل#ى اإلنس#ان والحي#وان وغي#ر مل#وث للبيئ#ة                       التأآد م  .3

 .وفعال ضد اآلفة المستهدفة
أن يستخدم ب#الترآيز الموص#ي ب#ه وع#دم تج#اوزه ويفض#ل أن يك#ون المبي#د إختي#اري ض#د اآلف#ة                          .4

 .المستهدفة فقط وأن يكون من النوع الجهازي حفاظًا على األعداء الحيوية
 .خدام المبيد لعدة سنوات متتالية تجنبًا لحدوث تطور بالمقاومة عند اآلفةعدم إست .5
إستخدام تقنية تقلل من فرصة حدوث إنحرافات للمبيد ويحدث تلوثًا للبيئ#ة مث#ل إس#تخدام طريق#ة            .6

 .الحقن أو الطالء بدًال من الرش واإلقالل من إستخدام الطائرات في الرش
  :Biological Controlالمكافحة الحيوية : خامسا      

آ##ان م##ن الض##روري التفكي##ر ف##ي إيج##اد س##بل بديل##ة للح##د م##ن إس##تخدام المبي##دات وقص##ر            
ويقص##د بالمكافح##ة الحيوي##ة تش##جيع وإآث##ار األع##داء الطبيعي##ة   . إس##تعمالها إال عن##د الض##رورة القص##وى 

ء الحيوي#ة ومحاول#ة إآثاره#ا    والتي تعيش مع اآلفات  في نفس البيئ#ة أو إس#تيراد تل#ك األع#دا             ) الحيوية  (
 . وأقلمتها محليا  ونشرها على نطاق واسع للحد من تعداد اآلفات

وتش##مل األع##داء الطبيعي##ة المس##تخدمة طفيلي##ات ومفترس##ات ومس##ببات مرض##ية وه##ذه  ل##يس له##ا    
وق##د ت##م . أض##رار علىاإلنس##ان أوالحي##وان م##ع المحافظ##ة عل##ى نظاف##ة البيئ##ة م##ن اآلث##ار الض##ارة للمبي##دات  

جيل آثي##ر م##ن األع##داء الحيوي##ة لآلف##ات الحش##رية للنخي#ل وم##ازال األم##ر يحت##اج إل##ى دراس##ات متقدم##ة  تس# 
 .للبحث عنها في نفس البيئة ومحاولة إيجاد الظروف المالئمة إلآثارها وإنتشارها
 .والجدول التالي بعض األعداء الحيوية التي تم تسجيلها لآلفات الحشرية

 لالعائ نوعه األعداء الحيوية 
 يرقات حفار ساق النخيل مسبب مرضي .Cordyceps Sp   فطر

 بيض دوباس النخيل طفيل Chalcididaeحشرة من عائلة 
 سوسة النخيل الحمراء مفترس إبرة العجوز

الحش######رات القش######رية وب######يض    مفترس .Bedella Spأآاروس 
 دوباس النخيل

Cheyletus Oprnatus الحشرات القشرية مفترس 
Tyrophagus Sp. الحشرات القشرية مفترس 

Tarsonemides Sp. الحشرات القشرية مفترس 
Hypoaspis Sp. يرقات حفار ساق النخيل  طفيل 
Ameroseiu Sp. يرقات حفار ساق لبنخيل  طفيل 

 يرقات دودة التمر طفيل Bracon Hebatorمتطفل 
Typhlodromus Tiliae الحشرات القشرية مفترس 

Trichogramma بيض دودة التمر يلطف 
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يتم مكافح#ة دودة التم#ر بواس#طة طفي#ل     ، ومن خالل مشاريع المكافحة الحيوية آلفات ثمار التمر       
 وذل#ك ف#ي     1994 والذى سجل ألول مرة ف#ي الواح#ات التونس#ية ع#ام              Trichogrammaالتريكوجرام  

 ف#ي واح#ة   1997ام وقد بدأ المشروع بجمهورية مصر العربية في يوليو م#ن ع#  . آًال من تونس ومصر    
. سيوة بالصحراء الغربية والتي تتميز بزراعة التمر السيوي وهو من أهم األصناف النصف جافة الجيدة     

 : وآان المشروع يهدف إلى 
 إستخدام وسائل آمنة لمكافحة اآلفات التي تصيب الثمار سواء على النخيل أو أثناء التخزين .1
 .تقليل إستخدام المبيدات آلما أمكن ذلك .2
ي#ادة المن##تج وتحس#ين ص##فاته م#ن ناحي##ة خل##وه م#ن اآلف##ات الحش#رية وآ##ذلك خل#وه م##ن متبقي##ات       ز .3

 .المبيدات الضارة حتى يمكن تصديره إلى األسواق الخارجية
قد نجح هذا المشروع في عمل حصر لآلفات الحشرية التي تصيب ثمار التمر بالواحة سواء على أشجار 

دراسة الكثافة العددية ومستويات االصابة في بعض مناطق الواحة النخيل أو في المخزن أو في المنشر و
 .على مدار الموسم للمساعدة في إختيار الوقت المناسب لمكافحة هذه اآلفات

 : ومن هذا الحصر وجد خمسة من آفات ثمار البلح تابعة لرتبة حرشفية األجنحة وهم 
 دودة قرون الخروب� )   البلح الكبرى دودة( االفستيا � )   دودة البلح الصغرى ( الحميرة �  
 . دودة ثمار الرمان �  دودة طلع النخيل    � 

وأيضًا ت#م حص#ر األع#داء الحيوي#ة م#ن طفيلي#ات ومفترس#ات ض#من العين#ات الت#ي ت#م أخ#ذها م#ن                                  
 . عمليات حصر اآلفات وتم تحضيرها وإرسالها لتعريفها بالخارج

 وت#م  1998 فدانا خالل شهر يونيو من ع#ام  235جراما في مساحة    آما تم إطالق طفيل التريكو           
تقييم عملية إط#الق الطفي#ل ف#ي نهاي#ة الموس#م ف#ي المس#احات الم#ذآورة ومقارنته#ا بالمن#اطق الت#ي ل#م ي#تم                        

 :االطالق بها وآانت النتائج آما في الجدول التالي 
  

  لالصابة%  المصاب      السليم اجمالي العينة بالثمرة التجربة
 %36.14   489    864   1353      مناطق االطالق

 %56.86   311    236   547      خارج مناطق االطالق
 %36.44   نسبة الخفض في االصابة نتيجة أطالق الطفيل

 
وطفيل ترايكوجراما حشرة حرشفية األجنحة تضع البيض داخ#ل ب#يض العائ#ل وتخ#رج اليرق#ات                         

ب##يض العائ##ل وبالت##الي تقط##ع دورة حي##اة الحش##رة العائ##ل ويطل##ق الطفي##ل س##نويًا لم##دة أرب##ع  وتتغ##ذى عل##ى 
وأيضا من خالل مشروع المكافحة الحيوية لسوس#ة النخي#ل الحم#راء وحف#ارات الس#اق والج#ذور                  . سنوات

 والنيم###اتودا الممرض###ة وال###ذي يمول###ه Beirveria Bassiana) برفيري###ا بازيان###ا(بإس###تخدام الفط###ر 
ق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي والذي تبنته المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمكافح#ة   الصندو

هذه اآلفات، والتي تهدف إلى حماية ثروات الوطن العربي  من النخيل من هذه اآلفة الخطيرة م#ن خ#الل     
 اويات تقنيات المكافحة الحيوية لآلفات الزراعية حفاظآ على البيئة من التلوث بالكيم

 
  :Integrated Pest Managementالمكافحة المتكاملة : سادسا 

  

آ#ان  ، نظرًا لألخطار الشديدة التي لحقت بالبيئة من جراء مخاطر اإلس#تخدام العش#وائي للمبي#دات             
ف#ي حي#ز التنفي#ذ لتف#ادي المش#اآل الت#ي            ) IPM( من الضروري وضع برامج المكافحة المتكاملة لآلفات        

لناتج##ة ع##ن إس##تخدام المبي##دات الكيماوي##ة الس##امة والخطي##رة والت##ي إنتش##ر إس##تخدامها ف##ي  ا، س##بق ذآره##ا 
 .السنوات األخيرة بشكل آبير دون ترشيد أو تفهم علمي واضح وسليم للنظام البيئي

 وتتمث##ل المكافح##ة المتكامل##ة لآلف##ات ف##ي إنه##ا عب##ارة ع##ن تقني##ة بيئي##ة ش##املة تس##تخدم فيه##ا أن##واع  
ويعتم#د ه#ذا   ، وأنه#ا عملي#ة إختي#ار وتكام#ل وس#ائل مكافح#ة اآلف#ات           .  أساليب المكافحة  مختلفة وعديدة من  

النظام على إستخدام توليفات مختلفة من ط#رق المكافح#ة تعم#ل ف#ي تواف#ق م#دروس ض#من النظ#ام البيئ#ي                 
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ف#ي  لتحقق في النهاية السيطرة على اآلفة مع اإلس#تفادة القص#وى م#ن الوس#ائل الطبيعي#ة والموج#ودة فع#ًال                  
 المفترس##ات والم##تطفالت س##واء حش##رية أو    �العوام##ل الجوي##ة  (بيئ##ة اآلف##ة المس##تهدف مكافحته##ا مث##ل     

م#ع األخ#ذ ف#ي االعتب#ار البع#د االقتص#ادي            ، باإلض#افة إل#ى إس#تخدام ط#رق المكافح#ة التطبيقي#ة             ، )مرضية
  : ويعتمد ذلك على .والبيئي

 ب##أهم أن##واع اآلف##ات ودورة حي##اة آ##ل منه##ا أن يك##ون الق##ائمون بأعم##ال مكافح##ة اآلف##ات عل##ى عل##م ت##ام •
 . وأعراض اإلصابة بها باإلضافة إلى إقتصاديات أعمال المكافحة

البد من متابعة الفحص الدوري للوقوف على مستوى اإلصابة وتقدير الحد الحرج لإلص#ابة باآلف#ات      •
 .رةالرئيسية والتدخل في التوقيت المناسب الذى يمثل نقطة ضعف في دورة حياة الحش

، المسح الشامل لتحديد المناطق األآثر إصابة باآلفات اإلقتصادية ووضعها تح#ت المراقب#ة المس#تمرة               •
 .وآذلك األعداء الطبيعية المالزمة لها

إستخدام تقنية المصائد المختلفة سواء بالطعم أو الضوء أو الفرمون واإلستفادة منها في تحديد بدايات  •
 .    وآذلك التنبؤ بظهورها إلتخاذ الالزم قبل تكاثرها وإنتشارها، ونهايات أجيال اآلفات الضارة 

إس#تخدام س#بل عالجي#ة تح#دث أق#ل خل#ل بيئ#ي مث#ل إس#تخدام المبي#د المتخص#ص وبالجرع#ة والتوقي#ت               •
وف##ي نف##س الوق##ت إتخ##اذ اإلحتياط##ات الالزم##ة لحماي##ة األع##داء الطبيعي##ة م##ن المفترس##ات   ، المناس##ب 

 . والمتطفالت والمحافظة عليها
لمعظ##م اآلف##ات الحش##رية عملي##ة ن##ادرة  % 100ويج##ب أن يك##ون معل##وم ل##دينا أن تحقي##ق مكافح##ة بنس##بة   
 .الحدوث آما أنها غير ضرورية لمنع الضرر االقتصادي
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 الباب السادس

 
 ي الوطن العربيفتصنيع و تسويق التمور 

 
 : الطرق المتبعة في تسويق التمور  : 1 � 6
 

رطب##ة ونص##ف جاف##ة (  ف##ي ال##وطن العرب##ي بع##دة ط##رق وفق##ا ألن##واع التم##ور  ي##تم تس##ويق التم##ور       
وعل##ى ال##رغم م##ن أهمي##ة عملي##ات التعبئ##ة والك##بس والتغلي##ف ف##ي رف##ع القيم##ة التجاري##ة للتم##ور    ، )وجاف##ة

 ال#دول العربي#ة يس#وق بط#رق تقليدي#ة ال تس#تهوي المس#تهلك وتع#رض         يالمنتجة، ما زال معظم اإلنت#اج ف#     
 .قدالتمور للتلف والف

 : وتنحصر طرق تسويق التمور في الوطن العربي باآلتي 
جمل#ة يش#ترون    بيع المحصول والثم#ار م#ا زال#ت خض#راء عل#ى أش#جار النخي#ل ع#ن طري#ق تج#ار              . أ

الثمار على النخيل خضراء وقد يتم الشراء لمدة أعوام مقبلة حس#ب االتف#اق ب#ين الم#زارع وتج#ار                     
 ). ضمان(الجملة 

التعاوني##ات ف##ي من##اطق اإلنت##اج الرئيس##ية والت##ي تت##ولي آاف##ة    بي##ع المحص##ول ع##ن طري##ق بع##ض    . ب
 .العمليات التسويقية المتعلقة بالمحصول

 . تجار الجملة أو عن طريق الوسطاءلالبيع مباشرة . ج
 شراء اإلنتاج م#ن الم#زارعين وفق#ًا لض#وابط معلن#ة آم#ا ه#و الح#ال ف#ي دول#ة اإلم#ارات              قيام الدولة ب  . د

 . والسعودية
بالنس#بة لألص#ناف الجاف#ة ونص#ف الجاف#ة ف#إن تج#ار الجمل#ة يقوم#ون بجم#ع ثم#ار المحص#ول                 أما         

 ي#وم تبع#ا لألص#ناف المختلف#ة لخف#ض نس#بة الرطوب#ة بالثم#ار وزي#ادة          21 - 15 ونشرها في مناش#ر لم#دة     
دة و بع#د أن ي#تم ف#رز الثم#ار  وع#زل التم#ور غي#ر الجي#        . ترآيز نسبة السكر وزيادة الم#ادة الجاف#ة ب#الثمرة    

ق اس#و أإلستخدامها آعلف للحيوانات يتم تعبئة األصناف آل عل#ى ح#دة ف#ي عب#وات خ#يش وإرس#الها إل#ى                       
 .الجملة

 

 :أساليب التجهيز والتعبئة والتداول السائدة  : �1 �1 6
 

يبدأ تسويق الحاصالت الزراعية من شحن الحاص#الت الزراعي#ة م#ن المزرع#ة وحت#ى وص#ولها          
ن المس#لك التس#ويقي ألي محص#ول يتض#من العدي#د م#ن الوظ#ائف والخ#دمات           للمستهلك النهائي ومن ثم ف#إ     

 � الش##راء � البي#ع  � التخ##زين � النق#ل  � التعبئ#ة  � الت##دريج � الف#رز  �التس#ويقية مث#ل جم##ع المحص#ول     
 .التصنيع 

 مكاني#ة  � ويتم خالل تلك المراحل إضافة خدمة أو منفعة تسويقية للمحصول سواء آانت شكلية              
وس#واء آ#ان   .  تملكية مما يؤدي إلى زيادة قيمتها وإرتفاع سعرها وبالتالي زي#ادة عائ#د المن#تج      � زمانية   �

التسويق بغرض االستهالك المحلي أو التصدير فإنه ينبغ#ي اإلهتم#ام بتأدي#ة تل#ك العملي#ات بج#ودة وآف#اءة         
 .عالية حتى يمكن تحقيق أعلى عائد ممكن سواء في السوق المحلي أو التصدير

وعلي##ه ف##إن االهتم##ام بثم##ار التم##ر من##ذ نض##جها وص##الحيتها للجم##ع وحت##ى وص##ولها للمس##تهلك م##ن          
األم##ور الض##رورية الت##ي ينبغ##ي مراعاته##ا واالهتم##ام به##ا حت##ى يمك##ن تحقي##ق أآب##ر عائ##د ممك##ن وس##وف     

 .نستعرض فيما يلي أهم عمليات تداول ثمار التمر
 

 :تحديد درجة صالحية الثمار للقطف  : 6-1-1-1
 

      تعتبر هذه العملية من أهم العمليات التي ينبغي االهتمام بها حيث تتوقف عليها جودة الثمار وقابليتها 
 وتتباين األصناف من حيث تحديد درجة ص#الحية ثماره#ا للقط#ف ف#بعض     ،للتخزين والتصنيع والتصدير  

م#ادة القابض#ة ويختف#ي    األصناف تقطف في مرحل#ة البس#ر وف#ي ه#ذه المرحل#ة م#ن النم#و تق#ل أو تختف#ي ال                
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اللون األخضر ويحل محل#ة الل#ون األص#فر أو األحم#ر، وهن#اك أص#ناف تقط#ف ف#ي الط#ور الرط#ب، أم#ا                  
 .األصناف الجافة فتقطف بعد إتمام عملية النضج وفقد الرطوبة منها

ويحت#اج تق##دير مواص##فات اآتم##ال النم#و لثم##ار األص##ناف المختلف##ة المنتج#ة تح##ت الظ##روف البيئي##ة    
فة في الوطن العربي للمزيد من الدراس#ات لتوص#يفها، ووض#ع مق#اييس إآتم#ال النم#و والنض#ج له#ا                المختل

 .  حتى يمكن وضع دليًال عربيا جيدًا للموعد المناسب لقطف الثمار
 

 :  قطف الثمار 6-1-1-2
 

     تختلف طرق قطف ثمار التمور بإختالف المرحلة التي ستقطف فيها حيث أن#ه بالنس#بة للثم#ار       
تقط##ف الثم##ار بقط##ع العرج##ون دفع##ة واح##دة دون إنتظ##ار مرحل##ة       " البس##ر" الت##ي تس##تهلك ف##ي مرحل##ة    

الترطيب، وبما أن الثم#ار ف#ي العرج#ون الواح#د تنض#ج بالت#دريج ف#إن جم#ع الثم#ار الت#ي تس#تهلك آرط#ب                      
ربط يتطلب الجمع المتواصل، هذا وتتم عملية قط#ف الثم#ار بع#دة ط#رق منه#ا قط#ع الع#راجين بالكام#ل وت#          

بالحبال وتتدلي بالحبال ببطء ليأخذها عامل آخر على األرض، وقد ترمى الع#راجين بع#د قطعه#ا مباش#رة                
عل##ى س##طح األرض أو عل##ى فرش##ة م##ن القم##اش أو البالس##تيك، وت##تم عملي##ة جم##ع الثم##ار بواس##طة عم##ال  

مع الميكانيكية متخصصين وقد تستخدم ساللم خاصة في عملية جمع الثمار آما أنه قد تستخدم وسائل الج
آالروافع أو الساللم المتحرآة الت#ي تس#تخدم ف#ي إرتق#اء رأس النخل#ة، ويرج#ع ع#دم اإلس#تفادة الكافي#ة م#ن                 
الميكنة في عملية جمع ثمار النخيل في الوطن العربي إلى ع#دم انتظ#ام المس#افات ب#ين األش#جار والكثاف#ة                    

نية، ه#ذا باإلض#افة إل#ى أن ه#ذه المع#دات ق#د ال       العالية للنخيل بوحدة المساحة وآذلك وجود الزراعات البي       
 . تتوفر بالقدر الكافي لمعظم المزارعين

 
 : الحقلية الفرز والتعبئة6-1-1-3

 

 مك#ان مخص#ص بالمزرع#ة    يوهي الخطوة التالية لعملية القطف، وفيها يتم جمع الثمار بعد قطفها ف        
ريخ، ثم يقوم العمال احتفاظ الثمرة بجزء من الشمحيث يتم فصل الثمار من العراجين بعناية مع مراعاة ا     

 للثم##ار إلس##تبعاد الثم##ار المعطوب##ة، المجروح##ة، الملوث##ة باألترب##ة، المص##ابة    يب##إجراء عملي##ة ف##رز مب##دئ 
 أم#ا بالنس#بة لألص#ناف      أض#رار أخ#رى  ،      أيبالحشرات، المهشمة، الفاق#دة لش#كلها الطبيع#ي، والمص#ابة ب#           

وذل#ك لم#دة   وتعريضها للهواء والش#مس  الثمار على مفارش تسمى مناشر  الجافة والنصف جافة فيتم نشر      
 يوم تختلف بإختالف األصناف بهدف خفض نسبة الرطوبة فيها وزي#ادة نس#بة ترآي#ز الس#كر                  21 � 15

 يع#اب عليه#ا تل#وث    والمادة الجافة بالثمار وبالرغم مما تتميز به طريقة التجفي#ف ه#ذه بقل#ة التكلف#ة إال أن#ه           
 وم#ن المالح#ظ أن#ه ف#ي      تكث#ر بمن#اطق اإلنت#اج،    لتيلعواصف الرملية ا وتعرضها ل بار واآلفات   الثمار بالغ 

غالبية األقطار العربية ال تأخذ عملية الفرز االهتمام العناية الكافية من المزارعين رغم أهميتها وتأثيرها   
 .على جودة وسعر المنتج

لتم#ور نوعي#ة العب#وات الت#ي يس#تخدمها مزارع#ي            وتحدد المواد الخام المتاح#ة ف#ي من#اطق إنت#اج ا                  
النخيل في تعبئة إنتاجهم من التمور، فثمار التمر المكتمل#ة النم#و وثم#ار الرط#ب تعب#أ ف#ي أقف#اص الجري#د                  
المبطن##ة ب##الورق، أم##ا األص##ناف اللين##ة أو النص##ف جاف##ة في##تم تعبئته##ا ف##ي عب##وات مختلف##ة آالص##فائح أو     

 المزارعين عملية نزع الن#وى لثم#ار بع#ض األص#ناف نص#ف الجاف#ة        األواني الفخارية، آما يجرى بعض    
ويتم تعبئتها مكبوس#ة أو مفروم#ة، أم#ا بالنس#بة للتم#ور الجاف#ة فتس#تخدم األآي#اس واألجول#ة ف#ي تعبئ#ة آ#ل                   
صنف منها على حدة، وتختل#ف األحج#ام والم#واد المس#تخدمة ب#إختالف ال#دول المنتج#ة للتم#ور،  آم#ا ي#تم                

 : ر ثم تخزينها لحين استخدامها أو نقلها إلى مصانع التعبئة حيث تتم العمليات اآلتية تبخير ثمار التمو
 : نقل التمور وتسليمها لمصانع التعبئة -ا

حي##ث تنق##ل التم##ور المحمل##ة إم##ا بس##يارات النق##ل أو ب##الزوارق أو بواس##طة الحيوان##ات إل##ى س##احة      
لغريب##ه والتم##ور المص##ابة، ونظ##رًا ألن المي##زان، حي##ث ي##تم وزنه##ا والتأآ##د م##ن خلوه##ا م##ن الم##واد ا

معظ##م التم##ور المس##لمة للمص##نع ال ي##تم تص##نيعها مباش##رة نظ##را لك##ون جمل##ة المحص##ول ال##واردة       
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للمصنع تفوق طاقة المصنع لذا يتم تخزين الكميات الزائدة في مخازن خاصة إلى أن يأتى دوره#ا               
 .في التصنيع

 : إنضاج ثمار التمر صناعيًا -ب
وليس قبلها وإال ) اآتمال النمو( البسر ويشترط أن تكون الثمار في مرحلة البسر          حيث يتم ترطيب  

جف##ت وذبل##ت وي##تم ذل##ك إم##ا م##ن خ##الل تعريض##ها لح##رارة الش##مس أو إس##تخدام الخ##ل أو  المحل##ول  
الملحى أو يتم اإلنضاج بإس#تخدام منظم#ات النم#و، إال أن آ#ل طريق#ة م#ن تل#ك الط#رق يأخ#ذ عليه#ا             

ؤثر عل#ى ج#ودة الثم#ار، وتعتب#ر الطريق#ة المثل#ى للحص#ول عل#ى ثم#ار رط#ب                    بعض العيوب مم#ا ي#     
عالية الجودة هو ترآها على األش#جار حت#ى تص#ل إل#ى بداي#ة الترطي#ب وعندئ#ذ ي#تم قطفه#ا، األم#ر                        
الذى يستدعى ارتقاء النخلة عدة مرات ف#ي موس#م النض#ج لجم#ع الثم#ار الت#ى ب#دأت الترطي#ب فق#ط                         

 .ن مكلفة إال أن إرتفاع سعر المنتج يمكن أن يعوض تلك التكلفةورغم أن هذه العملية قد تكو
 : التبخير -ج

وهن#اك   غرف أو مخازن محكمة على درجة حرارة مناسبة ولمدة آافية،      يتعقيم التمور بالتبخير ف   
وسائل عدي#دة بديل#ة لعملي#ة التبخي#ر يمك#ن إس#تخدامها ف#ي قت#ل الحش#رات م#ن بينه#ا تع#ريض التم#ر                   

والغ#رض م#ن      غم#ر التم#ر ف#ي الم#اء الس#اخن المغل#ي لفت#رة قص#يرة قب#ل التعبئ#ة،                    لحرارة عالية أو  
 � اليرق##ات -الب##يض(التبخي##ر ه##و قت##ل الحش##رات الت##ي تص##يب التم##ور ف##ي آاف##ة أط##وار حياته##ا       

ويج##رى التبخي##ر للتم##ور قب##ل دخوله##ا مص##انع التعبئ##ة، ونظ##رًا ألن  )   الحش##رة البالغ##ة �الع##ذارى 
ع قد تس#تمر ع#دة أش#هر أو ط#ول الع#ام ول#ذلك فإن#ه م#ن الض#روري تخ#زين                عمليات التعبئة بالمصن  

 .التمر بعد تبخيره أو إيداعه في مخازن مؤمنة أو يسهل تبخيرها
 : التبريد -د 

وت##تم عملي##ة التبري##د بغ##رض إطال##ة م##دة ص##الحية التم##ور نتيج##ة لت##أخير أو وق##ف فع##ل العملي##ات        
، وه##ذا يعتم##د عل##ى وفع##ل الحش##رات واألنزيم##ي البيولوجي##ة والحيوي##ة وخف##ض النش##اط الميكروب##ي

مع مراعاة المحافظة عل#ى الرطوب#ة النس#بية ف#ي     ) نسبة الرطوبة (الصفات الخاصة المميزة للتمور     
 .هواء حجرات التبريد ودرجة الحرارة المناسبة لتفادى فقد أو امتصاص الرطوبة

 : فرز وتصنيف التمور-هـ 
 عملي#ة  ة ب#الكثير م#ن الثم#ار الغي#ر ص#الحة فيفض#ل إج#راء        إذا آانت الثم#ار الم#راد فرزه#ا مص#حوب         

 الفرز قبل الغسيل، أما إذا آانت الثمار متجانسة وقليلة العيوب فتج#رى عملي#ة الف#رز بع#د الغس#يل،                  
وتتم عملية الفرز بواسطة عمال مدربين، حيث يتم استبعاد الثمار التالفة والغير ص#الحة أي  الت#ي               

التمور حسب الشكل والحجم واللون ويتم الفرز إم#ا عل#ى ط#اوالت        لم يتم نضجها، وآذلك تصنيف      
متح#رك ويق#وم العم#ال بعملي#ة الف#رز علي#ه، وبع#د        ) ح#زام (ثابتة أو من خالل نقل التم#ر عل#ى س#ير          

 :اإلنتهاء من الفرز يتم تقسيم الثمار حسب جودتها إلى درجات آما يلي 
في حجمها وشكلها ولونها وقوام حيث تكون ثمار هذه الدرجة متجانسة : منتخب فاخر  -

