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"الباسقات" قصة نجاح بين اإلمارات واألردن 
لطاملــا شــكلت شــجرة نخيــل التمــر قاســماً مشــتركاً بــن شــعوب األرض أينمــا وجــدت عبــر التاريــخ، 
فمنهــا الطعــام واملــأوى وأدوات العيــش يف الزمــن املاضــي، اســتلهم منهــا اإلنســان الصبــر والعطــاء، 

ــاء األرض. جذرهــا ثابــت يف األرض وســعفها يعانــق عنــان الســماء، معبــراً عــن ســمو وشــموخ أبن
مــن وادي األردن بــدأت القصــة عبــر التاريــخ حينمــا اهتــز جــذع النخلــة يف هــذه األصقــاع، قصــة 
حــب جمعــت شــعبن يف بلديــن شــقيقن حــول الشــجرة املباركــة فــكان املهرجــان الدولــي األول للتمــور 
األردنيــة بعّمــان بتوجيهــات ودعــم ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر شــؤون الرئاســة بدولــة االمــارات العربيــة املتحــدة، وتنظيــم جائــزة خليفــة الدوليــة 
لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة األردنيــة )MOA( وجمعيــة التمــور 
األردنيــة )JODA( وبالتنســيق مــع ســفارة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بعّمــان لدعــم وتطويــر قطــاع 

ــة املســتدامة. ــق التنمي ــة الهاشــمية وحتقي ــة األردني ــل التمــر باململك نخي
ونحــن يف عــام زايــد إذ نؤكــد علــى أن نشــر العلــم واملعرفــة املتخصصــة بنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعي 
هــي مــن األهــداف االســتراتيجية التــي قامــت عليهــا اجلائــزة وســعت إلــى حتقيقهــا بالتعــاون مــع 
شــركاء النجــاح، وتتشــرف األمانــة العامــة جلائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي أن 
تتولــى إصــدار أول كتــاب متخصــص عــن زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور يف األردن )الواقــع، التحديــات، 
اآلفــاق( الــذي قــام بإعــداده أســتاذ وخبيــر بســتنة نخيــل التمــر الدكتــور عبــد الباســط عــودة إبراهيــم، 
ــات  ــروراً باملعطي ــام م ــر بشــكل ع ــة التم ــف بنخل ــى التعري ــن ســتة فصــول عل ــاب ضم ــز الكت ــد رك فق
اجلغرافيــة واملناخيــة للمملكــة األردنيــة الهاشــمية وتأثيــر العوامــل البيئيــة علــى النخيــل، وميضــي 
الدكتــور عبــد الباســط قدمــاً يف كل تفاصيــل واقــع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور يف األردن واملالمــح 
ــا وشــكلها  ــاز بطعمه ــي متت ــة الت ــول األردني ــى متــور املجه ــزاً عل ــذا القطــاع مرك ــزة له والســمات املمي
وقيمتهــا الغذائيــة العاليــة وموقــع إنتاجهــا يف أخفــض نقطــة يف العالــم والتــي تطــورت كميــة إنتاجهــا 
وصادراتهــا وأصبحــت تشــكل جــزءاً هامــاً يف ســوق املجهــول العاملــي بجهــد وتعــب وعــرق املزارعــن 
مســتخدمن أحــدث التقنيــات يف إنتاجهــا وتســويقها فحققــت تطــوراً ملحوظــاً يف زمــن قياســي األمــر 
الــذي وضعهــا علــى خارطــة اجلــودة العامليــة للتمــور واحتــل األردن مرتبــة منافســة عربيــاً ودوليــاً 
ســاعده يف ذلــك، الظــروف املناخيــة التــي حبــاه اهلل بهــا يف أغــوار األردن وجنبــات البحــر امليــت. 
ويختتــم املؤلــف كتابــه باملــرور علــى اقتصاديــات التمــور األردنيــة والتحديــات التــي تواجــه زراعــة 

النخيــل وإنتــاج التمــور باململكــة األردنيــة الهاشــمية ومقترحــات تطويــر هــذا القطــاع.
لقــد تعلمنــا مــن النخلــة أن نعطــي بــال حــدود فجــاء العطــاء علــى قــدر احملبــة وقــدر العالقــة التــي تربط 

بــن البلديــن والشــعبن الشــقيقن يف دولــة االمــارات العربيــة املتحدة واململكة األردنية الهاشــمية.

أ.د. عبد الوهاب زايد
أمن عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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شكر وتقدير
التجربــة األردنيــة يف زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور رغــم حداثتهــا ضمــن الواقــع العربــي، لكنهــا  بحــق  
تعــد جتربــة رائــدة  متميــزة، اســتطاعت أن تثبــت حضورهــا يف قطــاع النخيــل وإنتــاج التمــور العربــي 
والعاملــي، بــدأت بخطــوات واثقــة وتطــورت بشــكل ســريع حتــى أصبحــت يشــار لهــا بالبنــان وســجلت 
اســمها كتجربــة اســتثمارية ناجحــة وضمانــة أساســية القتصــاد املســتقبل، وعالقتــي بقطــاع النخيــل 
بــدأت خــالل عملــي يف املركــز العربــي لدراســات املناطــق اجلافــة واألراضــي القاحلــة )اكســاد( كرئيــس 
لبرنامــج  النخيــل حيــث  كان لــي شــرف العمــل مــع فريــق وزارة الزراعــة األردنيــة إلعــداد خطــة 
وبرنامــج عمــل متكامــل لتطويــر هــذا القطــاع، واســتمر تواصلــي مــع زمالئــي حتــى بعــد انتقالــي للعمــل 
يف ســلطنة عمــان يف املشــروع العربــي األكبــر وهــو مشــروع  زراعــة املليــون نخلــة، وحتققــت لــي عــام 
2015 زيــارة إلــى اململكــة األردنيــة الهاشــمية واللقــاء مــع األخــوة يف وزارة الزراعــة وجمعيــة التمــور 

األردنيــة وزيــارة بعــض املــزارع الرائــدة واللقــاء مــع املنتجــن، وإنــي ألحمــد اهلل حمــداً كثيــراً أن وفقنــي 
وبالتعــاون مــع رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة التمــور األردنيــة علــى توثيــق التجربــة األردنيــة يف 
زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور مــن خــالل املعطيــات املتاحــة   يف  كتــاب  تعريفــي، وإرشــادي، وتوثيقــي، 
ويحدونــي األمــل أن يكــون هــذا الكتــاب لبنــة أساســية  للتعريــف بهــذا القطــاع املهــم واملتميــز وتوثيــق 
هــذه التجربــة بواقعهــا ومعطياتهــا وحتدياتهــا وحتديــد مقترحــات اســتدامتها وتطورهــا، وختامــاً البــد 
لــي مــن تقــدمي الشــكر والتقديــر والعرفــان للزمــالء رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة اجلمعيــة وخصوصــاً 
االخ عبدالكــرمي أبوصليــح عضــو مجلــس اإلدارة وكذلــك  للمهندســة فــداء علــي الروابــدة  علــى تعاونهــا 
ــر إلدارة شــركة مــزارع البركــة وبشــكل خــاص األســتاذ ســيلم  ــر بعــض املعلومــات وكل التقدي يف توفي
النبــر وللمهندســن حبيــب يوســف التميمــي ومحمــود عبدالوهــاب التميمــي وللشــركة الوطنيــة للتمــور 
وبشــكل خــاص املهنــدس نبيــل  عرعــر علــى تعاونهــم وتواصلهــم والبــد مــن شــكر كل مــن تعــاون معــي  
ــور حــداد رئيــس  ــر املعلومــة ومراجعتهــا وهمــا  املهنــدس أن ــاب وشــارك يف توفي يف إعــداد هــذا الكت
جمعيــة التمــور األردنيــة واملهندســة شــذا الشــوبكي والشــكروالتقدير والعرفــان موصــول الــى جائــزة 
خليفــة الدوليــة  لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي وامينهــا العــام االســتاذ الدكتــور عبــد الوهــاب زايــد 

جلهــوده املتميــزه يف دعــم النشــر العلمــي واخــراج وطباعــة هــذا الكتــاب واهلل املوفــق.

أ.د. عبد الباسط عودة إبراهيم
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تقديم الكتاب

يســعدني وزمالئــي يف جمعيــة التمــور األردنيــة وعلــى هامــش املهرجــان الدولــي األول للتمــور األردنيــة 
أن نقــدم هــذا الكتــاب الــذي جــاءت فكــرة إعــداده مببــادرة مشــكورة مــن األســتاذ الدكتــور عبدالباســط 
ــة التمــور  ــه مــع جمعي ــة التمــر مــن خــالل تواصل ــم اخلبيــر يف بســتنة وفســيولوجيا نخل عــودة إبراهي
ــة تســعينات القــرن  ــذ بداي ــل باململكــة تطــوراً ملحوظــاَ من ــه قطــاع النخي ــة يف وقــت يشــهد في األردني
ــة حيــث  ــاج واإلنتاجي ــل املثمــر وزاد اإلنت املنصــرم بعــد أن توســعت رقعــة املســاحات املزروعــة بالنخي
وصلــت املســاحات املزروعــة إلــى حوالــي 35 ألــف دومن ومــا يقــارب مــن نصــف مليــون نخلــة ووصــل 

اإلنتــاج إلــى حوالــي 25 ألــف طــن يف نهايــة عــام 2017 
كمــا يأتــي إعــداد هــذا الكتــاب يف وقــت زاد االهتمــام علــى املســتوى الرســمي واالقتصــادي بهــذه 
الشــجرة املباركــة بعــد أن ســجل صنــف املجهــول طلبــاً عامليــاً متزايــداً وبعــد أن ســجل األردن ازدهــاراً 
ــاً لهــذا الصنــف وصنــف البرحــي ومت تأســيس جمعيــة للتمــور األردنيــة  إنتاجيــاً نوعيــاً متميــزاً والفت
لرعايــة قطــاع النخيــل يف اململكــة عــام 2005 مببــادرة مــن مجموعــة مــن الــرواد الواعــن ألهميــة 
هــذا االســتثمار وبعــد أن مت اســتكمال الدراســات امليدانيــة واملســحية واالقتصاديــة مــن قبــل مؤسســة 
اإلقــراض الزراعــي يف عــام 1995 وكان ال بــد لهــذا التطــور الالفــت أن يحظــى باهتمــام جائــزة خليفــة 
الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، التــي تعتبــر حاضنــة 
عربيــة ودوليــة  لنخيــل التمــر يرعاهــا ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 
وزيــر شــؤون الرئاســة بدولــة اإلمــارات "حفظــه اهلل" وباهتمــام مــن معالــي وزيــر الزراعــة األردنــي 
املهنــدس خالــد احلنيفــات ســيتم تنظيــم املهرجــان الدولــي األول للتمــور األردنيــة الــذي يتخللــه نــدوة 

ــر2018. ــرة 21 – 23 تشــرين األول / أكتوب ــة وذلــك خــالل الفت ــة ومســابقة للتمــور األردني علمي
إن إعــداد مثــل هــذا الكتــاب يف هــذا الوقــت لــه أهميــة خاصــة نظــراً للســيرة واخلبــرة العلميــة واملهنيــة 
التــي يتمتــع بهــا الدكتــور عبدالباســط عــودة إبراهيــم وفريــق اإلعــداد ونظــراً ألهميــة  قطــاع  النخيــل 
بالنســبة للزراعــة األردنيــة، يعــد هــذا املهرجــان جتســيداً  للتعــاون األخــوي بــن اململكــة األردنيــة 
الهاشــمية ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بقيادتهــا احلكيمــة ويؤكــد علــى أن جائــزة خليفــة الدوليــة 
ــا هــو  ــدمي م ــذا القطــاع لتق ــاً له ــاً ودولي ــراً عربي ــكار الزراعــي بحــق تشــكل ظهي ــر واالبت ــل التم لنخي
أفضــل للنخيــل العربــي وتكريســاً للنجاحــات املتكــررة التــي حققتهــا علــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي.
آمــاًل أن يصــف هــذا الكتــاب التجربــة األردنيــة يف زراعــة وإنتــاج نخيــل التمــر ودور مؤسســات القطــاع 

العــام واخلــاص يف دعــم هــذا القطــاع ودور جمعيــة التمــور يف رعايتــه وإدامتــه وتطويــرة.
رئيس جمعية التمور األردنية

م. أنور حداد
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املقدمة
ــى امتــداد األرض العربيــة مــن  ــة التمــر  شــجرة العــرب )عــروس الواحــات (، تتنشــر زراعتهــا  عل  نخل
موريتانيــا حتــى اخلليــج العربــي، فهــي النبــات بــل الشــجرة املناســبة بيئيــاً للمناطــق اجلافــة وشــبه 
اجلافــة والتــي متثــل 90 % مــن مســاحة الوطــن العربــي، حيــث تعــد التمــور املنتــج الرئيســي يف معظــم 
الــدول العربيــة، عرفهــا ســكان وادي الرافديــن منــذ أقــدم األزمنــة وعرفــوا فوائدهــا، فاســتعملوا الثمــار 
الســتخراج أنواعــاً عــدة مــن اخلمــور وكذلــك اســتخرجوا الدبــس واخلــل، واســتعملوا  البــذور وقــوداً، 
وعلفــاً بعــد ســحقه وصنعــوا مــن الســعف واجلريــد األثــاث ولــوازم احليــاة اليوميــة، ومــن اآلليــاف 
احلبــال، ومــن اخلــوص احلصــر والســالل، ومــن اجلــذوع مــادة للوقــود وتســقيف البيــوت وعبــارات 
للميــاه، والنخلــة متثــل العامــل األساســي يف التأقلــم مــع الظــروف املناســبة لتوطــن الســكان واســتدامة 
حياتهــم، بــل إن انتشــار اجلنــس البشــري يف املناطــق اجلافــة والقاحلــة مــن العالــم كان ســيصبح محــدوداً 
ــذي  ــة ال ــة العالي ــو مصــدر الطاق ــة، فه ــة عالي ــة غذائي ــر قيم ــر(، وللتم ــة التم ــوال هــذه الشــجرة )نخل ل
ميكــن تخزينــه ونقلــه إلــى مســافات طويلــة عبــر الصحــراء، ال بــل النخلــة هــي أيضــاً مصــدر الظــل 
ــي واالقتصــادي واالجتماعــي لســكان الصحــاري  ــوازن البيئ ــاح الصحــراء، وعامــل الت ــة مــن ري واحلماي
ــا وجــدت معظــم الواحــات املنتشــرة يف  ــل مل ــوال شــجرة النخي ــة والزراعــة، 1994(، ول ــة األغذي )منظم
شــبه اجلزيــرة العربيــة وملــا كــف أحــد مــن العــرب عــن الترحــال، وأن رجــال القبائــل يحملــون  يف حزامهــم 
حقيبــة مــن اجللــد غيــر املدبــوغ يدســون فيهــا نــوى التمــر التــي يأكلونهــا حيــث يجمعونهــا لتكــون وجبــة 

 .)Dowson,1949(  إلبلهــم
وصفــت النخلــة يف األقــوال العربيــة املأثــورة )الراســيات يف الوحــل، واملطعمــات يف احملــل، وحتفــة الكبير، 
وصمتــة الصغيــر، وزاد املســافر، ونضيــج فــال يعنــي طابخــاً(، ووصفهــا خالــد بــن صفــوان )النخــل 
الراســخات يف الوحــل، املطعمــات يف احملــل، امللقحــات بالفحــل، اليانعــات كشــهد النحــل، تخــرج اســفاطاً 
عظامــاً، وارســاطاً ضخامــاً، حلــاًل ورباطــاً تنشــق عــن قضبــان جلــن وعسجد،كالشــذر املنضــد ثــم تصيــر 
ذهــب أحمــر، بعــد أن كانــت يف لــون الزبرجــد( وكذلــك ذكــر يف وصفــه حملاســن مدينــة البصــرة خلليفــة 
األمــوي عبــد امللــك بــن مــروان، أن وصــف النخــل بأســلوب بديــع منــذ خــروج الطلــع حتــى نضــج الثمــار 
فيقــول )يخرجــن اســقاطاً وأوســاطاً كأمنــا ملئــت رباطــاً، ثــم يتفلقــن عــن قضبــان الفضــة منظومــة 
باللؤلــؤ األبيــض، ثــم تتبــدل قضبــان الذهــب نظومــه بالزبــرج األخضــر، ثــم تصيــر ياقوتــاً أحمــر وأصفــر  
ثــم تصيــر عســاًل يف شــفه مــن ســماء ليســت بصريــة وال إنــاء، حولهــا املــذاب ودونهــا احلــراب وال تقربهــا 

الذبــاب مرفوعــة علــى التــراب، ثــم يصيــر ذهبــاً يف طيســه الرجــال يســتعان بــه علــى العيــال(.
تزعــم العــرُب أن هــذه الشــجرة هــي أكثــر عطــاًء يف مواســم اجلفــاف الشــديد والســنن املُجدبــة، أورد 
اجلاحــظ مــن روايــِة األصَمعــي، كان يُقــال )إذا ظهــر البيــاض َقــلَّ الســواُد، وإذا ظهــر الّســواُد قــّل البياض، 
ــا مــن تســاؤل يطــرح هــل االســتثمار يف قطــاع  ــد لن ــَنَ(. الب ــاِض اللَّ ــي بالســواِد الّتمــَر، وبالبي قــال: يْعن

النخيــل والتمــور مجــدي واقتصــادي وملــاذا؟
يف بدايــة األمــر ال بــد مــن اإلشــارة إلــى حقيقــة مهمــة وهــي أن النخيــل تتــم زراعتــه عــن طريــق 
الفســائل ســواء كانــت خضريــة أم نســيجية ويف كال احلالتــن حتتــاج هــذه الفســائل إلــى فتــرة زمنيــة 
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ــاج مقبــول مــن الثمــار وهــذا يعتمــد علــى عمــر وحجــم الفســيلة  بــن 3 - 5 ســنوات لكــي تعطــي إنت
وعمليــات اخلدمــة والرعايــة مــن ري وتســميد ومكافحــة وغيرهــا، والعمــر اإلنتاجــي واالقتصــادي 
للنخلــة هــو 10 ســنوات، لــذا يعتبــر  البعــض الســنوات األولــى  مــن عمــر النخلــة قبــل اإلثمــار واإلنتــاج 

ــرة: ــة يف هــذه الفت هــدراً وخســارة متناســياً أن النخل
1( تبني نفسها خضرياً وتقوي مجموعها اخلضري الذي يعد األساس  ومصنع اإلنتاج الثمري.

2( تعــزز قدرتهــا علــى التحمــل والتكيــف يف مواجهــة الظــروف احمليطــة  وخاصــة اجهــادات احلــرارة 
وامللوحــة واجلفــاف.

3( تنتج فسائل ممكن االستفادة منها كقيمة اقتصادية ومردود مالي.
لقــد تطــورت مفاهيــم إقامــة مــزارع النخيــل لــدى العديــد مــن املزارعــن واملســتثمرين فهــي لــم تقتصــر 
علــى إنتــاج التمــور املتميــزة  عاليــة اجلــودة والصاحلــة لالســتهالك املباشــر والتســويق بعبــوات مختلفــة 
جتــذب املســتهلك بــل لــم يعــد االســتثمار يف مجــال إنشــاء مــزارع وبســاتن نخيــل التمــر يقتصــر 
علــى إنتــاج التمــور فحســب، بــل تخطــاه إلــى غايــات وأهــداف  أبعــد مــن ذلــك، حســب نظــرة ووعــي 
املســتثمر وإمكانياتــه واهتماماتــه، ومــن تلــك األهــداف، االســتفادة مــن املنتجــات الثانويــة  لنخيــل 
ــون   ــل يغفل ــق عليهــا بعــض املزارعــي ( مخلفــات ) حيــث أن معظــم  مزراعــي النخي ــي يطل التمــر والت
قيمتهــا وأهميتهــا، وتنوعــت املــزارع حســب الغــرض والهــدف مــن إنشــائها وطريقــة االســتثمار فيهــا 
إلــى مــزارع نخيــل  إلنتــاج الفســائل وكذلــك مــزارع متخصصــه لألفحــل بهــدف إنتــاج حبــوب اللقــاح 
وبيعهــا للمزارعــن مبــا يؤمــن توفــر كميتهــا واحملافظــة علــى حيويتهــا، كمــا علينــا فهــم حقيقــة مهمــة 
مــن حقائــق التاريــخ و هــي ملــاذا زرع النخيــل يف العصــور القدميــة؟ ومت االهتمــام بــه إن كان غيــر 
ــى  ــا عل ــوة الشــجرة وقدرته ــل أليــس ق ــر بزراعــة النخي ــى التفكي ــاس إل ــع الن ــذي دف ــا ال مجــدي؟  وم
التأقلــم واالســتدامة، وأنهــا كانــت منظومــة لألمــن الغذائــي ومواجهــة األعــداء، والصمــود، لقــد كان 
النــاس قبــل التاريــخ يعتقــدون أن هنــاك قــوة مــا أو أن األعــداء يعملــون علــى القضــاء علــى األخضــر 
ــى احلقــول، ووضــع الســم يف مصــادر  ــح عل واليابــس يف احلــروب والهجــوم  ومــن أعمالهــم )رش املل
امليــاه( واكتشــفوا أن هــذه األفعــال إن أثــرت علــى بعــض النباتــات فهــي لــم تؤثــر علــى النخلــة التــي كانــت 
أهــم مصــادر الغــذاء والثــروة  لــذا  نــرى أن امللــك اآلشــوري ســرجون الثانــي )721 ق. م. – 705 ق. م.(  
يتباهــى بحملتــه الناجحــة يف جنــوب غربــي إيــران وبعــد عودتــه منتصــراً مــن حملــة شــنها علــى املناطــق 
اجلنوبيــة الغربيــة مــن إيــران قــال مفتخــراً (قطعــت نخيلهــم التــي يعتمــدون عليهــا يف غذائهــم، والتــي 
ــا جعفــر املنصــور أمــر بعقــر النخيــل  ــروة منطقتهــم(، وكذلــك  نــرى أن اخلليفــة العباســي أب ــر ث تعتب
والتمــور يف البصــرة حيــث كتــب إلــى ســلم بــن قتيبــة بــن مســلم ملــا واله البصــرة، يأمــره بهــدم دور مــن 
خــرج مــع إبراهيــم وعقــر نخلهــم، فكتــب إليــه ســلم بــأي ذلــك نبــدأ بالــدور أم بالنخيــل؟ فكتــب إليــه أبــو 
جعفــر املنصــور )أمــا بعــد فإنــي لــو كتبــت إليــك بإفســاد مترهــم لكتبــت تســتأذني بأيــة نبــدأ بالبرنــي 

أم الشــهريز(، وهــذه كانــت مــن متــور البصــرة املشــهورة أيــام الدولــة العباســية.
إن االســتثمار يف نخلــة التمــر يــؤدي إلــى مواجهــة التحديــات االقتصاديــة والبيئيــة  كــون هــذه الشــجرة 

تعمــل علــى توفيــر:
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1( إنتــاج الغــذاء وحتقيــق األمــن الغذائــي، فالتمــور مصــدر غذائــي عالــي القيمــة ســهلة اخلــزن والنقــل 
والتــداول وميكــن أن تتوفــر علــى مــدار العــام، تســتهلك طازجــة أو مصنعــة حيــث تدخــل يف العديــد مــن 
الصناعــات التــي تشــكل قيمــة مضافــة، وكذلــك االســتخدامات األخــرى ألجــزاء النخلــة يف الصناعــات 

املنزليــة والتقليدية.
2( محاربــة الفقــر وحتســن املســتوى املعاشــي مــن خــالل توفيــر فــرص العمــل ومعاجلــة املشــاكل 

االجتماعيــة الناجتــة عــن البطالــة.
ــة األجنبيــة مــن خــالل  3( زيــادة الدخــل الوطنــي وتنويــع مصــادر الدخــل واملســاهمة يف توفيــر العمل

تصديــر الفائــض للــدول اخلارجيــة.
ــة األردنيــة  ــات  التجرب ــه مــن بيان ــا علي ــاب ومــن خــالل مــا حصلن وســنعترض  يف فصــول  هــذا الكت
يف  مجــال زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور كنمــوذج يتــم االســتفادة منــه وكتجربــة ناجحــة متميــزة وفــق 

الفصــول اآلتيــة:
الفصل األول/ التعريف بنخلة التمر  

الفصــل الثانــي/ املعطيــات اجلغرافيــة واملناخيــة للمملكــة األردنيــة الهاشــمية وتأثيــر العوامــل البيئيــة 
علــى النخيــل.

الفصل الثالث/ واقع زراعة النخيل وإنتاج التمور يف األردن
الفصل الرابع/ املالمح والسمات املميزة لقطاع النخيل والتمور يف األردن

الفصل اخلامس/اقتصاديات التمور األردنية
الفصل السادس/ التحديات  التي تواجه زراعة النخيل  وإنتاج التمور ومقترحات التطوير
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الفصل األول
التعريف بنخلة التمر

ــان بــل هــي رفيقــة دربــه،  )نخلــة التمــر( رمــز احليــاة، وأّول القاطنــن علــى األرض اســتضافت اإلنسـ
وأعطتــه مفــردات اللغــة ،حياتهــا ســكينة وهــدوء وصبــر وعطــاء المحــدود،  لهــا  جاذبيــة وســحر أّخــاذ، 
تنمــو بصمــت، وال متــوت إال بعــد عمــر مديــد، النظــر إليهــا  اطمئنــان، والبعــد عنهــا  مكابــدة، خضــرة 
اورقهــا متنــح الصـــفاء والنقــاء، والوفــاء والهنــاء،  وثمارهــا متنــح الغــذاء والــدواء والشــفاء، أســرارها 
ــة واملعرفــة، مــن ألوانهــا لكــم أن تدركــوا روعــة األلــوان، معانيهــا بعيــدة  كالبحــر زاخــرة بوابــل احلكمـ
لــم يُكَشــف بعــد إال اليســير منهــا، هــي صديقــة الغيــث، وعاشــقة للشــمس، تغــزل وتغنــى بهــا وبثمارهــا 
ــده  ــة يف إحــدى قصائ ــم يذكــر النخل ــادراً مــا جتــد شــاعراً ل ــاً ون التمــر شــعراء العــرب قدميــاً وحديث
علــى مــر الزمــان مــن العصــر اجلاهلــي حتــى العصــر احلديــث، أنتــم تعرفــون هــذه الشــجرة كثيــراً فهــي 

تعيــش معكــم وتعيشــون معهــا، هــي صابــرة مقاومــة معطــاءة حتــى يف أقســى الظــروف.
النخلة شجرة مقدسة حتمل سر الوجود ودميومة البقاء

بهــا بــدأت احليــاة فهــي مــن أول مخلوقــات الكــون، خلقــت مــع أبــو البشــر ســيدنا آدم )عليــه الســالم( 
لــذا قــال عنهــا الرســول األمــن )ص( )أكرمــوا عمتكــم النخلــة فإنهــا خلقــت مــن الطــن الــذي خلــق منــه 
آدم(. ووفــق هــذا احلديــث الشــريف تشــير الروايــات إلــى أن اهلل أمــر املالئكــة فوضعــوا التــراب الــذي 
خلــق منــه آدم )ع( يف املنخــل ونخلــوه، فمــا كان لبابــاً صافيــاً أخــذ لطينــة آدم ومــا بقــي يف املنخــل مــن 
تــراب خلــق اهلل منــه النخلــة وبــه ســميت ألنهــا خلقــت مــن تــراب بــدن آدم وهــي العجــوة، وروى بعــض 
علمــاء التلمــود يف القــرن الرابــع امليــالدي أنــه ســمع مــن بعــض الفالحــن أن هنــاك نوعــاً مــن التمــر 
يرجــع تاريــخ غرســه إلــى عهــد آدم، وعنهــا قــال اإلمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق )نعمــة العمــة لكــم 
ــة وعمرهــا كعمــر اإلنســان وتلقيحهــا كتلقيحــه( ويؤكــد ذلــك قــول محيــي الديــن بــن عربــي يف  النخل
النخلــة )أعلــم أن اهلل تعالــى ملــا خلــق آدم عليــه الســالم، الــذي هــو أول جســم إنســاني تكــون، وجعلــه 
أصــاًل لوجــود األجســام اإلنســانية، فضلــت مــن خميــرة طينتــه فضلــة، خلــق منهــا النخلــة، فهــي أخــت 
ــة  ــا أســرار عجيب ــن، وله ــة، وشــبهها باملؤم ــة، وســماها الشــرع عم ــا عّم ــه الســالم، وهــي لن آلدم علي
دون أســرار النبــات(، وكان آدم عليــه الســالم يأنــس بهــا يف اجلنــة وملــا هبــط إلــى األرض اســتوحش 
ــا  ــا وغرســها يف األرض، ومل ــة فأنزله ــه النخل ــزل ل ــى أن ين ــن اهلل ســبحانه وتعال ــب م ــا وطل مبفارقته
قربــت وفاتــه أوصــى إلــى ولــده أن يضــع معــه يف قبــره جريــدة منهــا فصــارت ســّنة  يعمــل بهــا حتــى 
زمــان نبــي  اهلل عيســى) ع( ولفتــرة مــن الزمــن اختفــت هــذه العــادة حتــى أحياهــا النبــي محمــد بــن 
ــر مــا دامــت خضــراء، وقــد روى اجلمهــور عــن  ــدة ترفــع عــذاب القب عبــداهلل )ص(، وقــال إن اجلري
ــوا ومــا  ــوم القيامــة، وقال ــن ي ــه قــال لألنصــار )خضــروا صاحبكــم فمــا أقــل املخضري النبــي )ص( أن

التخضيــر؟ قــال )ص( جريــدة خضــراء توضــع مــن أصــل اليديــن إلــى أصــل الترقــوة(.
وعبر عن ذلك الشاعر العماني الشيخ علي بن سعيد املنذري بالقول:
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رزقا لنا يا أخي ال ينهك الوغب من جنة اخللد منشأها ومخرجها  
فاالسم من سبب مشتق من قدر   من عالم علمه من قبل ما يجب

باكورة النخل خود يف غضارتها           غنجاء لفاء مربان بها عجب
نخالة خلقت من طينة مزجت            يف صورة خرجت منها لها نسب

• النخلــة قدســتها الشــعوب أينمــا عاشــت ومنــت وكبــرت، فمثــاًل الســومريون نظــروا لهــا باحتــرام 
بســبب جــدب أرضهــم واعتبروهــا صهــر النحــاس،و صورتهــا  نقشــت علــى األختــام  يف احلضــارات 
ــة  ــا عراق ــن فيه ــة )ننســينا( تعل ــة لآلله ــي ترنيم ــر اســمها يف األســاطير الســومرية فف القدميــة، وذك
ــون وكان طــرازه مــن  ــل دمل ــي وجــد قب ــول )بيت ــون فتق ــى مــن دمل ــي هــي أقــدم حت ــا أيســن الت مدينته
شــجر النخيــل(، يذكــر املؤرخــون أن النخلــة معروفــة منــذ عهــد الــوركاء )األلــف الرابــع قبــل امليــالد( 
حيــث نقشــت صورهــا علــى إنــاء مصنــوع مــن الرخــام يضــم مشــهد لكاهــن يقــدم ســلة مــن ثمــار التمــر 
إلــى اآللهــة )انانــا/ عشــتار والتــي يرمــز لهــا ســكان وادي الرافديــن بالنخلــة املقدســة، ورســوم النخلــة 
ورســوم ســعفها )األوراق( منحوتــة علــى جــدران وأعمــدة املعابــد التــي تعــود إلــى العصــور الفرعونيــة، 
وكذلــك فــإن البابليــن القدمــاء كانــوا يزينــون بوابــات املــدن وممــرات املعابــد وعــرش امللــك بالنخيــل 
وجريــده وســعفه، ويعبــدون إلهــة النخيــل، حيــث يضعــون علــى كتفيهــا جريــدة وســعفه الكبيــر املتدلــي 
بحيــث تبــدو ذات جناحــن، وقــد ورد ذكــر 70 نوعــاً وأكثــر مــن النخيــل وأماكــن إنتاجــه يف الســجالت 
التاريخيــة بالكتابــة املســمارية وعرفــت النخلــة بشــجرة احليــاة يف الزخــارف الرمزيــة التــي شــاع 