 .لحمها وخالية من الحشرات والطفيليات وغير مشوهة
 ةخالف# م الشكل والل#ون وال تزي#د نس#بة الثم#ار ال           يتكون الثمار متجانسة ف   :  درجة أولى    -

 %.8عن 
 الش#كل والل#ون ق#در اإلمك#ان وال تزي#د            يحيث تك#ون الثم#ار متجانس#ة ف#        :  درجة ثانية      -

 %.10 عن فةالمخالنسبة الثمار 
 : الغسيل والتنظيف -و

حيث يتم إزالة الشوائب الملتصقة على سطحها الخارجي، و يتم ذل#ك باس#تخدام المي#اه أو التنظي#ف                
 .الجاف بإستخدام تيارات الهواء أو الصواني الهزازة

 : تلميع الثمار-ز 
رتفع##ة، آم##ا يمك##ن الثم##رة باس##تخدام الح##رارة المس##طح وي##تم ذل##ك بإذاب##ة طبق##ة الش##مع الت##ي تكس##و  

 وتتم هذه العملية بهدف تحسين مظه#ر التم#ور وإعطائ#ه طبق#ة واقي#ة      استخدام الجلسرين في التلميع   
 .وجعله أآثر لمعانا
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 : نزع النوى-ح 

ويتم نزع . حيث تستعمل نازعة النوى اليدوية التى تستعمل في نزع نوى الكرز، المشمش الزيتون
نع الفط#ائر، الحل#وى أو ف#ي حال#ة التم#ر الم#راد حش#وه ب#اللوز         النوى في حالة استخدام التمر في ص      
 .وآذلك في حالة استخدام التمر آعجوة

 
 : التعبئة والتغليف -ك 

وهى آخر مراحل انتاج التمور وتتعدد طرق التعبئة و تتنوع فمنه#ا العب#وات القديم#ة آالص#فائح أو                 
 :األواني الفخارية، أما العبوات الحديثة فمنها 

في صناديق خش#بية حي#ث ي#رص التم#ر داخ#ل الص#ناديق بص#فوف طولي#ة منتظم#ة                    التعبئة   !
 .وتضغط مرتين ضغطا جيدا بآلة آابسة ويبطن من الداخل بورق مشمع

التعبئ##ة ف##ي عل##ب آرت##ون حي##ث يعب##أ التم##ر ف##ي عب##وات م##ا ب##ين رب##ع آيل##وجرام وواح##د          !
خيره#ا م#رة أخ#رى    آيلوجرام وتغلف بالسيلوفان ثم تعبأ في ص#ناديق م#ن الكرت#ون وي#تم تب      

 .قبل قفلها
 

 : تخزين الثمار : 6-1-1-4
 

ته##دف عملي##ة التخ##زين إل##ى الموائم##ة ب##ين ع##رض الس##لعة والطل##ب عليه##ا مم##ا يحق##ق اإلس##تقرار    
السعري في السوق، والتخزين السليم يحافظ عل#ى خ#واص الثم#ار الطبيعي#ة والكيماوي#ة وتقلي#ل الفاق#د م#ن           

ظ بطع##م وقيم##ة الثم#رة الغذائي##ة  ه##ذا وتختل##ف ظ##روف التخ##زين م##ن  الرطوب#ة أو تغي##ر الل##ون م##ع االحتف##ا 
 .صنف آلخر

 

 :تصنيع التمور : 6-1-2
 

هن##اك ص##ناعات عدي##دة تق##وم عل##ى النخي##ل ومنتجات##ه وه##ذه الص##ناعات ض##رورية إلنق##اذ ص##ناعة  
ر أثن#اء  التمور وإنتاج النخيل في معظم األقطار العربية فإلى جانب الفقد الطبيعي ال#ذي تتع#رض ل#ه الثم#ا              

مراح##ل النم##و األول##ي، ف##إن األس##واق تع##اني م##ن تك##دس اإلنت##اج عام##ا بع##د آخ##ر ألص##ناف التم##ور ذات         
النوعيات المنخفضة الج#ودة وغي#ر المرغوب#ة م#ن المس#تهلك باإلض#افة إل#ى أن إس#تخدام بع#ض األس#اليب                

م#ر ال#ذي يح#تم ض#رورة     التقليدية في تعبئة التمور وتخزينها يؤدي إلى زيادة نس#بة الت#الف به#ا س#نويا، األ            
 .إيجاد حلول ناجحة الستغالل هذه التمور ومخلفاتها بكفاءة ومن ثم يكون التصنيع هو الحل األمثل

وتعتمد الص#ناعات القائم#ة عل#ى فاق#د التم#ور آم#ادة خ#ام عل#ى إمكاني#ة االس#تفادة بم#ا تحوي#ه ه#ذه                          
ل##ى ال##رغم م##ن آ##ون ه##ذه التم##ور التم##ور م##ن نس##ب عالي##ة م##ن الس##كريات أو العناص##ر المعدني##ة الهام##ة ع

منخفض###ة الج###ودة أو ذات ش###كل غي###ر مقب###ول أو ارتف###اع نس###بة الحموض###ة به###ا، حي###ث يمك###ن معالجته###ا  
 .والحصول في النهاية على منتجات غذائية مفيدة

 

 : الصناعات القائمة على التمور 6-1-2-1
 

ق##وم عل#ى الفاق##د ف##ي  تتح#دد وتتن##وع الص#ناعات القائم##ة عل#ى التم##ور ومخلفات#ه فهن##اك ص#ناعات ت     
المحصول في مراحل نموه األولي ومن بينها صناعة مخل#الت التم#ور وهن#اك ص#ناعات تق#وم عل#ى فاق#د           

، حلوي#ات التم#ور مس#حوق    )تم#ر ال#دين   ( ، المربي، لفائف التمر )الدبس ( اإلنتاج ومن بينها عسل البلح     
إلى جانب ص#ناعة اس#تخالص الزي#ت    التمر المجفف، صناعة الخل الطبيعي، صناعة المنتجات الكحولية         

وفيما يلي استعراض مبسط لبعض الصناعات الت#ي تق#وم إم#ا عل#ى ثم#ار ال#بلح الكامل#ة أو           . من نوي البلح  
  -:المنتجات الثانوية الناتجة من تغليف وتصنيع التمور في بعض األقطار العربية

  : )الدبس ( إنتاج عسل التمر  •
ر ف#ي ص#ورة س#ائلة مرآ#زة آثيف#ة الق#وام، ين#تج ال#دبس م#ن           يعرف الدبس بأنه خالصة فاآهة التم     

وتختل#ف ط#رق إنتاج#ه ومس#مياته        ، التمر النصف جاف، وه#و مع#روف ف#ي معظ#م ال#بالد المنتج#ة للتم#ور                



 

 
 

 
141

 אBH)7&אA&BC&D&&EF'G7@;"?&א37<2=&5א>-#;"0:/&9+5()8&א6#7(&1234+5&0/א-,&+*()'&%$#"!

وف#ي الع#راق   " عس#ل ال#بلح  "وف#ي مص#ر     " دب#س "باختالف البلدان ويس#مى ف#ي المملك#ة العربي#ة الس#عودية             
وفي ليبي#ا  " قطارة"وفي عدن " حل"وفي اليمن  " عسل سح "مان  وفي مسقط وع  " سيالن"وأحيانًا  " دبس"
وما زالت الطرق المستخدمة في إنتاجه بدائية في بعض الدول ولم تخرج إلى حيز اإلنت#اج           "  رب التمر "

بفص#ل الن#وى   وتعتبر العراق من الدول الرائدة في صناعة الدبس وتتم عملية إنتاج#ه            .  الصناعي الحديث 
 التمر وترشيحه ومن ثم يتم ترآيزه تحت ضغط وحرارة مرتفعة ث#م تعبئت#ه ف#ي         الحصول على عصير  ثم  

عب##وات زجاجي##ة أو معدني##ة، ويس##تخدم ال##دبس آم##ادة أولي##ة إلنت##اج بع##ض الس##لع الغذائي##ة منه##ا ص##ناعة       
 ص#ناعة بع#ض      تعليب الفواآه، بديل للس#كر،     الحلويات الغامقة مثل الكراميل، صناعة المعجنات الغذائية،      

آم#ا تس#تخدم األلي#اف    . إال أنه غير معروف لكثي#ر م#ن الن#اس   ، طفال إلى جانب صناعة الكاتشب  أغذية األ 
 .والنوى المتبقية آعلف حيواني وتباع ألصحاب المواشي

  
 : )تمر الدين ( صناعة لفائف التمر  •

يمكن تصنيع لفائف تمر ال#دين م#ن عص#ير التم#ر الرائ#ق المص#فى آب#ديل ع#ن لف#ائف قم#ر ال#دين                
 حاله عدم وجود وفرة بثمار المش#مش، وتمث#ل خط#وات ص#ناعته ف#ي ترآي#ز مس#تخلص التم#ر                  خاصة في 

وإضافة أحماض وفانيليا ثم وضع المستخلص في صوان معرضة للشمس لمدة ثالثة أيام ث#م تنق#ل لمك#ان        
مظلل جيد التهوية حتى تمام الجفاف ثم تلف الرقائق المجففة في ورق سيلوفان ملون وتخزن تحت درجة 

 . درجة مئوية لحين تسويقها10 � 8ارة حر
 

 :صناعة المربى  •
وفيها يتم االستفادة من فائض الكم المتزايد في إنتاج التمور خاصة تلك التي ال تتحمل البقاء م#دة   
طويل##ة بحال##ة جي##دة وتتمث##ل مراح##ل التص##نيع ف##ي ترآي##ز مس##تخلص التم##ر وتحض##ير محل##ول البكت##ين م##ع  

 . وإضافة حمض الستريك لتحسين الطعم والرائحة ثم التعبئة والحفظإضافة السكر وترآيز المحتويات
 

 ) :قوالب التمر(صناعة التمور الخاصة بالحلويات  •
تعتم##د عل##ى التم##ور ذات األحج##ام الص##غيرة أو الت##ي ال يتط##ابق مظهره##ا الع##ام م##ع المواص##فات    

 التعبئ#ة  � الف#رم  �الن#وى   فص#ل  � الغس#يل  �المطلوبة لتسويق التمر وتتلخص عملية التصنيع ف#ي الف#رز         
 .التغليف على شكل قوالب

 
 ) :الزيت المستخلص من النوي(صناعة زيت النوى  •

يحتوي نوى التمر على نسبة من الزيوت الغذائية الص#حية الت#ي تقل#ل م#ن نس#بة الكليس#ترول ف#ي                   
 يالن#وى ف#  يستخدم نوى التم#ور الن#اتج م#ن التم#ور منزوع#ة      آما . الدم وهو يستخدم في الطهي والصناعة  

وآ#ذلك يس#تخدم ن#وى التم#ور بع#د س#حقها وطحنه#ا وآ#ذلك         .صناعة القه#وة العربي#ة بع#د تحميص#ه وطحن#ه          
 . ي تحضير العلف الحيوانيألياف التمر الناتجة من إنتاج الدبس والعصير ف

اد هذا باإلضافة إلى العديد من الصناعات الغير غذائية والمتمثلة في صناعة األقفاص، إنت#اج ب#دائل الس#م               
 .العضوي من مخلفات النخيل، أعالف الحيوانات، صناعة أخشاب الكونتر وغيرها من الصناعات

 
  : بعض الدول العربية الرئيسية المنتجة للتموري عرض مبسط لتصنيع التمور فيوفيما يل

 

  :  دولة اإلمارات العربية المتحدة •
 وتغلي##ف التم##ور وإنت##اج  تعبئ##ةييوج##د بدول##ة اإلم##ارات العدي##د م##ن المص##انع المتخصص##ة ف## 

 طاقته##ا اإلنتاجي##ة وم##واد التغلي##ف المس##تخدمة وأش##كال وس##عة  يمنتج##ات التم##ور األخ##رى، تختل##ف ف## 
العبوات، ويبلغ عدد مصانع تصنيع التمور تسعة مصانع ثالثة منها حكومية من بينها مص#نع المرف#ا                 

 العالم، آما يوجد يالتمور فالعين وهو من أحدث مصانع -لتعليب الخضراوات وتغليف التمور بالساد
 . تنتشر بمختلف إمارات الدولةيعدد من مصانع القطاع الخاص والت
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، تمور مصفوفة، تمور مكبوسة، تمور ةتمور سائب" ومن أنواع المنتجات المعبأة والمصنعة 
معبأة بعبوات مفرغة من الهواء،تمور منزوع#ة الن#وى، عجين#ة التم#ر، ال#دبس، مرب#ى التم#ر، الس#كر                      

  ".يسائل، يضاف إلى ذلك تحضير العلف الحيوانال
 

 :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  •
وإمكاني##ة إنت##اج العدي##د م##ن الم##واد الض##رورية     ) التم##ور(ب##الرغم م##ن ت##وفر الم##ادة األولي##ة    

المستوردة عن طريق تصنيع التمور، إال أن تصنيع التم#ور ل#م يب#رح مكان#ه باس#تثناء تحوي#ل ص#نف                       
 ي ص#نع الحلوي#ات، وللنه#وض به#ذا القط#اع ن#رى أن#ه م#ن الض#رور         ي إلى عج#ائن تس#تعمل ف#    الغرس

 .    إنشاء وحدات تصنيع إلمتصاص فوائض التمور
 

  :  المملكة العربية السعودية •
 التعبئة والتغليف حيث أنشأت العديد م#ن المص#انع   يليتي عميقطعت السعودية شوطًا آبيرًا ف   

ات متطورة تنتج عبوات مختلفة من تمور النثر والكبس وعجينة التمر       وبتقني)  مصنع   45أآثر من   (
والمحشيات وذلك من أفضل األصناف آاألصناف شيش#ى، س#كري، ص#فرى، خض#رى، نبت#ة س#يف،                 

 ، المدين#ة المن#ورة، الخرج،اإلحس#اء، القص#يم، ج#دة،الطائف، بيش#ة            يوتترآز مصانع التمور ف   . عجوة
ل وإن آانت ه#ذه المص#انع تعم#ل بطاق#ة إنتاجي#ة أق#ل م#ن طاقته#ا             وهى المناطق الرئيسية إلنتاج النخي    

وق#د أثبت#ت بع#ض    .  إنت#اج المملك#ة م#ن التم#ور    يمن إجمال% 9.2ويمثل إنتاج مصانع التمور   .الفعلية
 .الصناعات جدواها مثل مربى التمور، تمر الدين، صناعة الدبس

 
  :  جمهورية السودان •

 بص#ورة   هاس#تهالآ إ بعض الوجب#ات، وي#تم       يآهة ف  السودان آفا  يتستهلك التمور أساسًا ف   
مش##تقات محض##رة م##ن تص##نيع ( مص##نعة يمباش##رة طازج##ة ومجفف##ة، أو بص##ورة غي##ر مباش##رة أ

، وهن##اك ع##دد م##ن الوجب##ات المعتم##دة عل##ى التم##ر ي##تم تجهيزه##ا وإنتاجه##ا عل##ى مس##توى    )التم##ور
ين وتشمل هذه المنتج#ات     المنزل والريف ويتم إستهالآها بواسطة مختلف القطاعات من السوداني        

وب##الرغم م#ن ت##وفر  ". عص#يدة التم##ر، آي#ك التم##ر، زاد المس#افر، الش##ربوت، دب#س عس##ل التم#ر     " 
إال أن عملي#ة تص#نيع التم#ور مازال#ت مح#دودة وتتطل#ب       " المواد األولية الالزمة لتص#نيع  التم#ور     

 .إنشاء وحدات تصنيع إلمتصاص فوائض اإلنتاج
 

  :  سلطنة عمان •
 لتعبئة وتغليف التمور ويتميز بنوعية إنتاج جيدة، إال يلسلطنة مصنع حكوم يتوفر لدى ا  

 إنش#اء مص#انع   يأن طاقته محدودة وال تتناسب وإنتاج السلطنة من التمور مم#ا يتطل#ب التوس#ع ف#     
 .       أخرى للتعبئة والتغليف والصناعات التحويلية

 

   
  :  جمهورية مصر العربية •

 
مكن تصنيعها من التمور ووجود سوق آبير لها وتوفر الم#ادة  رغم تعدد المنتجات التى ي   

األولي##ة م##ا ت##زال المش##اريع التص##نيعية قليل##ة، وق##د ب##دأت أخي##رًا نهض##ة واس##عة لإلهتم##ام بتص##نيع   
وتعبئة التمور وذلك عل#ى ال#نظم الحديث#ة، حي#ث يوج#د مش#روع لتص#نيع إنت#اج س#يوه م#ن التم#ور                     

مت#ازة تص#لح للتجفي#ف وإنت#اج العج#وة تك#ون ص#الحة        حيث تت#وفر العدي#د م#ن أص#ناف التم#ور الم       
للتصدير واإلستهالك المحلى بجودة عالية، آما توجد مص#انع لتجفي#ف ال#بلح ورص#ه بالص#ناديق                 
على النظم الحديثة ولفه بالورق الالمع آذلك صناعة العجوة بأنواعها، وإلى جانب المصانع التى 

الخاصة ف#ي من#اطق إنت#اج التم#ور وإن آان#ت ه#ذه       تقوم بإنشائها الدوله فإن هناك بعض المصانع  
  .المصانع محدودة في طاقتها اإلنتاجية
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 :في الوطن العربي القنوات التسويقية للتمور 3 - 1 - 6
 
      يسلك محصول البلح بأنواعه المختلفة خالل إنتقاله من المنتج وحتي وصوله إلى المستهلك النهائي  

 : من أهمهاالعديد من المسالك التسويقية
 .تاجر التجزئة مباشرة   المنتج  -1 
    تاجر تجزئة  محلى  جملة تاجر   وسطاء    المنتج-2 
 .نقل المحصول لسوق الجملة الرئيسي       

 
 .حيث يتم تسويق المحصول بمعرفتها) في بعض المناطق (  التعاونيات  المنتج -3 

ف#ي  . ء يقومون بتسويق معظ#م ال#بلح الط#ازج بنوعيات#ه المختلف#ة          و من الجدير بالذآر أن التجار و الوسطا       
 .حين تشارك التعاونيات في حالة تواجدها في تسويق التمور الجافة و نصف الجافة

 

 
 - :وفيما يلي استعراض سريع للمسالك التسويقية للتمور في بعض األقطار العربية

  
 

 :دولة اإلمارات العربية المتحدة  •
 -:ولة اإلمارات يمر بعدة قنوات تسويقية من بينها تسويق التمور بد

 : مراآز اإلستالم والمصانع الحكومية -1
سواء المزارع التجاري#ة الخاص#ة أو إنت#اج    "يتم في هذه المراآز إستالم التمور من المنتجين        

 تش##كل قن##وات ي مراآ##ز مح##ددة بمص##انع الدول##ة والت##يف##" الح##دائق العام##ة وح##دائق المن##ازل 
منتجين، حيث تقوم الدولة بشراء اإلنتاج وفقًا لض#وابط معلن#ة، وم#ن ث#م ي#تم توجي#ه              تسويق لل 

اإلنتاج المستلم من المنتج#ين إل#ى األس#واق المحلي#ة، المخ#ازن، التص#دير لألس#واق العالمي#ة،                  
 .آذلك إعادة التصدير للتمور المنتجة بدول أخرى الدولية، وي السلعيمشاريع العون الغذائ

 . تمور المزارع قد يسوق مباشرة للمستهلكجزء يسير من -2
 .  لمصانع الخاصةلقد تباع بعض التمور  -3
 . العين-من موقع مصنع اإلمارات للتمور بالسادعبر اإلنترنت التسويق اإللكتروني  -4
 

 :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  •
 -:تسويق التمور بالجزائر يمر بعدة قنوات من بينها 

 :عي التمورجام -1
أي قبل " تعتبر الحلقة األولى في المسلك التسويقى حيث يقوم هؤالء بشراء اإلنتاج قبل الحصاد  

، وبع#د النض#ج يقوم#ون بجم#ع المحص#ول وتس#ويقه إل#ى تج#ار الجمل#ة           "النضج الكامل للمحصول  
 .ووحدات التكييف والتعبئة

 . وبيعها مباشرة إلى المستهلكيقومون بشراء التمور من أسواق الجملة :  تجار التجزئة -2
   
 :المملكة العربية السعودية  •

 -:تسويق التمور بالمملكة العربية السعودية يمر بعدة مسالك من بينها 
 : التسويق المباشر -1 

 :حيث يقوم المزارع بالبيع مباشرة للمستهلك وذلك بطريقتين 
 ي إنتاج النخل#ة ونوعيت#ه، األم#ر ال#ذ         المستهلك إلى البستان لفحص    ي أن يأت  ي ه :األولى  الطريقة  

 عرجون أن تفصل اليفه: أما الطريقة الثانية . يمكن الطرفين من تحديد سعر مناسب متفق عليه    
 ي ط#ن وتق#ف الس#يارة ف#     2-1 س#يارة حمول#ة      ي مقطف ثم تشحن المق#اطف ف#       يمن النخلة وتعبأ ف   
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ال تغطى فبإمك#ان المش#ترى   فضاء مكشوف الستقبال المشترين من المستهلكين وبما أن العبوات        
 . أمر السعريفحص السلعة قبل مساومة البائع ف

 
 :  التسويق عن طريق الوسطاء -2
 هذه الحالة قد ال يجد المزارع متسعًا من الوقت للقي#ام بأعم#ال البي#ع فيس#ند األم#ر إل#ى ال#دالل                        يف

لة المحلي#ين أو الق#ادمين   نظير عمولة متفق عليها، حيث يقوم الدالل بالبيع لتجار التجزئة أو الجم          
 .من مناطق بعيدة 

 ) : تنكات( صفائح ي تعبئة التمور بكبسها ف-3
 يعتم##د عل##ى ي ص##فائح بأس##لوب تقلي##ديوف##ى ه##ذه الحال##ة يق##وم الم##زارع بتعبئ##ة التم##ور بكبس##ها ف##

  ت#اجر الجمل#ة إل#ى المزرع#ة لش#راء مئ#ات التنك#ات       ي العامل#ة وآل#ه بس#يطة، وبع#د ذل#ك ي#أت      ياألي#د 
 إلى مناطق اإلستهالك بالمدن حيث يمكن بيعها إلى تجار التجزئة والمستهلكين مباشرة أو           ونقلها

 .عن طريق الداللين مقابل عمولة
 .   إذ يقوم المزارع بنقل محصوله وتسليمه للمصنع:  تصنيع التمور-4
 

 :جمهورية السودان  •
 وذل#ك  ةل#ى أو س#وق الجمل#   عادة ما يتم نقل ال#بلح م#ن المزرع#ة إل#ى س#وق القري#ة أو الس#وق المح               

بإختالف حجم الكميات المنتجة وآذلك الخ#دمات التس#ويقية الت#ى ت#تم عليه#ا، أم#ا أس#واق التجزئ#ة                     
 .فتكون قرب المستهلكين

 المدن الكبرى بورصة للتمر الجاف والنصف الج#اف  يوتعتبر أسواق الجملة الرئيسية ف    
التسويق المحلى لعدم إمكانية منافس#ة  وبصفة عامة فإن تسويق التمور يقتصر على      .  السودان يف

 .ي السوق العالمياألصناف الشائعة ف
 

 :جمهورية مصر العربية  •
وق البلح بمنطقة ساحل روض الفرج بالقاهرة هو المنفذ الوحيد لتجارة البلح الجمل#ة  يعتبر س 

اطق إنتاج#ه  حيث يرد إليه معظم إنتاج البلح من من      )  لتجارة البلح  سوق الجملة الرئيسي  ( والقطاعي  
و يمارس التجار تجارتهم داخل محالتهم بالسوق ويأتي إليهم التجار م#ن جمي#ع محافظ#ات         . الرئيسية

الجمهورية ألخذ احتياجاتهم من هذا الس#وق ويش#هد ه#ذا الس#وق رواج#ا آبي#را بحل#ول ش#هر رمض#ان           
 .الكريم

  : مناطق اإلنتاج الرئيسيةي المسالك التسويقية للتمور فيوفيما يل 
 :ويق البلح بمحافظة أسوان تس .1

 آ#ان   1990تشتهر محافظ#ة أس#وان بإنت#اج نوعي#ات جي#دة م#ن التم#ور الجاف#ة، و قب#ل ع#ام                       
 أص#بح  1990تسويق التم#ر ي#تم ع#ن طري#ق جمعي#ة تس#ويق التم#ر بالمحافظ#ة، و ف#ي ع#ام                       

تج#ار  يق#وم  تسويق التمر حرا، حيث يتم التسويق من المزارعين إلى تجار جملة محلي#ين ث#م               
ملة بنقل المحصول إلى القاهرة أو بيعه إلى تج#ار تجزئ#ة بالمحافظ#ة، و ق#د ي#تم التس#ويق               الج

من المزارع إلى تجار التجزئة بالمحافظة مباش#رة، ه#ذا و م#ن الج#دير بال#ذآر أن األص#ناف                    
و م#ن العوام#ل الت#ي    . الرديئة و غير الجيدة يتم تحميلها على األصناف الجيدة أثناء التس#ويق     

 :  التمور بالمحافظة ما يليتحدد أسعار 
 

والمواس#م أيض#ًا ت#ؤثر عل#ى     ،  آمية المعروض و حجم الثمرة و موقع ت#اجر التجزئ#ة    -
سعر الثمار مثل شهر رمضان الك#ريم حي#ث تك#ون األس#عار مرتفع#ة خ#الل ش#هر                   

 .رمضان و قبله و تنخفض بعده
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له#ا ت#أثيرا   " ييس# س#وق الجمل#ة الرئ  "  أسعار المنتج في أسواق وآال#ة ال#بلح بالق#اهرة          -
 . مباشر على السعر

 : لجديد اتسويق البلح بمحافظة الوادي  .2
. تعتبر محافظة الوادي الجديد م#ن المن#اطق الرئيس#ية إلنت#اج األن#واع الجي#دة م#ن التم#ور                  

ويتم تسويق إنتاج الوادي الجديد من التمور إما عن طريق قيام المزارع ببي#ع محص#وله مباش#رة                
جزئة أو تجار جملة، أو بيعه مباشرة لمصنع التمور بالوادي أو يتم تسويق للمستهلكين أو تجار ت

المحص##ول ع##ن طري##ق الجمعي##ة التعاوني##ة لتس##ويق التم##ور بالمحافظ##ة و ف##ي ه##ذه الحال##ة تت##ولى     
 .الجمعية آافة العمليات المتعلقة بتسويق المحصول

 : تسويق البلح بمحافظة مطروح  .3
ة مط#روح س#وق ال#بلح ف#ي س#يوة و ه#و عب#ارة ع#ن             من أسواق البلح الرئيسية في محافظ     

أرض فضاء متسعة في مدخل البلدة محاطة بسور حيث يجمع المحصول و تسمي ه#ذه المس#احة      
بالمساطيح و هي مملوآة لجميع األه#الي و الع#ائالت و لك#ل عائل#ة منه#ا مك#ان مح#دد، و يوض#ع                     

 تجم#ع التج#ار م#ن جمي#ع أنح#اء      و تعتب#ر ه#ذه الس#وق بمثاب#ة س#وق آبي#رة       . البلح على أآوام عالية   
 .الصحراء

 

 :مدى توفر الخدمات التسويقية 4 - 1 - 6
  

 :جمهورية مصر العربية  •
لقي النخيل في اآلونة األخيرة اهتمامًا آبي#رًا م#ن وزارة الزراع#ة إلزال#ة اآلث#ار الس#لبية لإلهم#ال               