اســتعمالها يف العــراق القــدمي، خاصــة يف عصــر اآلشــورين.
• عرفهــا ســكان وادي الرافديــن منــذ أقــدم األزمنــة  وعرفــوا فوائدهــا، فاســتعملوا الثمــار الســتخراج 
أنواعــاً عــدة مــن اخلمــور وكذلــك اســتخرجوا الدبــس واخلــل، واســتعملوا  البــذور قــوداً ،وعلفــاً بعــد 
ســحقه  وصنعــوا مــن  الســعف واجلريــد األثــاث ولــوازم احليــاة اليوميــة، ومــن اآلليــاف احلبــال، ومــن 
ــاه وجــاء  ــارات للمي ــوت وعب ــود وتســقيف البي ــادة للوق ــن اجلــذوع  م اخلــوص احلصــر والســالل، وم
ــكل  ــن ب ــزود البابلي ــة ت ــؤرخ ســترابون )النخل ــر امل ــدة، وذك ــة 365 فائ ــي متأخــر أن للنخل يف نــص بابل
حاجاتهــم عــدا احلبــوب( وعــددت أُغنيــة تدمريــة فوائدهــا بثمامنائــة فائــدة، هــي مصــدر  ملــواد البنــاء 
واخلامــات لالســتعمال  البشــري ميتــد أثرهــا مــن الكرســي حتــى الطبــق، وأدوات اخلزن، واملفروشــات، 
واحلصــر ويف الدراســات احلديثــة اســتعملت أليــاف النخلــة بــدل احلديــد يف تســليح اخلرســانة مــع 
اإلســمنت، والرمــل، حيــث تضــاف بنســبة 2 % مــن الــوزن، وكانــت النتائــج باهــرة وخفضــت الكلفــة 

بنســبة 83 % مقارنــة باســتعمال احلديــد املســلح .  
• يف املالحــم الســومرية ذكــرت مواصفــات هــذه الشــجرة التــي )لــم يــرى أحــد مثلهــا قــط( كمــا 
يلي)لســانها الطلــع يعطيــك لّبــا،  حليتهــا، األليــاف تعطيــك حصيراً،فســائلها التــي حتيــط بهــا تعطيــك 
أدوات القيــاس أهــي لهــذا موجــودة يف أراضــي امللــك،  جريدهــا يرافــق األوامــر امللكيــة، مترهــا يتدلــى 
أعذاقــاً بــن ســعفها الكثيــف، مترهــا نــذور يف معابــد أكبــر اآللهــة(، ورد ذكــر عمليــة التلقيــح يف الرقــم 
الطينيــة التــي عثــر عليهــا يف بــالد مــا بــن النهريــن منــذ أواخــر األلــف الثالــث قبــل والدة الســيد املســيح 
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)ع(. وأنــه  عرفــوا أن النخــل فحــل وأنثــى فســموا النخلــة األنثــى Gishimmaru zinishtu والنخلــة 
الفحــل  Gishimmaru  zikaru وتعتبــر عمليــة تلقيــح أشــجار النخيــل مــن الطقــوس الدينيــة لــدى 

الســومرين والبابليــن .
• يف رســالة مــن العصــر البابلــي القــدمي يُشــبه املرســل أُمــه بالنخلــة: طيبــة الرائحــة، مدلــاًل  كونهــا 
خيــر وبركــة.  ولــم تكــن شــجرة احليــاة املقدســة يف املنحوتــات اآلشــورية ســوى النخلــة، وكانــت اإِللهــة 
)إنانــا/ عشــتار( ربــة مخــازن )عــذوق( التمــر، وزوجهــا )دي مــوزي / متــوز( رب التمــور واحليــاة 
اجلديــدة يف النخلــة، وكان مســكن عشــتار هــو بيــت عــذوق التمــر .وذكــر اســم نخيــل كالهــة يف مدينــة 
نيبــور الســومرية املقدســة حيــث جتســدت القــوة املوجــودة يف شــجرة النخيــل والتــي تقــف ورائهــا يف 
دومــوزي  وكان امــا – او شــومجال – انــا )إلــه حصــاد التمــر( ويف ترنيمــة مــن نيبــور تصــف اآللهــة انانــا 
حبهــا لإللــه دومــوزي بالقــول )أيهــا الصبــي، زوجــي الشــاب الــذي أحبــه كثيــراً وأخلــص لــه أنــا إنانــا 

كالتمــر لغصــن شــجرة النخيــل(.
ــذي يعيــش  ــل ال ــد يدعــى )بعــل( أي النخي ــم يعب ــة صن ــرة العربي ــدى العــرب يف منطقــة اجلزي • كان ل
يف البــراري والصحــاري دون احلاجــة مليــاه الــري وُعبــد هــذا الصنــم كألــه لبســاتن النخيــل مــن قبــل 
ــادة  ــل وموضــع عب ــن النخي ــة ب ــاك عالق ــار( وهن ــل تام ــاط وأهــل الشــام وفلســطن وســموه )بع األنب
الصنــم )العــزى( والعــزى هــي شــكل مــن أشــكال اآللهــة البابليــة عشــتار التــي كانــت نخلــة علــى هيئــة 
إمــرأة تنشــر علــى أكتافهــا ســعف النخيــل كاألجنحــة املفتوحــة علــى جانبيهــا  وأهــل الشــام كانــت 

ــة )جشــمارو(. ــه مشــتق مــن االســم البابلــي للنخل ــة ســموها )اشــميرا( ولعل آلهتهــم علــى شــكل نخل
• ذكــر الشــيخ العالمــة ياقــوت احلمــوي يف معجــم البلــدان )أهــل جنــران كانــوا يعبــدون نخلــة عظيمــة 
ويحتفلــون بعيدهــا ســنوياً، ويف يــوم العيــد يعلقــون عليهــا الثيــاب اجلديــدة وحلــي النســاء، وابتــاع أحــد 
أشــرافها رجــاًل يدعــى )فيميــون( إذا قــام الليــل يف بيــت أســكنه فيــه ســيده استســرح لــه البيــت نــوراً 
حتــى يصبــح مــن غيــر مصبــاح، فأعجــب ســيده مــا رأى منــه فســأله عــن دينــه فأخبــره بــه وقــال لــه 
)فيميــون( أنتــم علــى باطــل وهــذه الشــجرة ال تضــر وال تنفــع ولــو دعــوت إلهــي الــذي أعبــده ألهلكتهــا 
وهــو وحــده ال شــريك لــه، فقــال لــه ســيده أفعــل فإنــك إن فعلــت هــذا دخلنــا يف دينــك وتركنــا مــا نحــن 
عليــه، فقــام فيميــون فتطهــر وصلــى ودعــا اهلل تعالــى عليهــا فأرســل ســبحانه وتعالــى ريحــاً فقلعتهــا 

مــن أصلهــا وألقتهــا فعنــد ذلــك اتبعــه أهــل جنــران علــى ديــن عيســى )عليــه الســالم( .
ï لــم حتــظ شــجرة يف تراثنــا العربــي مبثــل مــا حظيــت بــه النخلــة مــن تكــرمي ومكانــة عظيمــة فقــد 
كّرمتهــا األديــان الســماوية، ففــي الديانــة اليهوديــة اعتبــر التمــر مــن الثمــار الســبعة وأطلــق اليهــود علــى 
النخيــل والتمــر لفــظ )متــارا( ويــروى عنهــم أنهــم الحظــوا اعتــدال جــذع النخلة وقوامهــا املديد وخيرها 
الوفيــر فأطلقــوا علــى بناتهــم اســم )متــارا( تبــركاً بالنخلــة ورمــزاً خلصوبتهــا ويعتبــر املســيحيون ســعف 
النخيــل رمــزاً للمحبــة والســالم،  فقــد فــرش  أنصــار الســيد املســيح )ع( ســعف النخيــل يف طريقــه 
ألورشــليم  )بيــت املقــدس( للمــرة األولــى حيــث كان ســعف النخيــل عالمــة مــن عالمــات النصــر وكان 
لهــا النصيــب األكبــر يف اإلســالم يف القــرآن واألحاديــث النبويــة الشــريفة ويف املعامــالت، وذكــرت 
النخلــة ومجــدت يف التــوراة واإلجنيــل ويف القــرآن الكــرمي حيــث ورد ذكــر هــذه الشــجرة املباركــة حتــت 
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مســميات عــدة، فلقــد ورد ذكرهــا يف)17( ســورة قرآنيــة مــن أصــل )114( ســورة، ويف )22( آيــة يف 
هــذه الســور، ال نريــد القــول أنهــا حتمــل ســر اخللــود ولكنهــا تبقــى بعــد الفنــاء حيــث أوصــى الرســول 
الكــرمي )ص( بزراعــة فســائلها حتــى وإن قامــت الســاعة )إن قامــت الســاعة ويف يــد أحدكــم فســيلة 

فــإن اســتطاع أن ال يقــوم حتــى يغرســها فليغرســها(.
النخلة أكرم الشجر

متيــزت النخلــة بكونهــا شــجرة الصحــراء، وأعظــم شــجرة منتجــة للغــذاء فيهــا حيــث تســمى ثمارهــا 
ــة الرئيســية  ــة، عاليــة القيمــة، ومــن األغذي )التمــر( فاكهــة الصحــراء وهــي منظومــة غذائيــة متكامل
ــس يف متــر  ــت لي ــا )بي ــي )ص( عنه ــال النب ــف، ق ــرام الضي ــات الفطــور وإك ــن لزومي ــرب وم ــدى الع ل
جيــاع أهلــه(. النخلــة أحبــت العــرب وأحبوهــا، أكرمتهــم وأكرموهــا، فهــي بحــق  شــجرة العــرب األولــى 
ارتبطــت بحياتهــم ارتباطــاً كبيــراً منــذ الزمــن القــدمي، بــل هــي شــجرة احليــاة، كانــت وال زالــت أهــم 
ــه أمــه حتــت ظــالل  ــه الســالم ولدت ــم علي ــة أن النبــي إبراهي ــة، تذكــر املصــادر التاريخي شــجرة عربي
النخيــل يف أور )املقيــر( جنــوب العــراق علــى بعــد حوالــي 15 كيلــو متــراً مــن مدينــة الناصريــة مركــز 
محافظــة ذي قــار التــي تقــع جنــوب بغــداد بحوالــي 250كيلــو متــراً، حيــث يــزرع النخيــل، وقــد تأثــر 
هــذا النبــي )ع( بالتمــر والنخــل  وكان يهتــم بالنخيــل وزراعــة الفســائل والتلقيــح وجنــي الرطــب والتمــر 
أينمــا حــل يف الشــام ومصــر ومكــة املكرمــة والقــدس، ووصفهــا الصــادق األمــن )ص( )ليــس مــن 
الشــجر شــجرة أكــرم علــى اهلل مــن شــجرة ولــدت حتتهــا مــرمي ابنــة عمــران( وهــذا احلديــث تأكيــداً 
ملــا ورد  يف اآليــة املباركــة قــال تعالــى )فأجاءهــا املخــاض إلــى جــذع النخلــة  )ســورة مــرمي اآليــة – 23 

مكيــة(.
وعبر عن ذلك الشاعر سيف املري:

هامت بحب النخلة الشعراء               فجرت على سنن الهوى األهواء
ملا أتاها املولد الوضاء أعلمت من خبر املسيح وأمه  

وتساقط الرطب املبارك عندما      هزت بجذع النخلة العذراء
وقال الشاعر العماني خميس بن سليم:

كأن سائر نبت األرض من عجم    والنخل ما بينها من جنسه العرب
كما انفجرت من برقها السحب ملدحها شاهد من فضلها وله نور   

وكيف يخفى وكتب اهلل شاهدة   هزي إليك بجذع يسقط الرطب
 نشأت النخلة وموطنها األصلي  

النخلــة شــجرة ال يقتلهــا شــرق وال غــرب تنمــو يف مواطــئ املــاء وتقــوم شــامخة يف فيــايف الصحــراء 
فقــد ورد يف القــول العربــي املأثــور )نخلــة التمــر ســيدة الشــجر قدمهــا دائمــاً يف املــاء ورأســها يف 
الســماء احلارقــة( وهــي تزجــي ألصاحبهــا النعــم ال تثمــر التمــر فقــط بــل التبــر والتمــر معــاً وال تشــغل 
حيــزاً مــن أرض وال حتــدث ظــال كثيفــاً يحــد ومينــع زراعــات أخــرى، تشــير الدراســات إلــى أنهــا جلبــت 
إلــى أرض ســومر مــن أرض اخلليــج لإلكثــار ولكنهــم اختلفــوا يف حتديــد موطــن النشــأة  وأيــن ولــدت 

النخلــة أول مــرة وســنحاول اســتعراض  مــاذا قــال عنهــا الباحثــون والعلمــاء:
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• العالــم اإليطالــي Odardo Beccari املتخصــص يف العائلــة النخيليــة أشــار إلــى أن موطنهــا األصلــي 
الــذي نشــأت فيــه هــو منطقــة اخلليــج العربــي، فقــد ذكــر أن هنــاك جنــس مــن النخيــل ال ينتعــش منــوه 
ــة، وهــو يقــاوم  ــب جــذوره وفــرة الرطوب ــدر األمطــار وتتطل إال يف املناطــق شــبه االســتوائية، حيــث تن
امللوحــة إلــى حــد بعيــد، وهــذه املواصفــات تتوافــر يف مناطــق غربــي الهنــد، وجنوبــي إيــران، وســواحل 

اخلليــج العربــي. 
• العالــم الفرنســي Decandolle ذكــر أن النخلــة ومنــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ قــد نشــأت يف املنطقــة 
شــبه اجلافــة التــي متتــد مــن الســنغال حتــى حــوض نهــر األنديــز، والتــي تنحصــر بــن خطــي عــرض 

10وO 35 شــمال خــط االســتواء. 

• ذكــر العديــد مــن املؤرخــن أن أقــدم مــا عــرف عــن النخلــه كان يف مدينــة بابــل التــي ميتــد تاريخهــا 
إلــى4000  ســنة قبــل امليــالد، وال يســتبعد أن تكــون قــد عرفــت قبــل هــذا التاريــخ، وأن مدينــة أريــدو، 

وهــي مــن مــدن مــا قبــل الطوفــان، كانــت منطقــة رئيســة لزراعــة  النخيــل.
• أشــارت الدراســات التاريخيــة إلــى أن موطــن النخلــة األول الــذي نشــأت وترعــرت  فيــه هــو اجلــزء 

اجلنوبــي مــن جزيــرة العــرب )اليمن/املدينــة املنــورة( وجنوبــي العــراق .
•  مــن علــم  اآلثــار النباتيــة Archaeo botany    الــذي يعتمــد علــى أدلــة نباتيــة فعليــة علــى هيئــة 
فحــم نباتــي أو بــذور أو نــوى متــور أو متــور كاملــة يتــم استكشــافها وهــي تعــود إلــى عهــود غابــرة 
ــل التمــر  ــي لنخي ــار مــن الفحــم النبات ــا علمــاء اآلث ــر عليه ــي يعث ــا الت ــف البقاي ــل تتأل وبالنســبة للنخي
أو نــوى متــر مكربنــة Carbonized، وقــد حفظــت هــذه البقايــا بســبب تفحمهــا أو قــد حتفــظ نــوى 
التمــر بطريقــة أخــرى غيــر التفحــم وهــي التمعــدن Mineralization  وهــذا مــا يحــدث عنــد توفــر 
ظــروف الدفــن احملليــة نســبة عاليــة مــن كربونــات الكالســيوم التــي تــؤدي إلــى االحــالل املعدنــي وهــذا 
يــؤدي إلــى حتجــر نــوى التمــر، وهــذه األدلــة  تبــن اســتفادة منطقــة اخلليــج العربــي مــن نخيــل التمــر 
خــالل الفتــرة الزمنيــة املمتــدة بــن 5000-7500 قبــل امليــالد وهــي فتــرة العصــر احلجــري احلديــث. 
وتتصــف بعــض املواقــع الســاحلية يف منطقــة اخلليــج العربــي بوجــود فخــار عبيــد )Ubaid( وهــو نــوع 
مــن األوانــي الفخاريــة املنســوبة إلــى تــل العبيــد الواقعــة جنــوب بــالد النهريــن وهــو الفخــار الــذي تتــم 
املتاجــرة فيــه جنــوب العــراق ويف عــدد مــن املناطــق املمتــدة حتــى  البحريــن وســلطنة عمــان  واململكــة 

العربيــة الســعودية وقطــر ودولــة اإلمــارات.
ــه  ــن شــيت علي ــوش ب ــة هــو أن ــن غــرس النخل ــر ) إن أول م ــارف ذك ــف املع ــه لطائ ــي يف كتاب • الثعالب

الســالم(.
• ابــن وحشــية وهــو أقــدم مــن كتــب عــن الزراعــة مــن العــرب ذكــر أن جزيــرة حرقــان الواقعــة يف 

البحريــن قــد تكــون املوطــن األصلــي لنخلــة التمــر ومنهــا انتقلــت إلــى بــالد بابــل.
• أول مــن زرع نخلــة التمــر يف البصــرة هــو أبــو بكــره يف زمــن عتبــه بــن غــزوان حيــث قــال: هــذه أرض 

خــوارة )رخــوة( تصلــح لزراعــة النخيــل، ويعتقــد أنــه جلــب فســيلة مــن اخلليــج العربــي.
• عثــر علــى نواتــي مــن التمــر متفحمتــن بجزيــرة دملــا يف إمــارة أبوظبــي، وأكــدت الدراســات أنهمــا 

تعــودان إلــى )5110 – 4670 ســنة  قبــل امليــالد(، ومت اكتشــاف نــوى  مــن التمــر  يف موقــع الهيــل يف 
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ــل أبــرق بــن الشــارقة وأم القويــن )2200 ســنة  قبــل  ــة العــن )2900 ســنة  قبــل امليــالد(، وت مدين
امليــالد(. وتؤكــد هــذه االكتشــافات أن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أقــدم مســتهلك  للتمــور يف 
العالــم، وهــذا يتوافــق مــع رأي العالــم اإليطالــي Beccari، وهــو أن منطقــة اخلليــج العربــي هــي أول 

منطقــة لزراعــة النخيــل يف العالــم. 
مــن االعمــال التــي نفــذت يف قصــر إبراهيــم أحــد املواقــع األثريــة يف بــالد النوبــة مبصــر ومــن خــالل 
دراســة وحتليــل األوانــي اخلزفيــة يف القصــر ظهــر وجــود أحمــاض كربوكســيلية مشــبعة وتشــير قيــم 
C13 إلــى اختــالط التمــور مــع مــادة شــحمية ممــا يــدل علــى اســتخدام األوانــي الفخاريــة يف معاجلــة 

التمــور.
• العالــم A.H.Sayce  ترجــم بعــض النصــوص األثريــة حيــث ورد فيهــا [أن الشــجرة املقدســة التــي 
يناطــح ســعفها الســماء وتتعمــق جذورهــا يف األغــوار البعيــدة هــي الشــجرة التــي يعتمــد عليهــا العالــم 
ــل  ــاكل باب ــت يف أوقــات مختلفــة يف هي ــى هــذا متثل ــاة، وعل ــت بحــق شــجرة احلي ــم فقــد كان يف رزقه

وأشــور .
• أشــار )Dowson,1949( إلــى أنــه لــوال شــجرة النخيــل ملــا وجــدت معظــم الواحــات املنتشــرة يف شــبه 
اجلزيــرة العربيــة وملــا كــف أحــد مــن العــرب عــن الترحــال، وأن رجــال القبائــل يحملــون يف حزامهــم 
حقيبــة مــن اجللــد غيــر املدبــوغ يدســون فيهــا نــوى التمــر التــي يأكلونهــا حيــث يجمعونهــا لتكــون وجبــة 

ألبلهم.
• أكــد اجلغــرايف اليونانــي  ســترابوا اســتخدام نــوى التمــر قدميــاً يف بــالد مــا بــن النهريــن وأن 
املشــتغلن بالبرونــز اســتخدموا نــوى التمــر بــدل الفحــم  النباتــي  وأنهــا أيضــاً تســتخدم لتســمن 
الثيــران واخلــراف بعــد نقعهــا باملــاء وأن نــوى التمــر اســتخدمت يف مصــر لتســديد اإللتزامــات املاليــة 

ــع بعــد امليــالد. خــالل القــرن الراب
أصل نخلة التمر وملن تنتمي

ال يــزال أصــل نخلــة التمــر غيــر معــروف حتــى وقتنــا احلاضــر، ويعــود الســبب يف ذلــك إلــى عــدم وجــود 
نباتــات أو أشــجار بريــة ممكــن تكــون نشــأت منهــا وتطــورت إلــى النخيــل احلالــي كمــا هــو احلــال يف 
األشــجار والنباتــات األخــرى، لكــن بعــض الباحثــن، ومنهــم  املرحــوم  عبــد اجلبــار البكــر )1972(، 
أشــار إلــى أن نخيــل التمــر املعــروف حاليــاً نشــأ مــن طفــرة وراثيــة حدثــت يف نــوع مــن أنــواع النخيــل 
ــألكل  وبفعــل  ــح ل ــة وثمــاره ال تصل ــل الزين ــاري Phoenix canariensis( وهــو مــن نخي ــل الكن )نخي
التهجــن الطبيعــي بــن األنــواع املختلفــة وتعاقــب األجيــال تكــون نخيــل التمــر احلالــي، بينمــا تشــير 
دراســات وباحثــون آخــرون إلــى أن أصــل نخلــة التمــر هــو نــوع مــن أنــوع النخيــل يســمى النخيــل البــري 
أو الوحشــي )وهــو نخيــل الســكر- Phoenix sylvestris(، وهــذه االعتقــادات واآلراء يؤكدهــا التشــابه 
 Phoenix( بــن األنــواع العائــدة للجنــس الــذي تنتمــي إليــه يف اململكــة النباتيــة وهــو جنــس فينكــس
( الــذي يضــم أنــواع عديــدة وهــذه األنــواع وإن جمعــت بينهــا العديــد مــن الصفــات املتشــابهة  لكنهــا  
بعيــدة عــن بعضهــا يف الكثيــر مــن اخلصائــص والصفــات األخــرى بحيــث ال ميكــن اعتبــار أيــاً منهــا 
أصــاًل لآلخــر، وتبقــى اآلراء بحاجــة إلــى اإلســناد العلمــي والدليــل التاريخــي لتحديــد أصــل النخلــة.   
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نص سومري
نشــر عالــم الســومريات األمريكــي )صامويــل نــوح كرميــر( يف  املجلــدات الشــرقية  1949 ترجمــة لنص 
ســومري يتحــدث عــن نشــأة أول نخلــة يف الكــون، وقــد ترجــم هــذا النــص الشــاعر العراقــي شــوقي عبد 
األميــر يف كتيــب بعنــوان )ميــالد النخلــة  2004( وأن تســمية العــراق بــأرض الســواد، تعــود يف حقيقتهــا 
إلــى النخيــل، ذلــك إن عــرب اجلزيــرة حــن دخلــوا العــراق، بعــد الفتــح اإلســالمي، رأوا خضــرة النخيــل 
ــدد  ــة الســواد متع ــد مرجعي ــي األســاطير الســومرية لتؤك ــك الســواد؟ وتأت ــا ذل ــد فتســاءلوا م عــن بع
الــدالالت يف تشــكيل نخيــل أرض الرافديــن ومالحمــه األولــى،  ابتــداء مــن هــذه األســطورة حيــث يأمــر 
اإللــه أنكــي الغــراب بــأن يســرق الكحــل األســود مــن خزانــة ســحرة أريــدو، ويحلــق بــه قــرب األهــوار 
ليرشــه بــذوراً ســوداء لشــجرة خضــراء، هــي مزيــج مــن الســحر واخلرافــة والقداســة،  يتدخــل )الغــراب 

األســود( والكحــل الــذي ســرقه، إذاً، يف تعزيــز فكــرة الســواد يف أرض الرافديــن.  
)أنكــي" كبيــر آلهــة الســومرين فــوق "زقــورة أور" ينظــر إلــى أرض العــراق فيــرى امليــاه تتدفــق والطــن 
يخفــق باحليــاة واملصائــر الدراماتيكيــة التــي حتبــل بهــا هــذه األرض فيلحــظ شــيئاً ناقصــاً يف هــذه 
اجلنــة األرضيــة، شــيء مــا ينقــص أرض الســواد التــي يتدفــق فيهــا الرافــدان كشــريانن مفتوحــن مــن 

اخليــر واللعنــات.
ال نعــرف مــاذا كان ينقــص هــذه األرض يف نظــر كبيــر اآللهــة، فعناصــر احليــاة التــي تتكــرر يف 
األســاطير الســومرية تعلــي مــن شــأن النعجــة األمـــ )بســبب حليبهــا علــى األرجــح( والشــعير والكتــان، 

ــع؟ ــوة؟ شــجرة شــاملة املناف ــار حل ــة؟ شــجرة باســقة ذات ثم أهــو النخل
لعل هذا ما دار يف خلده. فها هو يأمر الغراب أن ميثل بن يديه.

الغــراب الــذي كشــف لقابيــل كيــف يــواري جثــة أخيــه القتيــل "هابيــل" حتــت الثــرى، لينشــأ أول قبــر على 
األرض، هــو نفســه الــذي تــوكل إليــه مهمــة غــرس أول نخلــة أيضــاً. يأمــر "أنكــي" الغــراب أن يســرق 
ــه يضــم  ــد أن ــر الــذي ال ب ــأ يف الوعــاء الــالزورد املوجــود يف غرفــة األمي كحــل ســحرة "أ ريــدو" املخب

أفضــل مقتنياتــه ومنهــا قــارورة الكحــل.
ــم ابــذره بــن احلواشــي املتاخمــة لألهــوار حيــث  ــه: خــذ القــارورة واســحق الكحــل ســحقاً، ث يقــول ل
ينبــت الشــجر املعّمــر، فيصــدع الغــراب ألمــر ســيده، يســحق الكحــل وينثــره بــن احلواشــي املتاخمــة 

لألهــوار لتطلــع شــجرة لــم يــر أحــد مثلهــا قــط.
هكذا تولد النخلة على يد الغراب. من الكحل وليس من أي شيء آخر.