قية الالزم#ة لتحس#ين الكف#اءة    الذى تعرض له لفت#رات طويل#ة، حي#ث ب#دأ االهتم#ام بت#وفير الخ#دمات التس#وي               
التس##ويقية للتم##ور وذل##ك بتنفي##ذ ب##رامج إرش##اد تس##ويقي لمزارع##ي النخي##ل وآ##ذلك عق##د دورات تدريبي##ة         
متخصص##ة للم##زارعين ف##ي مج##ال عملي##ات ت##داول المحص##ول وخاص##ة ف##ي من##اطق الترآي##ز ف##ي زراع##ة   

مة للمزارعين وبالرغم من أن ه#ذه  النخيل، آما بدأت الوزارة في توفير ونشر المعلومات التسويقية الالز       
الخدمات تعتبر محدودة وفى مراحلها األولى إال أنه من المستهدف التوسع ف#ي تل#ك الخ#دمات إل#ى جان#ب                   

 .تشجيع القطاع الخاص على اإلستثمار في مجال تعبئة وتصنيع وتصدير التمور
 

  :دولة اإلمارات العربية •
 األساس#ية الالزم#ة والمس#اعدة إلنت#اج وتص#نيع وتخ#زين              واسعا لتوفير البني#ة    تولى الدولة اهتماماً  

وتسويق التمور حيث أنشأت العديد من المصانع إلنتاج العديد من المنتجات، آما يوجد بالدولة العديد من    
 . وحدة لتبريد وتخزين الرطب من آافة األصناف20 تصل إلى يوحدات التبريد والت

بالدول##ة يعتب##ر مطمئن##ا، إال أن##ه يوج##د نق##ص ف##ي      آم##ا أن مس##توى ت##وفر المعلوم##ات اإلرش##ادية    
دراسة الطل#ب والع#رض والعوام#ل المح#ددة         " الدراسات والمعلومات التسويقية الخاصة بدراسة األسواق       

 ."لذلك والقدرة التنافسية للتمور مع المنتجات المشابهة 
 

  :المملكة العربية السعودية  •
 ع##دة عق##ود س##واء م##ن ناحي##ة اإلنت##اج أو    من##ذتواص##ل الدول##ة إهتمامه##ا برعاي##ة محص##ول التم##ر   

التصنيع بداية من تشجيع زيادة مساحة زراعة النخيل بتقديم دعم عن آل نخلة تغرس وآل آجم ينتج من 
 .ة مصانع حكومييالتمر، آما تقوم الحكومة بشراء التمور من المزارعين لتقوم بتعبئتها ف

  
 :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  •

 ي حين لم يرق#ى اإلرش#اد التس#ويق   ي، فتوفر بعض وحدات التخزين عالوة على بناء وحدة تبريد    ت
للمستوى المطلوب إما لعدم تقبل المزارعين لإلرشادات أو قلة اإلمكانيات لدى المرشدين لتقديم خ#دماتهم            

 والوسائل الكافية للمزارعين والوصول إليهم ومن ثم فإنه من المطلوب دعم هذا القطاع بالكوادر المؤهلة
  . للوصول لألهداف المنشودة
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 :  حرآة الصادرات والواردات 6-2
من إنتاج العالم م#ن التم#ور       % 70إلى أن ما يقرب من      ) FAO(تشير تقارير منظمة األغذية والزراعة      

، آم##ا تش##ير إل##ى أن الص##ادرات  2001-1997مص##درها أقط##ار الوط##ـن العرب##ي وذل##ك آمتوس##ط للفت##رة 
من إجمالي الصادرات العالمية من التمور خالل نفس الفت#رة، حي#ث       % 69ن التمور تمثل نحو     العربية م 

 ملي#ون دوالر  188.1 ألف طن تبل#غ قيمته#ا نح#و        401.7قدر حجم الصادرات العربية من التمور بنحو        
   .من إجمالي قيمة صادرات العالم من التمور %65.5 أي ما يعادل 2001-1997آمتوسط للفترة 

 
 :تطور الصادرات العربية من التمور 6-2-1
  

ال#ذي يب#ين آمي#ة وقيم#ة ص#ادرات وواردات ال#دول العربي#ة م#ن             ) 10(تشير بيانات الجدول رق#م      
 :إلى ما يلي . 2001-1992 التمور خالل الفترة

 ألف طن بنسبة زيادة وق#درها       507.7 نحو   2001بلغ حجم الصادرات العربية من التمور عام        
، آم##ا زادت قيم##ة الص##ادرات العربي##ة م##ن التم##ور م##ن نح##و      1992ت علي##ه ع##ام  عم##ا آان## % 401.3
 أي بنس#بة زي#ادة   2001 مليون دوالر ع#ام  230.3 إلى ما يقرب من 1992 مليون دوالر عام    150.8
  %.52.7 مقدارها

 يتض#ح   2001-1992 الفت#رة     خالل وبدراسة اإلتجاه الزمني العام لتطور الصادرات العربية من التمور        
% 15.1 ألف ط#ن س#نويًا أي م#ا يع#ادل     44.39 الكميات المصدرة قد أخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا بلغ      أن

 . ألف طن293.123من متوسط الفترة والبالغ نحو 
 فق##د أخ##ذت ف##ي 2001-1992أم##ا بالنس##بة لقيم##ة الص##ادرات العربي##ة م##ن التم##ور خ##الل الفت##رة   

ة، حيث حققت قيمة ص#ادرات التم#ور أعل#ى قيم#ة له#ا ع#ام               التذبذب بين الزيادة والنقصان خالل تلك الفتر      
 أقل قيمة لصادرات التمور العربية 1994 مليون دوالر في حين سجل عام      230.3 حيث بلغت    2001

 وبص#فة عام#ة   . مليون دوالر119.7خالل تلك الفترة إذ لم تتجاوز قيمة صادرات التمور في تلك السنة            
 7.13ن التم#ور إتجاه#ًا عام#ًا متزاي#دًا خ#الل تل#ك الفت#رة ق#در بنح#و          فقد أخذت قيمة الصادرات العربي#ة م#     

 . مليون دوالر177.1من متوسط الفترة والبالغ %4.02مليون دوالر أي ما يعادل 
وهناك مواصفات عامة ينبغ#ي توافره#ا ف#ي الثم#ار          . هذا ويتم تصدير التمور إما طازجة أو جافة       

تمل#ة النم#و، س#ليمة طازج#ة خالي#ة م#ن الج#روح والك#دمات         المسموح بتصديرها وه#ي أن تك#ون الثم#ار مك        
محتفظة بالكأس وغير ذابلة منتظمة الشكل وغير مرطبة جزئي#ًا أو آلي#ًا وذات ل#ون يمث#ل الص#نف خالي#ة                   

 .من آثار المبيدات الكيماوية واإلصابة بالحشرات واألمراض
 

 من التمور آمية و قيمة صادرات وواردات الدول العربية تطور ) 10(جدول رقم 
  2001 - 1992خالل الفترة  

 الواردات الصادرات

الكمي#############ة   السنوات
  بالطن

القيم##############ة  
ب############األلف 

  دوالر

الكمي#############ة  
  بالطن

القيم###########ة 
ب########األلف 
 دوالر

1992 12647315076710235539144 
1993 12943215370811134240169 
1994 15497011968215047754927 
1995 19210219885511878050050 
1996 31993020748825910373174 
1997 33287516589017995661030 
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1998 33120017439813580351786 
1999 35525216946689228 33040 
2000 48129520044391299 61721 
2001 50769723026910448764506 

 29312317709713428352955 متوسط الفترة
Source: web site of   FAOSTAT :http://appsl.fao.org. 

 

  :األهمية النسبية لصادرات األقطار العربية من التمور 6-2-2
وال##ذي يوض##ح األهمي##ة النس##بية لكمي##ة وقيم##ة ص##ادرات وواردات  ) 11(بدراس##ة بيان##ات الج##دول رق##م      

 -: يتضح اآلتي 2001-1997الدول العربية من التمور آمتوسط للفترة
 

من مجم#وع ص#ادرات   % 89شكل آمية صادرات دول الجزيرة العربية والعراق ما يقرب من          ت
م#ن إجم#الي ص#ادرات     % 9.7في حين تراجعت صادرات دول شمال أفريقيا فلم تتجاوز          . الدول العربية 

ن إال أ. وبالرغم من أن مصر تأتي في مقدمة دول العالم المنتجة للتم#ور           . الدول العربية خالل تلك الفترة    
-1997من إجمالي ص#ادرات ال#دول العربي#ة آمتوس#ط للفت#رة           % 0.47صادراتها من التمور لم تتجاوز      

2001. 
من مجموع % 61.3اما تمور دول الجزيرة العربية والعراق فتبلغ قيمة صادراتها ما يقرب من 

 م#ن % 37.3 ف#ي ح#ين تمث#ل دول ش#مال أفريقي#ا            2001-1997صادرات الدول العربية آمتوسط للفترة    
إجمالي قيمة صادرات الدول العربية من التمور آمتوسط لتلك الفترة وذل#ك ب#الرغم م#ن تن#اقص الكمي#ات         

وهذا يشير إل#ى أن تم#ور دول الجزي#رة العربي#ة والع#راق تص#در بأس#عار رخيص#ة ولع#ل               . المصدرة منها 
ة الس##بب ف##ي ذل##ك يرج##ع إل##ى نوعي##ة األص##ناف وض##عف آف##اءة مع##امالت م##ا بع##د جن##ي المحص##ول خاص## 

 .عمليات التعبئة والتغليف
 

أم#ا عل#ى مس#توي األقط#ار العربي#ة المص#درة للتم#ور فت#أتي دول#ة اإلم#ارات العربي#ة المتح#دة ف#ي              
مقدم##ة ال##دول العربي##ة المص##درة للتم##ور س##واء آان##ت الص##ادرات م##ن إنتاجه##ا أو آمي##ات مع##اد تص##ديرها   

ات ال##دول العربي##ة آمتوس##ط م##ن إجم#الي ص##ادر % 66حي##ث تمث##ل ص##ادراتها م#ا يق##رب م##ن  ) ترانزي#ت (
وت##أتي الس##عودية ف##ي % 7.03ث##م ت##ونس بنس##بة % 13.94تليه##ا الع##راق بنس##بة . 2001-1997للفت##رة 

م##ن إجم##الي ص##ادرات ال##دول العربي##ة   % 6.73المرتب##ة الرابع##ة حي##ث تمث##ل ص##ادراتها م##ا يق##رب م##ن     
 .2001-1997آمتوسط للفترة 

ر دول الجزي#رة العربي#ة والع#راق ومص#ر ه#ي      وتشير الدراسات إل#ى أن األس#واق الرئيس#ية لتم#و        
ف#ي ح#ين    . وبع#ض ال#دول العربي#ة     ) الهند، اندونيسيا، ماليزيا، س#نغافورة، الص#ين      (دول جنوب شرق آسيا     

 .تسوق دول شمال أفريقيا معظم تمورها في أوروبا وأمريكا وآندا وأستراليا
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 العربية من التموراألهمية النسبية لكمية وقيمة صادرات الدول ) : 11(جدول رقم 

 2001 - 1997آمتوسط للفترة 
 آمية 

 الصادرات بالطن
 قيمة 

 الدولة الصادرات باأللف دوالر
 % متوسط الفترة % متوسط الفترة

 0.19 364 0.12 483 االردن
 43.33 81500 66.22 266000 اإلمارات
 00 9 00 3 البحرين
 28.47 53547 7.03 28232 تونس
 8.69 16343 2.58 10360 الجزائر
 10.24 19259 6.73 27029 السعوديه
 0.14 260 0.24 963 السودان
 0.36 672 0.06 228 سوريا
 5.42 10200 13.94 56000 العراق

 2.29 4305 2.3 9241 سلطنة عمان
 0.01 18 0.01 32 قطر

 0.02 43 0.01 27 الكويت
 0.17 317 0.07 284 ليبيا
 0.61 1155 0.47 1886 مصر
 0.01 12 0.01 28 المغرب
 0.02 41 0.14 575 اليمن
 0.03 50 0.07 293 أخرى

 100 188095 100 401664 إجمالي الدول العربية

Source: web site of   FAOSTAT :http://appsl.fao.org./ 
 

  : العالقة بين حجم صادرات وإنتاج التمور في الدول العربية 6-2-3
 

قة بين آمية صادرات الدول العربية من التم#ور وآمي#ة إنتاجه#ا م#ن التم#ور آمتوس#ط                          بدراسة العال 
 -:يتضح اآلتي ) 12( والتي توضحها بيانات الجدول رقم 2001-1997للفترة 

م#ن حج#م إنتاجه#ا آمتوس#ط للفت#رة          % 9.94 تع#ادل فق#ط       م#ن التم#ور    إن صادرات الدول العربية   
وتأتي ،  أو ال يجد طريقه للتصدير من اإلنتاج يستهلك محليًا مما يشير إلى أن نسبة آبيرة1997-2001

دولة اإلمارات في مقدمة الدول العربية الت#ي توج#ه معظ#م إنتاجه#ا م#ن التم#ور إل#ى التص#دير حي#ث تمث#ل                  
-1997وذل##ك آمتوس##ط للفت##رة % 51نس#بة م##ا تص##دره م##ن التم##ور إل##ى إجم##الي إنتاجه#ا م##ا يق##رب م##ن   

ونس، الع#راق، س#وريا، الس#عودية وس#لطنة عم#ان بأهمي#ة نس#بية مق#دارها              يليها آل من األردن، ت#      2001
 .على الترتيب% 3.75، 3.83%، 7.6%، 9.51%، 26.39%، 37.97%
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 العالقة بين حجم الصادرات واإلنتاج من التمور) 12(جدول رقم 
 2001 � 1997على مستوى الدول العربية آمتوسط للفترة 

 
 آمية الصادرات الدولة

 طن
  اإلنتاجآمية
 طن

 % 
 اإلنتاج/صادرات

 37.97 1272 483 االردن
 50.53 526441 266000 االمارات
 0.02 16580 3 البحرين
 26.39 106968 28232 تونس
 2.7 384167 10360 الجزائر
 3.83 705448 27029 السعوديه
 0.38 256464 963 السودان
 7.62 2994 228 سوريا
 9.51 588600 56000 العراق

 3.75 246298 9241 سلطنة عمان
 0.19 17212 32 قطر

 0.32 8314 27 الكويت
 0.22 131120 284 ليبيا
 0.2 921315 1886 مصر
 0.04 65886 28 المغرب
 2.01 28609 575 اليمن
 13.15 2228 293 أخرى

 9.94 4039574 401664 إجمالي الدول العربية
  ).11 ،7( حسبت من الجداول أرقام : المصدر 

 
 : تطور الواردات العربية من التمور6-2-4
 

من إنتاج العالم من التم#ور آمتوس#ط للفت#رة    % 70       بالرغم من أن الدول العربية تنتج ما يقرب من    
 وفقًا لتقارير منظمة األغذية والزراعة إال أنه بالرغم من ذلك فإن الدول العربية تستورد       1997-2001

لي واردات العالم من التمور خالل تلك الفترة، حيث بلغت وارداتها من التم#ور       من إجما % 22ما يعادل   
م#ن إجم#الي    % 18.6 مليون دوالر أي ما يعادل 54.4 ألف طن، تقدر قيمتها بنحو  120ما يقرب من    

 .2001-1997قيمة الواردات العالمية من التمور وذلك آمتوسط للفترة 
لتي توضح تط#ور واردات ال#دول العربي#ة م#ن التم#ور          وا) 13(وبإستعراض بيانات الجدول رقم     

 نجد أن آمية الواردات قد تذبذب م#ن ع#ام آلخ#ر حي#ث بلغ#ت الح#د األقص#ى           2001-1992خالل الفترة   
 ملي#ون دوالر ف#ي ح#ين س#جلت أدن#ي         73.2 ألف ط#ن قيمته#ا نح#و         259.1 حيث سجلت    1996لها عام   

ملي#ون   33 أل#ف ط#ن قيمته#ا    89.2ي#ة م#ن التم#ور      حي#ث بلغ#ت آمي#ة ال#واردات العرب         1999قيمة لها عام    
 ألف طن 2.76دوالر وبصفة عامة فإن هناك تناقص مستمر في الواردات العربية من التمور يقدر بنحو

 .سنويًا
تأتي دولة اإلمارات في مقدمة الدول العربية المستوردة للتمور حيث تمثل وارداتها ما يقرب من 

، ويع#زى ه#ذا االرتف#اع إل#ى أن          2001-1997ية آمتوسط للفترة  من إجمالي واردات الدول العرب    % 65
نسبة آبيرة من تلك الواردات يعاد تصديرها أو تدخل ال#بالد آبض#اعة ترانزي#ت، يل#ي اإلم#ارات آ#ل م#ن                  

وذل#ك  % 2.89،  %3.56،  %9.56،  %10.1سوريا، اليمن، المغرب، األردن بأهمية نسبية مقدارها        
 .من التمور آمتوسط لتلك الفترةمن إجمالي واردات الدول العربية 
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 )13(جدول رقم 
 األهمية النسبية لكمية وقيمة واردات الدول العربية من التمور

 2001 - 1997آمتوسط للفترة 
 

 % متوسط الفترة % متوسط الفترة الدولة قيمة الواردات باأللف دوالر آمية الواردات بالطن
 5.17 2815 2.89 3473 األردن
 37.67 20500 65.4 78580 اإلمارات
 0.9 489 0.46 555 البحرين
 0.2 109 0.05 56 تونس
 0.01 5 00 2 الجزائر
 0.13 73 0.08 97 السعودية
 0.12 64 0.16 189 السودان
 23.02 12526 10.1 12131 سوريا
 -- -- -- -- العراق

 0.06 33 0.02 24 سلطنة عمان
 2.3 1252 1.36 1640 قطر

 3.97 2160 1.69 2037 الكويت
 1.52 826 0.2 235 ليبيا
 0.23 124 0.25 303 مصر
 8.78 4777 3.56 4275 المغرب
 0.12 66 0.07 86 موريتانيا
 9.90 5387 9.56 11482 اليمن
 5.9 3211 4.15 4989 أخرى

 100 54417 100 120155 ة الدول العربيليجماإ
Source: web site of   FAOSTAT :http://appsl.fao.org./ 
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 الباب السابع
 
 

 المشاآل والمعوقات اإلنتاجية والتسويقية لمنتجات النخيل في الوطن العربي
 

  

عرف الوطن العربي بأنه الموطن األصلي للنخي#ل ألنه#ا نش#أت في#ه وظل#ت ت#زرع ل#زمن طوي#ل                     
قي#ه م#ن عناي#ة ف#ي     وبذلك أصبحت أنسب األشجار للزراعة في المنطقة وسيظل مس#تقبلها مرتبط#ًا بم#ا تال            

وهناك العديد ، وأن هناك إختالفًا واضحًا بين الدول العربية في المستوى الذي عليه النخيل ، هذه المنطقة
من المشاآل والمعوقات المش#ترآة الت#ي تحت#اج إل#ى جه#د جم#اعي لوض#ع حل#ول مناس#بة ف#ي س#بيل تنمي#ة                

   : وسنستعرض أهم هذه المعوقات ، وتطوير هذه الشجرة الهامة
 

 : المشاآل اإلنتاجية  : 7-1
 

 :المعوقات الطبيعية  : 7-1-1      
 

 :اـ المناخ    
ال يشكل المناخ الصحراوي عائق في حد ذاته في إنتاجية النخيل بل أنه#ا الش#جرة الس#امية الوحي#دة             

م#ا تك#ون قوي#ة    ولكن دائما ما تتعرض للرياح في ه#ذه المن#اطق وه#ى ع#ادة              . التي تأقلمت مع هذه الظروف    
 :وتسبب مشاآل تتمثل في 

 ق##د تس##بب العواص##ف الش##ديدة إس##قاط النخي##ل الطوي##ل الض##عيف المس##ن خاص##ة الموج##ود ف##ي أط##راف     .1
 .المزارع أو النامي في تربة ضحلة أو الذي تعرض لتقليع جميع الفسائل النامية حوله دفعة واحدة

ر وعندئذ ال تصلح إلستقبال حبوب اللق#اح      تسبب الرياح الشديدة الساخنة سرعة جفاف مياسم األزها        .2
حيث ال تنبت حبوب اللقاح وبالتالي ال يتم اإلخصاب وعقد الثمار وبالتالي يصبح الكثير منها ش#يص        

 .وقد تسبب جفاف الثمار الناضجة، وبالتالي يؤثر على اإلنتاج) ثمار غير مخصبة(
لتلقيح مباشرة إلى فقد حبوب اللق#اح وفش#ل   قد تسبب هبوب الرياح الشديدة أثناء أو بعد إجراء عملية ا   .3

 .عملية التلقيح مما ينتج عنها أضرار آبيرة في المحصول
عندما تتعرض الثمار في طور الرطب والتمر لرياح شديدة محملة ب#ذرات الرم#ال يقل#ل م#ن درجته#ا            .4

 .التجارية خاصة األنواع الطرية حيث تلتصق بها حبيبات الرمل
 . آسر العرجون أو تساقط الثمار قبل وبعد النضجوقد تسبب الرياح الشديدة .5
وفراشة التمر والحشرة ) بوفروة(وقد تساعد الرياح في نقل العديد من الحشرات مثل عنكبوت الغبار  .6

 .القشرية من منطقة إلى أخرى أو من بستان إلى آخر
 ح#دث ف#ي واح#ة    قد تثير العواصف والرياح آثبان الرمال المتحرآة فتدفن ما يصادفها من نخيل آم#ا          .7

وفي منطقة وادي سوف بالجزائر  حيث سببت ، الهفوف بمنطقة اإلحساء بالمملكة العربية السعودية    
آما تهدد زحف الرمل بساتين النخيل ف#ي المغ#رب         . العواصف الشديدة في دفن عدد آبيرًا من النخيل       

ح#ف الكثب#ان الرملي#ة    ويمث#ل ز ، وليبيا وواحات نفزاوة بتونس وواحة سيوة بجمهورية مص#ر العربي#ة    
 .أحد أشكال تدهور األرض المنتجة

 

 :تأثير الرطوبة الجوية واألمطار 
تعيق األمطار أثناء التزهير والتلقيح زراعة النخيل بهدف إنتاج الثمار آم#ا يح#دث ف#ي ش#مال منطق#ة                .1

 في  مم1000سامراء بالعراق،  في المناطق الغربية من الصومال حيث تبلغ األمطار إلى أآثر من         
تس##ببت ) عل##ى المح##يط األطلنط##ي   (فص##لي الربي##ع والخري##ف وف##ي المنطق##ة الس##احلية الموريتاني##ة      

انخفاض درجة الحرارة وإرتفاع الرطوبة في عدم تطوير زراعة النخيل في ه#ذه المنطق#ة وب#ذلك ل#م                
رت حت#ى إذا ت#وف    ، تنجح أشجار النخيل في إنتاج التمور وأصبح الناس تحتفظ بأش#جارهم للزين#ة فق#ط              

نظ##رٌا لم##ا تس##ببه س##قوط األمط##ار أثن##اء أو بع##د  ، اإلحتياج##ات الحراري##ة المالئم##ة لنم##و ونض##ج الثم##ار
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إجراء عملية التلقيح مباشرة  من إعاقة إلتمام عملية التلقيح حيث تؤدي األمطار الغزيرة إلى تلف أو 
وق#د  ، بنس#بة آبي#رة  ) ش#يص (وفشل عملية التلقيح مما ينتج عنه ثمار غي#ر مخص#بة     ، فقد حبوب اللقاح  

وآم#ا ح#دث أيض#ًا ه#ذا الموس#م          % 30 -25تؤثر هطول األمطار لمدة طويلة على عقد الثمار بنسبة          
 في آثير من مناطق زراعة النخيل في مصر حيث تسببت هطول األمطار في موس#م التلق#يح    2003

 .في وجود ثمار شيص بنسبة آبيرة
 المصحوبة بالدفء قبيل موسم التلقيح إلى اإلصابة آما تسبب األمطار وارتفاع نسبة الرطوبة الجوية .2

وه#و م#رض واس#ع اإلنتش#ار ف#ي معظ#م من#اطق النخي#ل         ، ) مرض خياس طلع النخيل  (بعفن النورات   
مثل منطقة البصرة بالعراق وواحات القطيف بالمملكة العربية الس#عودية وف#ي من#اطق ش#مال أفريقي#ا                  

 .من المغرب وحتى ليبيا
وإرتفاع الرطوبة النسبية أثناء نضج الثمار أيضًا أضرارًا فادحة للثمار نتيجة وتسبب سقوط األمطار  .3

وإسوداد القمة وتفلق الثمار عالوة على ) الوشم(إصابتها بالعديد من األمراض منها مرض التشطيب 
آما هو الحال . تعرضها ألضرار ثانوية أخرى آالعفن والتخمر والتحمض مما ينتج عنه تلف اإلنتاج

ل المغرب العربي في ليبيا وت#ونس والجزائ#ر وموريتاني#ا وأيض#ًا ف#ي دول الخل#يج العرب#ي ف#ي         في دو 
وتأثير األمطار يكون حس#ب م#دى غزارته#ا وإس#تمرارها حي#ث             . المناطق الساحلية القريبة من البحر    

م##ن اإلنت#اج آم##ا ح##دث ف#ي الجزائ##ر أع##وام   % 80تبل#غ أحيان##ًا الخس##ائر الناجم#ة عنه##ا إل##ى أآث#ر م##ن    
1967- 1969 � 1991. 

آما أن هطول أمطار الشتاء مبكرًا قبيل وخالل جني المحصول يعيق عملية الجم#ع ويع#رض الثم#ار                .4
مما يضطر المزارعين إلى جني الثم#ار قب#ل نض#جه آم#ا يح#دث      ، لإلصابة بمسببات التعفن والتخمر     

س##ودان وف##ي واح##ات وف#ي الخرط##وم وعطب##رة بال ، ف#ي المنطق##ة الش##رقية بالمملك##ة العربي##ة الس##عودية  
 .نفزاوة بتونس

الحرارة المرتفعة جدًا خالل فصل الصيف المص#حوبة ب#نقص آبي#ر ف#ي الرطوب#ة الجوي#ة ت#ؤدي إل#ى                  .5
وتح#دث أض#رارًا أحيان#ًا تك#ون بالغ#ة حي#ث تقل#ل م#ن ج#ودة التم#ور           ) في مرحلة التم#ر   (جفاف التمور   

 بأس#عار ت#تالئم م#ع طموح#ات     وخاصة صنف دقلة نور في الجزائر وتونس وبالتالي يصعب تس#ويقها    
وأيضًا في األقاليم الشديدة الحرارة آش#مال الس#ودان وجن#وب جمهوري#ة مص#ر العربي#ة                 ، المزارعين  

يعط##ي النخي##ل إنتاج##ًا ال ب##أس ب##ه وإنم##ا يك##ون جاف##ًا يابس##ًا متص##لبًا ويرج##ع ذل##ك إل##ى جف##اف الج##و           
 .المصحوب بشدة الحرارة

 الحال في المناطق الساحلية إلى إنتشار مرض تبقع الس#عف  آما تؤدي زيادة الرطوبة الجوية آما هو      .6
 .الجرافيولي

 

 :ب ـ التربة ومياه الري 
التربة الصحراوية ومياه الص#حراء غالب#ًا م#ا تتمي#ز بالملوح#ة العالي#ة وأن ملوح#ة المي#اه مختلط#ة م#ع                       .1

ج التم#ور إذ ل#م تطب#ق    ملوحة التربة تؤديان إلى إرتفاع آبير في ترآيز الملح وتعتبر عائقا مهمًا إلنتا          
ولك#ن  . عملي#ة غس#يل األم#الح م#ن الترب#ة ب#رغم أن النخي#ل م#ن أآث#ر أش#جار الفاآه#ة تحم#ًال للملوح#ة             

وتسبب زيادة الملوحة في  ص#غر حج#م الس#عف          % 1يتوقف عن إنتاج الثمار إذا زادت الملوحة عن         
ناطق الس#احلية وذل#ك     وتظهر مشكلة الملوحة بشكل أآبر في الم      . وصغر حجم الثمار وقلة المحصول    

 .نتيجة لتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية
األراضي التي تعاني من صعوبة الصرف أو وجود طبقة صلبة صماء واألراضي الغدقة والتي فيها   .2

مستوى الماء األرضي عالي واألراضي عالية القلوية آلها تعيق نمو الجذور وفي النهاية ت#ؤدي إل#ى           
 .نقص مردودية النخلة

حدودية الموارد المائية في معظم  أقاليم الوطن العربي تمثل أهم المحددات للتوسع الزراعي بش#كل        م .3
، وعدم توفر المياه بالكميات الكافي#ة ف#ي بع#ض المن#اطق وت#ردي نوعيته#ا         ، عام والنخيل بشكل خاص   

 .يكون له تأثير سلبي على اإلنتاج
 ) ارتوازية ـ شبكة الري ـ طاقة ـ صيانة آبار(  اإلرتفاع الكبير في تكاليف إستغالل المياه  .4
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 :المعوقات الفنية  : 7-1-2
 

 :عدم وجود حصر ألصناف النخيل  .1
ال يوجد حصر دقيق ألصناف النخي#ل وآ#ذلك لألش#جار البذري#ة الفردي#ة أو الس#الالت قليل#ة اإلنتش#ار                    

 .قتصادية أو تسويقيةوبالتالي ال توجد قاعدة بيانات يمكن أن يقوم عليها أي سياسة إتناجية أو إ
 : الكثافة الزراعية المرتفعة  .2

معظ##م م##زارع النخي##ل القديم##ة ف##ي أق##اليم ال##وطن العرب##ي تتس##م بالزراع##ة الكثيف##ة والغي##ر منتظم##ة          
إما نمت أصًال من الب#ذرة وبالت#الي ثماره#ا    ، المسافات وتحوي المزرعة الواحدة عدة أصناف مختلفة    

أو أن تك#ون المزرع#ة خل#يط    . يئ#ة وق#د يك#ون نص#فها م#ن ال#ذآور      متباينة الصفات وغالبًا ما تكون رد 
وآل ذل#ك ل#ه إنعكاس#ات س#لبية عل#ى      ، غير متجانس من األصناف والتي نادرًا ما تكون أصناف جيدة 

آم##ا تش##كل الكثاف##ة المفرط##ة الع##ائق األآب##ر أم##ام تط##وير العملي##ات      ، الج##دوى اإلقتص##ادية للمزرع##ة 
 . الزراعية وميكنتها

 :سنة المزارع الم .3
م#ن ث#روة النخي#ل ف#ي الجزائ#ر          % 25أآث#ر م#ن     ، آبر سن معظم مزارع النخي#ل ف#ي ال#وطن العرب#ي           

 سنة ونخيلها أصبح عالي مما يص#عب خدمت#ه مم#ا أدى    100وصلت سنها الحد األقصى لإلنتاج من    
م##ن بس##اتين النخي##ل ف##ي ت##ونس ل##م ي##تم  % 30وح##والي )  نخل##ة/ آج##م 15(ه##ذا إل##ى ض##عف اإلنت##اج 

 . ما أدى إلى نقص العائدات للمزارعينتجديدها م
 :إآثار النخيل  .4

عدم الدراية الكافية بعمليات فصل الفسائل وزراعتها والعناية بها بعد الزراعة تؤدي إلى موت نسبة             
آبي##رة منه##ا مم##ا جع##ل الم##زارعين يحجب##ون ع##ن فص##ل الفس##ائل م##ن ج##وار األم وترآه##ا حت##ى تثم##ر   

وغالب#ًا م#ا تك#ون    . ة إج#راء عملي#ات الخدم#ة بطريق#ة س#ليمة          بجوارها مم#ا يزي#د م#ن الت#زاحم وص#عوب          
 .موبوءة باألمراض والقوارض

 :إرتفاع أجور األيدي العاملة   .5
عدم الخبرة أحيانًا وقلة إرتفاع أجور األيدي العاملة و المدربة عل#ى عملي#ات خدم#ة النخي#ل وخاص#ة                  

خدم#ة رأس النخل#ة أدى إل#ى قل#ة     عمليات التقل#يم التلق#يح وخ#ف الثم#ار والجن#ي وغيره#ا م#ن عملي#ات              
 .اإلنتاج ورداءة صفاته الثمرية

 :إستخدام الفحول البذرية  .6
المعروفة ذات ) الفحول(معظم المزارع الحديثة لم تأخذ في اإلعتبار زراعة العدد الكافي من الذآور 

ن المن#اطق   المذآرة م ) األغاريض  (واإلعتماد على الفحول البذرية وشراء الكيزان       ، النوعية الجيدة   
وبالت#الي تك#ون غي#ر معلوم#ة المواص#فات وتخل#ط م#ع بعض#ها وتس#تخدم ف#ي            ، التي يكثر فيها الفح#ول    

 .وينعكس ذلك سلبًا على آمية ونوعية اإلنتاج، التلقيح 
 :عدم اإلهتمام بإنتخاب الفحول  .7

لم#ا  ،  وإآث#ار الفح#ول الت#ي أثبت#ت جودته#ا خض#رياً           ، عدم اإلهتمام بإنتخاب وتقييم وتص#نيف الفح#ول       
 .لحبوب اللقاح من أهمية في تحسين اإلنتاج وصفاته الثمرية

 :عدم اإلهتمام بالتسميد  .8
عدم اإلهتمام بوضع برنامج تسميد متكامل لتسميد النخيل لإلعتقاد الخاطئ السائد بعدم حاجة النخيل              

ة الم#ردود  وع#دم ج#دوى ذل#ك لقل#    ، فضال عن ارتفاع أسعار األس#مدة العض#وية والكيماوي#ة           ، للتسميد  
 .لرداءة الصنف

 :إآثار النخيل بالنوى  .9
إآثار النخيل ب#النوى وال#ذي م#ازال يعتم#د علي#ه بع#ض الم#زارعين أدى إلنتش#ار األص#ناف والفح#ول               

 .الرديئة
 :عدم توفر فسائل األصناف ذات الجودة العالية  .10
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 أو المس#توردة    ويمثل عدم توفر فسائل األصناف ذات الجودة العالية  س#واء م#ن األص#ناف المحلي#ة                
آم#ا ال توج#د     . إحدى المشاآل الرئيسية التي تعيق التوسع في زراع#ة وإآث#ار األص#ناف المرغوب#ة              

خطط محددة أو إستراتيجية واضحة لنشر أصناف معينة لها خصائص ممي#زة بن#اء عل#ى دراس#ات          
ص#ناف  وخصوصًا األصناف الجديدة المستوردة ونتج ع#ن ذل#ك إس#تيراد أ           ، فنية وإقتصادية مسبقة    

وتم زراعتها في مناطق ال تناسبها وال تفي بإحتياجاتها الحرارية وبالتالي لم تحقق نج#اح ف#ي ه#ذه              
 .المناطق

 :تعدد األصناف وقلة جودتها  .11
 ص#نف والمملك#ة     600فعدد أصناف النخيل في الوطن العربي يقارب األلفين ص#نف فف#ي الع#راق               

نف وم##ثلهم ف##ي مص##ر وف##ي مملك##ة   ص##200 ص##نف وف##ي س##لطنة عم##ان  400العربي##ة الس##عودية 
 ص#نف ف#ي   30بينما عدد األصناف الجيدة والتجارية ال تزيد ع#ن  .  صنف100البحرين أآثر من  

وه##ذه . أم##ا الب##اقي ف##ال يع##دو أن يك##ون أص##نافًا عادي##ة أو رديئ##ة ال أهمي##ة إقتص##ادية له##ا  ، آ##ل دول##ة
 .    الصورة تتكرر في باقي الدول العربية

 :لثمار عدم إجراء عملية خف ل .12
عدم إقتناع المزارعين بأهمية خف الثمار وتأثيرها اإليجابي في تحسين الصفات الثمرية وتنظيم 

 .الحمل مما أدى إلى تدني نوعية الثمار وتكريس المعاومة في اإلنتاج
 
 

 :عدم آفاءة طرق مكافحة اآلفات  .13
الكثير من اآلفات   تصيب أشجار النخيل    ،  القصور وعدم آفاءة طرق مكافحة اآلفات واألمراض      

وق#د ت#ؤدي ف#ي بع#ض     ، وت#دني نوعي#ة التم#ور     ، واألمراض التي تؤثر سلبًا على نموها وإنتاجه#ا         
ويعد أآثرها ضررًا بالنخلة اإلصابة بسوسة النخي#ل الحم#راء          . األحيان إلى موت األشجار نفسها    

 .ومرض البيوض
 :اإلصابة باآلفات واألمراض .14

راء ف#ي معظ#م من#اطق إنت#اج التم#ور وم#رض البي#وض ف#ي                 إنتشار اإلصابة بسوس#ة النخي#ل الحم#       
 . المغرب والجزائر يمثالن أهم المعوقات للتوسع في زراعة النخيل

 :إرتفاع أسعار المبيدات  .15
عدم اإلهتمام بمعالجة النخيل المصاب إلرتفاع أسعار المبيدات وع#دم إلم#ام الم#زارعين بمظ#اهر       

وضعف اإلهتمام بتطبيق نظ#م الحج#ر الزراع#ي         ، املةاإلصابة وعدم إتباع برامج المكافحة المتك     
 .ساعد على توطين وإنتشار آثير من األمراض واآلفات

 :طرق جني الثمار  .16
إستخدام الطرق التقليدية القديمة في عمليات جني الثمار وغالبًا ما تكون نسبة الت#الف عالي#ة وق#د                 

تلوث باألتربة واإلص#ابة باآلف#ات   وإن الثمار تتعرض للتشوه وإسوداد اللون وال   % 50تتعدى الـ   
 .مما يجعلها غير صالحة لإلستهالك

 :ضعف معامالت ما بعد الحصاد  .17
، وهى من السمات التي يشترك فيه#ا آ#ل األقط#ار العربي#ة آ#الفرز والت#دريج والتخ#زين والتبخي#ر              

 مما يخفض من قيمة اإلنتاج وي#ؤثر عل#ى ج#ودة المن#تج س#واء المس#تهلك ط#ازج مباش#رًا أو ال#ذي               
مم##ا يزي##د م##ن تك##اليف ، إذ ال يمك##ن بم##ادة أولي##ة رديئ##ة الوص##ول إل##ى إنت##اج مص##نع جي##د، يص##نع

 .  التعبئة والتصنيع
 

 : ـ المعوقات اإلقتصادية 3-1-7 
 

 :الوضع العقاري  .1
لت#والي توارثه#ا   ، تفتت وصغر مساحة الحيازات الزراعية فضال ع#ن تع#دد الملكي#ة للحي#ازة الواح#دة       

نتيجة توزيع عائد المزرعة على عدد آبير من المالك وبالتالي يك#ون نص#يب آ#ل       و، ألجيال متعددة   
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فأصبحت هذه المزارع مهمل#ة    ، نجم عنه عدم شعورهم بأهمية العناية بالمزرعة      ، فرد من العائد قليل   
وهذه الظاهرة منتشرة في  ،ودون عناية آافية نظرًا لعدم تولي شخص معين مسئولية اإلشراف عليها

 .طار العربية جنوب مصر وفي الصومال وفي تونسأغلب األق
 :إرتفاع أسعار الفسائل  .2

اإلرتفاع الكبير في أسعار فسائل األصناف الجيدة والتي ال يقدر عليها المزارع تعتبر إحدى المشاآل 
وتتفاقم ه#ذه المش#كلة ف#ي س#لطنة     ، الرئيسية التي تعيق التوسع في زراعة وإآثار األصناف المرغوبة     

مملكة العربية السعودية حيث وصل سعر الفس#يلة الواح#دة م#ن األص#ناف الجي#دة آالس#كري            عمان وال 
 .آما أن هذه المشكلة تعتبر عامة في األقطار المختلفة.  ريال سعودي2000والبرحي إلى 

 :تدني مستوى الدخل للمزارعين  .3
 - مبي#دات -أس#مدة ( بسبب قل#ة عائ#دات إنت#اجهم م#ن التم#ور نتيج#ة إرتف#اع أس#عار مس#تلزمات اإلنت#اج               

آما أن معظم المزارعين يضطرون لبيع منتج#اتهم بأس#عار منخفض#ة لقل#ة     ، )  تجهيزات ري   -الطاقة
اإلنخف#اض عائ#د    . مما أدى إلى هجرة بعض المزارعين ومن ثم إهمال مزارعهم         ، إمكانيات التسويق 

اليف اإلنت#اج وت#دني   ب#طء دورة رأس الم#ال وإرتف#اع تك#     ، اإلستثمار في إنتاج التمر بوض#عه ال#راهن         
 .األسعار

 :تذبذب اإلنتاج  .4
نتيج##ة ل##بعض العوام##ل البيئي##ة مث##ل هب##وب ري##اح ش##ديدة أو س##قوط أمط##ار غزي##رة بع##د أج##راء عملي##ة 

 ).المعاومة ( التلقيح أو نتيجة لظاهرة تبادل الحمل 
 :أسعار مستلزمات اإلنتاج  .5

والكيماوية والمبيدات واإلرتفاع الكبير    عدم إستقرار أسعار مستلزمات اإلنتاج من األسمدة العضوية         
 )  آبار ارتوازية ـ شبكة الري ـ آهرباء ـ صيانة (  في تكاليف استغالل المياه 

 :إرتفاع أسعار العمالة  .6
إرتفاع أسعار العمالة المدربة لخدمة النخيل نتيجة عزوف الش#باب ع#ن العم#ل ف#ي الواح#ات وهج#رة                     

والتجاري#ة  ، ن لإلش#تغال ف#ي الوح#دات الص#ناعية واإلقتص#ادية            اليد العامل#ة المدرب#ة م#ن الري#ف للم#د          
آم#ا  ، نتيجة للتطور اإلقتصادي الصناعي الذي حدث في أقطار الوطن العربي في السنوات األخيرة   

 .أن بعض الدول تستخدم العمالة الوافدة آدول الخليج العربي مما يزيد من تكلفة اإلنتاج
 :عمليات خدمة النخيل  .7

وقلما تستخدم المكننة فيها إما لصعوبة إستخدامها نتيجة تزاحم  ،  خدمة النخيل تجرى يدوياً    معظم عمليات 
 .المستخدمة في خدمة أشجار النخيل) الروافع الميكانيكية (األشجار أو إلرتفاع أسعار المعدات 

 
 : ـ معوقات إجرائية وتنظيمية 4-1-7
 :نقص العمالة المدربة  .1

م#ة أش#جار النخي#ل بداي#ة م#ن فص#ل الفس#ائل وزراعته#ا وخدم#ة رأس                نقص العمال#ة المدرب#ة عل#ى خد       
 .النخلة وحتى جني الثمار وذلك نتيجة عدم اإلهتمام بالتدريب واإلرشاد

 :إجراءات الحجر الزراعي  .2
 والخ#ارجي س#اعد عل#ى إنتش#ار آثي#ر م##ن      ع#دم الح#زم ف#ي تطبي#ق إج#راءات الحج#ر الزراع#ي ال#داخلي        

 .مراءاآلفات ومنها سوسة النخيل الح
 :عدم وجود إدارة مستقلة  .3

من##وط إليه##ا إدارة ش##ئون النخي##ل ف##ي  ، ع##دم وج##ود إدارة مس##تقلة ب##وزارات الزراع##ة بال##دول العربي##ة 
 .البالد

 : زحف العمران  .4
زحف العمران والمباني والمنشآت على زراعات النخيل القائمة وخاص#ة ف#ي ال#دول الت#ي تن#در فيه#ا                   

ض بقطع النخيل بصورة جائرة الس#تغالل المس#احات الناجم#ة ع#ن      باإلضافة إلى قيام البع   ، األراضي
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ذلك سياحيًا وخاصة األماآن القريبة من السواحل آما هو الحال في محافظة شمال سيناء بجمهورية                
 .أو إزالتها إلستغالل أرضها في زراعات أخرى. مصر العربية

 

 :  المشاآل التسويقية والتصنيعية  : 7-2
 

  :قات الطبيعيةالمعو : 7-2-1    
 

 :إرتفاع الرطوبة الجوية  .1
إرتفاع الرطوب#ة الجوي#ة أو س#قوط األمط#ار ف#ي بع#ض من#اطق زراع#ة النخي#ل ال تس#اعد عل#ى إبق#اء                          

حي#ث تك#ون نس#بة    ، ل#ذا فالب#د م#ن جمعه#ا ف#ي الط#ور الرط#ب           ، الثمار على النخلة حتى تمام النضج       
 . تلف أثناء تخزينها ولحين تصنيعهاالرطوبة في الثمار عالية وبالتالي يزداد تعرضها لل

 :هبوب رياح شديدة  .2
عن##دما تتع##رض الثم##ار ف##ي ط##ور الرط##ب لري##اح ش##ديدة محمل##ة ب##ذرات الرم##ال يقل##ل م##ن درجته##ا         

 .التجارية
 :قلة اإلنتاج  .3

نتيجة لبعض العوامل البيئية مث#ل هب#وب ري#اح ش#ديدة أو س#قوط أمط#ار غزي#رة أثن#اء أو بع#د إج#راء                         
( أو تذبذب اإلنتاج س#نويًا نتيج#ة لظ#اهرة تب#ادل الحم#ـل      . أو أثناء نضج الثمار، اشرةعملية التلقيح مب  

 ).المعاومة 
 : المعوقات الفنية  : 7-2-2

 

 :عدم اإلستفادة من الميكنة  .1
ل##م يس##تفاد م##ن الميكن##ة ف##ي عملي##ات جن##ي الثم##ار نتيج##ة ت##زاحم األش##جار ووج##ود الزراع##ات البيني##ة     

القديمة في عملي#ات الجن#ي وم#ا يتبعه#ا م#ن نق#ل وتجفي#ف وتعبئ#ة وتخ#زين             وإستخدام الطرق التقليدية    
لتع##رض الثم##ار للتش##وه والتل##وث  % 50وغالب##ًا م##ا تك##ون نس##بة الت##الف والفق##د آبي##رة ق##د تتع##دى ال##ـ   

باألترب##ة والرم##ال واإلص##ابة بالحش##رات مم##ا يقل##ل م##ن درجته##ا التجاري##ة وق##د يجعله##ا غي##ر ص##الحة    
 .آلدميللتداول أو اإلستهالك ا

 :انخفاض أسعار التمور  .2
الغالبية العظمى من أشجار النخيل في أقاليم الوطن العربي من أصناف غير إقتصادية وذات صفات         
 .ثمرية رديئة وتسوق بأسعار زهيدة ال تشجع أصحاب المزارع على الرعايا واإلهتمام بمزارعهم

 : سوء تخزين التمور  .3
 .ويقهاسوء تخزين التمور لحين تصنيعها أو تس

 :عدم تجفيف الثمار  .4
 . عدم إتمام عمليات تجفيف الثمار بشكل جيد  يعرضها للتلف

 :إصابة الثمار باآلفات  .5
 .إصابة الثمار باآلفات الحشرية مما يقلل من درجتها التجارية

 .نقص في تطوير إنتاج التمور بطرق بيولوجية .6
 

  :معوقات إقتصادية : 7-2-3
 

 :بدائية طرق تعبئة التمور  .1
بدائية طرق تعبئ#ة التم#ور ونق#ص الخل#ق واإلب#داع ف#ي التغلي#ف وط#رق الع#رض وإس#تخدام العب#وات                 

 .التقليدية القديمة مما ينعكس سلبًا على تسويقها
  :إنخفاض الكفاءة التسويقية .2

قلة آفاءة أجهزة التسويق سواء الخارجية من حيث الدعاية والت#رويج يس#هم ف#ي خف#ض الطل#ب عل#ى              
 .خلية مما يسهم في إستغالل التجار للمزارعين وفرض السعر عليهمالتمور أو الدا
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 :قلة عدد المصانع  .3
وعدم اإلهتمام بتطوير المص#انع    ، قلة عدد المصانع الجيدة المستوى التي تقوم بتعبئة وتغليف التمور         

 .القائمة والتي دون المستوى
 :قلة المخازن  .4

ة والنصف جافة تمن#ع اإلص#ابات الحش#رية لح#ين           عدم وجود مخازن آمنة آافية لتخزين التمور الجاف       
وأيضًا ع#دم وج#ود المخ#ازن المب#ردة ف#ي من#اطق اإلنت#اج لتخ#زين الثم#ار الت#ي                     . تسويقها أو تصنيعها  

نظ##رًا لس##رعة تلفه##ا أو  . تس##تهلك رط##ب للمحافظ##ة عل##ى جودته##ا لح##ين تس##ويقها ف##ي غي##ر موس##مها     
 .تخمرها

  :إنخفاض الطلب على التمور ومنتجاتها .5
ك نتيجة للتغير الس#ريع ف#ي مس#تويات المعيش#ة بفض#ل الم#وارد الجدي#دة للم#واطنين ووج#ود م#واد                       وذل

غذائي##ة منافس##ة وتح##ول المس##تهلكين إل##ى تن##اول العدي##د منه##ا ب##دل التم##ور وه##ى مت##وفرة ف##ي األس##واق  
، آالفواآه والحلويات حيث أصبح التم#ر يس#تهلك آفاآه#ة ول#يس آغ#ذاء أساس#ي آم#ا آ#ان ف#ي الس#ابق                       

 .جة ضعف الوعي الغذائينتي
 :إنخفاض الطلب على المنتجات الثانوية للنخيل  .6

إنخفاض الطلب على منتجات النخيل الثانوية آالجريد والليف رغم وفرتها وعدم اإلس#تفادة منه#ا ف#ي              
ب#رامج تص#نيعية وأص#بحت تمث#ل ف##ي آثي#ر م#ن األحي#ان عبئ#آ عل##ى الحق#ل والم#زارع وتك#ون م##أوى            

وقد أثبتت آثير من التجارب ، لجأ آثير من المزارعين لحرقها للتخلص منهالآلفات والحشرات وقد ي
آم#ا أثبت#ت    ، صالحية إدخال مخلفات النخيل في إنتاج األعالف لتغذية الحيوانات بأنواعها وال#دواجن           

  .تجارب أخرى إمكانية تصنيع األخشاب منها 
  :إنعدام الصناعة التحويلية .7

رغ#م تع#دد   دورها على إمتص#اص الف#ائض م#ن التم#ور الرديئ#ة           عدم وجود صناعات تحويلية أثرت ب     
ورغ#م  ،  الس#كر الس#ائل وغيره#ا   - الكح#ول  � الخ#ل  -المنتجات التي يمكن تصنيعها منها مثل ال#دبس        

وجود سوق آبير لها وممكن تصديرها ورغم توفر نتائج أبحاث قيمة ومتط#ورة ف#ي ه#ذا المج#ال إال              
ة وأن عمليات التصنيع مازالت في مراحله#ا األول#ى ب#الرغم م#ن      أنه مازالت المشاريع التصنيعية قليل    

 .توفر آميات آبيرة من التمور متدنية المستوى والتي ال يقبل عليها المستهلك
 
 

 :ـ معوقات إجرائية وتنظيمية 4-2-7  
  

 :عدم وجود نظام فعال لتسويق اإلنتاج  .1
نخفض##ة لض##عف إمكاني##اتهم ف##ي  مم##ا يجع##ل معظ##م الم##زارعين يض##طرون لبي##ع منتج##اتهم بأس##عار م   

 .تسويقها
 .عدم تصنيف التمور من طرف المنتج وإيجاد مقاييس جودة تتماشى مع السعر .2
 
  :ضعف دور التعاونيات .3

عدم توفر الدعم الالزم من التعاونيات واألجهزة المتخصصة للمزارعين في تس#ويق المحص#ول م#ن            
مات التسويقية بالقدر الكافي لمعاونة المنتج#ين  الثمار، حيث ال يوجد إرشاد تسويقي وال تتوفر المعلو       

 .على تسويق محصولهم من التمور
 :عدم وجود جمعيات أهلية  .4

عدم وجود جمعية أو رابطة تقدم خدماتها للعاملين في تصنيع المنتجات الثانوية للنخيل إل#ى منتج#ات      
وأيض#ًا ع#دم وج#ود    ، ه#ا يسهل تسويقها ويقبل عليه#ا الس#ائحين مث#ل الس#الل واألوعي#ة المختلف#ة وغير           

جمعي##ة أو رابط##ة لمنتج##ي التم##ور تس##اعد الم##زارعين ف##ي تس##ويق منتج##اتهم وحم##ايتهم م##ن إس##تغالل   
 .التجار لهم وتقدم سلف للصرف منها على مستلزمات اإلنتاج
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  :عدم وجود خطة تصديرية  .5
وال ، لمتقدم#ة  الزالت التمور محدودة التسويق وغير معروفة لكثير من س#كان الع#الم خاص#ة ال#دول ا              

، والزال الكثير منهم يجهلون فاآهة التمر، توجد دعاية عن األهمية الغذائية للتمور وفوائدها الصحية
وفتح أسواق خارجية جديدة لتسويقها وعدم اإلهتمام ، نتيجة عدم اإلهتمام بالدعاية الكافية عن التمور

 .بتنظيم معارض خارجية لعرض التمور ومنتجاتها المختلفة
 :اجع عن إستهالك التمور تر .6

تراجع عن إستهالك التمور في الدول الغير منتجة للتمور نتيجة عدم العناية بالدعاية والتعبئ#ة وع#دم      
وعدم إحترام الصفقات وقوانين التجارة مع عدم . وجود عالمة مميزة للتمور التي تتميز بها آل دولة

 .اإللتزام بالمواصفات القياسية الدولية للتمور
 : تنظيم مهنة المصدر عدم .7

آث##رة المت##داخلين ف##ي عملي##ة التص##دير مم##ا يخل##ق تن##افس المص##درين ف##ي البل##د الواح##د عل##ى األس##واق  
 .  الخارجية مما يضر بصادرات الدولة
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 الباب الثامن
 
  

 مخلفات النخيل و طرق اإلستفادة منها
 

خلة أيض#ا ن#واتج ثانوي#ة م#ن أجزائه#ا      ال تقتصر فائدة النخلة على ما تنتجه من تمر و إنما تقدم الن      
هذه األجزاء الثانوية والتي قد يعتبرها البعض مخلف#ات تمث#ل س#لعة اقتص#ادية يمك#ن إس#تخدامها         . األخرى

 .آمصدر لصناعات محلية آثيرة خاصة في المناطق التي تسود فيها زراعة النخيل
 :تعريف مخلفات النخيل 