ال تقــول لنــا األســطورة ملــاذا الكحــل، حتديــداً، هــو البــذرة األولــى للنخيــل، هــل ألنــه ثمــن؟ أم ألنــه زينــة 
العــن؟ ولكــن، مــن املؤكــد، أن لألمــر عالقــة بالعــن، لذلــك صــار لســعفها شــكل احلاجب.
أما مواصفات هذه الشجرة التي "لم ير أحد مثلها قط" فهي بحسب امللحمة السومرية:

ــا،  حليتهــا، األليــاف تعطيــك حصيــراً فســائلها التــي حتيــط بهــا تعطيــك  "لســانها الطلــع يعطيــك لّب
أدوات القيــاس، أهــي لهــذا موجــودة يف أراضــي امللــك:  جريدهــا يرافــق األوامــر امللكيــة، مترهــا يتدلــى 

أعذاقــاً بــن ســعفها الكثيــف، مترهــا نــذور يف معابــد أكبــر اآللهــة(.
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التشابه بني النخلة وبني البشر  
 املتأمــل يف حيــاة اإلنســان وحيــاة النخلــة يجــد أوجــه كبيــرة للتشــابه بــن االثنــن يف الســلوك والعطــاء 
والقــوة والثبــات والصبــر علــى الشــدائد وورد عــن احلديــث الشــريف عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا 
قــال: )بينمــا نحــن عنــد رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم جلــوس إذ أتــي بجمــار نخلــة. فقــال النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم: إن مــن الشــجر شــجرة مثلهــا مثــل الرجــل املســلم، ال يســقط ورقهــا، أخبرونــي 
مــا هــي؟ فوقــع النــاس يف شــجر البــوادي فوقــع يف نفســي: أنهــا النخلــة فــأردت أن أقــول: هــي النخلــة، 
ثــم نظــرت فــإذا أنــا أصغــر القــوم ســّنا فســكّت، فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم  هــي النخلــة، 

فذكــرت ذلــك لعمــر  )رض(  فقــال: ألن تكــون قلتهــا أحــب إلــّي مــن كــذا وكــذا(.
قال  )ص( )مثل املؤمن كمثل النخلة ما أخذَت منها من شيء نفع( 

النخلــة تثمــر طــوال الســنة  متــراً، واملؤمــن أينمــا حــّل نفــع، كالغيــث والنخلــة أغصانهــا وجذوعهــا 
ــى باحلجــر  ــة ترَم ــه. والنخل ــه وحركت ــه خيــر كالمــه ومال ــاد، واملؤمــن كل وجريدهــا يفيــد البــالَد والعب
وتــرد بأطيــب الثمــر، وهكــذا املؤمــن يدفــع اإلســاءةَ باإلحســان. النخلــة أصلهــا ثابــت ال يتزعــزع، 
واملؤمــن ثابــت ال تغّيــره شــهوة وال شــبهة وال غيرهــا، فهــو ثابــت علــى دينــه وتقــواه. النخلــة فرعهــا يف 

ــق الســماء. ــن خال ــن ال يأخــذ زاده وغــذاءه إال م الســماء، واملؤم
احلكمــة يف تشــبيه املســلم بالنخلــة يف كثــرة خيرهــا، ودوام ظلهــا، وطيــب ثمرهــا، ووجودهــا علــى 
الــدوام، فإنــه مــن حــن يطلــع ثمرهــا ال يــزال يــؤكل منــه حتــى ييبــس، ويدخــر علــى أشــكال مختلفــة 
ليــؤكل علــى مــدار العــام، ومــن خشــبها، وورقهــا، وأغصانهــا يســتعمل عصيــاً، وحبــاالً، وفرشــاً، وأوانــي 
وغيــر ذلــك، حتــى نواهــا ينتفــع بــه علفــاً لإلبــل، بــل صنــع منــه اآلن مــا يســتفيد منــه بنــو آدم، وهــي 
جميلــة يف نباتهــا، وحســن هيئــة ثمرهــا، فهــي منافــع كلهــا، وخيــر وجمــال، كمــا أن املؤمــن خيــر كلــه، 

مــن كثــرة طاعاتــه، وأخالقــه، ونفعــه لآلخريــن فتبــارك اهلل أحســن اخلالقــن.
•  ذهــَب ابــُن اجلوزّيــة يف تفســير هــذا احلديــث ) أنَّ ســبب تشــبيِه الّنخلــِة بالّرجــل املســلِم هــَو كثــرةُ 
ــؤكُل رْطبــاً وياِبســاً، وبلَحــاً   ــا، وطيــُب ثمِرهــا، وُوجــوُدهُ علــى الــّدواِم. وأنَّ ثمَرهــا يُ خيِْرهــا، ودواُم ِظلّه
وياِنعــاً، وهــو غــذاءٌ ودواءٌ، وُقــوٌت وَحلـْـوى، وشــراٌب وفاِكهــٌة. وُجذوُعهــا للبنــاِء واآلالِت واألوانــي، ويُّتخــُذ 
مــن ُخوِصهــا احُلصــُر واملكاِتــُل  واألوانــي واملــراوح وغيــِر ذلــك. ومــن ليِفهــا احلبــاُل واحلَشــايا وغيِرهــا، 
ثــمَّ آخــُر شــيء نواهــا علـْـٌف لإلبــل، ويدخــُل يف األدويــة واألكحــاِل  بــل صنــع منــه اآلن مــا يســتفيد منــه 
بنــو آدم، وهــي جميلــة يف نباتهــا، وحســن هيئــة ثمرهــا، فهــي منافــع كلهــا، وخيــر وجمــال فــال شــيَء 
ُجــل املؤمــِن، كمــا أن املؤمــن خيــر كلــه، مــن كثــرة طاعاتــه، وأخالقــه، ونفعــه لآلخريــن  أْشــبَه بهــا مــن الرَّ

فتبــارك اهلل أحســن اخلالقــن.
•  ذكــر ابــن وحشــية أن النخلــة تشــبه اإلنســان مــن حيــث اســتقامة قوامهــا وطولهــا وامتيــاز فحولهــا 
عــن إناثهــا، ولــو قطــع رأســها هلكــت، ولطلعهــا رائحــة املنــي ولهــا غــالف كاملشــيمة، واجلمــار الــذي 
يف رأســها لــو أصابتــه آفــة هلكــت النخلــة فهــو مبنزلــة املــخ لإلنســان، ولــو قطــع ســعفها منهــا ال يرجــع 

بــدالً لــه فهــو كأعضــاء اإلنســان، أمــا الرطــب فهــو أنفــع شــيء للنفســاء.
• ذكــر صاحــب  زهــر البســتان ونزهــة األذهــان  )مخطوطــة بلديــة قرطبــة(، عــن بَلَِدّيــه الِفالحــّي ابــن 
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البصــال مــا يتعلـّـق مُبشــابهة النخلــة البــن آدم.حيــث يقــول احلــاج الغرناطــي:  لقــد أطنــب ابــن البصــال 
يف كتابــه، يف ذكــر النخــل، حتــى ذكــر أنهــا تشــبه ابــن آدم يف صفــات منهــا:  

• أن النخلة تنبُت من ظهر النواة، كما ينبت ابن آدم من ظهر أبيه   
• أنها حتمل من ذكور النخل، كما حتمل النساء  من الرجال    

• أن لها وفرة، ويعني بذلك الليف امللتف على ُجّمار النخل الذي ال يفارقه  
• أنه يخرج منها الدم، إال أنه يف قليل منها، وال يكون إال إذا انكسرت   

•  أّن لها عروقاً كثيرة، كما البن آدم،
•  أنها تُصرع وتأخذها العن، كما تأخذ ابن آدم  

•  أن َطلْعها يبرز يف حفاظة، كما يبرز اجلنن يف املشيمة  
•  أن رائحة َطلْع فحلها كرائحة املَِنّي   

•  وأنه إن ُقطع أعالها فسدت، كابن آدم   
• ابن اجلوزي  اوضح أوجه احلكمة يف متثيل اإلميان بالنخلة كما يلي:

األول : النخلــة شــديدة الثبــوت، وأصلهــا ثابــت يف األرض وجذورهــا متعمقــة يف التربــة، فشــبه ثبــات 
اإلميــان يف قلــب املؤمــن بثبــات النخلــة حيــث شــبهه بهــا فاإلميــان الــذي يحملــه إميانــاً راســخاً، قويــاً، 

ثابتــاً كثبــات النخلــة  يف األرض.
الثانــي: شــديدة االرتفــاع فشــبه ارتفــاع عمــل املؤمــن بارتفــاع فروعهــا وهــو مرتفــع يف الســماء كارتفــاع 
النخلــة، ويف ذلــك إشــارة إلــى أنــه يجــب علــى املؤمــن أن يعتــز بإميانــه، ويفخــر بــه، ويرتفــع كمــا ترتفــع 

النخلــة يف فضــاء الســماء 
الثالــث:  حتمــل  الظــروف الطبيعيــة القاســية مثــل ارتفــاع درجــة احلــرارة وانخفاضهــا وحتمــل اجلفاف 

وامللوحــة ومقاومــة الريــاح  و وبهــذا أشــبه اإلنســان يف صبــره وحتملــه لظــروف احليــاة وتقلباتها.
الرابــع: ثمــار النخلــة تأتــي يف كل حــن، فشــبه مــا يكســب املؤمــن مــن بركــة اإلميــان وثوابــه يف كل وقــت 
بثمرتهــا املجتنــاه يف كل حــن علــى اختــالف صنوفهــا، فاملؤمــن كلمــا قــال: ال إلــه إال اهلل، صعــدت إلــى 

الســماء، ثــم جــاءه خيرهــا ومنفعتهــا.
اخلامــس: أكثــر الشــجر شــبها باإلنســان، فــإن كل شــجرة يقطــع رأســها تتشــعب غصونهــا مــن جوانبهــا 

إال النخلــة، إذا قطــع رأســها يبســت وماتــت، واإلنســان إذا قطــع رأســه مــات.
الســادس: النخلــة ال  تؤبــر نفســها أي البــد مــن وضــع اللقــاح الذكــري يف طلعتهــا األنثويــة وهــذا مــا 
يتــم بعمليــة التلقيــح الــذي يكــون بتدخــل اإلنســان أمــا يدويــاً أو آليــاً وهــي ال حتمــل حتــى تلقــح، وأن 

رائحــة غبــار الطلــع  الذكــر للنخلــة تشــبه منــي اإلنســان. 
الســابع: تــوارث األجيــال، فســائلها تشــبه النخلــة األم وحتمــل صفاتهــا الوراثيــة وكذلــك أبنــاء اإلنســان 

فهــم يحملــون صفاتــه الوراثيــة ويتناقلونهــا جيــل بعــد آخــر.
ــة  ــى اإلطــالق: أن الشــجرة ال تســمى شــجرة إال بثالث ووجــه احلكمــة يف متثيــل اإلميــان بالشــجر عل
أشــياء: عــرق راســخ، وأصــل ثابــت، وفــرع نابــت، وكذلــك اإلميــان ال يتــم إال بثالثــة أشــياء: تصديــق 

ــدان واألركان. ــب، وقــول باللســان، وعمــل باألب بالقل
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ــه ورســوخه  ويف  ــا يف ثبات ــر معن ــا م ــارك كم ــن املب ــل املؤم ــة مث ــة، الشــجرة املبارك ــإن النخل ــذا ف وهك
عطائــه وشــموخه، تؤتــي أكلهــا كل حــن، وبأصنــاف مختلفــة، وأشــكال متغايــرة، وطعــوم متفاوتــة، وكــذا 
ــى  ــات عل ــاده، تســعد بوجــوده املخلوق ــاره طاعــة هلل وعب ــه ونه ــرة، ليل ــاره كثي ــر، وآث ــه كبي ــن نفع املؤم
اختالفهــا ملــا لــه مــن أثــر طيــب، بــل إنهــا تفقــده إذا غــادر هــذه احليــاة الدنيــا وتبكــي عليــه، إنــه مثــال 

جميــل، وتشــبيه لطيــف. واهلل أعلــم.
• أشــار كمــال الديــن القاهــري يف كتابــه  )حيــاة اإلنســان واحليــوان( إلــى أن النخلــة تشــبه اإلنســان، 
فهــي ذات جــذع منتصــب، وفيهــا الذكــر واألنثــى، وأنهــا ال تثمــر إال إذا لقحــت، وإذا قطــع رأســها ماتــت، 
وإذا تعــرض قلبهــا لصدمــة قويــة هلكــت، وإذا قطــع ســعفها ال تســتطيع تعويضــه مــن موضــع القطــع 
كما ال يســتطيع اإلنســان تعويض مفاصله. والنخلة مغشــاة بالليف الشــبيه بشــعر اجلســم يف اإلنســان 

فهــل ال تكــون هــذه الصفــات شــبيهة بصفــات البشــر.
قوانني وتشريعات حلماية النخلة

 1( مسلة أو شريعة حمورابي
حمورابــي ســادس ملــوك الســاللة البابليــة األولــى والــذي حكــم  42 ســنة بــن ) 1792 – 1750 قبــل 
امليــالد(،  هــو واضــع أول شــريعة يف التاريــخ واملعروفــة باســم مســلة حمورابــي والتــي تألفــت مــن  282 

مــادة خصــص عــدة مــواد منهــا عــن نخلــة التمــر، نذكــر منهــا :
• املادة )59(: عقوبة قطع النخلة

إذا قــام رجــل بقطــع  نخلــة يف بســتان رجــل آخــر ودون ترخيــص مــن املالــك عليــه أن يدفــع  30 قطعــة 
مــن العملــة أي أن الغرامــة قدرهــا  225 غــرام مــن الفضــة علــى كل مــن يقطــع نخلــة واحــدة.

• املــادة )60(: نظمــت أصــول املغارســة والعالقــة بــن صاحــب األرض واملغــارس أو البســتاني، [إذا منــح 
رجــاًل حقلــه إلــى بســتاني لزراعتــه كبســتان نخيــل، يقــوم البســتاني بغــرس األرض بالفســيل واالعتنــاء 
ــع ســنوات، ويف الســنة اخلامســة يقســم حاصــل البســتان مناصفــة بــن صاحــب األرض  ــه ملــدة أرب ب
والبســتاني علــى أن يكــون ملالــك البســتان احلــق يف االختيــار وأخــذ نصيبــه أوالً وهــذا إذا أعطــى 
شــخص رضــه ألخــر ليغرســها بســتاناً فليــس لــه احلــق يف العــوض ألربــع ســنن ويف الســنة اخلامــس 
يتقاضــى نصــف النــاجت. ولقــد كانــت جميــع  االتفاقــات التــي تخــص البســاتن أيــام حمورابــي تشــير 
إلــى التمــر  وأن غــرس البســتان يعنــي غــرس النخــل  وأن حتديــد املــدة بأربــع ســنن يف تلــك الشــريعة 
ممــا يثبــت علــى أن غــرس النخــل البــد وأن  يتــم بالفســيل ال بالنــواة، الن النخلــة الناميــة مــن النــواة 

تســتغرق فتــرة أكثــر حتــى تثمــر.
• املادة )64(: عملية التلقيح

 خصصــت ثلــث حاصــل البســتان مــن التمــر إلــى الفــالح أو البســتاني الــذي يقــوم بعمليــة تلقيــح 
ــى  ــا فعل ــة به ــل بســتانه والعناي ــح نخي ــى فــالح تلقي ــك إل ــي إذا عهــد مال ــا. وتعن ــة به األشــجار والعناي

الفــالح  أن يســلم ثلثــي احلاصــل إلــى صاحــب البســتان ويأخــذ لنفســه الثلــث . 
• املادة )65(: اإلهمال وعدم العناية

فرضــت علــى الفــالح أو البســتاني أن يدفــع إيجــار البســتان كامــاًل للمالــك إذا ســبب إهمالــه وعــدم 
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عنايتــه باألشــجار إلــى قلــة يف إنتــاج التمــر، وهــي إذا اهمــل الفــالح تلقيــح النخــل وســبب نقصــاً يف 
احلاصــل فعليــه أن يــؤدي ايجــار البســتان أســوة بالبســاتن املجــاورة.

• املادة )66( االقتراض
 إذا اقتــرض ســيد نقــوداً مــن تاجــر وأعطــى التاجــر بســتاناً مــن نخيــل وقــال لــه )خــذ التمــر الــذي 
يف بســتاني بــدالً مــن نقــودك( وإذا لــم يقتنــع التاجــر فعلــى صاحــب البســتان أن يأخــذ التمــر الــذي 
يف البســتان وعليــه أن يدفــع النقــود مــع فائضهــا طبقــاً للعقــد بينهمــا، أمــا الزيــادة يف التمــر الــذي يف 

البســتان فيأخذهــا صاحــب البســتان.
2( من التلمود

 أفتــى  )راب( وهــو زعيــم علمــاء التلمــود )بعــدم جــواز قطــع نخلــة تزيــد غلتهــا علــى املــن مــن التمــر ( 
)بابــا بثــرا 26أ (. ونصــح أحــد كبــار التلمــود »رابــا بــن هنــاء« األوصيــاء علــى أمــوال األيتــام القاصريــن 

أن يســتثمرونها ببســاتن النخيــل ألرباحهــا املضمونــة )بابــا بثــرا أ (.
3( قانون شعب البحرين القدمي

قطــع الســعف يعاقــب  القانــون علــى قطــع  ســعفة  واحــدة إمــا باحلبــس أو الغرامــة وجنــد التفصيــل 
يف القانــون رقــم 21 )شــروط قطــع الســعف اليابــس يكــون يف أول طلــوع الثريــا أي وقــت ابتــداء موســم 
البــارح وإذا ســمح املالــك بقطعــه قبــل ذلــك فــال بــأس علــى أن يقطــع اليابــس فقــط ويتــرك األخضــر 
والوقــت الثانــي يف نفــاض إثمــار النخيــل فللضامــن احلــق يف قطــع الســعف اليابــس فقــط وإذا تعــدى 
وقطــع ســعف أخضــر يعاقــب الضامــن علــى قــدر جرمــه إمــا بحبــس أو غرامــة حســب مــا تــراه احملكمــة 
(، أمــا عنــد ســقوط نخلــة فالقضيــة ليســت بالســهلة حيــث يجــب أن تشــكل جلنــة حتقيــق لتتقصــى 
احلقائــق ليتــم التأكــد هــل ســقطت النخلــة مــن جــراء نفســها؟ أي أن موتهــا طبيعيــاً أو أن ذلــك كان 
بفعــل فاعــل أدى إلــى قتــل أي اجتــث النخلــة مــن أرضهــا وهــي الزالــت علــى قيــد احليــاة، وهــذا مــا 
ينــص عليــه القانــون رقــم 22 مــن قانــون ميــاه النخيــل  )النخلــة الســاقطة وامليتــة ليــس للضامــن فيهــا 
حــق التصــرف إال بعــد كشــف املالــك أو مــن يقــوم مقامــه وإذا عمــل بخــالف ذلــك فهــو مســئول للمالــك 
عــن ثمــن النخلــة يف مــا لــو كانــت حيــة تثمــر وإذا تعمــد املالــك عــدم احلضــور فللضامــن حــق التصــرف.

الشجرة العائلية واالسم )العاملي(العلمي الذي تعرف به يف كل العالم
شــجرة النخيــل  كونهــا نبــات فإنهــا تنتمــي إلــى اململكــة النباتيــة وعشــيرتها الكبيــرة هــي النباتــات ذوات 
 Terminal bud الفلقــة الواحــدة وتتميــز بجــذع منفــرد  توجــد يف قمتــه البرعمــة الطرفيــة  الضخمــة
وهــي املســؤولة عــن اســتطالة اجلــذع وتغلظــه ولكونهــا مــن ذوات الفلقــة الواحــدة فــإن انســجتها فهــي 
ــات منــو ســنوية  ــوي وحلق ــا منــو ثان ــوم Cambium( وال يوجــد به ــد )الكامبي ال حتــوي النســيج املول
مثــل أشــجار ذوات الفلقتــن ويقــدر عمرهــا عــن طريــق طــول اجلــذع وترتيــب األوراق وقواعدهــا عليــه 

وليــس مــن خــالل حلقــات النمــو الســنوية كمــا يف باقــي األشــجار.
االســم املعــروف هــو نخلــة التمــر أو نخلــة البلــح  وهــذا مــا يعرفهــا بــه العــرب واملســلمن ولكــن هنــاك 
لــكل نبــات اســم علمــي )التينــي( هــذا االســم يطلقــه عليــه ويعرفــه بــه كل العالــم علــى أرض املعمــورة 
وهــذا االســم معتمــد مــن علمــاء تصنيــف النبــات حســب نظامهــم يف تســمية النباتــات ويســمى نظــام 
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ــع  ــي العلمــي يف تســمية جمي ــف النبات ــي Binomial system( (، وهــو نظــام التصني التســمية الثنائ
ــس  ))Genus، واســم  ــات همــا: اســم اجلن ــكل نب ــى اســمن أساســين ل ــذي يعتمــد عل ــات وال النبات

النــوع  )Species(، حيــث يكونــان االســم العلمــي ألي نبــات.
اسم اجلنس

 يطلــق علــى مجموعــة األنــواع النباتيــة املتشــابهة والقريبــة وراثيــاً مــن بعضهــا والتــي ميكــن أن تتــزاوج 
ــا وميكــن  ــة مــن بعضه ــة والقريب ــة الوثيق ــواع ذات الصل ــل مجموعــة األن ــا. إن اجلنــس ميث فيمــا بينه
إعطــاء مثــال واضــح علــى ذلــك علــى جنــس النخيــل  Phoenix الــذي يضــم أنواعــاً عديــدة، ويشــير 
إلــى االســم القــدمي ملدينــة فينيقيــة، ويطلــق اســم فينكــس علــى الطائــر الــذي بقــي يف مخيلــة النــاس 
ــور  ــر مــن أجمــل الطي ــق هــذا الطائ ــر االغري ــث يعتب ــم وتقاليدهــم حي ــم وتراثه ــم  وفنونه ويف عاداته

والــذي عــاش معهــم ملئــات الســنن رمــزاً للدعايــة والتســلية.
اسم النوع

 يطلــق علــى أفــراد أي مجموعــة نباتيــة قريبــة وراثيــاً مــن بعضهــا والتــي تســتطيع التــزاوج فيمــا بينهــا 
بحريــة وســهولة ومتتلــك صفــات مظهريــة عامــة متيزهــا عــن غيرهــا مــن املجاميــع النباتيــة األخــرى، 
أمــا اســم النــوع فهــو dactylifera  )داكتــي ليفــرا ( فيعنــي االســم اإلغريقــي للشــجرة حاملــة األصابــع  

)Fingers bearing(،  حيــث تكــون الثمــار يف العــذوق كاألصابــع يف اليــد.

)Family( العائلة  النباتية
 جميــع األجنــاس النباتيــة املتشــابهة مــع بعضهــا والتــي يجمــع بينهــا التقــارب الوراثــي ولكــن بدرجــة 
أقــل مــن أنــواع اجلنــس الواحــد ولكــن لهــا صفــات مشــتركة تبــن أنهــا تطــورت مــن ســلف واحــد تقــع 
ضمــن عائلــة واحــدة وعائلتــي النباتيــة التــي انتمــي إليهــا هــي )Palmae( ولكــن أبــدل اســمها مؤخــراً 
إلــى  Arecaceae  نســبة إلــى أكبــر جنــس فيهــا  Areca  وكذلــك خللــو اســمها الســابق مــن مقطــع  
aceae  الــذي يدخــل علــى أســماء جميــع العوائــل النباتيــة األخــرى، تضــم العائلــة 200 جنــس، جميــع 

العوائــل النباتيــة املتشــابهة جتمــع مــع بعضهــا يف رتبــة واحــدة )Order ( والرتبــة Palmalea، وهــي 
مــن أهــم الرتــب النباتيــة التــي عرفهــا اإلنســان،  أمــا الرتــب املتشــابهة واملتقاربــة مــع بعضهــا نســبياً 

جتمــع يف شــعبة واحــدة )Subclass(، ورتــب النخيــل جميعــاً تتبــع شــعبة ذوات الفلقــة الواحــدة
 )Monocotyledonae(، والشــعب املتقاربــة جتمــع يف صــف واحــد )Class(، وهــي مغطــاة البــذور 
) Angiosperme(، والصفــوف املتشــابهة تنســب إلــى قبيلــة واحــدة )Phylum(، ويتبــع صــف مغطــاة 
البــذور قبيلــة النباتــات الوعائيــة املزهــرة ) Anthophyta(، والقبائــل النباتيــة هــي قمــة التقســيم 

النباتــي. وبــذا يكــون التصنيــف النباتــي  للنخلــة وشــجرتها العائليــة وانتســابها كمــا يلــي:
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 . )Phoenix dactylifera ( ويكون  االسم  العلمي  للنخلة حسب نظام التسمية الثنائية 
مبرور الزمن حدثت تغيرات يف اخلصائص الفسيولوجية )Physiological ( واملظهرية

 ) Morphological(، والوراثيــة ) genetical  ( ممــا تطلــب متييزهــا وتصنيفهــا حتــت مفهــوم الصنــف 
ــر مــن  ــاف املختلفــة، ففــي العــراق وحــده حــدد أكث ــرة مــن األصن )Variety(، حيــث توجــد أعــداد كبي

650  صنــف. 

الصنــف )Variety( تعبيــر نباتــي عــام يشــمل األصنــاف البريــة واألصنــاف الزراعيــة االقتصاديــة 
ــر Cultivar، وهــو مشــتق  ــا تعبي ــق عليه ــة أطل ــة االقتصادي ــاف الزراعي ــز األصن ــة، ولغــرض متيي كاف
مــن كلمتــان همــا Cultivated Variety، وهــو يشــير إلــى اســم الصنــف واســم الشــخص أو املنطقــة 
التــي وجــد فيهــا ويشــار لــه مختصــراً )c.v(، وبهــذا يكــون االســم العلمــي لصنــف نخيــل التمــر البرحــي    

.)  phoenix dactylifera L.cv.Barhii(

مميزات نخلة التمر
تتميز عن باقي النباتات وأشجار الفاكهة األخرى مبميزات:

1( نخلــة التمــر ثنائيــة املســكن )Dioecious  ( أحاديــة اجلنــس )Unisexual(، أي أن األزهــار 
ــاً  ــح اصطناعي ــم التلقي ــذا يجــب أن يت ــى شــجرة أخــرى، ل ــة عل ــى شــجرة واألنثوي ــة حتمــل عل الذكري
لضمــان احلصــول علــى إنتــاج ثمــري جيــد، وميكــن أن يتــم التلقيــح طبيعيــاً عــن طريــق الريــاح، ويف هــذه 
احلالــة يجــب توفــر عــدد كبيــر مــن األشــجار املذكــرة، وال يتــم التلقيــح عــن طريــق احلشــرات بســبب 

عــدم احتــواء األزهــار املؤنثــة علــى الرائحــة التــي جتــذب احلشــرات.
2( ســاق نخلــة التمــر )اجلــذع( اســطواني ضخــم علــى الرغــم مــن عــدم وجــود الكامبيــوم كونهــا مــن 
ذوات الفلقــة الواحــدة وهــذا يعــود إلــى منــو القمــة الناميــة وتوســع قواعــد األوراق، والســيادة القميــة 
واضحــة يف نخلــة التمــر، وال يتفــرع الســاق إال يف حــاالت نــادرة ألســباب عديــدة منهــا مــا يرتبــط 
بالصنــف كمــا يف صنــف )التبــرزل(، أو ألســباب أخــرى، وإن قطــع القمــة الناميــة يعنــي مــوت النخلــة .
3( ورقــة النخيــل الكاملــة )الســعفة( مركبــة ريشــية عمرهــا 6 ســنوات، بعدهــا يتوقــف نشــاطها وتفقــد 

PlantالنباتيةKingdomاململكة

Phylumالقبيلة
النباتات الوعائية 

Anthophytaاملزهرة

Angiospermeمغطاة البذورClassالصف

Subclassالشعبة
ذوات الفلقة 

Monocotayledonaeالواحدة

PalmaleaالنخيلياتOrderالرتبة

Arecaceae ( Palmae )النخيليةFamilyالعائلة

GenusPhoenixاجلنس

Speciesdactyliferaالنوع
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صبغــة الكلوروفيــل  ثــم جتــف، ولكنهــا تبقــى ملتصقــة باجلــذع ألنهــا ال تكــون منطقــة )ســقوط( 
انفصــال )Abscission zone( لــذا يجــب إزالتهــا بتدخــل اإلنســان وجميــع األوراق موجــودة يف رأس 

النخلــة وتنتــج مــن القمــة الناميــة وتوجــد علــى النخلــة البالغــة 125-100 ســعفة.
4( إن نظــام توزيــع األوراق يف رأس النخلــة )Phyllotaxy( مكــون بحيــث ال تتطابــق ورقــة فــوق أخــرى 
ــاً  ــل ال يكــون طبيعي ــا، و منــو النخي ــل األوراق لبعضه ــل مــن تظلي ــة، وهــذا يقل ــد مــرور 13 ورق إال بع
يف الظــل ألن الســعف األخضــر ال يقــوم بعمليــة التركيــب الضوئــي إال إذا تعــرض ألشــعة الشــمس 

املباشــرة.
5( الوريقــات )اخلــوص Pinnae (،  تكــون منطويــة دائمــاً بشــكل طولــي مــن منتصفهــا مكونــة مــا يشــبه 
الــزورق، V-shaped leaflets ويكــون قعرهــا مواجهــاً للســماء وتســمى  Induplicate، وهــذه الصفــة 
مميــزة لهــذا اجلنــس، والوريقــات التــي يف اجلــزء الســفلي مــن الســعفة )الورقــة املركبــة( والقريبــة مــن 

قاعــدة الورقــة تكــون متحــورة إلــى أشــواك Spines طويلــة خضــراء اللــون وبوضــع مائــل.
ــة التمــر عرضيــة، خاليــة مــن الشــعيرات اجلذريــة ولهــا جذيــرات ماصــة، ولألشــجار  6( جــذور نخل
القــدرة علــى تكويــن اجلــذور العرضيــة علــى امتــداد اجلــذع، متتــاز جــذور نخلــة التمــر بقابليتهــا علــى 
اســتثناء امتصــاص الكلوريــد والصوديــوم مــن محلــول التربــة املشــبعة ومــاء الــري، ولهــا القــدرة علــى 
حتمــل االنغمــار باملــاء لفتــرة طويلــة بســبب وجــود الفراغــات الهوائيــة املمتــدة مــن اجلــذور حتــى الســاق 

واألوراق لتتصل بالثغور حيث ميكن أن يتم التنفس من خاللها. 
7(  البــذرة )النــواة(، يف ثمــار هــذا اجلنــس تكــون محاطــة بغشــاء أبيــض رقيــق يعزلهــا عــن حلــم الثمــرة 

ولهــا اخــدود مميز.
األصناف

كيف تكونت أو نشأت األصناف؟ وملاذا تتخصص منطقه بزراعة أصناف معينه؟
كان لإلكثــار البــذري الفضــل يف انتشــار وإكثــار واســتنباط األصنــاف املالئمــة لــكل منطقــة وبلــد، وهــي 
ــم، ومازالــت  ــى مســتوى العال ــد أعدادهــا عــن 2000 صنــف عل ــاً والتــي تزي األصنــاف املنتشــرة حالي
أصنــاف جديــدة تظهــر علــى الســاحة حتــى وقتنــا احلاضــر  حيــث تنتــج النباتــات اجلديــدة مــن منــو 
األجنــة اجلنســية املوجــودة بالبــذور )النــوى( وتعــد طريقــة التكاثــر بالبــذور األصــل يف تكاثــر أشــجار 
ــم  ــداد املناطــق املناســبة لنموهــا، ومــن ث ــى امت ــى انتشــارها عل ــدم، ممــا ســاعد عل ــذ الق ــل من النخي
انتخــاب واختيــار األصنــاف املالئمــة لــكل منطقــة أو بيئــة كمــاأن غالبيــة الفحــول )الذكــور( املنتشــرة 
Seed�  يف معظــم مناطــق زراعــة النخيــل يف العالــم قــد نتجــت مــن زراعــة البــذور، والنخــل  البــذري
ــوان،  ــل، وأل ــذور ويســمى )دق ــن الب ــي م ــوى أو النخــل النام ــن الن ling Palm  هــو النخــل الناشــئ م

وجمــع رعــال، وخصــاب، ومجهــول(، ويف ســلطنة عمــان  ودول اخلليــج العربــي )جــش أو قــش أو نشــو(، 
ويف العــراق- البصــرة )غيبانــي، وبعــد اإلثمــار تســمى دقــل(. ويســمى يف الســودان )مجهل،جاو،بــاو( 
ويســمى يف اململكــة العربيــة الســعودية بأســماء عديــدة )نشــوى، نقــل، بكايــر، ألــوان أو دجــل )دقــل( 
ــى األصنــاف اجلافــة )خلــط(  ــق عل ــا )مقمــاق( ويطل أو )خصــاب( ويف جند)عبــس(. ويســمى يف ليبي
والرطبــة )شــطان( يف تونــس، وذكــر أبــو حنيفــة الدينــوري يف مؤلفــه )كتــاب النبــات( أن كل مــا ال يعــرف 
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اســمه مــن التمــر فهــو دقــل، وواحدتــه دقلــة، وهــي األدقــال، وهكــذا يســمى النخيــل البــذري يف العــراق. 
)ابراهيــم،2008(.