أثناء القيام بالعمليات  النواتج وبقايا النخيل غير الرئيسية    يقصد بالمخلفات الزراعية للنخيل آافة      
 .الزراعية في المزرعة وتشمل هذه المنتجات الجذوع، السعف، الليف، الكرب

 :تعريف مخلفات التمور 
  .بقصد بمخلفات التمور مخلفات مصانع تصنيع التمور مثل النوى، األلياف، التمور الرديئة 

 :مخلفات  الكميات السنوية لل1 - 8
 

تختلف آميات مخلفات النخيل من سنة ألخرى وذلك حسب العوامل المناخية، ونظرًا لع#دم ت#وفر    
 معظم األقطار العربية إال أن الدراسات والبحوث الميداني#ة  ي عن آمية مخلفات النخيل فإحصاءات آافية 

خلة الواحدة يمكن أن تعطى إلى جانب الخبرة أوجدت أنه عند تقليم أشجار النخيل بصورة منتظمة فإن الن
  :اآلتي

 ،م#ن ال#وزن  % 60 آجم قب#ل فق#د الرطوب#ة والت#ي تص#ل إل#ى             2 جريدة وزن الجريدة     15 � 10من  
 . المتوسط للنخلةيفمن الليف  آجم 2.5 وحوالي،  آجم0.75 آربات وزن الواحدة 10 يحوالو

 آج#م  25ن أن تعط#ى م#ا يق#رب م#ن     وبصفة عامة فإن النخلة الواحدة إذا ما تم تقليمها بصفة منتظمة يمك         
 .سنويًا من المخلفات

ولحساب الكميات السنوية من مخلف#ات النخي#ل عل#ى مس#توى األقط#ار العربي#ة فإن#ه ب#افتراض أن            
 مليون نخلة تقريبًا، وبافتراض أن ما يتم تقليمه م#ن النخي#ل     86عدد النخيل المثمر باألقطار العربية يبلغ       

ال#ذي يمك#ن الحص#ول عل#ى       ع#دد النخي#ل ف#إن ع#دد النخي#ل        يم#ن إجم#ال   % 70بصفة منتظمة سنويًا يمثل     
ووفقًا للتقديرات السابقة فإن النخل#ة الواح#دة تعط#ى س#نويًا م#ا يق#رب               .  مليون نخلة  60مخلفاته يقدر بنحو    

 آمية مخلفات النخيل التي يمكن الحصول عليه#ا س#نويا عل#ى مس#توى     ي آجم ومن ثم يكون إجمال 25من  
 . مليون طن1.5 حدود يية فاألقطار العرب

أما بالنسبة لتقدير آمية المخلفات من نوى البلح على مستوى األقطار العربية، فإنه ب#افتراض أن   
م#ن وزن الثم#رة، وأن متوس#ط حج#م اإلنت#اج الس#نوي م#ن التم#ور يبل#غ                 % 10النواة تمث#ل م#ا يق#رب م#ن          

من اإلنتاج، ومن ثم تكون آمي#ة  % 30 ألف طن وأن نسبة ما يتم تصنيعه من التمور يقدر بنحو          4707
 . ألف طن141 حدود يالنوى التي يمكن الحصول عليها سنويًا ف

، آم##ا أن ي معظ##م أقط##ار ال##وطن العرب##يه##ذه الكمي##ات الهائل##ة م##ن المخلف##ات ل##يس له##ا أس##واق ف##  
 النخيل يمعظمها يستهلك مباشرة بمعرفة صاحب النخلة أو يتم حرقه نظرًا لعدم توفر الثقافة لدى مزارع

 آيفي#ة إس#تثمار تل#ك المخلف#ات بش#كل      يالستخدام هذه المخلفات األم#ر ال#ذي يس#توجب ض#رورة التفكي#ر ف#        
 .   يسمح بقيام صناعات غير تقليدية عليها

 

  : طرق االستخدام 8-2
 

إال .  إستغالل مخلفات النخيل مدى أهمي#ة ه#ذه المخلف#ات        يتعكس األساليب والطرق المستخدمة ف    
 ي تعتبر مهدرة وال يتم االستفادة منها ويرجع السبب في أقطار الوطن العرب   يات النخيل ف  أن معظم مخلف  

إهم##ال ه##ذه المخلف##ات إل##ى ع##دم وج##ود دراس##ات ج##دوى اقتص##ادية مقنع##ة إل##ى جان##ب ع##دم وج##ود مراآ##ز  
  العديديلتجميع مخلفات النخيل لتسهيل عملية تصنيعها، وحتى وقت قريب آانت هذه المخلفات تستخدم ف
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أس##رة للن#وم وآراس#ي للجل##وس والمناض#د عل##ى    ( منه#ا ص#ناعة األث##اث المنزل#ي    م#ن الص#ناعات التقليدي##ة   
والحص##ير  ) تس##تخدم ف##ي حش##و مقاع##د ومس##اند األث##اث وغيره##ا    الت##ي(واألقف##اص والكرين##ه  ) إختالفه##ا 

 آص#ناعة   والمقاطف والقبعات وغيرها من الصناعات الريفي#ة إل#ى جان#ب االس#تخدامات الحديث#ة لأللي#اف                
 حين يف، األخشاب، وعجينه الورق، والدوبار والحبال، وبدائل األسمدة العضوية وغيرها من الصناعات
 . الصناعةييستخدم النوى آعلف للحيوان إذا جرش آما يستخرج منه زيت يصلح لإلستهالك ويستعمل ف

 أمك##ن ةل الس##ليلوزيوم##ن خ##الل نت##ائج الدراس##ات األولي##ة ونت##ائج تج##ارب التص##نيع عل##ى مخلف##ات النخي##     
 .التوصل إلى العديد من الطرق والوسائل لإلستفادة من مخلفات النخيل

 

  :  فيما يلي استعراض لبعض هذه الصناعات و آيفية اإلستفادة من مخلفات النخيلو
 

 :  صناعات قائمة على الجريد 8-2-1
 

 خاص##ة ف##ي من##اطق  تعتب##ر الص##ناعات القائم##ة عل##ى اس##تخدام الجري##د م##ن الص##ناعات الرائج##ة و  
فاإلنتاج الضخم من الجريد آان يستعمل قديما ف#ي أس#قف المن#ازل و ص#نع الكراس#ي و             . زراعة النخيـــل 

األسرة و يستعمل الخوص في تصنيع المقاطف بأحجامها و أنواعه#ا المختلف#ة و غيره#ا م#ن مص#نوعات                    
ية حيث تتلخص تلك الصناعة في و تعتبر صناعة األقفاص من الجريد من أهم تلك الصناعات البيئ. بيئية

تجميع السعف و تقطيعه و نقعه في الماء لمدة يومين و تنظيف الجريد من الزوائد ثم التجفيف لمدة أربعة 
 .أيام يتم بعد ذلك إزالة القشرة الخارجية للجريد و التقطيع و التخريم ثم التجميع

واتج الثانوية للنخلة في إنتاج أخشاب ونتيجة للتطور العلمي فقد استطاعت األبحاث أن تستثمر الن
عالية الجودة يمكن أن تستخدم في إنتاج األثاث المنزل#ي و المكتب#ي و ال#ديكورات حي#ث تس#اعد طبيع#ة و                    

 .استقامة جريد النخيل على إنتاج أخشاب عالية الجودة من نوع الكونتر
 

 :  صناعات قائمة على سعف النخيل 8-2-2
 

وهي المادة المالئة للمقاعد و تتكون من سعف النخيل، عة الكارينة ومن بين هذه الصناعات صنا  
وهي ال غني عنها حت#ى اآلن إلنخف#اض   . وتستخدم في التنجيد لألثـــاث و الكراسي واألنتريهات الخشبية 

 . سعرها وسهولة التعامل معها في التشكيالت المطلوبة
 لم##دة ي##ومين للتخم##ر حت##ى يس##هل   وي##تم اإلنت##اج بتجمي##ع الس##عف م##ن النخي##ل و وض##عه ف##ي الم##اء  

تقطيعه أليافا طولية ثم رفعه و فصله عن الجريد وإدخاله مفرمة وبعد ذلك يتم تج#ديل الش#رائح واأللي#اف          
 .الطولية يدويا على شكل أحبال توضع في حزم ويتم التشوين تمهيدا للتسويق

  

 :  إنتاج بدائل السماد العضوي من مخلفات النخيل 8-2-3
 

ه الصناعة على سد العجز في األسمدة المصنعة محليا و المحافظة على البيئـ#ـة و ذل#ك     تساعد هذ 
و تترآ#ز مراح#ل اإلنت#اج ف#ي ف#رم مخلف#ات النخي#ل بأنواعه#ا ووض#ع الس#عف و                .. بتدمير مخلفات النخي#ل   

الجريد غير الصالح على أرضية حجرية مع رش المياه عليها و يتم آمر المخل#وط و تغطيت#ه لم#دة ش#هر                 
 . ع التقليب بصفة دورية ثم يعبأ في أآياسم
 

 :  إنتاج العلف الحيواني 8-2-4
 

وه#ذا يس#اعد   . يخلط التمر و نواه المجروشة مع مواد العل#ف األخ#رى و يس#تعمل آغ#ذاء للحي#وان       
و ن المؤآ#د أن مخلف#ات التم#ور والن#وى      . على فتح مجال واسع إلستعمال التمور الرديئة و نفايات التم#ر          

تخدم في صناعة إنتاج العلف الحي#واني ف#إن ذل#ك س#وف يع#ود ب#النفع والفائ#دة حي#ث أنه#ا م#وارد             عندما تس 
غنية بمكوناتها الغذائية إلى جانب انخفاض سعرها بدرجة آبي#رة مم#ا ي#ؤدي إل#ى زي#ادة ال#دخل الزراع#ي                    

 . وتطوير المنتجات الحيوانية والمساعدة في توفير مستلزمات األمن الغذائي
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 : همية االقتصادية للمخلفات  األ8-3
 

تعتب##ر مخلف##ات النخي##ل ذات أهمي##ة اقتص##ادية آبي##رة حي##ث يمك##ن االس##تفادة منه##ا ف##ي الكثي##ر م##ن    
الص##ناعات، إال أنه##ا وحت##ى أالن ل##م تس##تغل االس##تغالل األمث##ل والمثم##ر حي##ث يمك##ن قي##ام العدي##د م##ن             

وضة ومخلف#ات التص#نيع وآ#ذلك مخلف#ات         الصناعات المتطورة القائمة على فاقد اإلنتاج والنوعيات المرف       
ص##ناعة الخش##ب المض##غوط، العالئ##ق المرآ##زة لعل##ف ال##دواجن والحي##وان، المستحض##رات  : النخي##ل مث##ل 

    -:اآلتي، وسوف تساعد تلك الصناعات على الطبية، األثاث المنزلي، األدوات المنزلية
ح#د م#ن اس#تيراد س#لع أخ#ري مماثل#ة م#ن          ـ استغالل الخامات المتوافرة في قي#ام العدي#د م#ن الص#ناعات وال             

 . الخارج و هذا بال شك له مردودة االقتصادي على مستوي الدخل القومي
 . ـ تشجيع مزارعي النخيل و المسئولين في هذا المجال باإلهتمام بقطــاع النخيل و منتجاته

 وآ#وادر فني#ة   ـ إيجاد فرص عمل ألعداد آبيرة م#ن الش#باب ف#ي مج#االت ص#ناعية متع#ددة وخل#ق طاق#ات           
 . جديدة مدربة على أحدث األساليب الصناعية و التي تتماشى مع التطور العلمي الحديث

 . ـ إنتاج العلف الحيواني و ما له من أهمية في رفع الدخل الزراعي وتطوير المنتجات الحيوانية
 .آيخارجـ تحقيق نسبة من االآتفاء الذاتي في عالم الغذاء مع خلق أسواق جديدة داخليا و 

إال أنه مازالت هذه األهمية االقتصادية لمخلفات النخيل تعتبر نظرية، وأن األمر يتطل#ب ظه#ور مش#اريع      
استثمارية مبنية على دراسات جدوى فعلية لالستفادة من مخلفات النخيل المختلفة حتى يمكن تحويل ه#ذه         

 .ي إلى الواقع العملياألهمية االقتصادية من الواقع النظر
وف#ي ص#ناعة    الصناعات الغذائية، ي استثمار مخلفات التمور فيحت بعض الدول العربية أخيرًا ف وقد نج 

 المستقبل القريب أن تظهر مصانع ومشاريع لالستفادة من مخلفات ي فإنه من المتوقع فيوبالتالاألخشاب 
 .النخيل

  

  :  اآلثار البيئية المترتبة على المخلفات8-4
 

 مخلف#ات س#واء نباتي#ة أو غي#ر     ي وق#ت واح#د حي#ث أن أ        يس#ان أو النب#ات ف#      اإلنتتأثر البيئة بعم#ل     
 يالعلم###ظ###ل التق###دم  ينباتي###ة تش###كل تهدي###دًا للبيئ###ة بص###ورة أو ب###أخرى، وعل###ى اإلنس###ان أن يراع###ى ف###   

التكنول##وجي نظاف##ة البيئ##ة و أن يحم##ي البيئ##ة م##ن مخلف##ات النش##اط اإلنت##اجي عل##ى المس##توي الزراع##ي       و
 . والصناعي

 يتفاع حج#م مخلف#ات النخي#ل عل#ى مس#توى ال#دول العربي#ة وتراج#ع اإلس#تعمال التقلي#د                ونظرًا الر 
 النخي#ل لالس#تفادة م#ن تل#ك المخلف#ات ف#إن ج#زء            يلمخلفات النخيل وعدم توفر الثقافة الكافية ل#دى مزارع#         

إن  الكثير من األحيان عبئًا على الحقل وعلى المزارع، ومن ث#م ف#  يآبير من هذه المخلفات أصبح يمثل ف    
 إلى حرق مخلف#ات النخي#ل داخ#ل المزرع#ة لل#تخلص منه#ا، وق#د يق#وم                   ون النخيل يلجأ  يالكثير من مزارع  

 أحد أرآان المزرعة حيث تترك لفترة ثم يتم حرقها آخر الموسم يالبعض منهم بتجميع مخلفات النخيل ف     
ص#ادر م#ن ح#رق تل#ك      نقطت#ين هم#ا ال#دخان ال   ي فإن تأثير مخلفات النخي#ل عل#ى البيئ#ة ينحص#ر ف#          يوبالتال

 مكان تجمي#ع ه#ذه المخلف#ات خاص#ة إذا آان#ت          يالمخلفات وآذلك الحشرات أو الزواحف التي قد تتكاثر ف        
هذه المخلفات تحتوى عل#ى أج#زاء نباتي#ة مص#ابة باإلض#افة إل#ى زي#ادة إنتش#ار األم#راض الفطري#ة وتول#د                    

 .ةغازات وروائح عند تخمر المخلفات على األرض مما يضر ببيئة النخل
أما بالنسبة للجوانب اإليجابية للنخيل على البيئة ف#إن لش#جرة النخي#ل أهمي#ة بيئي#ة واجتماعي#ة له#ا                

 المحلية، باإلضافة البيئيةمتها للظروف الئ والحد من ظاهرة التصحر نظرًا لملبيئي التوازن ايأثر آبير ف
 تجميع مخلفات النخيل وحرقها  تزيين الشوارع والمتنزهات خاصة وأنه يتم     يإلى إستخدام هذه الشجرة ف    

 دول##ة ي بيئي##ًا آم##ا ه##و الح##ال ف##ة أم##اآن ح##رق النفاي##ات وال##تخلص م##ن تل##ك المخلف##ات بطريق##ة مأمون## يف##
 .اإلمارات

 النخيل يس#تفيدون م#ن رم#اد مخلف#ات النخي#ل المحروق#ة       يهذا باإلضافة إلى أن العديد من مزارع   
ومم##ا الش##ك في##ه أن ،  محاص##يل زراعي##ة أخ##رى تس##ميدي واالس##تفادة من##ه ف##يبخلط##ه م##ع الس##ماد العض##و
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تخليص البيئة من فاقد و مخلفات مزارع و مصانع التمور في صورة س#لع و منتج#ات غذائي#ة و التعام#ل           
معها عل#ى إنه#ا م#واد أولي#ة لص#ناعات جدي#دة و بتكلف#ة بس#يطة أو إس#تخدامها بنس#ب علمي#ة مدروس#ة ف#ي                           

سماد العضوي من مخلفات النخيل تع#د م#ن اإلنج#ازات، وتعتب#ر             تدعيم العالئق الحيوانية أو إنتاج بدائل ال      
 .تحويرًا مثاليًا يشاد به

 باإلض##افة إل##ى م##ا س##بق ف##إن موض##وع مخلف##ات النخي##ل بص##ورة عام##ة وتأثيرات##ه البيئي##ة بص##ورة  
 .خاصة يتطلب المزيد من البحث والدراسة



 

 
 

 
 

163

 אBH)7&אA&BC&D&&EF'G7@;"?&א37<2=&5א>-#;"0:/&9+5()8&א6#7(&1234+5&0/א-,&+*()'&%$#"!

 الباب التاسع
 

 ل المواد اإلرشادية المستخدمة لتحسين إنتاج النخي
 

 :الندوات اإلرشادية  : 9-1
 

تعق##د ن##دوات إرش##ادية للم##زارعين ومهندس##ي اإلرش##اد الزراع##ي ب##المراآز والق##رى بمن##اطق ترآي##ز         
زراعة النخيل ويشترك في هذه الندوات باحثين في مختلف التخصصات المعنية بإنت#اج وتط#وير زراع#ة       

ف##ي الن#دوة المش##اآل الت##ي تواج##ه الم##زارعين  النخي#ل م##ن البس##اتين ووقاي##ة النبات#ات واألم##راض ويع##رض   
لمناقشتها وإيجاد الحلول لها وتوعية المزارعين بأحدث تقنيات خدمة النخي#ل وإرش#ادهم ع#ن أه#م اآلف#ات         
التي تصيب أشجار النخيل ومظاهر اإلصابة وطرق الوقاية والمكافحة وأيضا أهم األمراض التي تصيب 

 .صابة وطرق الوقاية والمكافحةاألشجار وآيفية التعرف على مظاهر اإل
 :      وتنظم هذه الندوات والتي تعقد بصفة دورية وتغطي جميع محافظات مصر عدة جهات منها 

معه#د بح#وث البس#اتين ـ معه#د بح#وث       : معاهد البح#وث المختلف#ة بمرآ#ز البح#وث الزراعي#ة       .1
 .وقاية النبات ـ معهد بحوث أمرض النبات

 رة الزراعة اإلدارة العامة للتدريب بوزا .2
 .اإلدارة العامة لإلرشاد الزراعي بوزارة الزراعة .3
 بعض الشرآات الزراعية الكبرى  .4

      وأيضا تعقد ندوات متخصص#ة بص#فة دوري#ة ومس#تمرة لتوعي#ة الم#زارعين والمهندس#ين ال#زراعين                   
راءات الت#ي  ومهندسي المكافحة في مناطق اإلنتاج عن سوسة النخيل الحمراء وآيفية الوقاي#ة منه#ا واإلج#      

تتبع لحماية م#زارعهم م#ن اإلص#ابة واإلب#الغ ف#ورا ع#ن ظه#ور أي إص#ابة وتع#ريفهم آيفي#ة الكش#ف ع#ن                    
 . اإلصابة مبكرا

 

 :الدورات التدريبية الموسمية  : 9-2
 

      تعقد دورات تدريبية موسمية ف#ي مواعي#د إج#راء عملي#ات الخدم#ة الهام#ة للنخي#ل وخصوص#ا خدم#ة               
قليم والتلقيح والتقويس وخف الثمار وجن#ي المحص#ول لتوعي#ة الم#زارعين ومهندس#ي           رأس النخلة مثل الت   

اإلرشاد الزراعي عن أهمية إجراء آل عملية وآيفية إجرائها بإستخدام أحدث تقنية متوفرة لدي#ه لض#مان               
 .الحصول على محصول جيد

ة مقاوم##ة آ##ل آف##ة        وتعري##ف الم##زارع آيفي##ة التع##رف عل##ى اإلص##ابات الحش##رية والمرض##ية وآيفي##     
وأيض#ا  ، وعرض صور لمظاهر اإلصابة وع#رض أف#الم في#ديو لتوض#يح عملي#ات خدم#ة أش#جار النخي#ل               

 .عرض شرائح ملونة
 

 : إصدار النشرات اإلرشادية : 9-3
 

  يتم إصدار النشرات اإلرشادية الخاصة بتطوير زراعة وإنت#اج النخي#ل وتوزيعه#ا عل#ى الم#زارعين             
ي من###اطق ترآي###ز زراع###ة النخي###ل وق###وم بإع###داد النش###رات اإلرش###ادية للب###احثين    ومهندس###ي اإلرش###اد ف### 

المتخصصين في مجال النخيل بمعاهد البح#وث بمرآ#ز البح#وث الزراعي#ة وتش#تمل النش#رة عل#ى وص#ف               
لجميع العمليات الزراعية التي تجرى في م#زارع النخي#ل م#ن إآث#ار الزراع#ة لخدم#ة األش#جار والتع#رف                      

 . والمرضية وآيفية مكافحتهاعلى اآلفات الحشرية
 :      وتصدر هذه النشرات عدة جهات منها 

 .اإلدارة العامة لإلرشاد الزراعي .1
 .اإلدارة العامة للثقافة الزراعية .2
 .  مرآز الدعم اإلعالمي .3
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وأيضا تصدر نشرات متخصص#ة ع#ن أه#م آف#ات النخي#ل وخصوص#ا حش#رة النخي#ل الحم#راء لخطورته#ا                        
ي##ف الم##زارعين ع##ن أهمي##ة ه##ذه الحش##رة وم##دى ض##ررها ومظ##اهر اإلص##ابة   عل##ى أش##جار النخي##ل ولتعر

 .وآيفية الوقاية منها
 

 :عقد حلقات مناقشة  :9-4
 

تعقد حلقات مناقشة أسبوعيا في معهد بحوث البساتين التابع لمرآز البح#وث الزراعي#ة ين#اقش فيه#ا                       
 يع#رض أح#دث األبح#اث ف#ي مج#ال خدم#ة       المشاآل التي يواجهها المزارعين وآيفية التغلب عليها وأيض#ا    

ويحضر حلقات المناقشة جميع المهتمين في مجال موض#وع المناقش#ة           . أشجار الفاآهة ومن أهمها النخيل    
 .من باحثين لمهندسين زراعيين لمزارعين

 

 :عمل حقول إرشادية  :9-5
 

 وعم#ل ي#وم حق#ل       ،إنشاء حقول إرشادية ينف#ذ فيه#ا جمي#ع التقني#ات الحديث#ة لخدم#ة أش#جار النخي#ل                   
 .  يجمتع فيه جميع المزارعين بالمنطقة

 
 
 

 :برامج تليفزيونية وإذاعية  : 9-6
 

      يذاع يوميا فقرة زراعي#ة ض#من برن#امج ص#باح الخي#ر ي#ا مص#ر يتض#من اإلجاب#ة عل#ى إستفس#ارات                 
الناجح ويعرض أيضا نماذج من مشاريع شباب الخرجين ، المزارعين ويجيب عليها الباحثين المختصين 

في مجال الزراعة ليكون نموذج جيد يهتدي به باقي الشباب لإلستفادة منه ويعرض أيضا أحدث األبحاث 
آما يقدم المعلومة الزراعي#ة م#ن       . والتجارب في مجال الزراعة في مختلف مجاالتها ومن ضمنها النخيل         

 حتى يسهل توصيل خالل مزارع لمزارع وهي عرض المعلومة من خالل مزارع يسمى المرشد الريفي 
ويش###رف عل###ى ه###ذه الفق###رة الزراعي###ة وزارة الزراع###ة ممثل###ة بمعاه###د البح###وث       . المعلوم###ة للم###زارع 

 .المتخصصة
      آما يذاع برنامج  سر األرض وهو برنامج تليفزيوني أسبوعي ويتضمن تمثيلية درامي#ة يرش#د م#ن             

يل العديد من هذه التمثيليات لترشد من  وتم تسج ، خاللها المزارع عن معلومة إرشادية من خالل الدراما         
خاللها عن أهمية إجراء العمليات الخدمة لألشجار النخيل وآل تمثيلية تحوي معلومة عن عملية أو أآثر            

 .من عمليات خدمة النخيل
      آما يذاع أآث#ر م#ن برن#امج إذاع#ي يخ#دم الم#زارعين ويم#دهم بالمعلوم#ات الزراعي#ة واإلجاب#ة عل#ى              

 .خير بلدنا ـ قرية منتجة وغيرها من البرامج: لمزارعين من هذه البرامج إستفسارات ا
 

 :  المجالت الزراعية : 9-7
 

 :       تصدر عدة مجالت زراعية منها 
وتصدرها اإلدارة العامة لإلرشاد الزراع#ي ب#وزارة الزراع#ة وتص#در            ، مجلة اإلرشاد الزراعي     .1

، ة ته#م الم#زارعين ف#ي جمي#ع المج#االت            دوريا آل شهرين وتحوي ص#فحاتها موض#وعات عدي#د         
وتضمن المجل#ة   . أنتاج الحيواني والداجني وغيرها   ، نباتات طبية وعطرية    ، محاصيل  ، بساتين  

ويشمل العملي#ات الزراعي#ة الت#ي تج#رى ف#ي م#زارع الفاآه#ة              "  خدمة أشجار الفاآهة    " باب دائم   
ي##ل مك##ان ثاب##ت وبص##فة  ويحرره##ا باح##ث لك##ل محص##ول ويحت##ل النخ ، خ##الل ش##هري اإلص##دار  
 . مستمرة في هذا الباب

وتصدرها اإلدارة العامة للثقافة الزراعية بوزارة الزراعة وهى مجلة ، مجلة الصحيفة الزراعية  .2
دورية شهرية وتحوي العدي#د م#ن الموض#وعات الت#ي ته#م الم#زارعين وأيض#ا المثقف#ين المهتم#ين             

، طية من جميع الجوانب من األلف للياء     وتنشر مقاالت وافية عن محصول معين تغ      ، بالزراعة  
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والنخي##ل دائم##ا ل##ه النص##يب األآب##ر إلهتم##ام الكثي##ر ، ليس##تفيد منه##ا الم##زارع والمه##تم بالموض##وع 
 .ورغبتهم في معرفة جميع المعلومات عنه

وتصدرها مجموعة شرآات زراعية آبرى وتضمن موضوعات زراعية ، مجلة شمس الزراعة  .3
نولوجي##ا المس##تخدمة ف##ي الزراع##ة وأح##دث مس##تلزمات اإلنت##اج  وع##رض أح##دث التك، متخصص##ة 

آم##ا . وأن#واع م#ن األس##مدة وأح#دث المبي##دات المس#تخدمة    ، الزراع#ي م#ن مع##دات وأجه#زة حديث##ة    
 . تضمن مقاالت فنية عن المحاصيل المختلفة ومنها النخيل

  
 
 :معامل تحليل التربة والمياه  :9-8
 

حلي##ل عين##ات الترب##ة والمي##اه للم##زارعين لتحدي##د م##دى ص##الحيتها             تق##وم معام##ل وزارة الزراع##ة بت  
 . الالزمة لمعالجة التربة للزراعة والري وإعطاء التوصيات

 