 أصــل األصنــاف املعروفــة حاليــاً أشــجار بذريــة أثبتــت تفوقهــا ثــم أكثــرت خضريــاً بالفســائل، ومازالــت 
ــوى  ــق الن ــل عــن طري ــر املقصــود، حيــث تنمــو بعــض النخي ــة االنتخــاب غي ــا احلاضــر عملي ــى وقتن إل
الــذي يرمــي يف األرض وجتــد أشــجاره العنايــة الزراعيــة فيمــا بعــد أمــاًل يف أن تكــون أشــجار مذكــرة 
لالســتخدام يف عمليــة التلقيــح، ويف نفــس الوقــت إن كانــت أنثــى وكان ثمرهــا جيــداً تركــت وأكثــرت 

خضريــاً ومت تســميتها بعــد ذلــك.
  )Clone( الساللة اخلضرية

ــاً يظهــر أفــراد مــن الصنــف يختلفــون عــن الصنــف األصلــي يف بعــض الصفــات ويشــبهونه يف  أحيان
صفــات أخــرى، وإذا مــا اتضــح أن الصفــات اجلديــدة موروثــة وثابتــة وتنتقــل إلــى األجيــال عــن طريــق 
اإلكثــار اخلضــري، فــإن األفــراد اجلــدد يكونــون مــا يعــرف بالســاللة ) Clone(. والســاللة هــي 
مجموعــة مــن أفــراد النخيــل ذات تركيــب وراثــي موحــد وتكــون ناشــئة أو مشــتقة مــن نخلــة واحــدة مــن 
أحــد األصنــاف املعروفــة وبالطرائــق اخلضريــة، وهــي تعبــر عــن احلــد األدنــى مــن املتغيــرات الوراثيــة 
واملظهريــة التــي ميكــن مالحظتهــا علــى أفــراد مــن نخيــل الصنــف الواحــد عنــد اســتمرار إكثــاره 
خضريــاً ويف النخيــل يوجــد عــدد قليــل مــن الســالالت املعروفــة لبعــض األصنــاف، ومثــال علــى ذلــك 
صنــف اخلضــراوي يف العــراق، حيــث توجــد منــه ثــالث ســالالت هــي )خضــراوي بصــرة، وخضــراوي 
ــف فيمــا بينهــا يف حجــم الثمــرة فقــط. وكذلــك  ــي(، وهــذه الســالالت تختل بغــداد، وخضــراوي مندل
توجــد للصنــف دقلــة نــور ســاللتان، االختــالف بينهمــا هــو أن إحداهمــا مبكــرة يف النضــج واألخــرى 
متأخــرة، وصنــف احليانــي يف مصــر توجــد منــه ســاللتان تختلفــان يف حجــم الثمــرة فقــط. وللصنــف 
الذكــري غنامــي توجــد ســاللتان همــا الغنامــي األخضــر والغنامــي األحمــر، االختــالف بينهمــا يف 
حجــم ولــون الطلعــة التــي يكــون لــون غالفهــا أحمــر وأكبــر حجمــاً يف الغنامــي األحمــر. إن الســاللة 
يف النخيــل هــي تعبيــر عــن احلــد األدنــى يف املتغيــرات الوراثيــة واملورفولوجيــة التــي تظهــر بــن أفــراد 

الصنــف الواحــد عنــد إكثــاره خضريــاً لفتــرة مــن الزمــن  
Satellite Seeding  التابع البذري

يطلــق علــى النخلــة البذريــة الناشــئة مــن أم  ممتــازة  الثمــار والتــي بينهــا وبــن األم درجــة مــن التشــابه 
الــذي يعطــي صفــة القرابــة  بينهمــا بالتابــع البــذري، وهــي النخلــة البذريــة القريبــة الشــبه بــاألم وقــد 

ينتــج التابــع البــذري مــن طفــرة قطاعيــة.   
تسمية األصناف

تختلــف األصنــاف يف تســمياتها التــي يرجــع بعضهــا إلــى اللــون أو الشــكل أو موعــد النضــج أو إحــدى 
الصفــات املميــزة للنخلــة، أو الســم مالكهــا، أو الســم املنطقــة التــي عــرف فيهــا أول مــرة وكمــا يلــي:

ملاذا تتخصص منطقة بزراعة أصناف معينه؟
ــة مــن  ــه تكــون مناســبه لنجــاح زراعــة أصنــاف معين هنــاك عــدة عوامــل جتعــل منطقــة زراعيــه معين

ــي: ــل ميكــن ايجازهــا بالتال النخي
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1( توفــر الظــروف البيئيــة املناســبة )عوامــل املنــاخ وبشــكل خــاص درجــات احلــرارة والرطوبــة، وعوامل 
التربــة( املناســبة لزراعــة وإنتــاج الصنــف أو األصنــاف بشــكل مميز.

2( توفر فسائل الصنف أو األصناف بأعداد كبيره وسهولة احلصول عليها وبأسعار مناسبة.
ــي لهــذه الصفــات يف املنطقــة مــن حيــث جــودة الثمــار  ــر الوراث ــزة للصنــف والتعبي 3( الصفــات املمي

وغــزارة احلمــل والنضــج يف املوعــد املناســب.
أسس ومعايير تقسيمات األصناف

تقســم أصنــاف نخيــل التمــر املنتشــرة يف مناطــق زراعــة وإنتــاج النخيــل إلــى ثالثــة مجاميــع )االصنــاف 
الرئيســية، والثانويــة، والنــادرة ( اعتمــاداً علــى املعاييــر اآلتيــة:

1. عدد أشجار الصنف املزروعة يف البستان الواحد )املزرعة( أو  يف املنطقة.
2. تواجد إنتاج هذه األصناف يف األسواق احمللية واخلارجية.

3. توافر فسائلها بأعداد تساعد على إكثارها وانتشارها.
األصناف الرئيسية 

تشــمل األصنــاف التــي يزيــد عــدد أشــجارها يف البســتان أو املنطقــة عــن 250 نخلــه ويتوفــر إنتاجهــا 
ــاز بغــزارة عــدد  مــن التمــور يف األســواق احملليــة بشــكل كبيــر ويصــدر إلــى األســواق اخلارجيــة ومتت

فســائلها بحيــث ميكــن إكثارهــا ونشــرها.
األصناف الثانوية  

األصنافالتسمية

أم السال, أم الشوك, أم عذق, هدل, مشوكحسب الصفات اخلضرية
أبو العذوقحسب الصفات الثمرية

حسب لون الثمرة ف مرحلة 
البسر (اخلالل)

خضرواي, حمري, شهل (اشهل) دقلةبيضا, أشقر, أحمر, 
بنفشه, موشم

جوزي , أصابع العروس, لولو,ليلوي, عنجاصية, خيارة, حسب شكل الثمرة
بطيخي, ظلف الغزال

بصري, برحي, سيوي, حجازي, بهرزي, بغدادي, جنديحسب منطقة النشأة

مير حاج, جش جعفر, دقلة عباس, ابراهيمي,جمال الدين, حسب مكتشف الصنف
دقلة موسى, بلياني 

مايعه, سكر, نباتي, حلوهحسب نوعية التمر 
مبكر, ابكيرهحسب موعد النضج
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هــي التــي يتــراوح  عــدد أشــجارها يف البســتان  الواحــد مــا بــن 20 - 200  نخلــه ويتوافــر إنتاجهــا 
مــن التمــور يف األســواق احملليــة بكميــات محــدودة وعــدد فســائلها محــدود نســبيا وميكــن لبعــض هــذه 
األصنــاف أن تكــون رئيســة بإكثارهــا ونشــر زراعتهــا، وخاصــة ذات املواصفــات الثمريــة اجليــدة منهــا. 

األصناف النادرة 
هــي التــي يتواجــد منهــا 20 نخلــة فأقــل يف البســتان الواحــد أو املنطقــة، وتكــون فســائلها قليلــة، وهــذه 
تشــمل معظــم األصنــاف البذريــة التــي ميكــن بعــد حتديــد صفاتهــا اختيــار األصنــاف اجليــدة منهــا 
إلكثارهــا ونشــرها.إن انتشــار أي صنــف مــن أصنــاف النخيــل يف منطقــة معينــة أو قطــر مــن األقطــار 

أو عــدة أقطــار يرجــع لعاملــن أساســين همــا:
العامل الوراثي  

 أصنــاف النخيــل تختلــف يف تركيبهــا الوراثــي أو اجلينــي )genotype(، وهــو الــذي يتحكــم يف التعبيــر 
عــن الصفــات املورفولوجيــة )اخلضريــة والثمريــة( وغيــر املورفولوجيــة ومــن أهــم تلــك الصفــات 
ــاج الفســائل، وهــذه هــي الصفــة احملــددة النتشــار صنــف معــن، ألن الفســائل هــي  ــى إنت القــدرة عل
الوســيلة األساســية يف احملافظــة علــى الصنــف. وكمــا هــو معــروف فــإن نخلــة التمــر تنتــج الفســائل 
ــة الفتيــة مــن حياتهــا )juvenile phase( وعــدد هــذه الفســائل يختلــف مــن صنــف آلخــر  يف املرحل
حيــث تكــون مــا بــن 8-10 فســائل يف صنــف البــر حــي، و30-36   فســيلة يف صنــف الزهــدي. وهــذه 
صفــة متوارثــة مــن جيــل آلخــر ولذلــك تعتبــر شــجرة النخيــل بطيئــة التكاثــر اخلضــري مقارنــة بأشــجار 

الفاكهــة التــي تتكاثــر بالعقــل.
العامل االقتصادي  

ــاره  ــراً، وتشــكل عامــاًل أساســياً يف إكث ــه كبي ــب علي ــة للصنــف جتعــل الطل إن جــودة الصفــات الثمري
وانتشــاره ومثــال علــى ذلــك صنــف البرحــي املشــهور، الــذي نتــج عــن بــذرة اكتشــف يف مدينــة البصــرة 

ســنة 1913، وجلــودة ثمــاره وإنتاجيتــه اجليــدة انتشــر يف العــراق والوطــن العربــي والعالــم. 
تقسيم أصناف التمور حسب نسبة الرطوبة يف الثمار  

تختلــف األصنــاف فيمــا بينهــا يف هــذه الصفــة فهنــاك أصنــاف لينــة أو طريــة اللحــم وأصنــاف 
متوســطة أو نصــف طريــة أو نصــف جافــه وأصنــاف جافــة، وقســمت الثمــار حســب )قــوام( طــراوة 

حلمهــا يف مرحلــة النضــج 
• تقسيم األصناف حسب التحمل ألضرار األمطار

قــام 1942Nixon بتثبيــت مالحظاتــه علــى األصنــاف التجاريــة املزروعة يف محطــة التجارب األمريكية 
الزراعيــة عنــد تعــرض ثمارهــا لتســاقط األمطــار،  ويف ضــوء  ذلــك قســمت أصنــاف التمــور التجاريــة 

حســب حتملهــا ألضــرار املطــر، إلــى ثــالث مجاميــع هــي:
1. األصنــاف األكثــر حتمــاًل لألمطــار: الديــري، واخلســتاوي، والثــوري، واخلضــراوي، واحلــالوي، 

واخلصــاب، والســاير، وفــرض.
2. األصنــاف متوســطة املقاومــة ألضــرار املطــر: الزهــدي، واخلــالص، والبرحــي، والهاللــي، ونغــال، 

وشيشــي.
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3. األصناف احلساسة للمطر: دقلة نور، ويتيما، واحلياني، والغرس، وجش ربيع، وخنيزي.
• تقسيم األصناف حسب التحمل للرطوبة 

األصناف احلساسة للرطوبة
1. دقلــة نــور   الثمــار حساســة للرطوبــة ولألمطــار يف مرحلــة النضــج، والصنــف غيــر مقــاوم للرطوبــة 

العاليــة وتصــاب الثمــار عنــد ارتفــاع الرطوبــة بأســوداد الذنــب والذبــول.  
ــون  ــث تكتســب الثمــار الل ــة حي ــاع الرطوب ــة وارتف ــاع درجــات احلــرارة املفاجئ ــو حســاس الرتف 2. لول

الغامــق.
3. خالص الظاهرة  الثمار حساسة للرطوبة.

4. املجهول ثماره حساسة للرطوبة العالية.
5. نغال ال يتحمل الرطوبة العالية واألمطار.

األصناف املقاومة الرتفاع الرطوبة
1. شهل  من األصناف املقاومة للرطوبة النسبية العالية.

2. أم  السالء الثمار تتحمل الرطوبة النسبية العالية.
3. خصاب الثمار تتحمل الرطوبة النسبية العالية

4. خنيــزي   مقــاوم للرطوبــة اجلويــة لكــن ثمــاره تصــاب أحيانــاً بالذبــول عنــد ارتفــاع درجــة احلــرارة 
وعــدم انتظــام الــري، هــو مقــاوم  لعاهــة الوشــم )التشــطيب(.

الصنفدرجة الطراوة

طرية 
   Soft Dates

متتاز هذه اجملموعة بارتفاع احملتوى الرطوبي فيها, حيث يتراوح ما بي 25 
– 35 %, والنسبة العليا للسكريات فيها هي السكريات األحادية (اخملتزلة) 

(الكلوكوز والفركتوز) حيث متثل 95 – 98 % من السكريات الكلية, ونسبة 
قليلة من السكريات الثنائية (غير اخملتزلة) (السكروز) ومتتاز بطراوة 
الثمار, برحي/حياني/مجهول/مكتوم/خضراوي/  حالوي/   فرض/ 

خالص, /الساير, /الزغلول / السماني,  خنيزي.)
التمور شبه 

الطرية أو شبه 
اجلافة 

 Semidry)

(dates

تتراوح نسبة الرطوبة ف متور هذه اجملموعة ما بي 15– 25 % ف مرحلة 
التمر, وتتميز بارتفاع نسبة السكريات األحادية, ولكن نسبة السكريات 
الثنائية (السكروز) فيها أعلى من اجملموعة األولى, ومن أصناف هذه 

اجملموعة الزهدي, /ديري/ دقلة نور /والصقعي

جافة 
(Dry dates)

تكون نسبة الرطوبة فيها أقل من 15%, ومتتاز بصالبة الثمار عند النضج 
حيث تكون سهلة النقل واخلزن, وتكون نسبة السكريات الثنائية فيها عالية 
مقارنة بالسكريات األحادية, وثمارها تصل إلى مرحلة التمر دون املرور 
مبرحلة الرطب ومنها اصناف الثوري/اجلونديلة/ برمتودة/حلوة والبركاوي
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• تقسيم االصناف حسب موعد النضج
تقســم أصنــاف النخيــل حســب موعــد  التزهيــر والنضــج  حيــث  أن األصنــاف املبكــرة جــداً  تزهــر يف 
شــهريناير، واألصنــاف املبكــرة  تزهــر يف شــهر فبرايــر أمــا يف شــهر مــارس فتزهــر األصنــاف متوســطة 
التبكيــر واألصنــاف املتأخــرة  تزهــر يف شــهر إبريــل، واجلــدول رقــم )1( يوضــح أســماء هــذه األصنــاف 

يف بعــض الــدول العربيــة املنتجــة للتمــور. 

األصناف مبكرة الدولة
املتأخرة املتأخرة النضجاملتوسطةالنضج

جداً

العراق
احلالوي, البري, 

الساير, 
اخلضراوي, 
حساوي, قنطار

اخلستاوي, البرحي, 
األشرسي, بربن, خيارة, 
تبرزل, كبكاب, املكتوم

شويثي أحمر, 
ليلوي, زهدي, 
الديري, عويد

خصاب

اململكة 
العربية 
السعودية

غرة, بكيرة, 
حامتي, احلليلة

خنيزي, ارزيز, أم رحيم, 
نبوت سيف, خالص, 
السكري, برني, صقعي

لولو, روثان املدينة, 
شهل الغبرة, احللوة

خصاب 
عصفور

اإلمارات 
العربية 
املتحدة

غرة , نغال, أبو 
كيبال, ساير

خنيزي, برمعان, 
شيشي, مكتومي, 
حامتي, برحي, لولو

جش ربيع, فرض, 
رزيز

خصاب, 
هاللي

برمتودة, جونديلة, أمهات, احليانيمصر
بنت عيشة, سيويساكوتي, سماني, زغلول

حالوي, بكراري, ليبيا
خضوري

آبل, حمراي, صعيدي, 
بستيتان

تاغيات, تاسفرت 
تاليس

سلطنة 
عمان

النغال, اخلمري, 
قش بطاش, 
الدموس,مزناج

خالص الظاهرة, 
الفرض, الزبد, خالص 

عمان, اخلنيزي
هاللي خصاب, شهل

عمان

خصابمناخر, العليقدقلة نور, فطيميكنته, ملستونس

املواجي, البجيرة, البحرين
غرة

اخلالص, اخلنيزي, 
السلمي, صبواملرزبان

خصاب 
عصفور, 
هاللي

بوسلخي, املغرب
ساير عليالت, أدمو, بوفقوس مبروكبوفقوس, موسى

بوستحمي السوداء
جهيل, 
مجهول, 
ايكالن

جدول رقم 1 أصناف النخيل حسب موعد النضج يف بعض الدول العربية
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• تقسيم أصناف النخيل حسب مقاومتها للبرد 
والســاير،  واخلســتاوي،  واألشرســي،  واحليانــي،  الزهــدي،   :)  Resistance( املقاومــة  األصنــاف   ▪

والثــوري.
▪ األصنــاف متوســطة املقاومــة )Moderate(: دقلــة نــور، والبرحــي، والديــري، والعامــري، والقنطــار، 

واخلضــراوي، واملكتــوم، واملناخــر، واملجهــول.
▪ األصناف احلساسة للبرد )Sensitive(: البرمي، والغرس، واحلالوي، واخلالص، والفرسي.

  )Khalal stage( األصناف التي تؤكل يف مرحلة  اخلالل/البسر •
تســمى بالعربيــة )بُســر، زهــون، لــون(، ويف شــط العــرب )خــالل(، ويف جنــد واإلحســاء )بُســر(، ويف 
احلجــاز )زهــو(، ويف اليمــن )فضــا(، ويف مصــر )بلــح بســر(، ويف الســودان )صفــوري(، ويف ليبيــا )صفــر(، 
ويف تونــس واملغــرب واجلزائــر )بلــح أو بســر(، ويف ســلطنة عمــان والبحريــن )بســر، صافــوره( وإذا تكامــل 
اللــون لألصفــر أو األحمــر فهــو الزهــو، والقيريــن: جمــع قيرينــه وهــو اكتمــال البســر وبــدء عالمــة الرطــب 
عليهــا مــن أســفلها، املرحلــة امللونــة، حيــث تكتســب الثمــار اللــون األصفــر الشــائع واملميــز ملعظــم األصنــاف 
أو ألــوان أخــرى حســب الصنــف  مثــل ) الــوردي / األحمــر / األرجوانــي / الكهرمانــي( الــذي مييــز بعــض 
ــي تظهــر يف  ــل واالنثوســيانن الت ــة كالكروتــن والزانثوفي ــز الصبغــات امللون ــزداد تركي ــاف حيــث ي األصن
خاليــا البشــرة، وتصــل الثمــار مرحلــة البلــوغ  Maturity Stage والنضــج الفســيولوجي،و تدخــل الثمــار 
ــة  ــر هــي مرحل ــي تعتب ــة اخلــالل الت ــو واحلجــم )Maturation( يف مرحل ــال النم ــوغ أو اكتم ــة البل مرحل
ــون  ــى الل ــون األخضــر إل ــون الثمــار مــن الل ــر ل ــا مــن تغي ــوغ يســتدل عليه ــة البل اكتمــال النمــو، إن مرحل
ــض.  ــم القاب ــاء الطع ــار كاختف ــة يف الثم ــرات كيميائي ــف  وحــدوث تغي ــر أو األحمــر حســب الصن األصف
وهنــاك العديــد مــن األصنــاف التــي تســتهلك ثمارهــا يف مرحلــة اخلــالل أو البســر مثــل البــرمي والبرحــي.

مميزات الثمار
1. تغيــر اللــون األخضــر بشــكل تدريجــي وظهــور اللــون اخلــاص بالصنــف يصاحبه انتقال ســريع للســكروز 

)Sucrose( املخــزن يف اجلــذع إلــى الثمار.

2. زيادة وزن الثمرة دون احلجم حتى يصل الوزن إلى احلد األقصى .
3. يكون منو اخلاليا بطيئاً  وتتسع املسافات البينية بن اخلاليا وتصبح جدرانها رقيقة  

4. زيادة نسبة املادة اجلافة وصالبة الثمار.
5. يف نهايــة املرحلــة يكتمــل لــون الثمــرة، ويــزداد وزنهــا، وتبــدأ األنزميــات بشــكل عــام وأنزميــات النضــج  

بشــكل خــاص نشــاطها، حيــث تعمــل علــى تطريــة أنســجة الثمــرة وترطيبهــا.
6. تبدأ النواة بالتصلب ويتغير لونها إلى اللون البني.

7. انخفــاض نســبة املــادة التانينيــة القابضــة وظهــور الطعــم احللــو للثمــرة، حيــث تصبــح حلــوة املــذاق. ويف 
نهايــة املرحلــة يكتمــل لــون الثمــرة، ويــزداد وزنهــا، وتبــدأ األنزميــات بشــكل عــام وأنزميــات النضــج خاصــة 

بالنشــاط، حيــث تعمــل علــى تطريــة أنســجة الثمــرة وترطيبهــا.
 Dactyliferic(8. حتتــوي الثمــار علــى عــدد مــن املركبــات الفينوليــة والســائد منهــا حامــض الداكتليفريــك

.)acid
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9. تســتمر 4 - 5 أســابيع  حيــث تؤخــذ فيهــا الثمــار حجمهــا الطبيعــي وشــكلها املميــز للصنــف 
وتســتهلك التمــور طازجــة يف الصيــف وهــي مبرحلــة الرطــب وجــزء قليــل يســتهلك يف مرحلــة البســر 
)اخلــالل( وتقــدر نســبة االســتهالك يف طــوري اخلــالل )البســر( والرطــب 48 %.وميكــن أيضــاً جتميــد 
البســر أو الرطــب، واســتهالكه فيمــا بعــد واجلــدول رقــم )2( يوضــح بعــض األصنــاف التــي تســتهلك يف 

مرحلــة البســر حلــالوة ثمارهــا.

 

مميزات الثمارالصنف

البرحي
الشكل  بيضوي مائل لالستدارة وف طرف ذنب الثمرة تبرز ندبة املوسم  بوضع 

مائل, والثمار صفراء فاقعة  متيل الى اللون املشمشي, الطعم حلو خال من املذاق 
العفصي القابض

بري
الشكل بيضوي مسطح القاعدة مخروطي الذنب, والثمار صفراء أو مشمشية 
اللون, بتشطيب أو لفح حمراء أكثر وضوحا قرب القمع,  والطعم حلو خال من 

املادة العفصية القابضة 
الثمار ذا لون أصفر شاحب, وطعمها عفصي مشوب بحالوة ظاهرة .حالوي
ف العراق ودول اخلليج يسمى مكتومي, والطعم لذيذ غير حاد يؤكل ف دور البسرمكتوم

البسر أصفر برتقالي ذو شكل بيضوي معكوس والذنب مخروطي قصير مستدير قنطار
الطرف, والطعم عفصي بحالوة

شيشي
تسمية الصنف ف اقطار اخلليج العربي وف سلطنة عمان يسمى شيش, سمي 

نسبة إلى شكل االشواك التي تكون على هيئة سيف تنتهي بإبرة طويلة, لون الثمرة 
أصفر مخضر وشكلها بيضاوي متطاول, وطعم الثمرة ف مرحلة البسر حلو مشوب 

بطعم دباغي والياف متوسطة
جبري أو 
يبري  

لون الثمرة أصفر مبيض وشكلها كروي مسطح القاعدتي, ومذاق الثمرة ف مرحلة 
البسر حلو واملادة الدباغية قليلة

البسر, أصفر بلفحة خضراء وخطوط داكن ف الوسط, والشكل بيضوي معكوس ليلوي
قصير قريب من الدائري, والطعم قابض بحالوة ظاهرة, حلم الثمرة هش 

الثمار ف مرحلة اخلالل (البسر) كبيرة احلجم بيضوية الشكل, ولون البسر ذهبي أبومعان
حلو املذاق وقليل األلياف واملادة الدباغية

خالص   

تسمية الصنف نسبة إلى خالصة األصناف أي جوهرة األصناف أو الصنف 
املمتاز. توجد منه عدة سالالت منه, خالص, خالص عمان, خالص جبرين, 

خالص االحساء, وف البصرة (شط العرب)خالصة, واالختالفات بينهما بسيطة 
أهمها حجم الثمرة حيث يتسم خالص اإلحساء بتفوق حجمه  وخالص الظاهرة 
يسمى خالص ابو لويفة, ويعتبر من أفخر أصناف التمور وتتميز بسرعة اإلثمار 
لون البسر أصفر فات ,  شكل الثمرة بيضاوي مستطيل مدبب الطرف ,والبسر 

هش القوام مقبول الطعم و مذاق الثمرة ف مرحلة البسر حلو.
أصابع 
العروس

شكل الثمرة اسطواني طويل ذو قمة مستديرة وقاعده محدبة, ومذاق الثمرة حلو 
كركمي أصفر البسر مرحلة ف الثمار ولون اخلالل, مرحلة ف

الزغلول
مرحلة وف المع أحمر البسرة ولون كبير وحجمها مستطيل بيضوي الثمرة شكل
يكون حيث بسر يستهلك لذا الرطب مبرحلة المير والصنف داكن أحمر التمر

سميك واللحم جداً جيد الطعم

جوزي
تذكر ال تكاد القابضة املادة حلو, احلجم, متوسط الشكل بيضوي أحمر اخلالل
جاف نصف والتمر اللب نحو القشرة تنكمش اللون بنفسجي عسلي الرطب

االنتشار والقليلة النادرة األصناف من وقسباً ورطباً خالالً ويؤكل النضج متوسط

جدول رقم 2  التعريف ببعض االصناف التي تؤكل يف مرحلة اخلالل/البسر
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األصنــاف التــي تطبــخ يف مرحلــة اخلــالل 
)البســر(

اخلــالل املطبــوخ )السلوق/البسور/البســال / تشــوهاره/ Khajoors  Dried  ( يقــال بســل البســر 
)اخلــالل(  أي غليــه وجتفيفــه، وهــي طريقــة حلفــظ اخلــالل ألمــد طويــل وذلــك بغليــه يف املــاء 
وجتفيفــه بالشــمس حتــى يصبــح جافــاً صلبــاً، واخلــالل املطبــوخ هــو الثمــار الناجتــة مــن عمليــة طبــخ 
بعــض أنــواع الثمــار باملــاء وهــي التــزال يف مرحلــة اخلــالل، وتتــم عمليــة الطبــخ بغمــر اخلــالل )البســر( 
يف مــاء مغلــي ملــدة 20 - 40 دقيقــة تفصــل بعدهــا عــن املــاء وتنشــر علــى أرض صلبــة جافــة يف مــكان 
مشــمس ويفضــل تغطيتهــا بالســعف، أن تاريــخ البــدء بصناعــة اخلــالل املطبــوخ غيــر املعــروف ولكــن 
مــن املعتقــد أن هــذه الصناعــة قدميــة قــدم النخــل نفســة أي أنهــا تعــود الــى 4000 ســنة قبــل امليــالد، 
ومــن مميــزات اخلــالل املطبــوخ نكهتــه اجليــدة وامكانيــة نقلــة وخزنــة دون حــدوث تغيــر يف خواصــه 
كمــا ميتــاز اخلــالل املطبــوخ بســهولة طحنــة واحلصــول منــة علــى مســحوق ميكــن حفظــة مــدة طويلــة 
وميكــن إدخالــه يف العديــد مــن صناعــات األغذيــة، وينتشــر اســتعمال هــذه الطريقــة يف العــراق، 
واململكــة العربيــة الســعودية، والبحريــن وســلطنة عمــان، وإيــران، وباكســتان، ولكنهــا غيــر معروفــة 
يف شــمال افريقيــا وناجتهــا يســمى خــالل مطبــوخ أو بســور، وتســتعمل أصنــاف معينــة لهــذا الغــرض 

حســب الــدول، وكذلــك التســميات تختلــف مــن دولــة ألخــرى وكمــا يف اجلــدول رقــم  ) 3(  

الثمارالصنف مميزات

البرحي
بوضع املوسم ندبة تبرز الثمرة ذنب طرف وف لالستدارة مائل بيضوي الشكل
املذاق من خال حلو الطعم املشمشي, اللون الى متيل فاقعة صفراء والثمار مائل,

القابض العفصي

بري
مشمشية أو صفراء والثمار الذنب, مخروطي القاعدة مسطح بيضوي الشكل
من خال حلو والطعم القمع, قرب وضوحا أكثر حمراء لفح أو بتشطيب اللون,

القابضة العفصية املادة
ظاهرةحالوي بحالوة مشوب عفصي وطعمها شاحب, أصفر لون ذا الثمار
البسرمكتوم دور ف يؤكل حاد غير لذيذ والطعم مكتومي, يسمى اخلليج ودول العراق ف

مستديرقنطار قصير مخروطي والذنب معكوس بيضوي شكل ذو برتقالي أصفر البسر
بحالوة عفصي والطعم الطرف,

شيشي
سمي شيش, يسمى عمان سلطنة وف العربي اخلليج اقطار ف الصنف تسمية
الثمرة لون طويلة, بإبرة تنتهي سيف هيئة على تكون التي االشواك شكل إلى نسبة
مشوب حلو البسر مرحلة ف الثمرة وطعم متطاول, بيضاوي وشكلها مخضر أصفر

متوسطة والياف دباغي بطعم
أو جبري

يبري
مرحلة ف الثمرة ومذاق القاعدتي, مسطح كروي وشكلها مبيض أصفر الثمرة لون

قليلة الدباغية واملادة حلو البسر

معكوسليلوي بيضوي والشكل الوسط, ف داكن وخطوط خضراء بلفحة أصفر البسر,
هش الثمرة حلم ظاهرة, بحالوة قابض والطعم الدائري, من قريب قصير

ذهبيأبومعان البسر ولون الشكل, بيضوية احلجم كبيرة البسر اخلالل مرحلة ف الثمار
الدباغية واملادة األلياف وقليل املذاق حلو

خالص

الصنف أو األصناف جوهرة أي األصناف خالصة إلى نسبة الصنف تسمية
جبرين, خالص عمان, خالص خالص, منه, سالالت عدة منه توجد املمتاز

بسيطة بينهما واالختالفات خالصة, العرب شط البصرة وف االحساء, خالص
الظاهرة وخالص حجمه بتفوق اإلحساء خالص يتسم حيث الثمرة حجم أهمها
اإلثمار بسرعة وتتميز التمور أصناف أفخر من ويعتبر لويفة, ابو خالص يسمى
,والبسر الطرف مدبب مستطيل بيضاوي الثمرة شكل , فات أصفر البسر لون

حلو البسر مرحلة ف الثمرة مذاق و الطعم مقبول القوام هش
أصابع 
العروس

شكل الثمرة اسطواني طويل ذو قمة مستديرة وقاعده محدبة, ومذاق الثمرة حلو 
ف مرحلة اخلالل, ولون الثمار ف مرحلة البسر أصفر كركمي

الزغلول
شكل الثمرة بيضوي مستطيل وحجمها كبير ولون البسرة أحمر المع وف مرحلة 
التمر أحمر داكن والصنف المير مبرحلة الرطب لذا يستهلك بسر حيث يكون 

الطعم جيد جداً واللحم سميك 

جوزي
اخلالل أحمر بيضوي الشكل متوسط احلجم, حلو, املادة القابضة تكاد ال تذكر. 
الرطب عسلي بنفسجي اللون. تنكمش القشرة نحو اللب والتمر نصف جاف. 
متوسط النضج ويؤكل خالالً ورطباً وقسباً. من األصناف النادرة والقليلة االنتشار
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جدول رقم 3 تسميات واصناف اخلالل املطبوخ

األصنافالتسميةالدولة

البري, الكبكابخالل مطبوخالعراق

خنيزي, رزيزسلوقمملكة البحرين

اململكة العربية السعودية: 
خنيزي, رزيزسلوق, قالئداإلحساء, واحلجاز

مبسلي ومدلوكي وبو نارجنةبسالسلطنة عمان – مسقط

مزتي, هليني /أصيلهراك , جهو هارة(تشوهاره)باكستان

حلة وشاهانيخراكايران
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الفصل  الثاني
املعطيات اجلغرافية واملناخية للمملكة األردنية الهاشمية

وتأثير العوامل البيئية على النخيل
تقــع اململكــة األردنيــة الهاشــمية يف الناحيــة الشــرقية مــن منطقــة البحــر األبيــض املتوســط بــن خطــي 
ــا  ــة الشــرق األوســط بوقوعه طــول 35 و 39.2 وخطــي عــرض 29.6 و 33.1، وهــي تتوســط منطق
يف اجلــزء اجلنوبــي مــن منطقــة بــالد الشــام، والشــمالي ملنطقــة شــبه اجلزيــرة العربيــة، وحتدهــا مــن 
الغــرب فلســطن احملتلــة بحــدود 97 كــم، ومــن الشــمال اجلمهوريــة العربيــة الســورية بحــدود طولهــا 
375 كــم والشــمال الشــرقي جمهوريــة العــراق بحــدود 181 كــم، ومــن اجلنــوب الشــرقي اململكــة 

العربيــة الســعودية بحــدود 744 كــم، وبهــذا تكــون أطــول حــدود لــه مــع الســعودية، كمــا أنهــا الدولــة 
العربيــة التــي لديهــا أطــول حــدود مــع الكيــان الصهيونــي، يبلــغ طــول شــريطها الســاحلي يف العقبــة 26 
كــم، ومتتــد مياههــا اإلقليميــة إلــى مســافة ثالثــة أميــال بحريــة، ويوجــد لــدى األردن منفــذ علــى البحــر 
األحمــر مــن خــالل مدينــة العقبــة التــي تقــع يف أقصــى شــمال خليــج العقبــة، حســب آخــر إحصــاء لعــام 
2017 ، ويبلــغ عــدد ســكان اململكــة 10.053.00 نســمة منهــم 5.323000 ذكــور و4.730.000 إنــاث. 

التسمية
ســميت بــاألردن نســبة إلــى نهــر األردن الــذي ميــر علــى حدودهــا الغربيــة، تتألــف كلمــة األردن 
)جــوردان /Jordan ( مــن  مقطعــن )جــور( و)دان( وهمــا الرافديــن الشــمالين لنهــر األردن، أصبحــت 
مــع الزمــن )أوردان وأردن(، وأطلــق العــرب عليــه اســم األردن، وتعنــي )كلمــة األردن( الشــدة والغلبــة، 
وقيــل أن األردن أحــد أحفــاد نــوح، واالســم اإلغريقــي لــألردن هــو جوردانيــم )Jordanem( وجــوردن 
)Jordan( ومعناهــا املنحــدر أو الســحيق، وعندمــا أســس امللــك عبــد اهلل بــن احلســن اإلمــارة األردنية 

أطلــق علــى البــالد اســم إمــارة الشــرق العربــي ثــم اســتقلت اإلمــارة حتــت اســم إمــارة شــرق األردن بعــد 
ذلــك أصبحــت تعــرف بـــاململكة األردنيــة الهاشــمية، والهاشــمية نســبة إلــى بنــي هاشــم.

التقسيمات االدارية
 يُقســم األردن إلــى )12( محافظــة، وتضــم احملافظــة عــدداً مــن األلويــة واألقضيــة، حيــث يبلــغ عــدد 
األلويــة )48( لــواء، يف حــن يبلــغ عــدد األقضيــة )38( قضــاء، وأهــم املــدن هــي) عّمــان /العاصمــة، 
ــوزع  ــة( وتت ــة، معــان، العقب ــا، الســلط، الكــرك، الطفيل ــون، جــرش، مأدب ــد، الزرقــاء، املفــرق، عجل أرب

احملافظــات علــى مناطــق اململكــة، وكمــا يلــي:

احملافظاتاملنطقة

محافظة عجلون/محافظة إربد/محافظة جرش/محافظة املفرقالشمالية
محافظة العاصمة/محافظة البلقاء/محافظة مأدبا/محافظة الزرقاءالوسطى
محافظة العقبة/محافظة الطفيلة/محافظة معان/محافظة الكركاجلنوبية
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اخلصائص اجلغرافية
تبلــغ مســاحة األردن حوالــي 89 مليــون دومن منهــا 8.9 مليــون دومن صاحلــة للزراعــة، ومعــدل ســقوط 
االمطــار علــى 90 % مــن مســاحته  ال يتجــاوز 150 ملــم /ســنة،تتنوع التضاريــس بــاألردن بشــكل 
كبيــر، وأهــم جبالــه جبــال عجلــون يف الشــمال الغربــي، وجبــال الشــراة يف اجلنــوب، وأعلــى قمــة جبليــة 
تلــك املوجــودة علــى جبــل أم الدامــي 1854 متــر، وأخفــض نقطــة عــن مســتوى ســطح البحــر هــي يف 
ــر حتــت ســطح البحــر، ويتكــَوّن معظــم  ــغ 408 مت ــم، وتبل ــر أخفــض نقطــة يف العال البحــر امليــت وتعتب
ســطح األردن، بَشــكٍل عــام، مــن جنــٍد صحــراوي، يف الشــرق، وأراٍض مرتفعــة، يف الغــرب، ويفصــل وادي 
األُخــدود العظيــم، بــن الضفتــن الشــرقية والغربيــة لنهــر األردن، ويتألــف ســطح األردن، مــن ( املُنخَفــض 
األُخــدودّي، لــوادي األُردن )اخــدود وادي األردن/غــور االردن(، واملُرتَفعــات اجلبلّيــة )مرتفعــات الضفــة 
الشــرقية لنهــر األردن (، وهضبــة الباديــة الصحراوّيــة، والســهول(، وميكــن تلخيــص مناطــق األردن 

األربعــة حســب مســاحتها ونســبتها مــن املســاحة الكليــة للمملكــة مبــن يف اجلــدول رقــم  )4(.

املنطقة
النسبة من 

املساحة 
الكلية%

املساحة 
املالحظات(الف كم)

منطقة 
وادي األردن 
منخفض 
األردن

5.44794.87

ميتَدّ هذا املنخفض مسافة 370 كم, من الطرف الشمالي 
الغربي لألردن( مصَب نهر اليرموك) إلى أقصى الطرف 

اجلنوبي الغربي, حتى خليج العقبة, ويَجري نهر األردن, ف 
جزء من هذا املنخفض, ليصُب ف البحر امليت, ويتفاوَت 

اتساع املنخفض, على جانِبَي نهر األردن, بي 5كم, شماليّ 
العقبة, و35 كم, على دائرة عَرض أريحا. ويتراوَح ف مستوى 
قاعه, ما بي منسوب 800 متراً, دون مستوى سطح البحر 
أعمق نقطة, لقاع البحر امليت, إلى 240 متراً, فوق مستوى 

سطح البحر, ف اواسط وادي عربة.

األراضي 
واملرتفعات 
اجلبلية

54439.70

تقسم إلى األراضي املنحدرة وهي على ارتفاع 600-800م 
واملناطق اجلبلية و على ارتفاع 800-1200م فوق سطح 
البحر وتقع حول عجلون والسلط والطفيلة والشوبك, 
وسلسلة اجلبال احملاذية لوادي األردن ووديان اليرموك 
والزرقاء واجلرانتينية وهي مناطق جافة وغير زراعية

1197673.40السهول

أهمها  سهل حوران, وهي املنطقة الشمالية من األردن وأهم 
مدنها الرمثا والتي متتد جغرافيا إلى مدينة درعا جنوب 
سوريا , هي منطقة سهلية  لذلك تسمى سهل حوران وقد 

قامت عليه الكثير من احلضارات منذ القدم فقد كانت أرضاً 
خصبة معدل أمطارها بي 100 – 200 م.

الصحراء
أو الشرقية,
هضبة
البادية

الصحراوية

األردن, ف اجلبلية, املرتفعات لهضبة الشرقي, االمتداد
السعودية, العربية اململكة ف للهضبة, الشمالي واالمتداد
أرضٍ ذات الشام, بادية هضبة من اجلنوبي, اجلزء وهي
اجلبَليّة, السّالسِل بعض وجود من تَخلو, ال لكنها متموِّجة,
كما معان, جنوبي وبخاصّة الغربيّة, اجلنوبيّة األجزاء ف
مثل الطّوليّة, واألودية والقيعان, املنخفَضات, بعض بها توجد
وحتتَلّ السرحان, ووادي الدّيسي, وقاع اجلَفر, منخفَض
تنتشِر بينما الهضبة, من واسِعة مساحاتٍ احلماد, صحراء
واحلرّات باجلنوب, حسمي, هضبة ف الرّمليّة, األراضي
وهذه البادية من الشرقيّة, الشماليّة اجلهة ف البازلتية,
يقل لألردن اإلجمالية املساحة من باملائة تشكل املنطقة

م عن أمطارها معدل

جدول رقم 4.  مناطق األردن ومساحتها الكلية ووصف لتضاريسها
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ــى حــّد مــا يف  ــة لــألردن  تركــز التجمعــات الســكانية يف املرتفعــات، وإل ومــن  اخلرائــط الطبوغرافي
ــة. ــة األردني ــا يف البادي ــة أو ندرته األخــدود أو األغــوار وقلّ

مناخ األردن 
مزيــج مــن منــاخ حــوض البحــر األبيــض املتوســط )يف املرتفعــات اجلبليــة حيــث الصيــف املعتــدل 
ــاخ شــبه املــداري )يف منطقــة األغــوار حيــث الصيــف احلــار والشــتاء الدافــئ(  ــارد( واملن والشــتاء الب
واملنــاخ الصحــراوي )يف الباديــة األردنيــة حيــث الصيــف احلــار والشــتاء البــارد(. يبلــغ املتوســط 
ــة  ــة 7، 8، 16 درجــة مئوي ــد والعقب ــان وإرب ــي يف عّم ــون الثان الشــهري لدرجــة احلــرارة يف شــهر كان
ــا أحــّر  ــي أيضــاً، أّم ــى التوال ــة يف شــهر متــوز عل ــى 25، 25، 31درجــة مئوي ــع إل ــي، يرتف ــى التوال عل
أشــهر الســنة فهــو شــهر آب ويبلــغ املتوســط الشــهري للمــدن الســابقة 25، 25، 36 درجــة مئويــة علــى 
التوالــي، أّمــا معــدل األمطــار فهــو مــا يزيــد عــن 290 ملــم يف كل مــن عّمــان وإربــد، بينمــا ينخفــض إلــى 
35 ملــم يف العقبــة، ويعتبــر حوالــي 5,5 % مــن مســاحة األردن أراضــي جافــة تتــراوح نســبة الهطــول 

ــة أمطــار  ــي 4 % مــن املرتفعــات الشــمالية الغربي فيهــا 200 - 300 ملم/ســنة يف حــن يتلقــى حوال
تزيــد عــن 300 ملم/ســنة وممكــن أن تصــل إلــى 600 ملم/ســنة يف املرتفعــات الشمالية،وتقســم األردن 
إلــى ثــالث مناطــق جغرافيــة مناخيــة رئيســية تشــمل )االغــوار، واألراضــي املرتفعــة، والباديــة األردنيــة 
والتــي تغطــي 90 % مــن مســاحة األردن( وتعتبــر منطقــة األغــوار خاصــة وادي األردن ســلة الغــذاء 
األردنــي لتميــز أراضيــه باخلصوبــة العاليــة لــدفء فصــل الشــتاء فيــه كمــا يتمتــع بامليــزة النســبية 

ــاج املبكــر للخضــار والفواكــه. )تقريــر االحصــاء الســنوي 2016/وزارة الزراعــة(. لإلنت
أواًل: املعطيات املناخية ملناطق زراعة النخيل يف األردن

الدراســات عــن املعطيــات املناخيــة يف األردن قليلــة وهنــاك بعــض الدراســات املنشــورة التــي توضــح 
درجــات احلــرارة والرطوبــة يف بعــض مناطــق زراعــة النخيــل وميكــن االســتفادة منهــا كمؤشــرات 
ــور  ــاج التم ــل وإنت ــا واضــح يف زراعــة النخي ــا وتأثيرهم ــرف عليهم ــن يجــب التع ــة، وأهــم عامل للحال
همــا احلــرارة والرطوبــة وبشــكل خــاص التراكــم احلــراري أو الوحــدات احلراريــة املتجمعــة،  ونســبة 

املنطقة
من النسبة
املساحة
الكلية

املساحة
كم املالحظاتالف

منطقة
األردن وادي
منخفض
األردن

الشمالي الطرف من كم, مسافة املنخفض هذا ميتَدّ
الطرف أقصى إلى اليرموك نهر مصَب لألردن الغربي
ف األردن, نهر ويَجري العقبة, خليج حتى الغربي, اجلنوبي
ويتفاوَت امليت, البحر ف ليصُب املنخفض, هذا من جزء
شماليّ كم, بي األردن, نهر جانِبَي على املنخفض, اتساع
مستوى ف ويتراوَح أريحا عَرض دائرة على كم, و العقبة,
البحر سطح مستوى دون متراً, منسوب بي ما قاعه,
مستوى فوق متراً, إلى امليت, البحر لقاع نقطة, أعمق

عربة وادي اواسط ف البحر, سطح

األراضي
واملرتفعات
اجلبلية

م ارتفاع على وهي املنحدرة األراضي إلى تقسم
سطح فوق م ارتفاع على و اجلبلية واملناطق
والشوبك, والطفيلة والسلط عجلون حول وتقع البحر
اليرموك ووديان األردن لوادي احملاذية اجلبال وسلسلة
زراعية وغير جافة مناطق وهي واجلرانتينية والزرقاء

السهول

وأهم األردن من الشمالية املنطقة وهي حوران, سهل أهمها
جنوب درعا مدينة إلى جغرافيا متتد والتي الرمثا مدنها
وقد حوران سهل تسمى لذلك سهلية منطقة هي , سوريا
أرضاً كانت فقد القدم منذ احلضارات من الكثير عليه قامت

م – بي أمطارها معدل خصبة

الصحراء 
الشرقية, أو 

هضبة 
البادية 

الصحراوية

78.417403.62

االمتداد الشرقي, لهضبة املرتفعات اجلبلية, ف األردن, 
واالمتداد الشمالي للهضبة, ف اململكة العربية السعودية, 
وهي اجلزء اجلنوبي, من هضبة بادية الشام, ذات أرضٍ 

متموِّجة,  لكنها  ال تَخلو, من وجود بعض السّالسِل اجلبَليّة, 
ف األجزاء اجلنوبيّة الغربيّة, وبخاصّة جنوبي معان, كما 

توجد بها بعض املنخفَضات, والقيعان, واألودية الطّوليّة, مثل 
منخفَض اجلَفر, وقاع الدّيسي, ووادي السرحان, وحتتَلّ 

صحراء احلماد, مساحاتٍ واسِعة من الهضبة, بينما تنتشِر 
األراضي الرّمليّة, ف هضبة حسمي, باجلنوب, واحلرّات 
البازلتية, ف اجلهة الشماليّة الشرقيّة, من البادية وهذه 

املنطقة تشكل 75 باملائة من املساحة اإلجمالية لألردن. يقل 
معدل أمطارها عن 100 م.
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ــذا  ــر ( ل ــار )الرطــب والتم ــة خاصــة خــالل مراحــل نضــج الثم ــة الســائدة يف املنطق ــة اجلوي الرطوب
البــد مــن معرفــة وحســاب التراكــم احلــراري  للمنطقــة التــي يــزرع بهــا النخيــل أو املــراد زراعتــه فيهــا 
واألصنــاف املناســبة للمنطقــة وعلــى العمــوم فــإن منــاخ بعــض مناطــق اململكــة األردنيــة يصلــح لزراعــة 
النخيــل وإنتــاج التمــور وخاصــة مناطــق وادي األردن والعقبــة واألزرق، ولغــرض حســاب الوحــدات 

احلراريــة والتراكــم احلــراري ملنطقــة معينــه البــد لنــا مــن معرفــة آليــة وطريقــة احلســاب.
 الوحدات احلرارية )Heat Units(  أو التراكم احلراري

هــي احلــرارة املجمعــة )التراكميــة( أو احلــرارة االجماليــة  Total heatملنطقــة معينــه وتســمى احلــرارة 
الفعالــة Effective heat ومتثــل التعبيــر عــن االحتياجــات احلراريــة الالزمــة لنبــات معــن لتتــم 
زراعتــه بنجــاح يف منطقــة معينــه ويتــم حتديدهــا بعمليــة حســابية األســاس فيهــا جمــع أو جتميــع 
درجــات احلــرارة اليوميــة او الشــهرية التــي تزيــد عــن درجــة حــرارة معينــة  حتــدد هــذه الدرجــة حســب 
نــوع النبــات وطبيعــة منــوه ،وتســمى درجــة األســاس Base Temperature أو درجــة الصفــر ويكــون 
ذلــك لفتــرة زمنيــة محــددة ودرجــة األســاس لنخلــة التمــر الزال هنــاك اختــالف علــى حتديدهــا علــى 
طريقــة حســاب الوحــدات احلراريــة بــن الباحثــن وجندهــا مختلفــة لنفــس الصنــف واملنطقــة حســب 

طريقــة احلســاب وأهــم نقــاط االختــالف يف طريقــة احلســاب هــي:
1. درجة األساس )درجة الصفر(

2. بعــض الباحثــن اعتبــر درجــة األســاس هــي درجــة 18 ْم وتعــرف هــذه بدرجــة بــدء اإلزهــار بينمــا 
ــا مــن  ــة واألوراق ومــا يرتبــط به ــدء النمــو للقمــة النامي ــن اعتمــدوا درجــة 10 ْم وهــي درجــة ب آخري

ــاط األوراق. براعــم يف آب
Fruiting Period )3. الفترة الزمنية )فترة االثمار

أيضــاً تختلــف فتــرة االثمــار يف حســابها لــدى الباحثــن وعلــى هــذا تختلــف الفتــرة الزمنيــة و تكــون 
بــن 5 - 8 أشــهر  فالبعــض يحســبها مــن بــدء منــو وتطــور الثمــار واآلخريــن مــن بدايــة االزهــار حتــى 

جمــع الثمــار.
حساب الوحدات احلرارية

حســاب معــدل درجــة احلــرارة اليوميــة ناقصــاً 18 ْم )درجــة بــدء اإلزهــار( خــالل الفتــرة مــن اليــوم 
األول مــن أيــار/ مايــو حتــى آخــر يــوم يف تشــرين األول/ أكتوبــر، )احلــرارة اليوميــة العظمــى + احلــرارة 
اليوميــة الصغــرى / 2 ( – 18 ْم، أو حســاب معــدل درجــة احلــرارة الشــهرية ناقصــاً 18 ْم اعتبــاراً مــن 

1 أيــار/ مايــو حتــى 31 تشــرين األول/ أكتوبــر.
أشــار  الشــرفا ،)2015( إلــى أنــه  ميكــن حســاب املتطلبــات احلراريــة لصنــف معــن مــن أشــجار نخيــل 

التمــر يف منطقــة معينــة وفــق األســس التاليــة:
1. إن درجة األساس هي 18 ْم وهي درجة بدء اإلزهار يف نخلة التمر. 

ــى  ــة وحت ــه درجــة احلــرارة عــن 18درجــة مئوي ــذي ترتفــع في ــة الشــهر ال ــدة مــن بداي 2. حتتســب امل
ــه درجــة احلــرارة عــن 18 ْم. ــذي تنخفــض في الشــهر ال

ــة آذار/  ــد مــن بداي ــن 5 - 8 أشــهر متت ــى أخــرى ويكــون ب ــف مــن منطقــة إل 3. عــدد األشــهر يختل
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ــر ــول/ ســبتمبر،  أو تشــرين أول /أكتوب ــة أيل ــى نهاي ــارس وحت م
ــم خــالل هــذه األشــهر يف بعــض الــدول  4. ألن اإلزهــار واإلثمــار ومنــو ونضــج ثمــار نخيــل التمــر تت
وتختلــف باختــالف األصنــاف فهــي متتــد بــن 120 - 200 يــوم وقــد يختلــف طــول هــذه الفتــرة يف 
الصنــف الواحــد حســب ظــروف املنطقــة واملرحلــة التــي تــؤكل فيهــا الثمــار )خــالل /رطب/متــر( لــذا 

حتســب مــن بدايــة االزهــار وحتــى جمــع احملصــول )اجلنــي( وذلــك حســب املعادلــة:
5. مجموع الوحدات احلرارية = معدالت درجات احلرارة الشهرية – 18 ْم X )عدد أيام الشهر(

6. ثم جتمع القيم كلها للحصول على مجموع الوحدات احلرارية لكل منطقة.
ــة لزراعــة  ــم احلــراري  يف مناطــق مختلف ــة والتراك ــددة  للوحــدات احلراري يف ضــوء الدراســات املتع
النخيــل يظهــر أن أشــجار نخيــل التمــر حتتــاج مــن بدايــة التزهيــر إلــى نضــج الثمــار إلــى مــدى مــن  
درجــات حــرارة  تختلــف حســب املنطقــة، والصنــف، وكمــا مبــن يف اجلــدول رقــم )5(. ولقــد لوحــظ 
أنــه رغــم توافــر املتطلبــات احلراريــة يف بعــض مناطــق زراعــة النخيــل لكــن الثمــار ال تنضــج بصــورة 

طبيعيــة، وذلــك ألســباب أخــرى هــي:
▪ ارتفاع نسبة الرطوبة اجلوية مينع النضج الطبيعي للثمار مما يسبب تساقطها.  

ــا يف املناطــق احلــارة ال  ــد زراعته ــة، وعن ــة متدني ــات حراري ــى متطلب ــاج إل ــاف حتت ▪ إن بعــض األصن
ــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. ــة العــن يف دول ــة نــور يف مدين تثمــر، كمــا حــدث عنــد زراعــة دقل

الوحدات احلرارية والتراكم احلراري يف امللكة األردنية الهاشمية
ــة  ــل يف اململكــة األردني ــة لزراعــة النخي ــة يف مناطــق مختلف ــة املتجمع   يف دراســة للوحــدات احلراري
الهاشــمية متــت مــن خــالل حســاب املعــدل اليومــي لدرجــة احلــرارة مطروحــاً منــه درجــة بــدء االزهــار 
ــك املناطــق  ــة الســنوية يف تل ــك نســبة الرطوب ــام الشــهر وكذل ــاً يف عــدد أي ــة  مضروب 18درجــة مئوي

)عويــس ،2014(. وكمــا  مبــن يف اجلــدول رقــم ) 6(.

اجلدول رقم 5 يبن الوحدات احلرارية الالزمة لنضج الثمار حسب االصناف 

املالحظاتمجموع الوحدات احلرارية

ال تنضج جميع األصناف املزروعةاقل من 1550
تنضج األصناف املبكرة1750- 2250
تنضج األصناف املبكرة واملتوسطة2250- 2750
تنضج جميع األصناف3250-2750
تنضج جميع األصناف وبنوعية جيدة3250 فما فوق
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ويتضــح مــن اجلــدول أعــاله ان كافــة املناطــق يتوفــر فيهــا التراكــم احلــراري أو الوحــدات احلراريــة 
املناســبه لزراعــة كافــة أصنــاف النخيــل عــدا منطقتــي األزرق الشــمالي واجلنوبــي فالتراكــم احلــراري 
فيهــا غيــر كايف لنضــج الثمــار ورمبــا تناســب األصنــاف املبكــرة وذات االحتياجــات احلراريــة املنخفضــة 
أو تــزرع بهــا األصنــاف التــي تســتهلك يف مرحلــة البســر. وقــام ابراهيــم، والشــوبكي )2018( بحســاب 
التراكــم احلــراري ومتوســط احلــرارة الســنوي ونســبة الرطوبــة لبعــض مناطــق زراعــة النخيــل يف 
ــة شــهر  ــة مــن 2010 - 2105 حيــث حســب التراكــم احلــراري مــن بداي ــرة الزمني االردن خــالل الفت
ــون متوســطات درجــات احلــرارة  يف األشــهر الســابقة  ــك لك ــر  وذل ــة  شــهر أكتوب ــى نهاي نيســان حت
لشــهر نيســان واألشــهرالالحقة لشــهر أكتوبــر كانــت أقــل مــن 18 درجــة مئويــة وهــي درجــة بــدء 
االزهــار،  أي ال يتوفــر تراكــم حــراري  يف هــذه األشــهر  والنتائــج  لهــذه احلســابات مبينــة يف اجلــداول 
رقــم )7، و 9 ، و11( علــى التوالــي، فبالنســبة للتراكــم احلــراري تــراوح املتوســط للمناطــق املدروســة 
خــالل الســنوات 2010 - 2015  بــن 1215 وحــده حراريــة  يف مدينــة معــان  تليهــا منطقــة األزرق 
1722.61  وأعلــى تراكــم حــراري كان 2970 يف غــور الصــايف  ومــن هنــا يتضــح لنــا أن مناطــق 

جدول رقم 6 . مجموع الوحدات احلرارية ونسبة الرطوبة ملناطق زراعة النخيل يف األردن

املنطقة
مجموع 
الوحدات 
احلرارية 

(درجة مئوية)
الفترة الزمنية حلساب للوحدات احلرارية

1886.3الباقورة

حسبت من بداية شهر نيسان/ابر يل حتى نهاية شهر تشرين اول/
اكتوبر214يوم 

الشونة 
1910.7الشمالية

1907.7وادي الريان

2127.8دير عال

االزرق 
1357.4الشمالي

االزرق 
1384.9اجلنوبي

2581.7غور الصاف

حسبت من بداية شهر اذار/مارس حتى نهاية شهر تشرين اول/
اكتوبر245يوم

مطار 
2385.7العقبة

ميناء 
2428.6العقبة
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األغــوار كافــة تصلــح لزراعــة أصنــاف النخيــل املبكــرة واملتوســطة  بــل تنضــج جميــع أصنــاف النخيــل 
يف منطقــة غــور الصــايف، ومنطقــة األزرق تناســب األصنــاف مبكــرة النضــج مــا عــدا منطقــة معــان 

فالتراكــم احلــراري فيهــا غيــر كايف لنضــج الثمــار. وكمــا مبــن يف اجلــدول رقــم )7(.

متوسط درجة احلرارة السنوية
تقســم أصنــاف النخيــل حســب معــدل درجــات احلــرارة  وبشــكل خــاص املتوســط الســنوي لدرجــة احلــرارة، 
ــون  ــا املتأخــره النضــج فيك ــاج متوســط ســنوي 21 ْم  ومتوســطة النضــج 24 ْم أم ــرة حتت ــاف املبك فاألصن
ــي تنضــج يف  ــاف الت ــاج املتأخــرة جــداً وهــي األصن ــا 27   ْم  وحتت متوســط احلــرارة الســنوي املناســب له
نوفمبــر صعــودا إلــى 29ْم، وحســب املتوســط الســنوي لدرجــة احلــرارة يف مناطــق زراعــة النخيــل يف األردن، 
حيــث يتضــح مــن اجلــدول رقــم )8(، أن املتوســط تــرواح بــن 22.2 درجــة مئويــة يف الباقــورة و25 درجــة 
مئويــة يف غــور الصــايف وكانــت أقــل املناطــق حــرارة هــي منطقــة االزرق الشــمالي مبتوســط 19.1درجــة مئوية 

)الروابــدة،2018( وميكــن القــول أن مناطــق زراعــة النخيــل تناســب األصنــاف املبكــرة ومتوســطة النضــج.

جدول  رقم 7 . التراكم احلراري يف مناطق زراعة النخيل للسنوات 2010 - 2015  من أبريل إلى أكتوبر

املنطقة
السنوات

متوسط 
الفترة

201020112012201320142015

22901911.22189.51994.62028.62101.22085.85الباقورة

27062320.3525732414.92388.62573.52496.05دير عال

غور 
3135.72823.43033.92914.42901.33011.452970.02الصاف

1922.21525.61838.81475.91573.7199.951722.61االزرق

االغوار 
2476.42071.62329.82180.72193.92697.892325.03الشمالية

2944.52533.12772.12599.62678.052802.752721.16العقبة

1471.451079.0512901042.81068.851338.751215.8معان
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ــم ،والشــوبكي،2018( ملتوســط درجــة احلــرارة الســنوية ملناطــق  بينمــا مــن خــالل حســابات )ابراهي
زراعــة النخيــل للفتــرة مــن  2010 - 2015 تــراوح  املتوســط الســنوي بــن 20.38ْم يف منطقــة األزرق 
و 26.36ْم يف غــور الصــايف وهــذه املناطــق تناســب األصنــاف جميعــاً املبكــرة واملتوســطة واملتأخــرة، 
يف حــن كان املتوســط 18.56 ْم يف منطقــة معــان وهــي أقلهــا حــرارة  وال تنجــح فيهــا زراعــة النخيــل 

كشــجرة مثمــرة، وكمــا يف اجلــدول رقــم )9(

جدول رقم 8.متوسط احلرارة السنوي ملناطق زراعة النخيل يف األردن

متوسط درجة احلراره السنوية (درجة مئوية)املنطقة

22.2الباقورة

22.6الشونة الشمالية

22.3وادي الريان

23.5ديرعال

25غور الصاف

24.2مطار العقبة

24.7ميناء العقبة

19.1األزرق الشمالي

22.8األزرق اجلنوبي

جدول رقم 9.املتوسط  السنوي لدرجة احلرارة ْم يف مناطق زراعة النخيل للسنوات 2010 - 2015

املنطقة
متوسط السنوات

الفترة مْ
201020112012201320142015

31.4822.1223.022.923.122.924.25الباقورة

24.924.88 24.7 24.6 24.9 24.1 26.1 دير عال

27.125.726.626.226.226.426.36غور الصاف

21.719.420.520.020.220.520.38األزرق

االغوار 
24.522.523.423.323.423.423.41الشمالية

26.624.625.525.225.425.525.46العقبة

20.317.518.318.218.418.618.56معان
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الرطوبة النسبية
الرطوبــة اجلويــة مــن العوامــل املهمــة واحملــددة ملــدى مالئمــة منطقــة معينــه لزراعــة نخلــة التمــر بشــكل 
ــرة منــو  ــة النســبية خــالل فت ــى الرطوب ــز عل ــذا يجــب التركي ــاف بشــكل خــاص، ل عــام أو أحــد األصن
وتطــور ونضــج الثمــار وهــذه الفتــرة متتــد مــن شــهرمايو إلــى شــهر ســبتمبر يف نصــف الكــرة الشــمالي 
ومــن شــهر ديســمبر إلــى مــارس يف نصــف الكــرة اجلنوبــي. ومت حســاب املتوســط الســنوي لنســبة املئوية 

للرطوبــة يف مناطــق زراعــة النخيــل يف  األردن )عويــس،2011(، كمــا مبــن يف اجلــدول رقــم )10(.

أمــا النســبة املئويــة للرطوبــة النســبية ملناطــق زراعــة النخيــل للفتــرة مــن  2010  - 2015  فقــد 
تراوحــت متوســطاتها الســنوية 42.86 % يف العقبــة، و 65.63 % يف منطقــة الباقــورة، واملهــم يف 
هــذا األمــر أن تكــون النســبة املئويــة للرطوبــة واملناســبة للثمــار يف مرحلتــي الرطــب والتمــر غيــر عاليــة 
وال تزيــد عــن 45 - 55 % وحســب األصنــاف وهــذا مــا متوفــر يف مناطــق زراعــة النخيــل املدروســة، 

وكمــا مبــن يف اجلــدول رقــم )11(.
االستنتاجات

1. الظــروف البيئيــة وبشــكل خــاص عاملــي احلــرارة والرطوبــة مناســبة لزراعــة النخيــل يف اململكــة 
األردنية الهاشــمية وبشــكل خاص يف مناطق وادي األردن. وتصلح مناطق شــمال وادي األردن لزراعة 
كافــة األصنــاف املبكــرة واملتوســطة النضــج واألصنــاف الســائدة زراعتهــا محليــاً )أحمــر طــالل، أصابــع 
ــة  ــدة تســتهلك يف مرحل ــاف جدي ــى ادخــال أصن زينــب( ميكــن زراعتهــا يف مناطــق األزرق والعمــل عل

البســر مثــل البــرمي واخلــالص وغيرهــا.

جدول رقم.10 املتوسط السنوي للرطوبة النسبية يف مناطق زراعة النخيل.

جدول رقم.10 املتوسط السنوي للرطوبة النسبية يف مناطق زراعة النخيل.