 : أمداد المزارعين بالفسائل  : 9-9
 

      إم##داد مزارع##ي النخي##ل بفس##ائل النخي##ل ن##اتج زراع##ة األنس##جة بأس##عار مدعم##ة م##ن وزارة الزراع##ة  
 .ئل مع إرشادهم بالمعلومات الالزمة لزراعتها والعناية بها بعد الزراعةالمستوردة لهذه الفسا
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 الباب العاشر 
 
 

 البرامج الوطنية القائمة لتطوير إنتاج وتسويق التمور
 

 : جمهورية مصر العربية10-1
 :  شبكة بحوث وتطوير البحوث10-1-1

 

 الكفاءة التقنية والعلمية للعاملين في       قد ساهمت شبكة بحوث وتطوير النخيل مساهمة فعالة في رفع   
 .زراعة النخيل في األقطار المشارآة من خالل التدريب الجماعي والفردي

وآلن##ا أم##ل ب##أن يت##اح للش##بكة مواص##لة . وق##د أجري##ت عل##ى تقني##ات اإلنت##اج ف##ي جمهوري##ة مص##ر العربي##ة 
ل##ى الحق##ل ونش##رها ب##ين    جهوده##ا حت##ى ت##تمكن م##ن خالله##ا إس##تكمال أعماله##ا وتأآي##د النت##ائج ونقله##ا إ        

 .المزارعين تحقيقا ألهدافها المخططة في خدمة هذه الشجرة المبارآة
 

 : مشروع المكافحة الحيوية آلفات ثمار البلح بواحة سيوة10-1-2
 

 بواحة سيوة بالصحراء الغربية والتي 1997      ومن خالل هذا المشروع والذي بدأ في يوليو من عام 
 : وآان المشروع يهدف إلى . لسيوي وهو من أهم األصناف النصف جافة الجيدةتتميز بزراعة البلح ا

 استخدام وسائل آمنة لمكافحة اآلفات التي تصيب الثمار سواء على النخيل أو أثناء التخزين .1
 .تقليل استخدام المبيدات آلما أمكن ذلك .2
ل#وه م#ن متبقي#ات    زيادة المنتج وتحس#ين ص#فاته م#ن ناحي#ة خل#وه م#ن اآلف#ات الحش#رية وآ#ذلك خ             .3

 .المبيدات الضارة حتى يمكن تصديره إلى األسواق الخارجية
      وقد نجح هذا المشروع في عمل حصر لآلفات الحشرية التي تصيب ثمار البلح بالواحة سواء عل#ى      
أشجار النخيل أو في المخزن أو في المنشر ودراسة الكثافة العددية ومستويات اإلصابة في بعض مناطق 

 ة على مدار الموسم للمساعدة في اختيار الوقت المناسب لمكافحة هذه اآلفاتالواح
 :       ومن هذا الحصر وجد خمسة من آفات ثمار البلح تابعة لرتبة حرشفية األجنحة وهم 

 ) دودة البلح الكبرى ( االفستيا � )                          دودة البلح الصغرى ( الحميرة � 
 دودة طلع النخيل  � لخروب                                       دودة قرون ا� 

 دودة ثمار الرمان�  
      وأيضا تم حصر األعداء الحيوية من طفيليات ومفترسات ضمن العينات التي تم أخذها من عمليات        

 . حصر اآلفات وتم تحضيرها وإرسالها للتعريف بالخارج
 وه#ى   1994  ما وال#ذي س#جل ألول م#رة ف#ي الواح#ات التونس#ية ع#ام                     وتم إطالق طفيل التريكوجرا   

حشرة حرشفية األجنح#ة تض#ع الب#يض داخ#ل ب#يض العائ#ل وتخ#رج اليرق#ات وتتغ#ذى عل#ى ب#يض العائ#ل                           
 1998 فدانا خالل شهر يونيو من عام 235وذلك في مساحة ، وبالتالي تقطع دورة حياة الحشرة العائل 

ل في نهاية الموسم في المساحات المذآورة ومقارنتها بالمناطق الت#ي ل#م ي#تم       وتم تقييم عملية إطالق الطفي    
 ويطلق الطفيل سنويا لمدة أربع سنوات، اإلطالق بها 

  

 : مشروع المكافحة الحيوية لسوسة النخيل الحمراء وحفارات الساق والجذور10-1-3
 

إلنم#اء االقتص#ادي واالجتم#اعي          وأيضا م#ن خ#الل ه#ذا المش#روع وال#ذي يمول#ه الص#ندوق العرب#ي ل              
والتي يهدف إلى حماية ثروة مصر من النخي#ل م#ن ه#ذه          . والذي تبنته المنظمة العربية لمكافحة هذه اآلفة      

اآلف##ة الخطي##رة م##ن خ##الل تقني##ات المكافح##ة الحيوي##ة لآلف##ات الزراعي##ة حفاظ##ا عل##ى البيئ##ة م##ن التل##وث         
 . ا الغرض بالكيماويات تم إستخدام النيماتودا الممرضة لهذ
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 : نماذج لبعض برامج تطوير وتنمية إنتاج وتسويق التمور 10-1-4
   

      تم إقامة المعمل المرآ#زي ألبح#اث وتط#وير النخي#ل به#دف اس#تخدام األس#اليب التكنولوجي#ة الحديث#ة                     
  :إلى جانب تحديث األساليب التقليدية المتبعة ومن أهم االنجازات في مجال إنتاج نخيل البلح 

إعداد البصمة الوراثية لعشرة أصناف مصرية متميزة للحفاظ عل#ى األص#ول الوراثي#ة عن#د            •
إجراء الطفرات أو عمل التهجينات لمعرفة درجة القرابة بين األصناف المستخدمة ف#ي ب#رامج               

 .التحسين الوراثى
م#ع  إآثار النخيل بإستخدام تكنيك زراعة األنسجة لسد حاج#ة الطل#ب المتزاي#د عل#ى الفس#ائل               •

 . إمكانية إحالل األصناف الجيدة بدال من األصناف الرديئة بسهولة ويسر
ابتكار آله إلجراء عملية التلقيح في النخيل آليًا نظرا ألن هذه العملية ش#اقة ومكلف#ة وتحت#اج                 •

 .لعمالة ماهرة
 

 : هذا ويوفر الصندوق االجتماعي للتنمية عدد من المشروعات الصغيرة لشباب الخريجين ••••

   

  :بئة البلح الجافتع .1
، وت#تلخص ف#ي الف#رز            من خالل طرح عبوات من البلح الج#اف ف#ي عب#وات ب#أوزان مختلف#ة               

 والتعبئ##ة وض##بط ال##وزن مم##ا يس##تلزم ميزان##ا وماآين##ة غل##ق أآي##اس الن##ايلون         ، والغربل##ة والتلمي##ع 
نيع والتخ#زين   مت#را مربع#ا للتص#    80  حيث يحتاج المشروع لمساحة نح#و   ،وغرابيل ومنضدة للفرز  

ويكون تسويقه باألسواق القريبة من مكان المشروع وتجار الجمل#ة والمح#ال التجاري#ة والمش#ارآة              
 أل#ف جني#ه      11  بتكلف#ة تبل#غ     ،  أف#راد  6  وهو يت#يح ف#رص عم#ل لنح#و            ، في معارض تسويق المنتجات   

  .  من قيمة اإلستثمارات %84 شاملة المعدات ويحقق ربحا في عامه األول يصل إلى
 
  :  )  الدبس ( صناعة عسل البلح .2

 وخ##زان خل##ط م##ع مكس##بات الطع##م   ،       ويتطل##ب ه##ذا المش##روع جه##از ترآي##ز ومي##زان وص##وان 
 مت#را مربع#ا للتص##نيع والتخ#زين وي#وفر ف#رص عم##ل       80 ،وتس#تلزم إقام#ة المش##روع نح#و    والرائح#ة 
وفير درجة عالية من النظافة والمظهر  ليتجه إنتاجه إلى البيع للجملة والقطاعي مع ت ،  أفراد 7 لنحو

 م##ن  %72  أل##ف جني##ه ويحق##ق ربح##ا يمث##ل 41  وتتكل##ف إقامت##ه نح##و ، الجي#د ف##ي المحت##وي والتغلي##ف 
  . اإلستثمارات السنوية

 
 : إنتاج المربي .3

      لإلستفادة من فائض الكم المتزايد في إنتاج التمور خاصة تلك التي ال تتحمل البقاء طويال بحال#ة        
  80 دة تحت ظروف الحفظ العادية خاصة بالريف والمناطق البدوية، ويحتاج المشروع إلى مساحة            جي

 أفراد حيث يمكن التسويق من خ#الل تج#ار الجمل#ة ومح#الت              7 مترا مربعا مما يتيح فرص عمل لنحو      
 أل#ف جني#ه ويحق#ق أربح#ا ف#ي        28  وصناع الحلوى ومع#ارض التس#ويق ويتكل#ف نح#و           ، السوبر مارآت 

  %.109 مه األول تصل إلىعا
 

 : صناعة حلويات التمور .4
       وتعتمد على التمور ذات األحجام الصغيرة والمشوهة والتي ال يتطابق مظهرها العام مع 

 وهي مجاالت استثمارية  ، المواصفات المطلوبة لتسويق التمر وما يتم استبعاده بخطوط اإلنتاج األخرى
ة التصنيع في الفرز والغسل وفص النوي والفرم والتعبئة والتغليف ذات عائد مرتفع حيث تتلخص عملي

مما يتطلب توفير ماآينة لفرم التمر وأخري لتعبئة العجينة ومنضدة للفرز، وتستلزم إقامة المشروع 
 ويتم التسويق من خالل  ،  أفراد من الخريجين 8 توفير مائة متر مربع للتصنيع والتخزين ليستوعب نحو
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  ،  تجار الجملة ومصانع الحلوى واألسواق القريبة وأسواق الخريجين والمعارض المتخصصةالتعاقد مع
  .  في عامه األول %98  ألف جنيه ويحقق ربحا يصل إلى 18 وتبلغ تكلفة المشروع نحو

 
 : جمهورية السودان2 � 10

 
الب##رامج البحثي##ة الج##ادة   وقي##ام ع##دد م##ن  �نتيج##ة للطف##رة الزراعي##ة الهائل##ة الت##ي خطه##ا الس##ودان أخي##راًَ    

 �م للنه##وض به##ذا القط##اع اإلس##تراتيجي   1992 ب##دأ برن##امج بح##وث النخي##ل ال##وطني ف##ي   �والطموح##ة 
ودارسة المحددات الرئيسية التي ت#ؤثر عل#ي التوس#ع ف#ي زراع#ة ش#جرة النخي#ل وت#دني اإلنتاجي#ة وإع#داد                  

ج طموح لتوطين ونشر زراعة النخيل ف#ي  وتحديد الحزم التقنية المالئمة لتحسين إنتاج النخيل وبدأ برنام        
آل واليات الس#ودان والت#دريب عل#ي إس#تخدام تل#ك الح#زم التقني#ة لش#رائح المس#تفيدين والع#املين م#ع ه#ذه                   

 .الشجرة المبارآة من مزارعين وتقنيين زراعيين ومهندسين زراعيين و حتى معلمي مرحلة األساس
 بالعمل البحثي اإلرشادي ف#ي حق#ول الم#زارعين مباش#رًة         تميز العمل البحثي خالل فترة السنوات األخيرة      

باإلضافة الي ) On-farm trial(في المناطق التقليدية والغير تقليدية وآانت معظم األبحاث حقلية مباشرًة 
المسوحات المختلفة لآلفات والحشرات والتقييم الحقلي المس#تمر ووض#ع وص#ف آيموفيزي#ائي لألص#ناف                

ا وأيضًا تم وضع برنامج دراسة األثر الميتازيني لألفحل التي تستعمل في التلقيح البذرية وإنتخاب أجوده
 تمت دراسة اإلحتياجات السمادية وفترات الري المثل#ي ودرج#ة الخ#ف وع#دد أس#ابيع             �وإنتخاب أفضلها   

 وآيفي##ة وض##ع حلق##ات تهوي##ة الش##مارخ �التكم#يم لألغ##راض وأنس##ب مواعي##د لتغطي##ة الع##راجين وت#دليتها   
 . رفع اإلنتاجية وتفادي األمطار في المناطق الممطرةبهدف

 .آما تم أيضًا إدخال بعض العمليات الفالحية الجديدة علي المزارعين مثل التكريب والترآيس والتدلية
 :وآذلك تم دراسة

 
 .أنسب المواعيد لفصل وزراعة الفسائل للصنفين المشرق وود لقاي والمشرق ود خطيب !
 .الصناف المذآورة في البند السابقأنسب معامالت تجذير ا !
أنسب طرق زراعة الفس#ائل بإس#تحداث طريق#ة ال#دفن الكام#ل وخاص#ًة للفس#ائل الص#عبة التج#ذير                      !

 .  آجم6إضافة إلى واإلستفادة من آل الفسائل صغيرة الحجم حتى وزن 
 

دارس باإلض##افة ال##ي اإلهتم##ام ف##ي نش##ر ثقاف##ة المقاوم##ة الحيوي##ة وس##ط الم##زارعين ووض##ع أس##لوب م##          
 .المزارعين الحقلية والحد من إستعمال أساليب المقاومة الكيميائية ونشر تقانة مكامر السماد البلدي

 
 : اإلمارات العربية المتحدة10-3

تقوم دولة اإلمارات بدعم منتجي التمور بشراء إنتاجهم بأسعار مقبولة وذات مردود عالي وذل#ك    
وخير مثال على ذلك مصنع اإلمارات للتم#ور ال#ذي يق#وم    . ضمن برنامج الشيخ زايد لدعم تسويق التمور  

وتطب#ق دول#ة اإلم#ارات ع#ددا م#ن الب#رامج الوطني#ة لتط#وير           . بشراء جزء آبير من التم#ور م#ن المنتج#ين         
 :إنتاج التمور مثل

 .برنامج دعم تسويق التمور وتصنيعها !
 .برنامج المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل !
 .ية مصادر المياهبرنامج صيانة السدود وحما !
 .برنامج تتبع بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية ومحاولة تقليلها !
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 الباب الحادي عشر
 

 المقترحات الخاصة بتطوير إنتاج وتسويق التمور في الوطن العربي
 

 :ـ مقترحات تطوير اإلنتاج1-11
 

سهل الذي يمكن تحقيقه خ#الل فت#رة              تطوير زراعة وإنتاج النخيل في الوطن العربي ليست باألمر ال         
عل#ى أن ي#تم ذل#ك عل#ى خط#وات متص#لة ومكمل#ة        . قصيرة ولكنه م#ن األهمي#ة الب#دء في#ه بأس#رع م#ا يمك#ن         
   :  ووضع برنامج يشمل على ما يلي . لبعضها مع تضافر جهود آل العاملين في هذا المجال

 

 أص#ناف محلي#ة أو مس#توردة    العمل على توسيع رقعة النخيـل من األصناف الجي#دة س#واء آان#ت            .1
ناتـج زراعـة األنسجة بإنش#اء زراع#ات جدي#دة منتظم#ة المس#ـافات تس#مح بإس#تخدام الميكن#ة ف#ي                 

 .خدمة األشجار
يمك#ن التغل#ب عل#ى إرتف#اع أس##عار تل#ك المع#دات وه#ى بالفع#ل مرتفع##ة ج#دًا ب#أن تق#وم الش##رآات             .2

 .نالزراعية الكبرى بإستيراد هذه المعدات وتأجيرها للمزارعي
ضرورة العناية بالعمليات الزراعية من ري وتسميد ومقاومة الحشائش وبالعملي#ات الفني#ة الت#ي                .3

وغيرها فض#ال ع#ن ت#وفير    .. وتقويس وخف الثمار ، تجرى لخدمة رأس النخلة من تقليم وتلقيح        
 .الجانب اإلرشادي لتوعية الزراع باألسلوب األمثل واألحدث علميًا وفنيًا إلجراء تلك العمليات

إج##راء حص##ر وتقي##يم لألص##ناف المحلي##ة القائم###ة حالي##ًا وآ##ذلك لألش##جار البذري##ة الفردي###ة أو           .4
السالالت قليلة اإلنتشار لتكون قاعدة بيانات يمكن أن يقوم عليها أى سياسة اتناجية أو اقتصادية 

لتوس#ع  وا، وقابليته#ا للتص#نيع   ، والصفات الثمري#ة  ، أو تسويقية وإختيار أفضلها من ناحية اإلنتاج      
 .في اآثارها سواء بالطرق التقليدية أو بإستخدام زراعة األنسجة

عمل تقييم لألشجار الذآور وأنتخاب أفضلها من حيث موعد اإلزه#ار وع#دد الن#ورات الزهري#ة                  .5
وآمية حبوب اللق#اح وحيويته#ا وم#دى توافقه#ا م#ع األص#ناف المختلف#ة ونس#بة العق#د الناتج#ة بع#د                

الالزمة للتلقيح وتأثيرها على الصفات الثمرية وموع#د النض#ج للوق#وف    التلقيح بها وآمية اللقاح   
على أفضلها بالنسبة لألصناف التجارية وتسجيلها لكي تصبح ذآور مسماه والتوسع في إآثارها 

 .سواء بالطرق التقليدية أو بإستخدام زراعة األنسجة
 ف#ي جمي#ع من#اطق     لهذه األص#ناف والذآورالمنتخب#ة  Collection farmعمل مزرعة مجمعة  .6

وحف#ظ عين#ات م#ن ه#ذه األص#ناف بالتجمي#د ف#ي بن#ك الجين#ات          ، زراعة النخيل في الدول العربية   
 .الذي تم إنشاءه حديثًا في بعض الدول المنتجة للتمور

التوس#ع ف##ي إس##تيراد أص#ناف نخي##ل جدي##دة عالي#ة الج##ودة ن##اتج زراع#ة األنس##جة والترآي##ز عل##ى      .7
تي زاد الطلب عليها اآلن من قبل المزارعين وذل#ك بالتنس#يق            األصناف التي تصلح للتصنيع وال    

م##ع الجه##ات المختص##ة وع##دم ت##رك الم##زارعين والش##رآات الزراعي##ة الخاص##ة باإلعتم##اد عل##ى    
ففي مصر تم إستيراد ، وقد بدأ بالفعل إستيراد أصناف جديدة  . أنفسهم في استيراد هذه األصناف    

من األصناف المختلفة أغلبها م#ن ص#نف ب#ارحي        ألف فسيلة ناتج زراعة األنسجة       120حوالي  
نبت##ة عل##ى وتم##ت ، نب##وت س##يف، شيش##ي، دقل##ة ن##ور، وبع##ض األص##ناف األخ##رى مث##ل مجه##ول 

نف#س الش#يء ح#دث ف#ي س#وريا ت#م أيض#ًا إس#تيراد         . وزراعتهم في المناطق المالئمة له#م   ، أقلمتهم
وف##ي . يف غرس##ة نخي##ل ن##اتج زراع##ة األنس##جة م##ن أص##ناف برح##ي ومجه##ول ونبت##ة س##   1000

السودان تم أستقدام أصناف عالمية مثل المجهول ـ الخالص ـ البرحي وزراعتها تحت ظ#روف    
 . مناخية مختلفة

 ألف فسيلة ناتج زراعة األنسجة من األصناف الجيدة     200وفي المغرب تم توزيع ما يقرب من        
  1998في عام واألردن أيضًا أدخلت حديثًا . ومقاومة لمرض البيوض بالمجان على المزارعين
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 فس##يلة م##ن ع##دة أص##ناف 9000بع##ض األص##ناف م##ن القط##ر العراق##ي بل##غ ع##دد الفس##ائل ح##والي 
 .  مختارة ومالئمة للظروف المناخية باألردن

التخلص ت#دريجيًا م#ن األص#ناف الرديئ#ة وأيض#ا األش#جار البذري#ة وإحالله#ا بأص#ناف جي#دة م#ع                  .8
لتقليدي##ة أو بزراع##ة األنس##جة وتوفره##ا ض##رورة ت##وفر فس##ائل األص##ناف الجي##دة س##واء ب##الطرق ا

 .بأسعار في متناول المزارع البسيط
 التوسع في إنشاء مشاتل تجاري#ة حكومي#ة لت#وفير فس#ائل األص#ناف الجي#دة بأس#عار يق#در عليه#ا                       .9

 . المزارع
المضي ف#ي إنش#اء مراآ#ز البح#وث واألرش#اد لتط#وير زراع#ة النخي#ل ف#ي جمي#ع ال#دول العربي#ة                .10

 .ينهموتبادل األبحاث ب
أجراء حصر لآلفات التي تصيب النخيل تحت ظروف مناطق اإلنتاج المختلفة مع وضع برامج  .11

للمكافح##ة المتكامل##ة له##ذه اآلف##ات واإلهتم##ام بإس##تخدام المكافح##ة الحيوي##ة لتقلي##ل األث##ر المتبق##ي        
 .للمبيدات وتلوث البيئة

 
 

 : مقترحات تطوير التسويق2-11
 

فإن حجم الصادرات منه ال تتناسب م#ع  ، هائلة من التمور بمختلف أصنافه       رغم الطاقة اإلنتاجية ال 
األمر الذي يبدو أن ثروة النخيل في الوطن العربي تعد من الث#روات المنس#ية ف#ي ح#ين               ، تلك اإلمكانات   

أن أوضاع التنمية اإلقتصادية ال تسمح بوجود ثروة منس#ية مث#ل إنت#اج التم#ور ال#ذي يمك#ن أن يك#ون ل#ه                       
 . إذا ما وجد اإلهتمام الكافي، بالغة بالنسبة لإلقتصاد القومي للعديد من أقاليم الوطن العربي أهمية 

ولكن ما يدعو للبشر واألمل ما تحقق في السنوات األخيرة من إرتفاع نسبة تصدير التم#ور األم#ر ال#ذي          
ي يلع#ب  يجب أن تتكاتف الجهود لدعمه لوضع هذا المحصول على خريط#ة الص#ادرات آمحص#ول ق#وم           

 : دورًا بارزًا في صالح الميزان التجاري وذلك بتنفيذ ما يلي 
والتش##جيع عل##ى عم##ل ، تنش##يط ب##رامج الدعاي##ة الخارجي##ة لتس##ويق التم##ر وف##تح أس##واق خارجي##ة  •

معارض خارجية وداخلية للتمور والعمل على زيادة صادرات التمور من األنواع المتمي#زة م#ع             
 . لجذابةالعناية بالمواصفات والعبوات ا

عقد اتفاقيات تجارية مع الدول المستوردة للتمور بهدف تخفيض الرسوم الجمرآية التي تفرض             •
مع اإلهتمام بإدخال مش#تقات التم#ور المص#نعة ف#ي ه#ذه         . على الصادرات من التمور لهذه الدول     

 . اإلتفاقيات التجارية وإتفاقيات المساعدات مع الدول األخرى
عة األصناف العالية الجودة سواء المحلية أو المستوردة الت#ي تص#لح   العمل على التوسع في زرا   •

للتص#نيع والمطلوب##ة ف##ي الس##وق الخ##ارجي ووض#ع خط##ط مح##ددة أو إس##تراتيجية واض##حة لنش##ر   
 .أصناف معينة لها خصائص مميزة بناء على دراسات فنية وإقتصادية مسبقة

 من التم#ور، م#ع توعي#ة وترش#يد       دراسة األسواق وتحديد حاجة آل سوق من النوعيات المختلفة         •
المنتجين والمصدرين إلى أفض#ل األص#ناف والمواص#فات القياس#ية المطلوب#ة لمختل#ف األس#واق                 
التصديرية من ال#بلح المجف#ف و العج#وة خاص#ة لل#دول اإلس#المية اآلس#يوية لزي#ادة الطل#ب علي#ه              

 .خاصة في المناسبات الدينية
تتحم##ل الحف##ظ والتعبئ##ة والتخ##زين ولم##دد طويل##ة   إختي##ار أص##ناف التص##دير م##ن النوعي##ات الت##ي   •

  .وتطوير إنتاج األصناف الجافة ونصف الجافة والتي تمثل سلعة جيدة للتصدير
رفع الكفاءة التسويقية والعمل على تكوين جمعيات أو مؤسسات تسويقية تعاونية متخصصة في     •

مع توفير العبوات الالزم#ة     ، تسويق وتصدير هذا المحصول اإلقتصادي الهام ودعم القائم منها          
 .لجمع الثمار

 . اإلهتمام بعمليات ما بعد الجمع للمحافظة على جودة الثمار •
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العم#ل عل##ى ت##وفير مخ##ازن آمن##ة آافي##ة لتخ#زين التم##ور الجاف##ة والنص##ف جاف##ة تمن##ع اإلص##ابات    •
 .الحشرية لحين تسويقها أو تصنيعها

ابية المناسبة بمناطق اإلنتاج وذل#ك للتغل#ب        تشجيع بناء المستودعات المبردة ذات الطاقة اإلستيع       •
على التقلبات الموسمية لإلنتاج وضمان اإلستقرار في عمليات التسويق والحصول عل#ى أس#عار       

 . أفضل دون تخوف من تلف المحصول
 اإلستفادة من الميكنة في جني الثمار  •
ة ل##ذوق المس##تهلك إس##تخدام أح##دث الط##رق لتعبئ##ة التم##ور وإس##تخدام العب##وات الجذاب##ة والمناس##ب    •

 .األوربي ومتوافقة مع السوق الخارجي
 . اإللتزام بالمواصفات القياسية الدولية للتمور •

 
 

  : مقترحات تطوير التصنيع3-11
 

وتصنيع التمور وإقامة مصانع حديثة وذل#ك لتص#نيع وإع#داد وتعيئ#ة الثم#ار ف#ي           تطوير مصانع تعبئة   .1
 .عبوات فاخرة يقبل عليها المستهلك

م باألبحاث الخاصة بتعبئة وتصنيع التمور لما لها م#ن أهمي#ة ف#ي اإلس#تغالل األمث#ل لمنتج#ات              اإلهتما .2
 .التمور مما يزيد من العائد اإلقتصادي وبالتالي يشجع المزارعين على اإلهتمام بمزارعهم

دراسةأفضل وأرخص الطرق إلجراء التخمرات   : دراسة التقنيات التصنيعية التحويلية للتمور ومنها        .3
لصناعية إلنتاج سلسلة من المنتجات النهائية مثل الكوحل الطبي والص#ناعي وخمي#رة البي#رة والخ#ل              ا

والسكر السائل والمربات والجل#ي ومنتج#ات   ) الدبس(إنتاج عصير التمر المرآز   ، وحامض اليمونك   
تاج عجين#ة  وآذا إن. المخابز وإستخدام التمور في األيس آريم وخلط األلبان والتمور وإنتاج العصائر        

التم##ور وإس##تعمالها آب##ديل للقم##ر ال##دين تعظ##يم اإلس##تفادة م##ن الن##واتج الثانوي##ة للنخي##ل مث##ل الس##عف        
دراس#ة  . والعذوق واأللياف وغيرها في تصنيع لأللي#اف وال#ورق المق#وى والخش#ب الحبيب#ي وغيره#ا               

 .إنتاج العلف الحيواني من مخلفات صناعة التمور بطريقة إقتصادية
مشاريع صغيرة بمناطق إنتاج النخيل لتص#نيع فاق#د التم#ور ومخلفاته#ا تخص#ص لش#باب        تشجيع إقامة    .4

 .الخريجين وتمول بقروض ميسرة من الصندوق اإلجتماعى
عمل دورات تدريبية للعاملين في مجال تصنيع التمور لتعريفهم بالتقنيات الحديثة المستخدمة في هذه  .5