النسبة املئوية للرطوبة%املنطقة

60الباقورة

52الشونة الشمالية

56وادي الريان

51دير عال

50االزرق الشمالي

55االزرق اجلنوبي

47غور الصاف

40مطار العقبة

48ميناء العقبة
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ــة  2. التركيــز يف االغــوار الوســطى واجلنوبيــة علــى زراعــة األصنــاف التــي تســتهلك  ثمارهــا يف مرحل
التمــر مــن األصنــاف الطريــة واجلافــة، وادخــال أصنــاف ذات قيمــة تصنيعيــه عاليــة مثــل صنفــي الزهدي 

والفــرض.
3. يف املناطق عالية الرطوبة ميكن اختيار األصناف املتحملة للرطوبة مثل اخلنيزي.

4. املوقــع املنخفــض للمــزارع  يف  وادي األردن وعلــى منســوب حوالــي 350 متــر حتــت ســطح البحــر، يوفر 
نســبة عاليــة مــن األوكســجن ويجعــل الضغــط اجلــوي مرتفعــاً والظــروف املناخيــة مناســبة إلنتــاج ثمــار 
بطعــم خــاص مميــز ونكهــة جيــدة  وخاصــة لصنــف املجهــول املنتــج األمــر الــذي مييــزه عــن باقــي املجهــول 
يف البلــدان األخــرى مــن حيــث اللــون والطعــم والنكهــة، وكلمــا زاد االنخفــاض عــن مســتوى ســطح البحــر 

بكــرت الثمــار بالنضــج وخاصــة صنــف دقلــة نــور. 
5. يتحمــل صنــف املجهــول الرطوبــة النســبية العاليــة والرطوبــة املناســبة خــال مرحلتــي الرطــب والتمــر 
بنســبة   45� 55% حيــث بلــغ متوســط الرطوبــة يف شــهري آب وأيلــول همــا شــهري الرطــب والتمــر يف 
معظــم مناطــق االغــوار بــن 53�56%   ويف منطقــة األزرق كان املتوســط 51% وارتفــاع نســبة الرطوبــة 
يســبب تســاقط الثمــار وكذلــك تعرضهــا للتعفــن كمــا أن املجهــول يتحمــل الرطوبــة املنخفضــة واملناطــق 
اجلافــة ولكــن عــدم تنظيــم الــري خاصــة خــال مرحلــة التحــول مــن البســر إلــى الرطــب يســبب إصابــة 

الثمــار بالذنــب األبيــض.
6. انتشــرت زراعــة صنــف املجهــول يف العديــد مــن بلــدان زراعــة النخيــل وإنتــاج التمور بســبب إكثــاره بالزراعة 
النســيجية، ومنها األردن وســوريا وفلســطن، وهو مزروع بشــكل جتاري يف األردن يف البلقاء والعقبة ومناطق 
غــور األردن التــي تتــراوح الوحــدات احلراريــة لزراعــة النخيــل فيهــا بــن 1722 - 2970 وحــدة حراريــة خــالل 

الســنوات 2010 - 2015 ويف األغــوار يــزرع بنجــاح حيــث يبلــغ معــدل التراكم احلــراري 2269.2   

جدول رقم  11 . النسبة املئوية للرطوبة  يف مناطق زراعة النخيل للسنوات 2010 - 2015

املنطقة
السنوات

متوسط الفترة
201020112012201320142015

64.137164.7865.7764.1763.9565.63الباقورة

51.0553.554.052.764.259.555.82دير عال

50.650.548.948.957.456.952.20غور الصاف

50.654.359.051.250.150.252.56االزرق

65.168.759.857.768.165.964.21االغوار الشمالية

44.342.441.041.543.644.442.86العقبة

40.245.044.346.747.148.145.23معان
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7. إن أصنــاف التمــور اجلافــة وشــبه اجلافــة حتتــاج إلــى وحــدات حراريــة تقــدر بضعــف مــا حتتاجــه 
األصنــاف الرطبــة أو اللينــة.

ــه يف املناطــق اجلافــة  ــذي تنجــح زراعت ــور ال ــة ن ــف دقل ــة ال تناســب صن ــة العالي ــة اجلوي 8. إن الرطوب
وقليلــة الرطوبــة، لــذا فــإن بعــض مناطــق األردن ال تناســب هــذا الصنــف. يف األغــوار أعطــت عقــد جيــد 
إنتــاج وفيــر لكــن ذات لــون غامــق وحجــم أضغــر عكــس مماهــو عليــه اجلنــوب )القويــرة( حيــث تكــون 
ــاء  ــر العقــد بانخفــاض درجــات احلــرارة أثن ــر طــراوة لكــن يتاث ــز وشــقراء وأكث الثمــار ذات حجــم ممي
فتــرة التلقيــح وحتــدث ظاهــرة التشــطيب يف كلتــا املنطقتــن )االغــوار والقويــرة( متــى ماتوفــرت الرطوبــة 

اجلويــة وخاصــة يف النخيــل الفتــي والــذي تكــون عذوقــه قريبــة مــن ســطح األرض.
ثانيًا: تأثيرالعوامل البيئية على زراعة النخيل وإنتاج التمور

تنتشــر زراعــة نخيــل التمــر بــن خطــي عــرض 10 و 35 مO شــمال خــط االســتواء، ولكــن نخلــة التمــر 
تعطــي حاصــاًل جيــداً يف املناطــق التــي يكــون فيهــا اجلــو طيلــة فتــرة منــو الثمــار بــدءاً مــن اإلزهــار حتــى 
نضــج الثمــار  مرتفــع احلــرارة، قليــل الرطوبــة، خالــي مــن األمطــار. ويف الظــروف املغايــرة لذلــك قــد ال 
تثمــر نخلــة التمــر أو ال تعطــي محصــوالً اقتصاديــاً، إن أزهــار النخيــل وعقــد الثمــار ومنــو وتطــور ونضــج 
الثمــار يتطلــب توفــر درجــات حــرارة مالئمــة، وكذلــك كميــة األمطــار الهاطلة ومواعيدها ونســبة الرطوبة 
والضــوء إضافــة إلــى شــدة الريــاح، وكذلــك املتطلبــات املناخيــة للمنطقــة املالئمــة لزراعــة النخيــل وإنتــاج 

التمــور  حيــث حتتــاج النخيــل إلــى:
1. صيف طويل حار وشتاء معتدل احلرارة خالي من موجات الصقيع.

2. قلــة أو انعــدام األمطــار والنــدى والرطوبــة النســبية أواخــر أشــهر الصيــف وأوائــل أشــهر اخلريــف 
وخاصــة خــالل املراحــل األخيــرة لنضــج الثمــار )الرطــب والتمــر(.

3. قلــة هبــوب ريــاح شــديدة وجافــة محملــة باألتربــة خــالل منــو وتطــور الثمــار وخاصــة مرحلتــي 
البســر/اخلالل(. ومرحلــة  )الكمري/اخلــالل 

)Temperature(   درجة احلرارة
أهــم عناصــر املنــاخ ألنهــا تؤثــر علــى العناصــر األخــرى )ضغــط جــوي، ورطوبــة، وريــاح( وتؤثــر علــى 
اإلنســان واحليــوان والنبــات، ومصــدر احلــرارة  هــي الشــمس التــي حتمــل أشــعتها الضــوء واحلــرارة 
يف وقــت واحــد إلــى األرض، وهــي تكــون عموديــة علــى خــط االســتواء ومائلــة علــى خطــوط العــرض 
األخــرى، وتنتشــر أشــعتها يف كل االجتاهــات علــى شــكل أمــواج كهرومغناطيســية وبســرعة الضــوء 
300000 كم/ثــا حيــث يصــل األرض جــزء بســيط مــن مجمــوع األشــعة التــي تســتغرق 8 دقائــق حتــى 

ــى األرض.  تصــل إل
تعتبــر درجــة احلــرارة مــن أهــم العوامــل املناخيــة احملــددة لنجــاح زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور، 
وهــي العامــل املؤثــر علــى االزهــار وجنــاح عمليــة التلقيــح وعقــد الثمــار وســرعة منوهــا والتبكيــر يف 
نضجهــا إضافــة إلــى تأثيرهــا علــى جــودة ونوعيــة الثمــار، ومتتــاز نخلــة التمــر بتحملهــا للتقلبــات يف 
درجــات احلــرارة لدرجــة كبيــرة، فدرجــات احلــرارة العظمــى التــي تتحملهــا تصــل إلــى 50مO، ودرجــات 
احلــرارة املنخفضــة إلــى - 2 مo. وأن أفضــل مناطــق زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور هــي التــي يتــراوح 
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فيهــا معــدل درجــات احلــرارة العظمــى مــا بــن 32 – 38 ْم، والصغــرى مــا بــن 4 – 13ْم. ودرجــات 
احلــرارة األساســية والضروريــة التــي لهــا دور يف حيــاة النخلــة وعالقــة بالنمــو اخلضــري وتكــون 

وإنتــاج الثمــار وكمــا هــو مبــن يف اجلــدول رقــم )12(.
جدول رقم  12.درجات احلرارة الضرورية واملؤثرة يف منو وإنتاج النخلة

درجة احلرارة 
الدور والتأثير(درجة مئوية)

9-10 مْ 
درجة بدء النمو 

 Zero

degree

درجة احلرارة احليوية للقمة النامية (البرعم الطرف) حيث أظهرت الدراسات أن 
الدرجة التي يتوقف عندها منو األوراق وانقسام اخلاليا النامية والنمو بشكل عام هي 

الدرجة التي يطلق عليها درجة الصفر, وتتراوح ما بي (8.8 – 9)مْ, ويستمر منو 
النخلة طوال أيام السنة بصورة طبيعية وبشكل يتناسب مع معدالت درجة احلرارة 
حتى ف الشتاء إذا كانت درجة احلرارة 9مْ, وإذا انخفضت درجة احلرارة عن هذه 
الدرجة إلى 7 درجة مئوية أو وصلت إلى حتت االجنماد ليالً فإن النخلة تستمر ف 

النمو وبشكل بطيء إذا كانت درجة احلرارة ف النهار أعلى من 9 درجة مئوية وإن لم 
تتوفر هكذا ظروف حرارية فإن منو األوراق يتوقف وتدخل ف سكون مؤقت وعند 

ارتفاع درجة احلرارة تستعيد األوراق نشاطها ومنوها.
18 مْ 

 Flowering

Degree

متوسط درجة احلرارة التي يبدأ عندها االزهار وظهور الطلع ف آباط األوراق ف قمة 
النخلة الذكرية أو األنثوية وبعض األصناف يبدأ إزهارها عند درجة حرارة أقل أو 
أعلى من 18مْ ولكن درجة احلرارة التي يبدأ عندها اإلزهار يجب أن ال تقل عن 18 ْ .

25 مْ 

 Fruits

 Setting

Degree

إن عقد اإلزهار يكون عند درجة 25 مْ وتستمر الثمار العاقدة بالنمو مع ارتفاع درجة 
احلرارة إلى 35 درجة مئوية

32-38 مْ 

 Optimum
temperatu
re Degree

املدى املناسب من درجات احلرارة للنمو والنشاط الطبيعي لنخلة التمر وبشكل طبيعي 
ويزداد النمو مع زيادة درجة احلرارة حتى 38م ولكن عند زيادة درجة احلرارة إلى 42 

درجة مئوية فإن النمو يتأثر وينخفض معدله وهذا يتوقف على الصنف ومنطقة 
الزراعة.

-3 الى -6 مْ 

  Minimum

temperatu
re Degree

هي الدرجة التي يظهر عندها أثر انخفاض درجات احلرارة على األوراق ومع 
استمرار اإلنخفاض بدرجة احلرارة يزداد الضرر والتأثير وهذا يتوقف على طبيعة 

الصنف وعمر األشجار وقوة النمو وحالة املزرعة فاألشجار الصغيرة والفسائل حديثة 
الزراعة واألشجار الكبيرة املهملة والضعيفة واألشجار النامية عند أطراف املزرعة 

تكون أكثراً تضرراً بانخفاض درجات احلرارة والصقيع.
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تتأثر درجة احلرارة بعاملني أساسيني هما:
 أواًل: البعد والقرب عن خط االستواء

Equator خط االستواء
 خــط وهمــي يقســم األرض إلــى قســمن أحدهمــا شــمال اخلــط ويســمى نصــف الكــرة األرضيــة 
الشــمالي Northern Hemisphere واآلخــر جنــوب اخلــط ويســمى نصــف الكــرة األرضيــة اجلنوبــي  
Southern Hemisphere وهــو يقــع عنــد دائــرة عــرض صفــر Zero Degree ويصــل طــول محيــط 

األرض عنــد خــط االســتواء 40070كــم ويعــد مرجــع ألغلــب املناخــات يف العالــم ويف املناطــق القريبــة 
مــن خــط االســتواء ال يوجــد فــرق كبيــر بــن الفصــول األربعــة مــع ارتفــاع درجــات احلــرارة علــى طــول 
العــام أي صيــف دائــم ويف معظــم املناطــق االســتوائية التــي ال ترتفــع كثيــراً عــن ســطح البحــر تســقط 
األمطــار بغــزارة ولفتــرات طويلــة ممــا يجعلهــا غيــر صاحلــة لزراعــة نخلــة التمــر علــى الرغــم مــن توفــر 
االحتياجــات احلراريــة املناســبة، وكلمــا ابتعدنــا عــن خــط االســتواء انخفضــت درجــة احلــرارة ويكــون 

هــذا االنخفــاض تدريجــي وواضــح يف املناطــق املســتوية )املنبســطة( أو الشــبه مســتوية. 
ثانيًا: اإلرتفاع عن مستوى سطح البحر   

ــة يف  ــى العوامــل املناخي ــراً مباشــراً عل ــاع أو اإلنخفــاض عــن مســتوى ســطح البحــر تأثي ــر اإلرتف يؤث
املنطقــة وبشــكل خــاص درجــة احلــرارة  والوحــدات احلراريــة املتراكمــة يف املنطقــة ومــدى مالئمتهــا 
لزراعــة النخيــل، وكمــا هــو معــروف فــإن درجــة احلــرارة تتأثــر باالرتفــاع عــن مســتوى ســطح البحــر 
فكلمــا ارتفعنــا عــن ســطح البحــر 184م تنخفــض درجــة احلــرارة درجــة مئويــة واحــدة، وأن املناطــق 
الواقعــة علــى جهتــي خــط عــرض 30ْم شــماالً تكــون درجــة حرارتهــا أشــد مــن منطقــة خــط االســتواء، 
رغــم أن أشــعة الشــمس تكــون مائلــة يف هــذه املناطــق وعموديــة عنــد خــط االســتواء، ويعــود الســبب يف 
ذلــك إلــى اجلفــاف وطــول نهــار الصيــف املشــمس، ولتوضيــح هــذا األمــر ســنعمل مقارنــة بــن منطقتــن 

يف دولتــن متجاورتــن همــا مدينــة عّمــان يف األردن ومدينــة أريحــا يف فلســطن احملتلــة.
مدينــة عّمــان عاصمــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية، ومدينــة أريحــا يف فلســطن احملتلــة همــا تقعان على 
نفــس خــط العــرض  ولكــن مدينــة عّمــان مرتفعــة عــن ســطح البحــر بينمــا مدينــة أريحــا منخفضــة عــن 
ســطح البحــر، وكمــا هــو معــروف أن مدينــة أريحــا تصلــح لزراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور بينمــا مدينــة 
ــة  ــات اجلغرافي ــات واملعلوم ــر  والبيان ــر مثم ــة وغي ــل كأشــجار زين ــا النخي ــزرع فيه ــن أن ي ــان ميك عّم

واملناخيــة للمدينتــن مبينــة يف اجلــدول رقــم )13( .
جدول رقم 13 املعلومات اجلغرافية واملناخية ملدينتي عّمان وأريحا

خط املدينة
العرض(درجة)

االرتفاع أو 
االنخفاض عن 
سطح البحر(م)

املتوسط السنوي 
( لدرجة احلرارة(مْ

مجموع الوحدات 
( احلرارية فوق (18 مْ

0.5976618858 31 عمّان/األردن

أريحا/
0.5126023.32333 31 فلسطي

31 واحد وثالثون درجة و تسع وخمسون دقيقة
O

عمان 59.
31 واحد وثالثون درجة وواحد وخمسون دقيقة

O

أريحا 51.
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عمان 31O.59 واحد وثالثون درجة و تسع وخمسون دقيقة ومن هنا يتضح لنا:
ــل ذات  ــاف نخي ــة صاحلــة لزراعــة أصن ــل املنطق ــاض عــن مســتوى ســطح البحــر يجع 1. أن اإلنخف
احتياجــات حراريــة عاليــة ال تتوفــر يف املناطــق التــي تقــع علــى نفــس خــط العــرض ولكــن تكــون 
ــاج التمــور يف  ــل وإنت ــه وهــذا مــا يفســر جنــاح زراعــة النخي ــى من ــد مســتوى ســطح البحــر أو أعل عن
مناطــق نهــر األردن واألغــوار ووادي عربــة ومــن األصنــاف الناجحــة )املجهــول واخلــالص ودقلــة نــور 

والبرحــي(. وتتــراوح نســبة الرطوبــة يف األغــوار بــن 45  - 55 %.
2. ال تنجــح  زراعــة النخيــل يف مناطــق أخــرى تكــون شــرق أو غــرب وعلــى بعــد عــدة كيلــو متــرات مــن 

مناطــق األغــوار  
زراعة النخيل يف األراضي املرتفعة

إن زراعــة النخيــل ومنــوه يتأثــر مبــدى اإلرتفــاع عــن ســطح البحــر، حيــث تنجــح الزراعــة يف املناطــق التــي 
يبلــغ ارتفاعهــا 1000م، وال تنجــح علــى ارتفاعــات 1500م عــن ســطح البحــر حتــى لــو كانــت املنطقــة 
قريبــة مــن خــط االســتواء كمــا أن زراعــة النخيــل يف اجلهــة اجلنوبيــة مــن املرتفعــات تكــون أجنــح مــن 

اجلهــة الشــمالية و يعــود  ذلــك إلــى تعــرض األشــجار إلــى درجــات حــرارة أكبــر يف اجلهــة اجلنوبيــة. 
تأثير درجة احلرارة على النخيل

تؤثــر احلــرارة املنخفضــة علــى منــو الطلــع ممــا يؤخــر موســم االزهــار، ويف موســم التلقيــح لهــا تأثيــرات 
ســلبية علــى نســبة العقــد فلدرجــة احلــرارة عالقــة بنجــاح وســرعة إنبــات حبــة اللقــاح ووصولهــا إلــى 
البويضــة وجنــاح عمليــة التلقيــح واإلخصــاب، إن درجــة احلــرارة هــي الدنيــا حلــدوث عمليــة التلقيــح 
هــي 8مO، ودرجــة احلــرارة القصــوى 40 ، أمــا الدرجــة املثلــى إلمتــام عمليــة التلقيــح واإلخصــاب فهــي 
25 - 30 مO وخــارج هــذه احلــدود تفشــل عمليــة التلقيــح لــذا يف حالــة انخفــاض درجــات احلــرارة يتــم 

تكييــس الطلــع بعــد التلقيــح مباشــرة.
 نخيل التمر املثمر يقاوم درجة احلرارة املنخفضة 

1. عنــد تعــرض النخيــل إلــى درجــات حــرارة منخفضــة بــن - 6 و - 12مO وملــدة قصيــرة أن معظــم 
الســعف قــد ميــوت، ولكــن البرعمــة الرئيســة )القمــة الناميــة( بقيــت حيــة وأعطــت منــوات مــن الســعف 
اجلديــدة بينمــا عنــد الدرجــة 9 و10ْم كان ضــرر األوراق أقــل وبعــض األوراق بقيــت حيــة ومــات 

البعــض اآلخــر.
2. عنــد حــدوث جتمــد ملــدة 18 ســاعة لوحــظ أن الفســائل بأعمــار 1 – 3 ســنة ومــن جميــع األصنــاف 
كانــت أضرارهــا بالغــة، وكثيــراً مــن الفســائل التــي عمرهــا ســنة واحــدة ماتــت. بينمــا التــي بعمــر 
4 - 6 ســنوات مــات 15 % مــن ســعف صنــف دقلــة نــور، بينمــا صنفــي الزهــدي واخلســتاوي كانــت 

أضرارهمــا أقــل مــن اخلضــراوي واحلــالوي التــي كانــت أشــد تضــرراً، واالشــجار املثمــرة بعمــر
8 - 20 سنة كانت األضرار فيها قليلة.

ــام  ــع ع ــى الصقي ــوح إل ــل يف ســبخة امل ــار النخي ــز إكث ــر يف ســورية تعرضــت مراك ــة تدم 3. يف منطق
ــألوراق  ــم يحــدث ضــرر ل ــة ولكــن ل ــى مــوت الســعف اخلارجــي للفســائل النامي ــك إل 2010 وادى ذل

ــر واســتمرت الفســائل بالنمــو. ــم تتأث ــي ل ــة الت احمليطــة بالقمــة النامي
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كيف تتحمل نخلة التمر االجهاد احلراري
 لــو أدخلنــا محــرار يف وســط القمــة النميــة للنخلــة )اجلمــارة( لوجدنــا إن درجــة حــرارة القمــة الناميــة 
ــاك اختــالف بينهــا وبــن حــرارة الهــواء احمليــط  ــاً ولكــن هن ــة تقريب ــكاد تكــون ثابت )منطقــة النمــو( ت
بالنخلــة وأن درجــة احلــرارة اليوميــة مبنطقــة القمــة الناميــة ال تتعــدى 9.4 - 10ْم وهــي تتغيــر بشــكل 
معاكــس لدرجــة حــرارة اجلــو احمليــط بهــا كأن تكــون يف أعلــى مســتوى لهــا عنــد شــروق الشــمس 
وأدنــى مســتوى عنــد الســاعة الثانيــة إلــى الرابعــة بعــد الظهــر، وقــد وجــد أن االختــالف بــن احلــرارة 
ــي  ــارد، وتنخفــض بحوال ــاح الب ــي 14.4ْم يف الصب ــة وحــرارة اجلــو احمليــط بهــا حوال ــة للنخل الداخلي
ــة  ــات النســبي يف درجــة حــرارة القم ــد يرجــع ســبب الثب ــار . ق 18ْم عــن حــرارة اجلــو يف آخــر النه

الناميــة لآلتــي:
1. الغــالف العــازل حيــث أن البرعــم الطــريف )القمــة الناميــة( وهــو برعــم رئيســي وحيــد يعــد مركــز 
النمــو واالنقســام والتطــور يف نخلــة بعيــد عــن التالمــس املباشــر مــع احمليــط أو الهــواء اخلارجــي كونــه 
محــاط بغــالف ســميك عــازل مكــون مــن عــدد كبيــر مــن قواعــد األوراق )الكــرب( ومــن الليــف احمليــط 
بــه، وهــذه تشــكل مجموعــة مــن الطبقــات الكثيفــة املتراصــة تســاعد علــى منــع تســرب احلــرارة 
الداخليــة إلــى اخلــارج وبالعكــس وتشــكل عــازالً جيــداً وواقيــاً للقمــة الناميــة مــن أي تأثيــرات خارجيــة.
2. تيــار النســغ الصاعــد مــن اجلــذور إلــى القمــة )املــاء ومــا يحملــه مــن عناصــر مغذيــه( يؤثــر علــى 
حــرارة القمــة الناميــة ويجعلهــا قريبــة مــن حــرارة املــاء احمليــط باجلــذور. حيــث يعمــل املــاء علــى 
تلطيــف درجــة حــرارة القمــة الناميــة ويجعلهــا قريبــة مــن درجــة حــرارة املــاء يف التربــة احمليطــة 
باجلــذور وكمــا هــو معــروف فــإن املــاء يف التربــة ال يتأثــر بتغيــرات عوامــل املنــاخ فــوق ســطح التربــة.
3. إن النتظــام الســعف يف رأس النخلــة وملســافات الزراعــة املناســبة أهميــة كبيــرة يف تقليــل فقــدان 
احلــرارة املكتســبة مــن التربــة ليــاًل عــن طريــق التشــتت احلــراري Heat Dissipation أو عــن طريــق 

 Reradiating إعــادة االشــعاع
4. كثافــة الســعف تؤثــر علــى إعــادة االشــعاع احلــراري إلــى التربــة مــرة ثانيــة حيــث يعمــل الســعف 



55 زراعة النخيل وإنتاج التمور يف األردن

املهرجان الدولي األول للتمور األردنية - عمان - 2018

ــع وانخفــاض  ــل مــن فــرص حــدوث أضــرار الصقي ــاًل ممــا يقل كســطح عاكــس لإلشــعاع احلــراري لي
ــة. درجــات احلــرارة يف املناطــق الصحراوي

)Effect of Rain and Relative Humidity( األمطار ورطوبة اجلو
شــجرة النخيــل تتطلــب جــواً خاليــاً مــن األمطــار ابتــداًء مــن موســم التلقيــح وانتهــاًء مبوســم اجلنــي 
ــدة، ومعــدل الهطــول املطــري أحــد العوامــل احملــددة النتشــار  ــى ثمــار ذات صفــات جي للحصــول عل
زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور والتأثيــر املباشــر يتوقــف علــى مواعيــد تســاقط األمطــار وكميــة األمطــار 
املتســاقطة يف أوقــات محــدده يكــون تأثيــر األمطــار فيهــا ســلبياً علــى الثمــار بشــكل خــاص يف مناطــق 

معينــة، ويقســم موســم إنتــاج التمــور حســب معــدالت ســقوط األمطــار إلــى: 
▪ موسم جيد، إذا كان معدل سقوط األمطار أقل من 50 مم يف كل شهر من األشهر الثالثة.

▪ موسم مقبول إذا كان معدل سقوط األمطار أكثر من 50 مم يف شهر واحد من األشهر الثالثة.
▪ موسم غير جيد إذا كان معدل سقوط األمطار أكثر من 50 ملم يف شهرين من األشهر الثالثة. 

ــة  ــم يف كل شــهر مــن األشــهر الثالث ــر مــن50 مل ــدل ســقوط األمطــار أكث ▪ موســم ســيء إذا كان مع
الســابقة الذكــر. )زايــد، واجلبــوري، 2006(.

أضرار األمطار على اإلزهار والتلقيح
1. األمطــار تســبب أضــراراً شــديدة عنــد ســقوطها يف موســم التلقيــح، فقــد تســبب إزالــة حبــوب 

ــاح. ــة وانفجــار أنبــوب اللق ــار األنثوي اللقــاح عــن مياســم األزه
2. تســبب زخــات املطــر الربيعيــة والرطوبــة العاليــة املصحوبــة بالــدفء قبــل التلقيــح اســتفحال مــرض 
 Inflorescence( ويســمى يف بعــض األقطــار تعفــن النــورات الزهريــة ،)خيــاس الطلــع )مــرض اخلامــج
Rot(، أو تعفــن النبــات وكذلــك خيــاس طلــع النخيــل، يصيــب هــذا املــرض النــورات الزهريــة أو الطلــع 

ــة وهــو مــن أهــم وأخطــر  ــرة واملؤنث ــي لألشــجار املذك ــج العرب ــات( يف دول اخللي أو مــا يســمى )بالنب
ــه  ــة ب ــي تنجــم عــن اإلصاب ــم، قــدرت اخلســارة الت ــي تصيــب النخيــل يف العال ــة الت األمــراض الفطري
بحوالــي 2 - 15 %، وقــد تصــل النســبة يف بعــض األقطــار إلــى 50 % يف ســنوات املــرض الوبائــي، 
ويصيــب، وقــد يكــون تأثيــره علــى الفحــول أكثــر مــن اإلنــاث نتيجــة لعــدم االهتمــام والعنايــة بهــا مثــل 
ــا والعــراق وفلســطن  ــي  ومصــر وليبي ــة، ينتشــر املــرض يف دول املغــرب العرب ــل املؤنث ــة بالنخي العناي
واألردن ودول اخلليــج العربــي وإيــران ويف كافــة املناطــق الســاحلية عاليــة الرطوبــة، تختلــف شــدة 
اإلصابــة بهــذا املــرض مــن دولــة إلــى أخــرى ومــن منطقــة إلــى أخــرى يف الدولــة الواحــدة اعتمــاداً علــى 

الظــروف البيئيــة الســائدة كاحلــرارة والرطوبــة ويســبب املــرض الفطريــات التاليــة:
1. Mauginiella scaettae .

2. Fusarium moniliforme

3. Thielaviopsis paradoxa (Ceratocystis paradoxa).

يعتبــر الفطــر M scaettae هــو املســبب الرئيــس لهــذا املــرض، ولكــن نشــاهد أحيانــاً إصابــات حتــدث 
ــر شــيوعاً مــن  ــي أكث ــأن الفطــر الثان ــاً ب ــة بـــ T. paradoxa, F. moniliforme علم بســبب اإلصاب
ــش الفطــر M. scaettae كمايســليوم )جســم خضــري  ــل هــذه احلــاالت. يعي ــث يف مث الفطــر الثال
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للفطــر( بــن قواعــد الكــرب وأنســجة الليــف يف رأس 
النخلــة لفتــرة طويلــة قــد تصــل إلــى خمــس ســنوات.  

أعراض اإلصابة
أغلفــة  علــى  بنيــة  كبقــع  تظهــر  األوليــة  اإلصابــات   •
الطلــع، وتتطــور لينتشــر الفطــر بشــكل مســحوق أبيــض 

علــى األزهــار والشــماريخ الزهريــة.
•  تنتشــر جراثيــم هــذا املــرض يف رأس النخلــة املصابــة 
ومــن نخلــة إلــى أخــرى يف املزرعــة الواحــدة بوســاطة 
الريــاح واحلشــرات واإلنســان، وتتجــدد اإلصابــات يف 
الســنة القادمــة علــى النخيــل الســليم حيــث يبقــى الفطــر 
بــن الكــرب والليــف يف رأس النخلــة، وبذلــك تعــاد دورة 
املــرض وتشــجع األمطــار والرطوبــة العاليــة ودرجــات 
وانتشــاره،  املــرض  حــدوث  علــى  املنخفضــة  احلــرارة 

ــر مــن احتمــال للضــرر: ــاك أكث وهن
1. تــؤدي اإلصابــة الشــديدة إلــى عــدم تفتــح الطلعــات 
الفتيــة التكويــن حيــث جتــف ومتــوت وال نحصــل منهــا على 
أي ثمــار وال ميكــن اســتخدام الطلعــات املذكــرة بالتلقيــح.
2.  عند تفتح الطلعة نشــاهد بقع شــفافة ذات لون أصفر 
مبقابــل البقــع البنيــة التــي شــوهدت علــى غــالف الطلعــة 
مــن اخلــارج، ونالحــظ بقعــاً بنيــة اللــون علــى الغــالف مــن 
الداخــل يف منطقــة متــاس الغــالف مــع الشــماريخ الزهرية 

املصابة. 
3.  يالحــظ علــى الشــماريخ الزهريــة بقعاً بنية ومســحوقاً 
هــو عبــارة عــن جراثيــم الفطــر املســبب لهــذا  أبيضــاً 

ــرض.  امل
4. يغــزو الفطــر األزهــار والشــماريخ الزهريــة وميكــن أن 

ينــزل ليصيــب حامــل النــورة  الزهــري )العرجــون أو مــا يســمى بالعســقة(.
أضرار األمطار على الثمار  

 يســبب املطــر أضــراراً للثمــار إذا ســقط يف أشــهر آب/ أغســطس، وأيلــول/ ســبتمبر، وتشــرين األول/ 
أكتوبــريف نصــف الكــرة الشــمالي، وكانــون الثانــي/ ينايــر، وشــباط/ فبرايــر ، وآذار/ مــارس يف نصــف 
الكــرة اجلنوبــي، كمــا تؤثــر علــى الثمــار إذا ســقطت قبــل نضــج  الثمــار، وتكــون األضــرار أشــد إذا أعقبتهــا 
رطوبــة عاليــة، ويكــون الضــرر أقــل إذا كانــت الثمــار يف دورالكمــري ودور البســر )اخلــالل(، وقــد تكــون 
األمطــار مفيــدة لغســلها مــن ذرات الرمــل والتــراب،ويف املناطــق الرطبــة يكــون التمر النــاجت يف الغالب لن، 
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أمــا يف املناطــق اجلافــة يكــون التمــر الناضــج يابــس جــاف القــوام. إن ســقوط األمطار اخلريفية والشــتوية 
املبكــرة يف بعــض مناطــق النخيــل وقبــل جنــي األصنــاف املتأخــرة يدفــع املزارعــون إلــى جنــي الثمــار قبــل 
اكتمــال نضجهــا حيــث تقطــع عــذوق التمــر ويتــم انضاجهــا صناعيــاً ويف بعــض املناطــق تســتعمل األغطيــة 

الورقيــة أو البالســتيكية حلمايــة الثمــار مــن األمطــار .
واجلــدول رقــم )14( يبــن درجــات تشــقق الثمــار والتبقــع والتحمــض يف الثمــار وبشــكل خــاص يف 
ــة املزروعــة يف  ــاف التجاري ــى األصن ــه عل ــة حيــث قــام 1933Nixon بتثبيــت مالحظات ــاف الطري األصن

محطــة التجــارب االمريكيــة الزراعيــة عنــد تعــرض ثمارهــا لتســاقط األمطــار.

جدول رقم 14. درجات مقاومة األصناف ألضرار األمطار يف مراحل الرطب والتمر

الصنف

درجة تشقق 
الثمار 

 (Splitting)
يحدث تشقق 
جلد الثمرة 

وحلمها

درجة تبقع الثمار 
(Fruit spots) بسبب اإلصابة 
بالفطريات التي تشجعها الرطوبة 

العالية, حيث تالحظ البقع البنية وتعفن 
قاعدة التمرة عند منطقة اتصالها 
بالقمع, وهذه حتدث بنهاية مرحلة 

اخلالل.

التخمر 
 (Fermentation)

 (Souring)والتحمض
ف مرحلتي الرطب والتمر 

حيث تتحول السكريات 
إلى كحول وحامض 

اخلليك  

خفيفةخفيفةمعتدلةالبرحي
قليل جداًخفيفةعاليةدقلة نور

مقاوممقاومحالوي

عالية حيث يحدث حتمض 
ف مرحلة الرطب وسط 
العذوق املزدحمة وميكن 

احلد منه بخف الشماريخ 
وسط العذوق وتهويتها

متوسطمتوسطمتوسطزهدي
خفيفةخفيفةمتوسطديري

متوسطقليلالبري
متوسط, يؤكل ف مرحلة 
البسر ميكن جنيه ف هذه 

املرحلة والتخلص من 
أضرار األمطار

خفيفةخفيفةخفيفةالقنطار
الفرسي 
(جاف)

خفيفةمتوسطةخفيفة
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ــو  ــا ه ــار ممــا يســبب تســاقطها، كم ــي للثم ــع النضــج الطبيع ــة مين ــة اجلوي ــاع نســبة الرطوب 1. ارتف
احلــال يف بعــض أصنــاف نخيــل التمــر يف املناطــق الســاحلية ومرتفعــة الرطوبــة 

Rotting 2. تعفن الثمار
Aspergillus niger ويسببه الفطر Calyx –end rot العفن األسود يسمى

ــة إلــى نســبة 25 % وعنــد املكافحــة  أهــم األمــراض التــي تصيــب ثمــار النخيــل حيــث تصــل اإلصاب
تنخفــض النســبة لتصــل إلــى 5 %، يصيــب الثمــار يف مرحلتــي اخلــالل )البســر( والرطــب ونــادراً مــا 
تظهــر اإلصابــة علــى الثمــار يف مرحلــة الكمــري )اخلــالل( والتمــر الناضــج، يســبب الفطــر تعفــن قــرب 
القمــع يظهــر علــى شــكل حلقــة غامقــة اللــون وخاصــة يف مرحلــة الرطــب ويــؤدي هــذا التعفــن قــرب 
القمــع إلــى تســاقط الثمــار كمــا أن اإلصابــة تســتمر بعــد جنــي الثمــار وخزنهــا وتعتمــد شــدة اإلصابــة 
علــى احملتــوى املائــي للثمــار املخزونــة وتظهــر اإلصابــة إذا كان احملتــوى املائــي للثمــار أعلــى مــن 2  % 

وتــزداد نســبة اإلصابــة مــع زيــادة احملتــوى املائــي للثمــار املخزنــة بدرجــة حــرارة الغرفــة وكمــا يلــي:

وينتشر هذا املرض يف العراق وأمريكا ودول املغرب العربي والسعودية والبحرين وسلطنة عمان
عفن ثمار النخيل

تشــبه أعــراض هــذا املــرض أعــراض العفــن األســود أعــاله وينتشــر يف جميــع مناطــق النخيــل عاليــة 
الرطوبــة بســبب قربهــا مــن الســواحل أو تســاقط األمطــار ويفضــل جنــي الثمــار مبكــرا أو زراعــة 

ــاف املبكــرة النضــج. األصن
Altenaria يسببه الفطر Side spot decay  تعفن الثمار اجلانبي

يســبب خســائر اقتصاديــة عنــد إصابتــه للثمــار أثنــاء النضــج حيــث يهاجــم الثمــار املجروحــة يف مرحــة 
اخلالل/البســر، ومرحلــة الرطــب حيــث تظهــر عليهــا بقــع ســوداء صغيــرة ثــم تتســع مكونــه بقعــة كبيــرة 

بيضاويــة أو دائريــة الشــكل داكنــة اللــون.
إن الفقد يف محصول التمر قد يصل بن 10 - 50 % نتيجة اإلصابة بأعفان الثمار وبن

1983Djerbi نســبة الفقــد يف اإلنتــاج يف صنفــي املجهــول ودقلــة نــور يف بعــض دول اإلنتــاج الرئيســة، 

حيــث بلغــت النســبة 10 - 40 % يف املجهــول ودقلــة نــور يف أمريــكا، و50 % يف دقلــة نــور يف تونــس، 

لإلصابةنسبة الرطوبة ف الثمار

221.9

232.6

249.2

2515.9

2629.1
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وكانــت املعاجلــه بالتغطيــة باألكيــاس الورقيــة، أمــا يف املغــرب فبلغــت النســبة 40 % يف املجهــول.
املعاجلات

1. اجلنــي املبكــر للثمــار يف املناطــق عاليــة الرطوبــة يف طــور اخلــالل لبعــض األصنــاف أو الرطــب الهامــد 
والعمــل علــى انضاجهــا صناعياً.

2. عدم إحداث أي أضرار ميكانيكية بالثمار
3. تصريف املياه وعدم تركها تتجمع يف أحواض النخيل

4. تغطية العذوق بأكياس ورقية حلمايتها من األمطار
5. وضع حلقات سلكية wire rings بن الشماريخ لتوفير التهوية للثمار

6. تعفيــر العــذوق مببيــدات مناســبة ملنــع اإلصابــات الفطريــة ومنهــا Malathion –Fermate وهــو 
ــام ــي الثمــار بــــ 7 - 10 أي ــل جن ــر قب ــى أن يوقــف التعفي ــت، عل ــون و5 % فرمي مركــب مــن 5 % مالثي

7. مكافحة النمل واحلشرات الناقلة للفطريات مببيدات سريع التأثير وخالية من أي أضرار صحية

تأثيرات الرطوبة اجلوية على أشجار النخيل
1. يف املناطــق  الســاحلية عاليــة الرطوبــة )البحريــن ورأس اخليمــة والدمــام، وســواحل ســلطنة عمــان( 
 ،)Dust Miteوينتشــر عنكبــوت الغبــار )حلــم الغبــار ، Graphiola phoenicis ينتشــر الفطــر املســمى
ويســمى غفــار يف ســلطنة عمــان وغبيــر يف اململكــة العربيــة الســعودية يف املناطــق الداخليــة البعيــدة 

عــن الســواحل وبالعكــس. 
 Graphiola Leaf Spot مرض التبقع الكرافيولي

يســمى هــذا املــرض أحيانــاً بالتفحــم الــكاذب أو الصــدأ الــكاذب وهــو مــن أكثــر أمراض النخيل انتشــاراً 
 ، Graphiola phoenicis خصوصــاً عنــد توفــر الرطوبــة العاليــة. يســبب املــرض الفطــر املســمى
يتميــز املــرض بظهــور بقــع صفــراء صغيــرة يف البدايــة علــى جانبــي اخلــوص وعلــى اجلريــد تتحــول بعد 
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ذلــك إلــى بثــرات ذات لــون أســود تكــون بــارزة فــوق ســطح اخلوصــة وتكــون بأعــداد كبيــرة.
يــؤدي املــرض إلــى اصفــرار الســعف ورمبــا جفافــه قبــل األوان، أي مــوت الســعف الفتــي، ينتشــر تبقــع 
األوراق الكرافيولــي يف دول اخلليــج واملغــرب العربــي والباكســتان والهنــد والواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ويف كافــة مناطــق زراعــة النخيــل عاليــة الرطوبــة، واملناطــق غزيــرة االمطــار، واملناطــق ذات الزراعــات 
الكثيفــة واملتقاربــة، وتظهــر اإلصابــة عــادة بعــد التقليــم، وشــوهد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى 
الفســائل النســيجية بكثــرة ويف بعــض املناطــق الزراعيــة علــى النخيــل املثمــر. وتــزداد نســبة اإلصابــة 
ــت نســبة  ــث كان ــان هــي اخلصــاب حي ــة يف ســلطنة عم ــاف املقاوم ــن األصن ــة، وم يف األوراق احلديث

اإلصابــة 1.47 % ثــم اخلــالص كان متوســط اإلصابــة 5.93 % )قنــاوي،2005(. 

 Brown Leaf Spot مرض تبقع األوراق البني
 Mycosphaerella tassiana يســمى االحتــراق الســريع وتبقــع اخلــوص األســمر يســببه الفطــر
ينتشــر يف دول املغــرب العربــي واملناطــق الســاحلية ونســبة اإلصابــة بــه تصــل إلــى 47 % تظهــر 
ــة  ــون البقع ــة بقــع ســوداء. يتحــول ل ــى هيئ ــد واالشــواك، عل ــى اخلــوص، واجلري أعــراض املــرض عل
إلــى األبيــض الشــاحب ويكــون حــواف البقعــة أســود محمــر والســطح مائــل إلــى البيــاض، وليــس لهــذا 

ــة. ــة اقتصادي املــرض أهمي
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 )Dust Mite( عنكبوت الغبار حلم الغبار
   Paratetranychus (Oligonychus) afrasiaticus Mcg االسم العلمي

يســمى هــذا احللــم بعنكبــوت الغبــار  ويســمى غفــار يف ســلطنة عمــان وغبيــر يف اململكــة العربيــة 
الســعودية وبوفــروة يف تونــس واجلزائــر. هــو مــن أشــد اآلفــات خطــورة علــى التمــور، إذ متتــص 
اليرقــات واحلوريــات والطــور الكامــل لهــذا احللــم العصــارة النباتيــة مــن الثمــار حيــث تبــدأ اإلصابــة 
مــن ناحيــة القمــع ثــم متتــد إلــى الطــرف اآلخــر. والثمــار املصابــة ال يكتمــل نضجهــا ومنوهــا، وتتحــول 
إلــى لــون بنــي محمــر عليهــا تشــققات عديــدة، ويصبــح ملمســها خشــناً فلينيــاً، وتغطــى الثمــار املصابــة 
بنســيج عنكبوتــي يفــرزه احللــم تلتصــق بــه ذرات التــراب ويظهــر التمــر مغبــراً، مــن هنــا جــاءت التســمية 
)عنكبــوت الغبــار(. وتختلــف أصنــاف التمــور يف حساســيتها لإلصابــة بهــذا احللــم، وتــزداد اإلصابــة 
عمومــاً يف املناطــق اجلافــة ومــع نقــص ميــاه الــري وإهمــال اخلدمــة. وقــد تصــل اخلســارة يف احملصــول 

يف األعــوام اجلافــة إلــى مــا يزيــد عــن 80 %. ولهــذا احللــم ســتة أجيــال.
)Constriction of fruits( تخصر الثمار

ــاً يف طــرف  ــة مــن النمــو الغيــر طبيعــي للثمــار حيــث يتوقــف امنــو وتطــور الثمــرة أو يكــون بطيئ حال
الثمــرة القريــب مــن القمــع  بســبب التعــرض إلــى ظــروف بيئيــة غيــر مناســبة تلــي ذلــك مرحلــة مــن 
النمــو الســريع ممــا يتســبب بوجــود اختنــاق حــول الثمــرة مبــا يشــبه اخلصــر ولكــن أيضــاً لوحــظ 
ظهــور التخصــر يف طــرف الثمــرة البعيــد عــن القمــع يف ثمــار أخــرى مــن النخيــل ويســبب تشــوه 
الثمــار وضعــف قيمتهــا التســويقية، وينتشــريف مناطــق انتشــار اإلصابــة بعنكبــوت الغبــار وتظهــر علــى 

  . )Dust Mite( األصنــاف احلساســة لإلصابــة بعنكبــوت الغبــار أو حلــم الغبــار
مسبباته:

▪ عوامل بيئية أو اختالالت فسيولوجية تؤثر على منو وتطور جزء من الثمرة 
▪ اإلصابة بالعناكب التي عادة تكون قرب قمع الثمرة



زراعة النخيل وإنتاج التمور يف األردن62

املهرجان الدولي األول للتمور األردنية - عمان - 2018

2. تكّون اجلذور الهوائية
 متتــاز نخلــة التمــر بقدرتهــا علــى تكويــن اجلذورالعرضيــة الهوائــي  علــى اجلــذع عنــد ترطيبــه باملــاء أو 
عنــد زراعــة النخيــل يف املناطــق املرتفعــة الرطوبــة، أو عنــد الــري بالــرش ومالمســة املــاء جلــذع النخلة، 
أن زيــادة الرطوبــة تســاعد علــى نشــوء اجلــذور الهوائيــة علــى جــذع النخلــة، وهــذه اجلــذور الهوائيــة 
تدفــع بقايــا الكــرب إلــى اخلــارج، ثــم بعــد ذلــك متــوت لعــدم مالمســتها لــألرض، ثــم تتكــون مجموعــة 
أخــرى، وهكــذا، وهــذه تســبب ضعــف قاعــدة الشــجرة ممــا قــد يســرع مــن ســقوطها نتيجــة لهبــوب 
الريــاح القويــة، لــذا يفضــل إزالــة اجلــذور الهوائيــة بســكن حــاد كلمــا ظهــرت ودفــن اجلــزء األســفل مــن 

الســاق بالتــراب، وترطيبــه لتشــجيع تكويــن اجلــذور وإســناد الســاق للحيلولــة دون ســقوطها.

تأثيرات الرطوبة على الثمار
1. إن انخفــاض الرطوبــة النســبية حــول الثمــار مــع هبــوب ريــاح جافــة وســاخنة يســبب اختــالل 
فســيولوجي بســبب ســرعة فقــد الرطوبــة ممــا يــؤدي إلــى قصــر مرحلــة الرطــب أو دخــول الثمــار يف 
مرحلــة التمــر مباشــرة دون املــرور مبرحلــة الرطــب كمــا يحصــل يف مناطــق شــمال الســودان وجنــوب 

مصــر حيــث تكــون الثمــار جافــة وشــديدة الصالبــة. 
2. ارتفــاع نســبة الرطوبــة يف الهــواء احمليــط يقلــل مــن فقــدان رطوبــة الثمــار ويــؤدي إلــى حــدوث خلــل 
فســيولوجي يف تطــور الثمــار بســبب صعوبــة التخلــص مــن الرطوبــة الزائــدة داخــل الثمــرة ممــا يــؤدي 
إلــى طــول مرحلــة الرطــب وتأخيــر النضــج  الطبيعــي للثمــار ممــا يســبب تســاقطها كمــا هــو احلــال 
يف بعــض أصنــاف نخيــل التمــر يف دول اخلليــج العربــي، وكذلــك ظهــور األضــرار الفســيولوجية مثــل:
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}Shrivel} (Fruit Wilting ذبول الثمار )احلشف
ــة دون  ــاف معين ــا وحتــدث هــذه الظاهــرة يف أصن ــم جفافه ــد ســطح الثمــرة ث ــول وانكمــاش وجتع ذب
غيرهــا ويحــدث يف مراحــل تطــور الثمــار مــن مرحلــة اجلمــري )اخلــالل( إلــى البســر )اخلــالل( 
والرطــب والتمــر، ويحــدث ذبــول الثمــار طبيعيــاً خــالل النهــار بســبب فقــدان املــاء مــن ســطح الثمــرة، 
ولكــن هــذه الثمــار تســتعيد حالتهــا الطبيعيــة ومحتواهــا الرطوبــي يف ســاعات الليــل، وذلــك الرتفــاع 
ــة  ــة التبخــر، ويالحــظ ذبــول الثمــار عــادة يف املرحل ــة النســبية حــول الثمــرة وانخفــاض عملي الرطوب
امللونــة اخلــالل )البســر(، وقبــل أن تصــل الثمــرة إلــى أقصــى حجــم لهــا )اكتمــال النمــو(، قبــل ذروة 
احتوائهــا علــى املــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة  وعلــى الســكريات. وهنــاك نوعــن مــن حالــة الذبــول يف 

الثمــار:
 Oryctes spp الذبول بفعل اإلصابة بحفارات العذوق

ــه  وهــذا مــن الســهل معرفتــه ومالحظتــه وتســبب احلشــرات ذبــول بعــض الشــماريخ أو العــذق بأكمل
وحســب الضــرر الــذي حتدثــه حشــرة حفــار عــذوق النخيــل) Fruit Stalk Borer( التــي  تتبــع عائلــة 
اجلعــال مــن اجلنــس أوريكتــس Oryctes وهنــاك أنــواع عديــدة مــن هــذا اجلنــس تهاجــم النخيــل يف 
العديــد مــن الــدول )الهنــد وباكســتان وإيــران واليمــن والعــراق، واألردن، والســعودية والبحريــن وقطــر 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة( توجــد العديــد مــن أنــواع اخلنافــس التــي تهاجــم عــذوق النخيــل ويطلــق 
ــة لونهــا بنــي مائــل للســواد والمــع وجســمها محــدب ورأســها  عليهــا حفــار العــذوق، واحلشــرة الكامل
صغيــر مدفــون يف مقدمــة احللقــة الصدريــة األولــى لهــا جيــل واحــد يف الســنة حيــث تظهــر احلشــرات 
الكاملــة يف شــهر إبريل/نيســان ويســتمر نشــاطها حتــى شــهر ســبتمبر/أيلول. تهاجــم احلشــرات 
ــة عــذوق النخيــل وتتغــذى عليهــا عــن طريــق حفــر أنفــاق ســطحية علــى طــول حامــل العــذوق  الكامل
ــف  ــة ممــا يســبب ضع ــاف جاف ــى شــكل ألي ــا عل ــات تغذيته ــى مخلف ــة وتبق ــص العصــارة النباتي ومتت
ــار وتنكمــش  ــار وتذبــل الثم ــل الثم ــل الريــاح وعــدم قدرتــه علــى حم ــذق وتعرضــه لالنكســار بفع الع
وتتجعــد وتتســاقط نســبة كبيــرة منهــا عنــد اهتــزاز العــذق بــأي حركــة، و تهاجــم الطلــع وتتغــذى عليهــا 
مســببة أضــراراً كبيــرة لألزهــار، تهاجــم خنافــس حفــارات العــذوق أيضــاً جريــد الســعف حيــث تتغــذي 
علــى اجلريــد وتعمــل فيــه أنفاقــاً عميقــة ممــا قــد يــؤدي إلــى كســر الســعفة وتدليهــا علــى النخلــة ومــن 

ثــم جفافهــا وميكــن أن تتغــذى علــى األجــزاء احليــة داخــل اجلــذع.
ــة  ــل الضعيفــة أو شــبه امليت ــة فهــي تعيــش داخــل ســيقان النخي اليرقــات ال تســبب أضــراراً اقتصادي
ــى قواعــد  ــا قــد تتغــذى عل ــة ولكنه ــة املتحلل ــادة العضوي ــة بامل ــة الغني أو حتــت ســطح األرض يف الترب
األوراق )الكــرب( املدفونــة حتــت ســطح التربــة وحتــدث بهــا حفــر عميقــة، احلشــرات الكاملــة ليليــة 
Nocturnal تطيــر وتنشــط ليــال بعــد الغــروب وتنجــذب بشــدة إلــى أي ضــوء صناعــي يف املزرعــة. 

ــوام األســمدة  ــزاوج يف أك ــد الت ــا بع ــل وضــع بيضه ــارات عــذوق النخي ــواع حف ــب أن ــاث أغل تفضــل إن
العضويــة واملخلفــات النباتيــة املتحللــة باملزرعــة كمــا أنهــا قــد تضــع بيضهــا بــن األليــاف عنــد قواعــد 

ــد والعراجــن.  اجلري
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الذبول بفعل العوامل البيئية والفسيولوجية ويرتبط بعدة عوامل منها:
1. طبيعة الصنف ومنو وتطور الثمار 

2. التغيير املفاجئ يف الظروف املناخية
3. ارتفاع درجات احلرارة وشدة اجلفاف والتغير يف نسبة الرطوبة وهبوب الرياح احلارة

4. عــدم انتظــام الــري، مــن حيــث كميــة امليــاه ووقــت الــري وعــدم حصــول النخلــة علــى الكميــة املناســبة 
مــن امليــاه خــالل فتــرة نضــج الثمــار

5. غزارة احلمل وكبر حجم العذوق
6. األضــرار امليكانيكيــة، إصابــة العــذوق الثمريــة بأضــرار ميكانيكيــة كحــدوث كســر أو التــواء أو متــزق 
يف احلامــل الثمــري )العرجــون( أثنــاء عمليــة التحديــر والتفريــد ممــا يســبب إغــالق األوعيــة الناقلــة 

املوصلــة للشــماريخ والثمــار
7. ســرعة النمــو، تــؤدي ســرعة منــو بعــض األصنــاف إلــى ســحب امليــاه إلــى ســعف القمــة الناميــة لكــي 
تســتمر يف النمــو وعنــد عــدم توفرهــا للقمــة الناميــة تضطــر لســحبها مــن العــذوق ممــا يســبب ذبولهــا.

أعراض اإلصابة
يظهــر الذبــول يف املرحلــة امللونــة اخلــالل )البســر(، علــى ســطح الثمــار جتعــد وانكمــاش، ثــم جتــف، 
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وتتحــول إلــى حشــف ال يصلــح إال كعلــف حيوانــي. ومتتــاز أنســجة الثمــرة اخلارجيــة يف مرحلــة اخلــالل 
ــال  ــة اكتم ــا مرحل ــاخ الثمــرة وبلوغه بحساســيتها الشــديدة للخــدوش واجلــروح والتمــزق بســبب انتف
ــاف  ــار بعــض األصن ــى ثم ــا )اخلــدر( عل ــق عليه ــي يطل ــار والت ــول الثم احلجــم، ولوحظــت ظاهــرة ذب
التــي جتنــى يف مرحلــة الرطــب، خاصــة إذا متــت هــذه العمليــة عنــد ارتفــاع درجــة احلــرارة، ينتشــر 
فيكافــة األقطــار التــي يتســم فيهــا اجلــو خــالل الصيــف باجلفــاف الشــديد، وارتفــاع درجــة احلــرارة 
ويســاعد علــى ذلــك قلــة ميــاه الــري )شــمال إفريقيــا، والســودان، ودول اخلليــج العربــي(، يســبب 
خســارة اقتصاديــة كبيــرة يف احملصــول لألصنــاف احلساســة )البرحــي يف العــراق، وغــرا والرزيــز يف 

اململكــة العربيــة الســعودية(.
 (Black nose( )الذنب األسود )األنف األسود

 إســوداد ذنــب أو طــرف الثمــرة وتظهــر اإلصابــة يف نهايــة املرحلــة اخلضــراء )الكمري/اخلــالل(، 
وبدايــة املرحلــة امللونــة )اخلالل/البســر( وهــي ظاهــرة فســيولوجية غيــر مرضيــة ســببها ارتفــاع 
ــار، وإجــراء  ــى الثم ــر عل ــاح الباك ــدى يف الصب ــم الن ــار، وتراك ــة النســبية يف اجلــو وحــول الثم الرطوب
اخلــف الشــديد، حيــث أن زيــادة ميــاه الــري يف الصيــف تســبب تشــقق بشــرة الثمــرة، وبشــكل خــاص يف 
املنطقــة القريبــة مــن القمــع بشــقوق عرضيــة يعقبهــا جفــاف، ومــوت الطبقــة حتــت البشــرة املتشــققة، 
ــا التســويقية،  ــل مــن قيمته ــا ويقل ــب الثمــار فيشــوه مظهرهــا ويخفــض نوعيته ــا. يصي واســوداد لونه
يصــل الفقــد الســنوي يف احلاصــل مــا بــن 5 – 50 %، تبلــغ نســبة اإلصابــة بهــذا الضــرر يف صنــف 
الســاير 7 % يف منطقــة البصــرة يف العــراق، وتــزداد مــع زيــادة الــري إلــى 85 %، ويف كاليفورنيــا تبلــغ 
اإلصابــة 5 % يف صنــف دقلــة نــور ترتفــع إلــى 50 % مــع ارتفــاع الرطوبــة، وأكثــر األصنــاف املصريــة 

حساســية لهــذا الضــرر هــو صنــف احليانــي.

Checking )التشطيب )الوشم
يصيــب ثمــار األصنــاف احلساســة )الكبــكاب، واخلــالص، ودقلــة نــور، واحليانــي، واملكتــوم، واحلــالوي( 
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وتكــون غيــر صاحلــة لالســتهالك البشــري، والتصديــر، ويعتبــر صنــف اخلنيــزي مــن األصنــاف 
املقاومــة ويحــدث بفعــل ارتفــاع نســبة الرطوبــة أثنــاء حتــول الثمــار مــن )املرحلــة اخلضــراء( إلــى 
)املرحلــة امللونــة(، وكذلــك تزاحــم الســعف والظــل الكثيــف علــى الثمــار، فالرطوبــة العاليةحــول الثمــار 
تســبب توقــف عمليــة التبخــر، ويرافــق ذلــك اســتمرار دخــول املــاء إلــى الثمــار ممــا يــؤدي إلــى تضخــم 
وانتفــاخ اخلاليــا حتــت القشــرة، فيحــدث تشــقق علــى شــكل خطــوط طوليــة أو أفقيــة رفيعــة ســمراء 
اللــون، ويكــون عمــق الشــق 16 خليــة، ومتــوت اخلاليــا احمليطــة بالشــق، وتــؤدي الشــقوق إلــى تصلــب 

القشــرة، وجفــاف الطبقــة اللحميــة، وانخفــاض نوعيــة الثمــار .

التقشر )انفصال القشرة( 
التقشــر)انفصال القشــرة( عبــارة عــن  حــدوث حالــة مــن االنتفــاخ البســيط يف الثمرة،أي انفصــال غالف الثمرة 
أو اجلــدار اخلارجــي ويســمى جلــد الثمــرة Exocarp or Epicarp وهــو يشــمل )نســيج القشــرة اخلارجيــة(  
ــة التمــر بشــكل  عــن اجلــزء اللحمــي مكونــة غــالف منفصــل وبنســبة 50 % وتالحــظ هــذه احلالــة يف مرحل
واضــح، ويجــب أن التزيــد نســبة التقشــر يف الصنــف الواحــد عــن 10 % عــدا أصنــاف اخلــالص والبرحــي 
واجلبــري وســلطانه حيــث تزيــد النســبة عــن 20 % وتختلــف األصنــاف فيمــا بينهــا يف ظهــور هــذه الصفــة التــي 
تتســبب تــردي نوعيتهــا، وتتميــز بعــض األصنــاف بوجــود فــراغ بــن اجلــزء اللحمــي للثمــرة وبــن البــذرة وقلــة 
ســمك اجلــزء اللحمــي بينمــا يتالشــى هــذا الفــراغ يف أصنــاف أخــرى مثــل )املجهول/اخلســتاوي/دقلة نــور /

املكتــوم /البــرمي(.
ينتشــر يف كافــة مناطــق زراعــة النخيــل ويف األصنــاف احلساســة وخاصــة صنــف اخلالص وجــش ربيع وحامتي 
وأبــو معــان والبرحــي، وســري، وصفــري، وأبــو العــذوق وهــي مــن الصفــات غيــر املرغوبــة يف الثمــار والتــي تقلــل 

مــن قيمتهــا التســويقية ويجعلهــا عرضــة للتعفــن وظهــور البلــورات الســكرية وتقلــل من قابليتهــا اخلزنية.



67 زراعة النخيل وإنتاج التمور يف األردن

املهرجان الدولي األول للتمور األردنية - عمان - 2018

املسببات
1( العامل الوراثي

توجــد أصنــاف ســهلة التقشــر وأخــرى مقاومــة ويعــزى ذلــك إلــى ســمك القشــرة وقــوة صالبتهــا ودرجــة 
جتعدهــا، وتالحــظ هــذه الظاهــرة يف العديــد مــن األصنــاف ولكــن بشــكل واضــح يف صنــف اخلــالص 
حيــث تكــون القشــرة رقيقــة يف املناطــق احلــارة وذات الرطوبــة املرتفعــة وكذلــك يف البرحــي حيــث يســتمر 
منــو القشــرة )جلــد الثمــرة( ويتوقــف منــو اللحــم، ورمبــا يعــود ذلــك للعوامــل الوراثيــة التــي تتحكــم بســمك 
القشــرة أو نحافتهــا وقــوة صالبتهــا أو جتعدهــا ونعومتهــا ومــن األصنــاف رفيعــة أو رقيقــة القشــرة 
)احلــالوي ونبتــة ســيف( ومتوســطة الســمك يف ثمــار اخلضــراوي والغليظــة أو ســميكة القشــرة )الزهــدي 
وجــش حبــش( وملتصقــه باللحــم يف ثمــار صنــف الدبــاس ومنفصلــة عــن اللحــم يف ثمــار أصنــاف 
ــو العــذوق، ومــن خــالل مراجعــة املعلومــات املتوفــرة يف املراجــع حــول ثمــار بعــض  خضــري، ســري، أب
األصنــاف وخاصــة قشــرة الثمــرة وســمك اللحــم مت جتميعهــا مــن قبــل الكاتــب يف اجلــدول رقــم )15(. 