 .الصناعات
ارات التعليمي#ة ومراآ#ز الت#دريب المهن#ي لتجهي#ز الب#رامج والمن#اهج         التنسيق بين الجهات المختص#ة واإلد     

 .المناسبة إلعداد الكوادر الفنية الالزمة لصناعة التمور ومخلفاتها
 

 :  مقترحات خاصة ببرامج ومشروعات تنفيذية خاصة بتطوير اإلنتاج والتسويق4-11
 :  برامج مقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة 4-11-1

مقترح بإنشاء شرآة نخيل اإلمارات بحيث تك#ون ش#رآة مس#اهمة عام#ة ويق#ع عل#ى               ضى هذا ال  يق
 . عاتقها تنمية وتطوير إنتاج النخيل بمختلف الطرق الفنية واإلدارية واالقتصادية

 ).شرآة مساهمة عامة(شرآة نخيل اإلمارات : اسم المشروع 
 :أهداف الشرآة

 دولة اإلمارات من حيث التص#نيع والتس#ويق التوزي#ع     إدارة جميع مصانع التمور الموجودة في      .1
وآذلك إدارة م#زارع الم#واطنين وزي#ادة دخ#ولهم تص#ريف      . والتصدير إلى مختلف أنحاء العالم  

 .منتجاتهم الزراعية
وضع الخطط التس#ويقية واإلنتاجي#ة اإلس#تراتيجية بغ#رض تط#وير وميكن#ة وس#ائل وأدوات إنت#اج                    .2

 .النخيل المختلفة
ث العلمي#ة المختلف#ة ف#ي آاف#ة المج#االت المرتبط#ة بإنت#اج وتس#ويق وتص#نيع النخي#ل                     إجراء البح#و   .3

 .واالستفادة من مخلفات النخيل
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إج##راء وتنفي##ذ دراس##ات الج##دوى االقتص##ادية المرتبط##ة باإلس##تفادة م##ن مخلف##ات النخي##ل وابتك##ار     .4
 .منتجات غذائية تتماشى مع الذوق العربي والعالمي

ت زراعة األنسجة الموجودة محليا وعالميا بغرض التوصل ألنس#ب          التعاون مع مراآز ومختبرا    .5
 .الطرق المجدية إلآثار النخيل

إنشاء مختبر لهندسة الجينات والتكنولوجيا الحيوية بغرض تطوير جودة التمور المنتجة وتحسين  .6
 .صفاتها المرغوبة وتقوية مناعتها

تطوير سالالت نخي#ل مقاوم#ة ظ#روف      التعاون مع مراآز أبحاث الزراعة الملحية لبحث إمكانية          .7
 .الملوحة العالية بغرض اإلستفادة من األراضي السبخة والجزر ذات المياه المالحة

 .وضع برامج مكافحة متكاملة وخطط وقائية متناسبة مع البيئة وغير مضرة بصحة اإلنسان .8
 

 : مكونات الشرآة المقترحة
 :التاليةيقترح أن تتكون شرآة نخيل اإلمارات من الوحدات 

تت##ولى جمي##ع المه##ام اإلداري##ة م##ن تخط##يط ومراقب##ة وموازن##ة ومالي##ة وبش##رية  :  الوح##دة اإلداري##ة •
 .وجميع األعباء اإلدارية

تتولى جميع األعمال الفنية مثل إدارة المصانع وخطوط اإلنتاج ورعاية البس#اتين        :  الوحدة الفنية  •
 . األمور الفنية األخرىوإجراء التجارب والتصنيع وميكنة عمليات اإلنتاج وآل

تت##ولى عملي##ة الت##رويج والتس##ويق وأبح##اث التس##ويق والدراس##ات االقتص##ادية    : الوح##دة التس##ويقية •
ومؤش##رات الطل##ب والتغي##ر ف##ي األس##واق وغيره##ا م##ن األم##ور المطلوب##ة لمتابع##ة أس##واق التم##ور  

 .المحلية والخارجية
والفن#ي ع#ن طري##ق البح#ث ع#ن أفض##ل     تق##وم بجمي#ع مه#ام التط##وير اإلداري   :  الوح#دة التطويري#ة   •

الس##بل والخي##ارات المتاح##ة لتعزي##ز دور ومه##ام الوح##دات األخ##رى بحي##ث تص##بح الق##وة المحرآ##ة  
 .للشرآة

 :الموازنة المقترحة للمشروع 
 مليون دوالر أمريكي ي#تم تحص#يلها م#ن المس#اهمين        20بحوالي  المقترح  تقدر ميزانية المشروع    
وبم#ا أن مص#انع التم#ور موج#ودة     .  بشكل متفاوت وعلى دفعات تدريجي#ة  المؤسسين والمساهمين العاديين  

أصال فإنه سيتم شراؤها حسب ما تقتضيه مصلحة الش#رآة وس#يتم التعاق#د م#ع أص#حاب الم#زارع لتوري#د                     
 .إنتاجهم لمراآز استالم التمور وبالتعاون مع بيوت الخبرة العربية واألجنبية

 :المخرجات المتوقعة للمشروع
 :قع أن يحقق المشروع المخرجات التاليةمن المتو

 .اإلستفادة من مخلفات النخيل بكافة األشكال في إنشاء قطاع صناعي جديد مرتكز على النخيل -
 . توظيف خريجو آليات الزراعة والتخصصات العلمية في الدولة-
 . زيادة دخل أصحاب المزارع وتشجيعهم على االستمرار في زراعة النخيل-
 .تجات غذائية متعددة ومختلفة وتراعي الذوق المحلي والعالمي إنتاج من-
 . ربط مصانع التمور بجهة تجارية واحدة مما يعزز من آفاءتها اإلنتاجية والتسويقية التصنيعية-
 . تخفيض الدعم الزراعي المقدم من الدولة لمزارعي النخيل-
 .ل عام خصخصة قطاع زراعة النخيل وتشجيع خصخصة قطاع الزراعة بشك-
تشجيع اإلستثمار الزراعي وتنمية العم#ل الزراع#ي الم#رتبط بت#وفير مس#تلزمات اإلنت#اج والتص#نيع              -

 .والتسويق
 إنشاء مصانع وطنية جديدة قائمة على مخلفات النخيل مثل األثاث ومستحضرات التنظيف وعالئق -

 .تغذية الدواجن واألبقار واألسمدة وغيرها من الصناعات األخرى
 .ة قاعدة بيانات أبحاث النخيل في الدولة وتزويدها بأبحاث سنوية ومستمرة تنمي-
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 : برامج مقدمة من جمهورية مصر العربية 4-11-2
 : إسم المشروع 4-11-2-1

حصر وتقييم لألصناف المحلية القائمة حاليا و األشجار البذرية الفردية والسالالت قليلة " مشروع 
 ".نتشاراإل
  

 : أهداف المشروع
 . تكوين قاعدة بيانات يمكن أن يقوم عليها أي سياسة إنتاجية أو إقتصادية أو تسويقية .1
اختي##ار أفض##ل األص##ناف م##ن ناحي##ة اإلنت##اج والص##فات الثمري##ة وقابليته##ا للحف##ظ وللتص##نيع    .2

للوصول إلى عدد محدد من األصناف التجارية في آل منطقة والترآيز عليها والتوس#ع ف#ي        
 .ق التقليدية أو بإستخدام زراعة األنسجةإآثارها سواء بالطر

 
 :مكونات المشروع  

عمل حصر لألصناف المحلية القائم#ة حالي#ًا وآ#ذلك لألش#جار البذري#ة الفردي#ة أو الس#الالت                .1
وذل##ك ف##ي من##اطق الوج##ه القبل##ي والواح##ات آبداي##ة لكث##رة إنتش##ار األش##جار   " قليل##ة اإلنتش##ار

 .البذرية والسالالت
المحلية والسالالت قليلة اإلنتش#ار والت#ي ل#م يس#بق تقييمه#ا ف#ي من#اطق               عمل تقييم لألصناف     .2

 .الدراسة
 له##ذه األص##ناف المنتخب##ة ف##ي المن##اطق تح##ت  Collection farmعم##ل مزرع##ة مجمع##ة  .3

 .لتكون مصدر للتوسع في إآثارها. الدراسة
 حف#ظ عين##ات م##ن ه##ذه األص##ناف بالتجمي##د ف##ي بن#ك الجين##ات ال##ذي ت##م إنش##اءه ح##ديثا بمرآ##ز   .4

 .البحوث الزراعية
 .عمل بصمة وراثية لجميع األصناف التجارية الجيدة .5
 .عمل أطلس بالصور لجميع األصناف التجارية .6

 .أربعة أعوام :مدة المشروع 
 : الموازنة التقديرية للمشروع

س##نوات ) 4( أل##ف دوالر موزع##ة عل##ى عم##ر المش##روع   147تبل##غ الموازن##ة التقديري##ة للمش##روع نح##و   
التنق#ل والس#فر والتحالي#ل والكيماوي#ات ومس#تلزمات اإلنت#اج وذل#ك آم#ا ه#و موض#ح ف#ي                      وتغطي تكاليف   
 :الجدول التالي

 
 

الميزانية المقترحة لمشروع حصر وتقييم لألصناف المحلية القائمة حاليا و األشجار البذرية الفردية 
 )$ 1000( والسالالت قليلة االنتشار 

الس#######نة  البنود
 األولى

الس#######نة 
 الثانية

نة الس#######
 الثالثة

الس#######نة 
 الرابعة

 أجمالي

 40 10 10 10 10 تنقالت وسفر
 20 5 5 5 5 بدالت السفر

 35 15 10 5 5 مستلزمات إنتاج
 20 5 5 5 5 آيماويات وتحاليل

 32 6 6 10 10 نثريات
 147 41 36 35 35 إجمالي
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 :المخرجات المتوقعة للمشروع
 . وإنتاجية عالية قد تفوق األصناف الموجودةالحصول علي أصناف ذات صفات ثمرية ممتازة  .1
ومقاوم#ة لآلف#ات    ) الملوح#ة   ، الجف#اف   ( الحصول علي سالالت تتحمل الظروف البيئية القاسية         .2

 .واألمراض
يمك##ن نق##ل ه##ذه الص##فات إل##ي األص##ناف التجاري##ة باالس##تفادة م##ن التقني##ات الحيوي##ة والهندس##ة         .3

 .الوراثية
 تها والتي تتميز باإلنتاجية العالية والصفات الثمرية الجيدة إآثار األصناف التي تأآد من جود .4
 
  : الثاني المشروع4-11-2-2

 "تقييم وتسجيل لألشجار الذآور" 
 :أهداف المشروع 

ال يوجد في مصر ذآور منتخبة ومسماه ويعتمد في التلقيح بخلط حبوب اللقاح المجمعة من ال#ذآور                 •
 ه#ذا المش#روع يه#دف إل#ى إنتخ#اب أفض#ل ال#ذآور م#ن حي#ث          البذرية المنتشرة في المنطقة ول#ذا آ#ان     

موعد األزهار وعدد النورات الزهرية وآمية حبوب اللقاح وحيويته#ا وم#دى توافقه#ا م#ع األص#ناف               
المختلفة ونسبة العقد الناتجة بع#د التلق#يح به#ا وآمي#ة اللق#اح الالزم#ة للتلق#يح وتأثيره#ا عل#ي الص#فات                      

 ي أفضلها بالنسبة لألصناف التجارية الثمرية وموعد النضج للوقوف عل
 .تسجيلها لكي تصبح ذآور مسماه •
 . التوسع في إآثارها سواء بالطرق التقليدية أو باستخدام زراعة األنسجة •
 

 : المشروع مكونات
النخي##ل الم##ذآرة وذل#ك ف##ي من#اطق الوج##ه القبل##ي والواح#ات آبداي##ة لكث##رة     عم#ل حص##ر ألش#جار   •

 .يةإنتشار األشجار الذآور البذر
 .عمل تقييم مبدئي لها وإنتخاب الذآور الجيدة طبقا للمواصفات المطلوبة •
  لهذه الذآور المنتخبة في مناطق اإلنتاج المختلفة Collection farmعمل مزرعة مجمعة  •
 .  عمل بصمة وراثية للذآور المنتخبة •
مرآ#ز البح#وث   ح#ديثا ب  حفظ عينات من هذه الذآور بالتجمي#د ف#ي بن#ك الجين#ات ال#ذي ت#م إنش#اءه                  •

 .الزراعية
 

 :الموازنة التقديرية للمشروع
 

 )$ 1000( الميزانية المقترحة 
الس#######نة  البنود

 األولى
الس#######نة 
 الثانية

الس#######نة 
 الثالثة

الس#######نة 
 الرابعة

 أجمالي

 35 5 10 10 10 اإلنتقاالت
 18 3 5 5 5 بدالت السفر

 35 15 10 5 5 مستلزمات إنتاج
 15 6 3 3 3 آيماويات وتحاليل

 22 6 6 5 5 نثريات
 125 35 34 28 28 إجمالي

 
  : المخرجات المتوقعة للمشروع

 . إنتخاب ذآور بالمواصفات المطلوبة وتسجيلها وإنتشارها -
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  : برامج مقدمة من جمهورية السودان 4-11-3
 :اسم البرنامج 

ه##و برن##امج بحث##ي  و" البرن##امج الق##ومي لتنمي##ة وتط##وير نخي##ل التم##ر واإلس##تفادة م##ن مخلفات##ه    " 
 :إرشادي يعمل في ثالثة محاور

 .ابتكار تقانات - أ
 تدريب وإرشاد جمهور المستفيدين والعاملين في القطاع وإدخال مقررات علوم النخي#ل             - ب

 .في مناهج التعليم ونشر ثقافة تطور وتنويع المنتجات الثانوية لشجرة النخيل والتمور
اسبة والزراعات البينية وقنوات مياه الري      التوسع في زراعة النخيل في آل البيئات المن        - ج

 .في المشاريع المروية
 :أهداف البرنـــامج 

 أي إدخ##ال التقان##ات المج##ازة م##ن هيئ##ة البح##وث الزراعي##ة عل##ي أس##اليب الزراع##ة  �نق##ل تقان##ات  •
والري وخدمة رأس النخلة م#ن تلق#يح وخ#ف الثم#ار والتقل#يم والتكري#ب إض#افًة إل#ي وس#ائل جم#ع               

-On( وحفظ و تصنيع الثمار في المراحل المختلفة و ذل#ك بواس#طة التجــ#ـارب                وترحيل وآبس 
farm trial (في حقول المزارعين. 

 وهناك أصناف ممتازة جدًا تفوق األص#ناف العالمي#ة مث#ل            �تقييم وإنتخاب أصناف الجاو الجيدة       •
ب وتم#رة  األسكتي في منطقة المحس والرشا في منطق#ة م#روي والص#ادقابي ف#ي منطق#ة الرباط#ا                 

مهاجر وعشة مرة في فوتو برنو في منطقة آتم وهذه األصناف ممتازة ومملوآ#ة ل#بعض األس#ر             
 .وهنالك العديد من األصناف التي يمكن أن تنافس عالميًا

 .إنتخاب أفحل جديدة •
 .في الوجبات اليومية أهمية تثقيف المواطنين وإدخال عادات غذائية جديدة مثل معجنات التمور •
ب المشاهدة نجاح النخيل في بيئات جديدة و مختلفة مثل البح#ر األحم#ر وآردف#ان            أوضحت تجار  •

وال##دمازين وجن##وب دارف##ور والني##ل األب##يض وآ##ذلك أهمي##ة تج##ارب األص##ناف تح##ت مناخ##ات        
 .مختلفة

لنخي#ل  ا ويمك#ن إدخ#ال زراع#ة        �ضعف تبني اإلستزراع البيئي في نظم اإلنتاج الزراعي السائد           •
الفاآه##ة والم##وز والمحاص##يل الحقلي##ة وعل##ي قن##وات ال##ري ف##ي المش##اريع      بيئي##ًا م##ع آ##ل أش##جار   

 .المروية
عقد دورات تدريبية علي عمليات الخدمة المختلفة لتحسين مستوي األداء وتشجيع تك#وين أجي#ال              •

 .جديدة من العمالة المدربة الماهرة
 -:يتكون البرنامج من ستة مشروعات وهى : مكونات البرنامج 

 :ألصنافمشروع تحسين ا .1
 : )أطلس التمور السودانية(تقييم وتوصيف أصناف التمور السودانية  •

أهمية معرفة الوصف النباتي والفيزيوآيميائي لألصناف السودانية ومعرفة 
 .خصائصها المختلفة

 : تقييم وإنتخاب األصناف الجيـدة •
في آل المناطق التقليدية ) الجاو(وذلك إلنتخاب األصناف البذرية الجيدة 

 .معرفة خصائصها الثمرية والكيموفيزيائيةو
 :اإلستيـــراد •

مع .مواصلة إستقدام أصناف عالية الجودة و زراعتها تحت ظروف مناخية مختلفة
أهمية إستقدام أصناف عالمية مثل المجهول والخالص والبرحي وزراعتها تحت 

 .ظروف مناخية مختلفة
 : مجمعات وراثية لألصناف السودانية والعالمية •
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لدراسة معدالت نموها وجودة ثمارها ومحصولها تحت بيئات مناخية مختلفة  -
وذلك في آل من دنقال وأبو حمد وشندي وسوبا والجزيرة وآوستي واألبيض ونياال 

 أنشأت بعضها مثل سوبا وآتم ومازال بعضها تحت التأسيس وإآثارها لم �وآتم 
 .ينفذ

 .ئصها مقارنًة بأجيالها المختلفة زراعة بذور األصناف المختلفة و دراسة خصا-
 زراعة بذور من اإلناث في مراحل مبكرة وذلك بإستغالل ظاهرة إنثناء األبوآول -

 .والموروثات التقليدية في ظاهرة إختراق البادرات للخيش
 :بحوث زراعة األنسجة •

 . مكافحة التلوث البكتيري في زراعة األنسجة-
 .األنسجة لألصناف المرغوبةتحديد الوسط المالئم لنمو وإآثار  -
 .دراسة تأقلم النبات داخل البيت الزجاجي -
دراسة مدي تطابق المواصفات عن النباتات الناتجة في زراعة األنسجة  -

 .مع األم
دراسة تقليل أثر المرآبات الفينولية التي يفرزها النسيج عندما تضعه في الوسط  -

 .الغذائي
 :مشروع ترقية تقنيات اإلنتاج  .2

 .دمة المشاتلخ •
 .طرق الري -
 .وسط الزراعة وبيئة الزراعة -
 .تشجيع تكوين الفسائل -

 .التقليـم •
 .عالقة عدد السعف بنسبة العذوق لكل صنف -

 .التلقيـح •
 .صالحية البويضات المؤنثة لإلخصاب -
 .حيوية حبوب اللقاح و تخزينها -
 .طرق التلقيح وآمية حبوب اللقاح -
 . خصائصها وأثرها الميتازينيإنتخاب أفحل ودراسة -

 .الخـــف •
 :دراسات عن الخف لألصناف المختلفة -

 .التكميم والتدلية وتغطية السباط •
 .دراسة تغطية العراجين بعد تلقيحها وخفها لألصناف المختلفة -
 .الموعد المناسب للتدلية أو ترآيس العراجين -
 . واآلفات وتحسين نوعية الثمارالموعد المناسب لتغطية السبائط لحفظها من األمطار -

 : الـــــــري •
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 تحديد اإلحتياج األمثل للنخلة من المياه، موعد الريات وأثره علي نوعية وجودة -
 .الثمار

 .تأثير الري علي إنتشار المجموع الجذري -
 .تأثير ملوحة ماء الري علي النمو صفات الثمار -

 :التسميد وخدمة التربة •
 .لسمادية من العناصر األساسية دراسة اإلحتياجات ا-
 .دراسة التسميد بالعناصر الصغري وأثرها علي جودة الثمار -
 .تقييم إستخدام التسميد بالرش -
 .مقارنة األسمدة العضوية بالنيتروجين الكيميائي -
 .تقدير المحتوي المعدني لألوراق في األراضي المختلفة واألصناف المختلفة -

 :يــةمكننة العمليات الفالح •
 . تسهيل عملية صعود النخلة لخدمة رأس النخلة-
 .مكننة التكريب و عملية نظافة رأس النخلة -
 .مكننة عملية إستخالص حبوب اللقاح -
 .مكننة وآلية عملية التلقيح -
 .مكننة عملية ما بعد الحصاد من جمع وآبس وحفظ الثمار -

 :الزراعـة البيئيــة •
 . علي معدل نمو وجودة المحصول دراسة أثر الزراعة البيئية-
دراسة تحسين بيئة النخيل بزراعة مصدات الرياح وأثر ذلك علي جودة و نوعية  -

 .الثمار
 : مشروع اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات .3

بعد إجراء مسح شامل لمن#اطق النخي#ل التقليدي#ة يمك#ن إيج#از عملي#ات المكافح#ة المتكامل#ة ف#ي                
 :اآلتي
 :جيـــةالمكافحة البيولو •

مسح عام علي مدار السنة لألعداء الطبيعيين باستعمال تقنيات مراقبة لمعرفة  -
 .النشاط الموسمي والحجم العددي وعدد األجيال و مواعيد النشاط

تقييم دور األعداء البيولوجيين المحليين ومدي توافق وفعالية و وفرة آل عامل  -
 .حيوي

 .ة للعوامل الحيويةإجراء تجارب مخبرية للتربية الواسع -
 :المكافحة الميكانيكيــة •

 .تقييم فعالية األفخاخ للطعم السام -
 .تقييم فعالية األفخاخ الضوئية -
 .Pheromoneإختيار نماذج مختلفة من أفخاخ الـ -
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 :المكافحة الزراعيـــة •
تقييم العمليات الفالحية الصحيحة مثل الترآيب وإزالة الجريد القديم والجاف  -

 .عراجين القديمة إبادة األعشاب الضارة مع زراعة متماثلةوال
 . تقييم قابلية بعض أصناف النخيل لإلصابة بآفات رئيسية-
 ).ماء+ مادة دهنية + سم ( تقييم دهن الجذع بمزيج من مادة طاردة للحشرات -
 زراعة محاصيل � تسميد �إدارة مائية (  إختبار فعالية طرق زراعة محددة -

 .خفيف تفشي اآلفاتت) بيئية
 :المكافحة الكيميائيــة •

 . النشاط البيولوجي لآلفة-
 . اختبار أقل المبيدات سميًة علي الكائنات الحية غير المقصودة-

 
 :جتماعيةقتصادية واإلمشروع الدراسـات اإل .4

 .تحليل األنظمة الزراعية في مناطق زراعة النخيل •
 .معوقات الفنية التي تجابه قطاع النخيلتقييم المنعكسات االقتصادية واالجتماعية لل •
 .دراسة أنظمة تسويق التمور •
 .تدريب األسر الريفية علي تطوير وتنويع المنتجات الثانوية لشجرة النخيل والتمور •

 
 :مشروع فسيولوجيا وتكنولوجيا ما بعد الحصاد .5

 .دراسة أمثل الطرق لجمع وتخزين وحفظ وآبس وتصنيع األصناف المختلفة •
 .نيع معجنات التموردراسة تص •
 .والمربات والعجوة المدعمة) العسل(تدريب األسر الريفية علي تصنيع الدبس  •
الكح##ول الطب##ي والص##ناعي  (تش##جيع اإلس##تثمار ف##ي مج##ال تص##نيع منتج##ات التم##ور المختلف##ة     •

 ).والخل
 :مشروع إستغالل أخشاب ومخلفات النخيل .6

 .دراسة ترآيب األخشاب •
 .نيكية لألخشابالخصائص الفيزيائية والميكا •
 :إستخدام األخشاب المحلية •

 .األقفاص المختلفة -
 . الموبيليات المحلية-

 :صناعة األخشاب واأللواح المرآبة •
 .الخشب المضغوط -
 .خشب االسمنت -
 . الخشب الليفي -

 .ألواح الحشوات
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 : الموازنــة التقديرية للمشروع
 

 الميزانيــة التقديريـة إســم المشــــروع
 )نـاردي(

 
 تحسيــــــن األصنــــاف

 
42500 

 30000 ترقيـــــــة اإلنتــــاج
 75000 مكافحـــــــة اآلفـــات

 150000 فسيولوجيا و تكنولوجيا ما بعد الحصاد
 150000 إستغالل أخشاب النخيل والمخلفـات

 447500 الجملــــــــــــــة
 

 :المخرجـــات المتوقعة
 .النوعية بالتوسع في زراعة النخيل وتطبيق الحزم التقنيةزيادة اإلنتاجية و •
توسيع قاعدة اإلس#تفادة م#ن التم#ور واألخش#اب ومخلف#ات النخي#ل وبالت#الي زي#ادة عائ#د                     •

 .القيمة المضافة
إنتاج منتجات غذائية معتمدة علي التمور وبالتالي تنويع الوجبة الغذائية وزيادة الوعي  •

 .الغذائي
 .تمد علي النخيل سواء للسوق المحلي أو التصديرخلق قاعدة صناعية تع •
جذب رأس المال المحلي واألجنبي لإلستثمار في زراع#ة، تص#نيع وتس#ويق التم#ور و                •

 .منتجاتها الثانوية خاصًة التنمية الريفية
 .تشجيع اإلتجاه الخاص بالزراعة البيئية للمحاصيل الواعدة •
قان#ات زراع#ة وحف#ظ وتص#نيع     خلق آوادر مؤهل#ة م#ن عم#ال وفني#ين ومختص#ين ف#ي ت         •

 .التمور
 

 - : مشروع التصرف التشارآي في الموارد الوراثية لنخيل التمر في واحات المغرب العربي4-11-4
 :مبررات المشروع  •

 .خطر األمراض والحشرات التي تهدد التنوع الحيوي للنخيل -
 الطبيعي##ة،التقنيات تقل##ب العوام##ل المناخي##ة،الكوارث(  خط##ر اإلتج##اه ف##ي الزراع##ة األحادي##ة-

 ...)الزراعية، تقلص فترة العمل الفالحي وعزوف العمال المتخصصين
 . خطر تقلب األسواق-
 .....)أصناف آثيره المتطلبات من ماء، تربه، الخ( خطر هدر الموارد -
 . األخطار المحتملة،الكامنة وغير المعروفة حاليا-

 
 :المؤسسات الحكومية المسئوله  •

 .اره الفالحة والتنمية القرويةوز: المغرب  -
 .وزاره الفالحة والبيئة والموارد المائية:  تونس -
 .وزاره الفالحة والتنمية الريفية:  الجزائر-
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 :مناطق التدخل  •
بواحة دقاش وواحة شنني ) عين الربح وزاوية العرب (مجمعا المصلحة المشترآة :تونس  -

 .بقباس
 .يةواحات المذاب بغردا:  الجزائر -

 .واحة فزواتة وواحة افوس:  المغرب -
 :الجهات المنفذة  •

المكت#ب اإلقليم#ي لوس#ط وغ#رب أس#يا وش#مال       المعهد الدولي للمصادر الوراثية النباتية ف#ي روما،   
الجمهورية العربية السورية والمعاهد الوطنية للبحث الفالح#ي بت#ونس والجزائ#ر            �أفريقيا بحلب   
 .والمغرب

 
 :مدة المشروع •

 2001مارس / نوات ابتداء من شهر آذار خمس س 
 

  :أهداف المشروع •
: تطوير القدرات الوطنية للمحافظة علي الموارد الوراثية لنخيل التمر داخل وخارج الموقع            .1

حي##ث يك##ون م##ن ص##الح الجماع##ات الفالحي##ة ترآي##ز ق##دراتها ف##ي البح##ث ع##ن األص##ناف ذات  
 .صناف وإآثارها بالطرق السريعةالجودة العالية والمقاومة للمرض، وتطوير عدد األ

 
يك##ون اله##دف الث##اني : مقاوم##ة اإلنج##راف ال##وراثي لنخي##ل التم##ر م##ن ج##راء ض##غوط الس##وق   .2

للمشروع العمل علي تنويع األسواق البديلة الطالبة لمنتجات نخيل التمر،الشيء الذي يتطلب            
ار الجمل##ة تع#اون آ##ل المت#دخلين ف##ي مراح#ل الع##رض م#ن المن##تج إل#ي المس##تهلك م#رورا بتج##      

وتجار التجزئة، حيث تعطي األسواق البديلة دعما للمزارعين وتحثهم علي غراسة مجموعه 
 .آبيرة من األصناف ذات خصوصيات مختلفة إستجابة لمتطلبات هذه األسواق

 
 :تطوير منهجيه مندمجة للتصرف في النظم الزراعية داخل واحات المغرب العربي  .3

يق م#ع الب#رامج الوطني#ة والجماع#ات الفالحي#ة بقص#د إرس#اء                اعتماد عنصر التوعية والتنس    -
 منهجية عمل مستدامة حول التصرف في واحات المغرب العربي 

 . تنسيق  األنشطة علي مستوي مواقع تدخل المشروع-
 . نشر الدروس المستوعبة من تطبيق المشروع وإيصالها إلي الجهات المهتمة-
 . أثبتت جدواها وحسن نتائجها تامين التوسع بأنشطة المشروع التي-
 إع##داد ومتابع##ة أدل##ة ت##أثير المش##روع قص##د حص##ر وقي##اس اإليجابي##ات الناتج##ة ع##ن أنش##طة  -

 .المشروع على المستوي الدولي والوطني
 . ترسيخ وتقويه الوعي بأهمية المحافظة علي التنوع الحيوي علي مستوي الدول الثالث-

 
 

 :الفئات المستهدفة  •
ت#وفير أع#داد    (حي#ة ف#ي الواح#ات عل#ي مس#توي مواق#ع ت#دخل المش#روع                 الجماعات الفال  -

 ).إضافية من أنواع نخيل التمر المختلفة وتوزيعها 
 )دعم قدرات اإلآثار خارج الحقل (  المراآز الوطنية لبحوث النخيل و التمور -
 . المنظمات الوطنية لترويج التمور-
 ).المحلية استعمال الموارد الوراثية (  شرآاء المشروع -
 ).الحفاظ علي القيمة اإلختيارية للموارد الوراثية لنخيل التمر ( المجموعة العالمية -
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 المشروع ما تم إنجازه من  •
 بالنسبة للهدف األول والخاص بتنمية القدرات الوطنية إلآثار عدد آبير من أصناف نخيل التمر فقد              

 -:تم اآلتي 
ي##ة لتس##يير وتنس##يق أعم##ال المش##روع حي##ث ت##م  تفعي##ل دور الهياآ##ل الوطني##ة واإلقليم -

تك##وين اللج##ان الوطني##ة والمحلي##ة عل##ي مس##توي المواق##ع لبرمج##ة ومتابع##ة أنش##طة        
 .المشروع

أقيمت عده دراس#ات ميداني#ة تش#ارآية وع#دة معاين#ات للتع#رف عل#ى أص#ناف نخي#ل                     -
التمر عالية الجودة، آما تم وض#ع قاع#دة بيان#ات مختص#ة تمك#ن م#ن تس#جيل بيان#ات              

 .لمعاينة الخاصة باألصنافا
في إطار تقوي#ة الق#درات الوطني#ة ف#ي آيفي#ة تقس#يم وتب#ادل الم#وارد الوراثي#ة أقيم#ت                       -

دراسات في الجوان#ب القانوني#ة متص#لة بتج#ارة األص#ول الوراثي#ة م#ن أج#ل تحري#ر                    
وستقترح هذه الدراسات برامج    . نصوص قانونية جديدة ذات عالقة بالتنوع الحيوي      

وطنية المهتمة بموضوع نقل وتبادل المواد الجينية، وس#تعطي له#ذه           تدريب لألطر ال  
 .األطر تعليمات وتوصيات في نفس السياق

 
بالنسبة للهدف الثاني والخاص بتنمي#ة مقاوم#ة اإلنج#راف ال#وراثي لنخي#ل التم#ر المت#أتي م#ن ض#غوط                   

 -:السوق فقد تم اآلتي 
 التم#ر عل#ي مس#توي البل#دان          تم تقييم أه#داف و ق#درات منظم#ات تج#ارة منتج#ات نخي#ل               -

ولق#د أق#يم ف#ي ه#ذا اإلط#ار          . الثالث عبر دراسة جهوية شاملة حول الجوان#ب التجاري#ة         
 .2003، 2002عدة ورشات محلية ووطنية وجهوية خالل سنتي 

 في الجانب التحليلي لألسواق،توص#لت الدراس#ات إل#ي تش#خيص ووص#ف قط#اع نخي#ل          -
ب وتقييم العوامل المؤثرة في إختيار األصناف التمر في آل من تونس والجزائر والمغر

 .للغراسة
 مكن##ت الدراس##ات م##ن تش##خيص و ترتي##ب األس##واق البديل##ة لمنتج##ات نخي##ل التمر،م##ع     -

 .وضع خطة عمل لتجربة ومتابعة األسواق البديلة المنتقاة
 . متابعة التطور وتجربة األسواق البديلة علي مستوي االستمرارية-
المش##روع ومنظم##ات غي##ر حكومي##ة وأبرم##ت معه##ا اتفاقي##ات ل##دعم   أقيم##ت ش##راآة ب##ين -

 .التوسع وتطبيق التقنيات في أماآن أخرى
 . نظمت زيارات لمواقع تدخل المشروع لتوعية الشرآاء المحليين والوطنيين والدوليين-

 
 : برامج مقدمة من سلطنة عمان 4-11-5

وطنية للنه#وض بنخي#ل التم#ر الت#ي أع#دتها         هناك بعض البرامج التنموية اقترحتها االستراتيجية ال      
 هذه البرامج تساعد في تنمية وتطوير اإلنتاج والتسويق من 2000وزارة الزراعة والثروة السمكية عام 

 -:بينها 
 :مشروع إآثار األصناف المميزة  .1

 :يهدف هذا المشروع 
  ألف شجرة من نخيل تمور المائ#دة المتردي#ة اإلنتاجي#ة والمتقدم#ة         800إحالل   •

 .في العمر بنخيل تمور مائدة عالية اإلنتاجية والنوعية
 أل#ف م#ن واقعه#ا الح#الي     800 تقليص أعداد نخيل تمور التصنيع بما مق#داره          •

 .من خالل إحاللها بأشجار نخيل تمور المائدة
 أل##ف فس##يلة م##ن نخي##ل المائ##دة المتمي##زة لتلبي##ة حاجي##ات مش##روع   800ت##وفير  •

 .التجميل
 :مشروع رفع اإلنتاجية  .2
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 :يهدف هذا المشروع 
زيادة إنتاجي#ة النخي#ل م#ن خ#الل إختي#ار األص#ناف عالي#ة الج#ودة وتطبي#ق األس#اليب الحديث#ة                     -

للعملي#ات الزراعي#ة م#ن تس##ميد وري وب#رامج خدم#ة رأس النخل#ة م##ن خ#ف وتلق#يح وتكري##ب         
 .وتقليل نسبة الفاقد قبل الحصاد وبعده

 
 

 :مراء مشروع المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الح .3
 :يهدف هذا المشروع 

الس##يطرة عل##ى آف##ة سوس##ة النخي##ل الحم##راء وت##وفير س##بل الع##الج المناس##بة ف##ي من##اطق       !
اإلص##ابة ومن##ع تس##ربها إل##ى من##اطق الس##لطنة الخالي##ة منه##ا وذل##ك م##ن خ##الل تبن##ى تنفي##ذ    
برن##امج اإلدارة المتكامل##ة والمتمث##ل ف##ي إس##تخدام مختل##ف أس##اليب المكافح##ة التش##ريعية       

 .ية والزراعية والميكانيكية والكيمائيةوالحيو
 

 :مشروع المكافحة المتكاملة للدوباس وآفات النخيل األولى  .4
 :يهدف هذا المشروع 

حماي##ة النخي##ل بالس##لطنة وس##المة منتجاته##ا ورف##ع اإلنتاجي##ة وج##ودة التم##ور وذل##ك م##ن   !
ي#ل  خالل السيطرة على حشرة دوباس النخيل األخرى دون الحد المسبب للضرر بالنخ           

ومنتجاتها باستخدام األساليب الحديثة والمتطورة ف#ي المكافح#ة مث#ل المقاوم#ة الحيوي#ة                
بإس##تخدام األع##داء الطبيعي##ة لآلف##ات وإس##تخدام مص##ائد الج##ذب الفورموني##ة والض##وئية، 
وإستخدام المبيدات المتخصصة من خالل عمليات الرش الجوى والرش األرضي بم#ا            

 . والغذاءيحقق خفض الكلفة وسالمة البيئة
 

  :2005 � 2001الموازنة التنموية المقترحة لبرامج الخطة الخمسية السادسة 
  ريال عماني 3500000   البرامج التنموية للنهوض بنخيل التمور 

    ريال عماني 500000      البرنامج اإلرشادى 
  ريال عماني 1000000      البرنامج البحثي

 عماني  ريال 5000000       اإلجمالي 
 

 :النتائج المتوقعة من تنفيذ تلك البرامج 
 :اإلنتاج 

يتوقع أن يؤدى تنفيذ المشاريع والبرامج الخاص#ة لتحس#ين ورف#ع اإلنت#اج إل#ى زي#ادة إنت#اج تم#ور             
 وإنخفاض تمور التصنيع من 2020 ألف طن عام 240 إلى 2001 ألف طن عام 178المائدة من 

 .2020عام  ألف طن 74 إلى 2001 ألف طن عام 95
 :العائد االقتصادى 

يتوقع من تنفيذ مشاريع وبرامج الخطة مضاعفة العائ#د االقتص#ادى ل#ألرض المزروع#ة بالنخي#ل                 
ويرف##ع العائ##د االقتص##ادى لم##وارد المي##اه الت##ي ت##روى به##ا ثالث##ة أمثاله##ا الحالي##ة أم##ا بالنس##بة ل##ألرض   

لمتوق#ع أن يتض#اعف العائ#د االقتص#ادى     المزروعة بالنخيل وإستغاللها في زراعات بيني#ة، فإن#ه م#ن ا     
 .لكل من األرض والمياه عند نهاية الخطة

 :المساهمة في التصدير 
 2001 أل#ف ط#ن ع#ام        11يتوقع من تنفيذ الخطة زيادة الكميات المصدرة من تمور المائ#دة م#ن              

 ملي#ون ري#ال عم#اني    2.2 مع زي#ادة قيم#ة ه#ذه الص#ادرات م#ن      2020 ألف طن عام  54إلى حوالي   
 مليون ريال عماني لنفس الفترة أم#ا بالنس#بة لص#ادرات التم#ور المص#نعة فيتوق#ع لهم#ا أن                     13.5لى  إ
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 أم#ا بالنس#بة لمخلف#ات النخي#ل     2020 أل#ف ط#ن ع#ام    22000 إل#ى  2003 طن ع#ام     700تزداد من   
 .2020 ألف طن عام 45 إلى حوالي 2004 ألف طن عام 5فإنه يتوقع أن تزداد من 
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 :توصيات النتائج وال : 11-5
 

ض##رورة توطي##د العالق##ات العلمي##ة والبحثي##ة ب##ين الجامع##ات ومراآ##ز البح##وث العربي##ة وتحقي##ق     •
التواص##ل والتع##اون فيم##ا بينه##ا عل##ى المس##تويين األآ##اديمي والتطبيق##ي ف##ي المج##االت المرتبط##ة    

 .ببحوث النخيل
 ف#ي مج#ال    إنشاء آلي#ة خاص#ة م#ن الع#املين ف#ي مراآ#ز البح#وث عل#ى المس#توى الق#ومي العرب#ي                       •

ولدراسة وح#ل المش#كالت الناتج#ة    ، لتعميم اإلستفادة من إيجابيات هذه التقنية     ، زراعة األنسجة   
وإعداد برنامج قومي ، عنها مع االهتمام بالدراسات الخاصة بأقلمة النباتات الناتجة والعناية بها 

اد مزارعي النخيل واالهتمام ببرامج توعية وإرش  ، عربي له صفة االستمرارية في هذا المجال        
بالمعلومات المتعلقة بزراعة األنسجة وإحاطتها بمزايا إستخدام هذه التقنية وما قد يرتبط بها من 

 .عيوب
ضرورة التنسيق بين الجامعات ومراآز البحوث العربية إلصدار مجلة علمية متخصص#ة عل#ى           •

 .مستوى الوطن العربي لبحوث نخيل البلح
جمي##ع األص##ول الوراثي##ة للنخي##ل ف##ي آ##ل قط##ر م##ن أقط##ار  ض##رورة القي##ام بحص##ر وتص##نيف وت •

وتس#هيل تبادله#ا ب#ين المراآ#ز البحثي#ة       ، الوطن العربي إلستخدامها في برامج التربية والتحسين        
 .على مستوى الوطن العربي

عم##ل تقي##يم للتراآي##ب الوراثي##ة المختلف##ة م##ن األش##جار البذري##ة للوص##ول إل##ى بع##ض الترآيب##ات     •
 لألمراض واآلفات وآذلك المقاومة لعوامل اإلجهاد البيئي مث#ل ملوح#ة الترب#ة          الوراثية المقاومة 

وم##اء ال##ري والجف##اف وارتف##اع مس##توى الم##اء األرض##ي وغيره##ا وإس##تخدام ب##رامج التكنولوجي##ا  
 . الحيوية والهندسة الوراثية لنقل هذه الصفات إلى األصناف التجارية

طق اإلنت##اج وتحدي##د الب##رامج الوقائي##ة ض##رورة حص##ر آف##ات وأم##راض النخي##ل ف##ي مختل##ف من##ا  •
 .والعالجية الالزمة

ضرورة تعميق أس#س وجوان#ب التع#اون العلم#ي ب#ين الجه#ات البحثي#ة ف#ي ال#وطن العرب#ي عل#ى                         •
وبش#كل خ#اص م#رض البي#وض     ، مجابهة اآلفات واألمراض الخطي#رة الت#ي ته#دد إنت#اج النخي#ل         

يب لتش##مل اس##تخدام التقني##ات الحديث##ة وإع##داد وتط##وير ب##رامج الت##در، وسوس##ة النخي##ل الحم##راء 
 .للكشف عن األمراض التي يصعب تشخيصها بالطرق التقليدية

اإلهتم##ام بإنش##اء اتح##اد للمنتج##ين وتش##جيع التع##اون البحث##ي ب##ين المراآ##ز البحثي##ة المتخصص##ة       •
 .ومنتجي التمور

عرب#ي م##ن  ض#رورة التنس#يق والتع#اون والتكام#ل العرب#ي ف#ي إنت#اج وتص#نيع وتس#ويق اإلنت#اج ال           •
 .التمور

لزيادة القدرات التصديرية للتمور العربية ضرورة العمل على زيادة جودة اإلنت#اج ووفرت#ه م#ن          •
األص##ناف المتمي##زة وإس##تخدام الميكن##ة والتقني##ات الحديث##ة ف##ي عملي##ات الخ##دوة والجم##ع والتعبئ##ة  

 .والتغليف
 أس#س علمي#ة تأخ#ذ ف#ي     ضرورة تحديد اإلحتياجات المائية تحت ظروف المناطق المختلف#ة عل#ى       •

األعتبار التفاعل بين مختلف العوام#ل الم#ؤثرة مث#ل ط#رق ال#ري المتبع#ة ون#وع الترب#ة، عوام#ل                
إخ#تالف األص#ناف  حت#ى تس#تطيع رس#م           ، مراح#ل النم#و المختلف#ة       ، الزراع#ات البيني#ة     ، المناخ  

 .خطة للري لكل منطقة
علمي##ة س##ليمة تق##وم عل##ى تحلي##ل ض##رورة تحدي##د اإلحتياج##ات الس##مادية لنخي##ل ال##بلح عل##ى أس##س  .1

م#ع وض#ع ح#دود للنس#ب المالئم#ة م#ن العناص#ر المعدني#ة المختلف#ة ف#ي أنس#جة                  ، التربة والنب#ات    
آم#ا يج#ب   . والتي من خاللها يمكن الحكم على إحتياج األشجار للتس#ميد وب#أي مع#دل      ، األشجار  
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يد الحيوي في توفير بع#ض  االهتمام بإجراء التجارب العلمية التي تهدف إلى اإلستفادة من التسم     
 .اإلحتياجات السمادية ألشجار النخيل

عمل تقييم لجميع أصناف النخي#ل وآ#ذلك لألش#جار البذري#ة الفردي#ة أو الس#الالت قليل#ة اإلنتش#ار           .2
وإختيار أفضلها من ناحية اإلنت#اج وص#فات الثم#ار وقابليته#ا للحف#ظ والتص#نيع وإرتف#اع س#عرها                  

والتوسع في زراعتها م#ع اإلهتم#ام بعم#ل البص#مة الوراثي#ة له#ذه        التسويقي والعمل على إآثارها     
 .األصناف لتعريفها

عمل تقييم لألشجار الذآور لدراسة أفض#لها م#ن حي#ث موع#د اإلزه#ار وع#دد الن#ورات الزهري#ة                  .3
وآمية حبوب اللق#اح وحيويته#ا وم#دى توافقه#ا م#ع األص#ناف المختلف#ة ونس#بة العق#د الناتج#ة بع#د                

 اللقاح الالزمة للتلقيح وتأثيرها على الصفات الثمرية وموع#د النض#ج للوق#وف    التلقيح بها وآمية  
عل##ى أفض##لها بالنس##بة لألص##ناف التجاري##ة والتوس##ع ف##ي إآثاره##ا س##واء ب##الطرق التقليدي##ة أو          

 . بإستخدام زراعة األنسجة
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 المراجع العربية
 

ا ورعايته#ا وإنتاجه#ا ف#ي    نخلة التمر زراعته# ) : 1993(إبراهيم عاطف محمد ـ محمد نظيف حجاج   .1
 .منشأه المعارف ـ جمهورية مصر العربية. الوطن العربي

نخل##ة التم##ر ماض##يها وحاض##رها والجدي##د ف##ي زراعته##ا وص##ناعتها      ) : 1972(البك##ر عب##د الجب##ار    .2
 .مطبعة العاني ـ بغداد. وتجارتها

 النخي#ل ف#ي ال#وطن       حزم التقنية الموصي بها لتحسين إنت#اج      ) : 1998(عبد العظيم محمد    ، الحمادي   .3
 .1998دراسة مقدمة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ـ أبريل . العربي

البح##وث ف##ي مج##ال تنمي##ة وتط##وير إنت##اج نخي##ل التم##ر      ) : 1998(عب##د العظ##يم محم##د  ،  الحم##ادي  .4
 وتحسين أصنافه في الوطن العربي ـ المنظمة العربية للتنمية الزراعية ـ البحرين 

ال#دورة التدريبي#ة ف#ي زراع#ة األنس#جة إلنت#اج فس#ائل              ) : 1989(  للتنمي#ة الزراعي#ة      المنظمة العربية  .5
 النخيل ـ الرباط  

دراس##ة تط##وير زراع##ة وإنت##اج وتس##ويق التم##ر ف##ي     ) : 1984(المنظم##ة العربي##ة للتنمي##ة الزراعي##ة    .6
 .المملكة العربية السعودية ـ الخرطوم

 آف##ات النخي##ل القش#رية ودراس##ة مش##كلة وط##رق  حص##ر) : 1991(المنظم#ة العربي##ة للتنمي##ة الزراعي#ة   .7
 . مكافحتها بدولة قطر

المؤتمر الق#ومي ح#ول مس#تقبل الزراع#ة وإنت#اج الغ#ذاء       ) 1997: (المنظمة العربية للتنمية الزراعية   .8
 .في الوطن العربي

 22 مجلد �الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية : المنظمة العربية للتنمية الزراعية  .9
ال##دورة التدريبي##ة القومي##ة ح##ول إع##داد وإس##تخدام  ) : 1998(ربي##ة للتنمي##ة الزراعي##ة المنظم##ة الع .10

 . الحزم التقنية لتحسين إنتاج النخيل ـ الجمهورية التونسية
الندوة القومية حول إعداد وإس#تخدام الح#زم التقني#ة          ) : 1998(المنظمة العربية للتنمية الزراعية      .11

 . لتحسين إنتاج النخيل ـ دولة البحرين
دراس#ة الح#زم التقني#ة الموص#ي به#ا لتحس#ين إنت#اج            ) : 1999(المنظمة العربية للتنمية الزراعية      .12

 .النخيل في الوطن العربي
الن##دوة القومي##ة ح##ول تش##جيع إس##تخدام المكافح##ة   ) : 1999(المنظم##ة العربي##ة للتنمي##ة الزراعي##ة   .13

 . المتكاملة للحد من تلوث البيئة
 م#ن قس#م   34النخي#ل ف#ي مص#ر ـ الرس#الة       ) : 1938( محم#د  ،توم#اس ول#يم ـ بهج#ت      ، ب#راون   .14

 .البساتين ـ وزارة الزراعة ـ مصر
عل##م وتقني##ة زراع##ة نخل##ة التم##ر ـالدار الدولي##ة للنش##ر         ) : 1994(حس##ن خال##د حس##ن العكي##دي    .15

 .والتوزيع ـ مصر
دراس##ات ع##ن نخي##ل ال##بلح ف#ي أس##وان ـ مش##روع التخط##يط اإلقليم##ي     ) : 1968(فتح##ي ، حس#ين   .16

 .فظة أسوان ـ مرآز تنمية الموارد الزراعيةلمحا
زراع#ة النخي#ل وإنت#اج التم#ور     ) : 1979(فتحي ـ محمد سعيد القحطاني ـ يوس#ف وال#ى     ،حسين  .17

 .بالعالمين العربي واإلسالمي ـ مطبعة عين شمس ـ جمعية فالحة البساتين المصرية ـ القاهرة
 للنخي#ل تح#ت الظ#روف المختلف#ة ـ      دراسات عل#ى اإلحتياج#ات المائي#ة   ) : 1989(فتحي ، حسين  .18

إصدارات ندوة النخيل الثانية ـ مرآز أبحاث النخيل والتمور ـجامعة الملك فيصل اإلحساء ـ المملك#ة      
 .284 ـ 274: العربية السعودية 

تجارب على تص#نيع وتخ#زين ال#بلح الس#يوي ف#ي مص#ر ـ جمعي#ة فالح#ة          ) : 1956(حلمي احمد  .19
 .البساتين المصرية

 مكافحة اآلفات ـ دار المعارف ـ جمهورية مصر العربية) : 1969(د إبراهيم محمو، زيد  .20
ال###دورة التدريبي##ة لتقني##ات اإلنت##اج لمن##دوبي ال###دول     ) : 1996(ش##بكة بح##وث وتط##وير النخي##ل      .21

 .المشارآة والمستفيدة من شبكة بحوث النخيل ـ القاهرة
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مور ـ مط#ابع التعل#يم الع#الي ـ      النخيل والت) : 1990(قيس جميل عبد المجيد ـ على عبيد حجري   .22
 .بغداد

المكافح#ة المتكامل#ة آلف#ات النخي#ل ـ      ) : 1998(محمد إبراهيم عبد المجيد ـ عبد العظيم الحمادي   .23
 .المنظمة العربية للتنمية الزراعية ـ البحرين

النخي##ل ش##جرة الع##رب ـ وزارة الزراع##ة ـ الجوهري##ة العربي##ة            ) : 1994(محم##د من##ذر الباب##ا   .24
 .إدارة اإلرشاد ـ دمشقالسورية ـ

 .النخيل ـ مكتبة االنجلو المصرية ـ مصر) : 1973(واآد عبد اللطيف  .25
 .2003 سبتمبر 19-16 جامعة الملك سعود من -إصدارات اللقاء العلمي الدولي لنخيل التمر .26
الدراس##ة القطري##ة الخاص##ة بتط##وير إنت##اج وتس##ويق التم##ور واإلس##تفادة م##ن مخلف##ات النخي##ل ف##ي      .27

   2003ن أآتوبر سلطنة عما
الدراس##ة القطري##ة الخاص##ة بتط##وير إنت##اج وتس##ويق التم##ور واإلس##تفادة م##ن مخلف##ات النخي##ل ف##ي      .28

 .2003السـودان يوليو 
الدراس##ة القطري##ة الخاص##ة بتط##وير إنت##اج وتس##ويق التم##ور واإلس##تفادة م##ن مخلف##ات النخي##ل ف##ي      .29

  .2003الجزائر مايو 
تس##ويق التم##ور واإلس##تفادة م##ن مخلف##ات النخي##ل ف##ي   الدراس##ة القطري##ة الخاص##ة بتط##وير إنت##اج و  .30

 .2003اإلمارات يوليو 
 . الجزء الثاني ـ نخلة التمر ـ المجلد الثاني ـ أصناف تمور سلطنة عمان�علم بساتين الفاآهة  .31
ال#دورة التدريبي#ة القومي#ة ح#ول إع#داد وإس#تخدام        ) : 1998( المنظمة العربية للتنمية الزراعي#ة       .32

 .تحسين إنتاج النخيل ـ الجمهورية التونسيةالحزم التقنية ل
الندوة القومية حول إعداد وإستخدام الحزم التقنية  : ) 1998( المنظمة العربية للتنمية الزراعية  .33

 .  لتحسين إنتاج النخيل ـ  دولة البحرين
ج دراس#ة الح#زم التقني#ة الموص#ي به#ا لتحس#ين إنت#ا           ) : 1999(المنظمة العربية للتنمية الزراعية      .34

 .النخيل في الوطن العربي
35. maf/ae.gov.uae.www://http .            موقع وزارة الزراع#ة والث#روة الس#مكية اإلماراتي#ة عل#ي

 .العالمية الشبكة
،  المعهد الدولي للمصادر الوراثية النباتي#ة      2003أآتوبر  /  تشرين األول    25نشـرة علمية العدد     .36

المكتب اإلقليمي لوسط وغرب آلس#يا وش#مالي أفريقي#ا، ع#دد خ#اص بمش#روع التن#وع الحي#وي لنخي#ل            
 .    التمر في واحات المغرب العربي
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 راسةفريق الد
 
 
 :خبراء من خارج المنظمة) أ(

 .منير يوسف عبد اهللا. د.أ .1
 .مصطفى سيد الجوهري. د .2
 .ايمان شاآر ساويرس. د .3

 
 :خبراء من المنظمة) ب(
 .مدير ادارة األمن الغذائي والتكامل الزراعي/ مكي الشبلي . د .1
 .ة والتسويقرئيس قسم التجار/ ادارة األمن الغذائي والتكامل الزراعي/رائد فايز حتر . م .2
 .خبير وقاية النبات/ ادارة المشروعات / محمد عبد جعفر العزي . د .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية
 2003) ديسمبر( آانون ثان �الخرطوم 
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