سمك حلم قشرة الثمرةالصنف
نسبة األليافلون اللحمالثمرة

رفيعة ورقيقه تتجعد مع اللحم حالوي
قليلةأبيضمتوسطوأحياناً تنفصل عنه

قليلةأبيضمتوسطسميكة وملتصقه باللحمساير
قليلةأبيضسميكرقيقه ملتصقه باللحمبري

أبيض مشوب سميكمنفصله عن اللحم ومجعدةخضراوي
خاليبصفرة

اللحمخنيزي عن لالنفصال ومتيل مشوبسميكمجعدة أبيض
خاليبسمره

اللحمبومعان عن مشوبمتوسطمنفصله أبيض
قليلةبذهبي

باللحمديري قليلةأبيضمتوسطملتصقه
باللحمزهدي قليلةأبيضسميكملتصقه

ومكرمشهمجهول ومجعدة باللحم قليلةأبيضسميكملتصقه

اللحمسكري عن وتنفصل قليلةأبيضسميكتتكرمش
متوسطةأبيضمتوسطمنفصلةصقعي

سيف قليلةأبيضسميكملتصقةنبة

مشوبسميكمنفصلةحنظل أبيض
خاليبحمره

قليلةأبيضمتوسطمنفصلةشيشي
متوسطأبيضسميكمنفصلةحياني

ومنفصلةخالص خاليأبيضسميكرقيقة

جول رقم 15 مواصفات القشرة واللحم يف ثمار بعض األصناف املعروفة
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2( عوامل البيئة

درجــة احلــرارة: هنــاك اختــالف بــن كثافــة غــالف الثمــرة )القشــرة( وبــن كثافــة اللحــم ونتيجــة لذلــك 
تختلــف ســرعة اكتســاب وفقــدان احلــرارة بينهمــا حيــث أن هنــاك اختــالف يف درجــة احلــرارة بــن 
الليــل والنهــار وهــذا يؤثــر علــى متــدد وتقلــص غــالف الثمــرة، واجلــزء اللحمــي وتأثيرهــا علــى كثافــة 
النســيجن وبالتالــي انســالخ القشــرة عــن الثمــرة، وللتغيــرات يف درجــة احلــرارة أثنــاء موســم النمــو 
دور مهــم يف ظهــور االنتفــاخ والتشــقق لغــالف الثمــرة اخلارجــي بســبب اجلفــاف أو حصــول فــرق بــن 
درجــة حــرارة الهــواء احمليــط ودرجــة حــرارة الثمــرة كذلــك احلــرارة احلقليــة تؤثــر وتســبب التقشــر 
وتعــرف احلــرارة احلقليــة بكميــة احلــرارة الالزمــة خلفــض درجــة حــرارة احملصــول مــن درجــة حــرارة 
احلقــل إلــى درجــة حــرارة التخزيــن املطلوبــة وعــادة تكــون درجــة حــرارة احلقــل بــن 45 - 50 درجــة 
مئويــة بينمــا حــرارة املخــزن املبــرد تكــون 5 درجــة مئويــة فــال بــد مــن العمــل علــى تخفيــض تدريجــي 
للحــرارة يف الثمــار قبــل وضعهــا يف املخــزن وتســمى هــذه العمليــة Precooling حتــى اليحصــل 

انكمــاش يف حلــم الثمــرة وحتصــل انتفاخــات وتنفصــل القشــرة

الثمرةالصنف حلمقشرة سمك
اللحمالثمرة األليافلون نسبة

اللحمحالوي مع تتجعد ورقيقه رفيعة
عنه تنفصل قليلةأبيضمتوسطوأحياناً

باللحمساير وملتصقه قليلةأبيضمتوسطسميكة
باللحمبري ملتصقه قليلةأبيضسميكرقيقه

ومجعدةخضراوي اللحم عن مشوبسميكمنفصله أبيض
خاليبصفرة

أبيض مشوب سميكمجعدة ومتيل لالنفصال عن اللحمخنيزي
خاليبسمره

أبيض مشوب متوسطمنفصله عن اللحمبومعان
قليلةبذهبي

قليلةأبيضمتوسطملتصقه باللحمديري
قليلةأبيضسميكملتصقه باللحمزهدي

قليلةأبيضسميكملتصقه باللحم ومجعدة ومكرمشهمجهول

قليلةأبيضسميكتتكرمش وتنفصل عن اللحمسكري
متوسطةأبيضمتوسطمنفصلةصقعي

قليلةأبيضسميكملتصقةنبة سيف

أبيض مشوب سميكمنفصلةحنظل
خاليبحمره

قليلةأبيضمتوسطمنفصلةشيشي
متوسطأبيضسميكمنفصلةحياني

خاليأبيضسميكرقيقة ومنفصلةخالص
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الريــاح: لهــا دور مهــم يف زيــادة عمليــة فقــدان املــاء احلــر مــن الثمــار وكذلــك املــاء االســموزي وأن تزامن 
شــدة الريــاح مــع  ارتفــاع درجــات احلــرارة يســبب انفصــال القشــرة عــن لــب التمــرة وقــد تظهــر بعــض 

البلــورات الســكرية علــى الثمــار.
الرطوبــة: للمحتــوى الرطوبــي دور يف ذلــك وخاصــة اختــالف نســبة الرطوبــة يف غــالف الثمــرة  واجلزء 
اللحمــي دور يف حــدوث التقشــر، قــد يكــون الختــالف احملتــوى الرطوبــي والنشــاط املائــي داخــل الثمــرة 
بــن مراحــل النضــج املختلفــة الــدور األكبــر يف حــدوث التقشــر)الغامن،وآخرون2013(. فالرطوبــة يف 
الثمــار هــي عبــارة عــن مــاء يف ثــالث صــور، املــاء احلــر Free water وهــو املــاء املوجــود بالقــرب مــن 
ســطح الثمــرة ومــن القشــرة بشــكل خــاص ويتبخــر مــن الثمــرة عنــد تعرضهــا للحــرارة املباشــرة مــن 
خــالل أشــعة الشــمس ويفقــد مــن الثمــار بســهولة واملــاء األســموزي Osmosis water وهــو املــاء الــذي 
ــى املنخفضــة داخــل الثمــرة  ــة إل ــز العالي ــة مــن التراكي ــر األغشــية اخللوي ــا عب يتحــرك داخــل اخلالي
 Bound water وميكــن الســيطرة عليــه بعمليــة التجفيــف والصــورة األخيــرة للمــاء هــو املــاء املتحــد
ــار ونســبته بســيطة وأي  ــب الثم ــه يدخــل يف تركي ــه ألن ــه وإزاحت ــوع ال ميكــن الســيطرة علي وهــذا الن

تغييــر يف نســبته يعنــي تغييــر يف تركيــب الثمــرة.
Plasmolysis )البلزمة )االنكماش

ــي  ــاء نق ــت يف م ــإذا وضع ــدى واســع ف ــز اســموزية ذات م ــش يف تراكي ــن أن تعي ــة ميك ــة النباتي اخللي
تنتفــخ إلــى حــد معــن ولكنهــا ال تنفجــر وبفعــل ارتفــاع جهدهــا األســموزي فــإن املــاء يدخــل لهــا ويدفــع 
 Turgor غشــاء اخلليــة ضــد جدارهــا اخللــوي والضغــط املســؤول عــن ذلــك يســمى الضغــط االنتفاخــي
Pressure ولكــن اجلــدار اخللــوي صلــب فإنــه يولــد ضغــط معاكــس يســمى الضغــط اجلــداري وعنــد 

نقــص املــاء فــأول عالمــات نقــص االنتفــاخ املائــي للخاليــا ويكــون مظهرهــا ذابــاًل وتظهــر حالــة غيــر 
ــي خارجــي ســتمر  ــول مائ ــة يف محل ــد وضــع اخللي ــك عن ــح ذل ــة تســمى البلزمــة وميكــن توضي طبيعي

بثــالث حــاالت حســب فــرق اجلهــد:
ــول اخلارجــي منخفــض األســموزية  ــا يكــون احملل 1( يدخــل املــاء إلــى اخلليــة حتــى يتــم التعــادل وهن

ــة ومنتفخــة. ــة ممتلئ ــون اخللي ــادل تك ــد التع hypotonic وعن

.Isotonic 2( ال يحدث أي تغيير يف العالقات املائية ويكون احمللول اخلارجي متعادل األسموزية
ــا  ــى الصفــر وهن ــة إل ــول اخلارجــي وينخفــض جهــد ضغــط اخللي ــى احملل ــة إل ــاء مــن اخللي يخــرج امل
ــة  ــون اخللي ــي األســموزية Hypertonic وتك ــول اخلارجــي عال ــون احملل ــة ويك حتصــل ظاهــرة البلزم
مبلزمــة حيــث ينحســر الغشــاء اخللــوي وتنكمــش أجزائــه بعيــداً عــن جــدار اخلليــة وهنــا ميكــن تفســير 

التقشــر.
التربــة: لنــوع  التربــة دور كبيــر يف حــدوث ظاهــرة االنتفــاخ والتقشــر وتتزايــد هــذه االنتفاخــات 
والتقشــر يف التــرب الكلســية والتــي يتفاعــل فيهــا الكلــس مــع ســكري الكلوكــوز والفركتــوز مكونــا 
بلــورات ســكرية بهــا عنصــر++ ca علــى شــكل كالســيوم كلوكوزيــت وكالســيوم فركتوزيــت، وتظهــر هــذه 
ــاً  احلبــات الســكرية حتــت قشــرة الثمــرة ممــا يســبب انفصــال قشــرة الثمــرة عــن لــب الثمــرة محدث

ــاف وبالتالــي ظهــور االنتفاخــات أو التقشــر. بعــض اجلف
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Ca + + + glucose ----- ca glucosate

Ca + + + fructose ---- ca-fructosate

للتــرب الرمليــة فهــي األخــرى لهــا دور يف حــدوث هــذه الظاهــرة بســبب أن التــرب الرمليــة تفقــد امليــاه 
بســرعة مســببة جفــاف الثمــار وبالتالــي انفصــال قشــرة الثمــرة عــن لــب الثمــرة.

3( عمليات اخلدمة الزراعية املختلفة 

التلقيــح وتأثيــر حبــوب اللقــاح: إن نوعيــة اللقــاح وتوافقــه مــع الصنــف أمــر مهــم يف حيــاة الثمــرة ألن 
أي لقــاح لــه صفاتــه النوعيــة اخلاصــة واملتميــزة وراثيــاً والتــي لهــا عالقــة بالشــكل املظهــري للثمــرة 
phenotype وكذلــك بلونهــا ونكهتهــا )الطعــم + الرائحــة(، لــذا علــى املــزارع الــذي يرغــب يف احلصــول 

علــى ثمــار جيــدة ثمــار جيــدة أن يعتمــد لقــاح مــن شــجرة نخيــل ذكريــة معروفــة ومعتمــدة وال يعتمــد 
اللقــاح اخلليــط أو البــودرة  ألنهــا غيــر معروفــة األصــل وســتعطى حتمــاً ثمــار ذات صفــات رديئــة ومنهــا 

االنتفــاخ والتقشــر.
خــف الثمــار: مهمــة يف التقليــل مــن ظاهــرة االنتفــاخ والتقشــر، ويســبب اخلــف اجلائــر زيــادة نســبة 

ــار املنتفخــة Puffiness  وامللســوعة Blister like نتيجــة النفصــال القشــرة عــن اللحــم. الثم
امليــاه: للــري تأثيــر كبيــر علــى إنتاجيــة النخلــة عمومــاً وذلــك اعتمــاداً علــى )طريقــة الري/نوعيــة 
املياه/نوعيــة التربة/خبــرة املــزارع   مــن حيــث تعاملــه مــع النخيــل ســنوياً لتحديــد االحتياجــات/

ــة(. العوامــل املناخي
التســميد: اختــالل يف عمليــة التســميد يــؤدي إلــى اختــالل يف تكامــل الثمــرة ألن التســميد يزيــد 
ــة يف الثمــرة ويحســن مــن مواصفاتهــا ويعطيهــا متاســك وملعــان نتيجــة  ــة الذائب مــن العناصــر الصلب
امتالئهــا بفعــل تراكــم الســكريات واملــواد الســليلوزية والعناصــر املعدنيــة داخــل الثمــرة وبالتالــي عــدم 
ــى  ــة مــن 490 إل ــة الســماد البوتاســي املضــاف للترب ــادة كمي ظهــور )االنتفــاخ والتقشــر (. كمــا أن زي
980 وحــدة أدى إلــى إنتــاج ثمــار بهــا أقــل نســبة تقشــر الثمــار 0.6 % مقارنــة مبعاملــة القيــاس 72.7 

% )الواصــل وآخــرون2007(.
4(  معامــالت مــا بعــد اجلني

نقطــة التصــدع للثمــار Breaking point تؤثــر يف ســلوك املنتــج الغذائــي خاصــة عنــد تعرضــه 
ــى رشــاش مــاء  ــات الفــرز والتنظيــف والغســيل إل ــة فالتمــور تتعــرض خــالل عملي ــر قــوة معين لتأثي
قــوي يســبب تشــقق قشــرة الثمــرة ولهــذه النقطــة أثــر كبيــر عــن كبــس وتعبئــة التمــور حيــث ال يجــب 
أن تزيــد عــن احلــد األقصــى املســموح بــه لتفــادي التلــف امليكانيكــي الــذي يــؤدي إلــى متــزق قشــرة 

الثمــرة.  
ــى  ــور إل ــض التم ــي بتعري ــف احلقل ــل التجفي ــر أصحــاب بســاتن النخي ــور: يعتمــد أكث ــف التم جتفي
أشــعة الشــمس وهــذه العمليــة تســاعد علــى منــو بعــض اخلمائــر ممــا يســبب ظهــور هــذه الظاهــرة 

)االنتفــاخ( اجليــوب بســطح الثمــرة. 
تعقيــم التمــور باحلــرارة: اســتخدام احلــرارة املرتفعــة 60 درجــة مئويــة وملــدة 10ســاعات يف تعقيــم 

التمــور يــؤدي إلــى قتــل كافــة أطــوار احلشــرات ولكنــه يســبب ظاهــرة االنتفــاخ والتقشــر.
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 اخلــزن: إن عمليــة خــزن متــور الطريــة والنصــف اجلافــة يف املجمــدات )- 15 م – 18( درجــة مئويــة 
ثــم إخراجهــا لتوظيبهــا يف علــب ســتؤدي إلــى عمليــة انتفــاخ قشــرة التمــرة وانكمــاش اللــب نتيجــة 
عمليــة اإلذابــة و تعرضهــا إلــى الهــواء ممــا يســاعد علــى انفصــال قشــرة الثمــرة لبعــض أنــواع التمــور 
وظهــور بلــورات ثلجيــة ناعمــة علــى ســطح الثمــار هــذه البلــورات عنــد إذابتهــا بســرعة وجفــاف 

ســطح الثمــرة تســبب انتفاخــات. 
املعاجلات

1. اســتخدام حبــوب لقــاح مــن افحــل معروفــة املواصفــات، وكلمــا كانــت حيويــة اللقــاح عاليــة كلمــا 
أعطــى ثمــار جيــدة بالتوافــق مــع األزهــار األنثويــة وبالتالــي ثمــار جيــدة املظهــر ، وتكييــس األغاريــض 
فــور تنبيتهــا مباشــرة باألكيــاس الورقيــة املثقبــة ملــدة 2 - 3 أســابيع لضمــان احلصــول علــى أعلــى 
نســبة عقــد يف العــذوق والتبكيــر بالنضــج وانتظــام نضــج الثمــار وتناســقه األمــر الــذي ينعكــس 

إيجابــاً علــى تقليــل التفــاوت يف نضــج وجفــاف الثمــار. 
2. االهتمــام بــري النخيــل يف األيــام احلــارة جــداً وهنــا البــد مــن أن تكــون كميــة ميــاه الــري املضافــة 
متناســبة مــع درجــات احلــرارة أثنــاء املوســم امليــاه. لــذا يجــب وضــع برنامــج ري متناســب مــع صنــف 
ــة الرطــب وعــدم تــرك  ــة، ومراعــاة تقليــل عــدد الريــات عنــد بــدء حتــول الثمــار ملرحل وعمــر النخل
الثمــار لتجــف يف العــذوق علــى النخلــة لفتــرات طويلــة ممــا يزيــد مــن حــدة التقشــر وانكمــاش لــب 
ــة،  ــر مرغوب ــاً لدرجــات غي ــاً داكن ــى اكتســاب الثمــرة لون الثمــرة وانخفــاض معــدل وزنهــا إضافــة إل

واالســتفادة مــن حــرارة اجلــو الطبيعيــة لتقليــل رطوبــة الثمــار وتســهيل عمليــة جتفيفهــا.
3. وضــع برنامــج تســميد متناســب مــع صنــف وعمــر النخلــة، والتســميدالعضوي فــور إنتهــاء موســم 

جنــي التمــور
4. اجراء عملية خف الثمار ومبا يتناســب مع طبيع الصنف وقوة منو الشــجرة 

ــى ظهــور ظاهــرة  ــر عل ــا تأثي ــي( هــي األخــرى له ــة القطــف )اجلن ــى ظــروف عملي 5. الســيطرة عل
ــة وظــروف اخلــزن 5  ــاخ والتقشــر الن درجــة احلــرارة احلقــل تكــون بحــدود 45 درجــة مئوي االنتف
درجــة مئويــة فــال بــد مــن خفــض هــذه احلــرارة مــن 45 إلــى 5 درجــة مئويــة تدريجيــاً حتــى ال 
يحصــل انكمــاش يف لــب التمــرة وبالتالــي ظهــور هــذه االنتفاخــات حيــث تقفــع القشــرة إلــى األعلــى 

   Precooling  ــي ــد األول ــة تدعــى التبري يف بعــض مناطــق مــن غــالف التمــرة وهــذه العملي
6. ال بــد أن تكــون  عمليــة جتميــد الثمــار  حتــت ظــروف محكمــة واخلــزن اجليــد لــه دور يف تقليــل 
مــن هــذه الظاهــرة لــذا  يجــب تصميــم املخــازن ذات الظــروف اخلاصــة للتمــور مــن حيــث )درجــة 

احلرارة/الرطوبة/التهوية/التعقيــم(.
7. التجفيــف الصناعــي للتمــور حيــث تتــم الســيطرة علــى كميــة الهــواء الداخلــة إلــى املجفــف 
وحركتــه التــي تالمــس ســطوح التمــر ويفضــل اســتخدام حــزام ناقــل مــع شــافط مــن حتــت احلــزام 
لكــي يثبــت حبــة التمــر. أمــا درجــة حــرارة املجفــف فيفضــل أن ال تزيــد عــن 55 درجــة مئويــة وال 

ــة.  تقــل عــن 40 درجــة مئوي
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Lights الضوء
إشــعاع كهرومغناطيســي مرئــي للعــن البشــرية، يســير الضــوء مبوجــات  Electromagnetic أطوالهــا 
− 9 متــر، إلــى 700 

بــن 400 إلــى 750ملــي مايكــرون )نانــو ميتــر( 400 نانومتــر )nm( أو 400×10 
− 9 متــر، بــن األشــعة حتــت احلمــراء Infrared )املوجــات األطــول(، فــوق 750 

نانومتــر   700× 10 
نانومتــر واألشــعة فــوق البنفســجية Ultraviolet )املوجــات األقصــر( هــي دون 390 نانــو متــر . نخلــة 
التمــر مــن النباتــات وأشــجار الفاكهــة احملايــدة Neutral فيمــا يتعلــق بالفتــرة الضوئيــة الالزمــة 
للتزهيــر أي أنهــا ليســت مــن نباتــات النهــار القصيــر أو الطويــل وهــذا يعنــي حــدوث تكشــف البراعــم 
املوجــودة يف آبــاط األوراق إلــى إزهــار Bud Induction دون تأثرهــا بالفتــرة الضوئيــة ولكــن لكثافــة 
ــر  ــا بشــكل كبي ــي تعتمــد كفاءته ــي الت ــاء الضوئ ــة البن ــى عملي ــر عل ــر كبي ــه تأثي الضــوء وطــول موجات
علــى املســاحة الورقيــة املعرضــة للضــوء املباشــر، وهنــا يجــب أن تكــون الســعفة بكاملهــا معرضــة 
لضــوء الشــمس املباشــر دون أي تظليــل وقــد بينــت الدراســات أن الســعف املعــرض للضــوء بشــكل 
مباشــر أكثــر كفــاءة يف عمليــة التركيــب الضوئــي مــن الســعف املظلــل وبنســبة كبيــرة. وتعتمــد الســعة 
ــى قدرتهــا علــى حتويــل أكبــر قــدر ممكــن مــن  ــة )Capacity( عل ــة الكفــاءة اإلنتاجيــة للنخل اإلنتاجي
طاقــة الضــوء إلــى طاقــة كامنــة أو مخزونــة بصــورة كربوهيــدرات )سكريات/نشــا( بعمليــة التركيــب 
ــن  ــن م ــة )الســعف( وضمــن حدي ــم يف أوراق النخل ــة تت ــي )Photosynthesis(، وهــذه العملي الضوئ
شــدة اإلضــاءة األول هــو حــد التعويــض )Compensation( ويصــل إلــى 200 شــمعة ضوئيــة ال 
تســتفيد منــه األوراق ألن مــا تصنعــه األوراق مــن مــواد ســكرية يف عمليــة التركيــب الضوئــي يســتهلك 
ــة التركيــب الضوئــي  ــزداد ســرعة عملي ــادة شــدة الضــوء ت ــة التنفــس )Respiration(، ومــع زي بعملي
حتــى تصــل األوراق إلــى احلــد األعلــى مــن حتويــل الطاقــة الضوئيــة إلــى مــواد كربوهيدراتيــة، وتبقــى 
ســرعة التركيــب الضوئــي ثابتــة رغــم اســتمرار زيــادة شــدة اإلضــاءة خــالل ســاعات النهــار املشــمس، 
وهــذا يحــدث عنــد شــدة إضــاءة 5000 شــمعة وهــو مــا يســمى حــد التشــبع )Saturation(. إن شــدة 
ــى 12000 شــمعة صيفــاً  ــى أوراق النخيــل تصــل يف منتصــف النهــار إل أشــعة الشــمس الســاقطة عل

وهــو أكثــر مــن حاجــة النخلــة.  
Sun Scald  تأثير أشعة الشمس على الثمار لفحة أو لسعة الشمس

تؤثــر حــرارة الشــمس علــى الثمــار، فتســبب لهــا )لســعة الشــمس( ظهــور بقــع بنيــة جافــة جلديــة 
امللمــس خشــنة علــى ســطح الثمــرة املواجــه ألشــعة 
الشــمس وهــي مناطــق جافــة ميتــة مــن األنســجة 
تؤثــر علــى حجــم الثمــار أو طعمهــا، أمــا حلــم 
الثمــرة الــذي يوجــد حتــت هــذه البقــع فإنــه يتلــون 
بلــون قــامت، وينتــج عــن هــذه اإلصابــة ســقوط 
الثمــار أو تشــوه شــكلها، وتصبــح غيــر صاحلــة 
للتســويق. أن الثمــار املعرضــة ألشــعة الشــمس 

ــة. ــة عــن الثمــار املظلل ــا اإلصاب ــر فيه تكث
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تأثير الضوء على النمو
 يــزداد منــو األشــجار عنــد تعرضهــا لألشــعة احلمــراء 355 
الضــوء  امتصــاص  ألن  نانومتــر   440 والزرقــاء  نانومتــر 
عنــه  ينتــج  املنطقتــن ممــا  هاتــن  أشــده يف  علــى  يكــون 
زيــادة يف عمليــة التمثيــل الضوئــي، وبالتالــي زيــادة يف كميــة 
الكربوهيــدرات املســتعملة يف العمليــات احليويــة مثل انقســام 
اخلاليــا وتوســعها وامتصــاص العناصــر الغذائيــة وتكويــن 
البراعــم الزهريــة والزيــادة يف الطــول وتكويــن األوراق. وهــذا 
يجعلنــا نــدرك إن زراعــة نخلــة التمــر يف الظــل قــد ال يجعــل 
منوهــا طبيعيــاً حتــى يف أشــد الصحــاري حــرارة، وذلــك ألن 
ــى امتصــاص الضــوء  ــه املقــدرة عل ســعفها األخضــر ليــس ل
املنتشــر وإمنــا أشــعة الشــمس املباشــرة، ولذلــك ال يقــوم 
بوظيفتــه )بعمليــة التركيــب الضوئــي(، واملناطــق التــي تكثــر 

فيهــا الغيــوم ال تصلــح لزراعــة أشــجار النخيــل. والنمــو الطبيعــي الــذي تــدل عليــه اســتطالة القلبــة يحــدث 
غالبــاً يف الفتــرة مــا بــن غــروب الشــمس وشــروقها، كمــا تنمــو النخلــة بصــورة بطيئــة نهــاراً عنــد انحجــاب 
ــدأ  ــي تب ــرة الت ــا لألشــعة القصي ــد تعرضه ــاً عن ــوم، ويتوقــف منــو الســعف متام أشــعة الشــمس بســبب الغي
مــن اللــون البنفســجي وتنتهــي باألصفــر، أمــا املوجــات الطويلــة فتســاعد علــى النمــو وزيــادة عمليــة التمثيــل 
الضوئــي، ولذلــك يحــدث معظــم منــو أشــجار النخيــل أثنــاء الليــل أي مــا بــن غــروب الشــمس وشــروقها، إن 
تعــرض أشــجار النخيــل للظــل بســبب كونهــا حتــت أشــجار عاليــة أو جــدار يجعــل منوهــا غيــر طبيعيــاً، وأن 
أشــجار النخيــل التــي تتعــرض للظــل بســبب كثافــة الزراعــة أو حتــت أشــجار عاليــة فإنهــا متيــل باجتــاه الضــوء 
بفعــل ظاهــرة اإلنتحــاء الضوئــي photo tropism ولذلــك نالحــظ  إنحنــاء وميالن النخلــة يف األماكن املظللة.

الرياح
ال تؤثــر الريــاح علــى شــجرة النخيــل الناميــة بصــورة طبيعيــة ألن تركيــب أجــزاء النخلــة يســاعد علــى مقاومــة 
العواصــف الشــديدة، فاجلــذور متعمقــة يف األرض ومنتشــرة ملســافات كبيــرة مبــا يشــبه حبــال اخليمــة. 
واجلــذع مــرن وقــوي ومتــن، والســعف ال تؤثــر فيــه الريــاح الشــديدة إذا كان ســليماً، إال أن الريــاح الشــديدة 

تســبب أضــراراً ميكانيكيــة ألشــجار النخيــل يف احلــاالت التاليــة:
1. إذا كانت الشجرة ضعيفة.

ــة  ــة بسوســة النخيــل احلمــراء Red Palm Weevil أو سوســة النخيــل الهندي 2. إذا كانــت الشــجرة مصاب
Indian palm weevil أو سوســة النخيــل اآلســيوية Asian palm weevil( واإلصابــة بحفــار ســاق النخيــل 

The Longhorn Date Palm Borer ذو القــرون الطويلــة
3. إذا أزيلت الفسائل دفعة واحدة من حول النخلة األم.

4. إذا اســتعملت طريقــة الــري بالتنقيــط منــذ إنشــاء البســتان، ألن هــذه الطريقــة حتــدد منــو اجلــذور بالطبقة 
الســطحية فقط.
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)The Longhorn Date Palm Borer( حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة
Pseudophilus testaceus    :االسم العلمي

الطــور الضــار هــو اليرقــي، أمــا احلشــرات الكاملــة فدورهــا التــزاوج تنتشــر احلشــرة يف أشــجار 
النخيــل الضعيفــة واملتقدمــة يف العمــر، كمــا أن الرطوبــة العاليــة عامــل مهــم يف زيــادة شــدة اإلصابــة، 
لهــذه الشــجرة جيــل واحــد يف الســنة والطــور اليرقــي ميتــد بــن 10 - 11 شــهر، حتفــر يرقــات هــذه 
احلشــرة يف قواعــد الســعف األخضــر )الكــرب(، وكذلــك داخــل قواعــد األوراق )الكــرب( علــى اجلــذع، 
ويســتدل علــى اإلصابــة عــن طريــق وجــود مــادة ســائلة بنيــة تفرزهــا النخلــة نتيجــة لدخــول اليرقــات 
إلــى الســاق أمــا احلشــرات الكاملــة فيقتصــر ضررهــا علــى متزيقهــا لبعــض األنســجة عنــد خروجهــا. 
ــل مــن عمــر الشــجرة، ومــن إنتاجهــا، وتخفــض مــن  ــة بحفــار ســاق النخيــل تقل وعمومــاً فــإن اإلصاب
نوعيــة اخلشــب عنــد اســتعماله يف الصناعــة، ومتهــد طريقــاً ملموســاً لإلصابــة بسوســة النخيــل 

احلمــراء مــن خــالل الشــقوق التــي يصنعهــا احلفــار.
 اليرقــات املوجــودة يف رأس النخلــة تنتقــل مــن كربــة إلــى أخــرى إلــى أن تتعــذر. أمــا اليرقــات املوجــودة 
يف الســاق فتحفــر أنفاقــاً متجهــة غالبــاً إلــى األســفل نحــو قاعــدة النخلــة. ويف الربيــع وخــالل شــهر 
آذار/ مــارس أو نيســان/أبريل حتفــر هــذه اليرقــات باجتــاه اخلــارج بالقــرب مــن ســطح اجلــذع حيــث 
حتفــر لهــا نفقــاً طوليــاً ومبطنــاً مــن الداخــل بنــواجت تغذيتهــا مــن النشــارة والبــراز للتعــذر فيهــا. 
وعمومــاً فــإن الثلــث الســفلي مــن جــذع النخلــة أكثــر عرضــة لإلصابــة مــن الثلــث األوســط أو العلــوي، 
كمــا أن النخيــل املهمــل الــذي لــم يتــم تقليمــه يكــون أكثــر عرضــة لإلصابــة مــن النخيــل الــذي جتــرى 
عليــه عمليــات التقليــم. ويســتغرق الطــور اليرقــي حوالــي عشــرة شــهور، وأمــا الطــور العــذري فيســتغرق 
حوالــي 20 يومــاً ومــن ثــم تظهــر احلشــرات الكاملــة خــالل شــهر أيــار/ مايــو إلــى شــهر متــوز/ يوليــو، 
وبهــذا فــإن اجليــل الواحــد لهــذه احلشــرة يســتغرق مــن 11 – 12 شــهراً. ميضــي حفــار الســاق فتــرة 

الشــتاء بالطــور اليرقــي يف األعمــار الثانيــة والثالثــة وبنســبة قليلــة يف العمــر األول.

أضرار الرياح الشديدة   
1. هبــوب الريــاح الســاخنة واجلافــة خــالل األيــام األخيــرة مــن موســم االزهــار والتلقيــح يــؤدي إلــى 

جفــاف ميســم وقلــم الزهــرة ممــا يســبب إعاقــة عمليــة التلقيــح وفشــلها وتكــون ثمــار الشــيص.
2. تسبب تساقط األزهار والثمار الصغيرة .
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3. تســبب الريــاح القويــة اجلافــة اختــالل عمليــة التــوازن املائــي نتيجــة لزيــادة ســرعة عمليــة النتــح 
علــى عمليــة االمتصــاص ممــا ينتــج عنــه غلــق الثغــور وانخفــاض عمليــة البنــاء الضوئــي وبالتالــي رداءة 

الثمــار وتســاقطها وقلــة احلاصــل.
4. تصطدم الثمار بالسعف مما ينتج عنه بقع سوداء على الثمار. 

5. الريــاح احململــة باألتربــة قــد تســبب تراكــم األتربــة علــى املياســم وانخفــاض نســبة العقــد وتــؤدي 
إلــى انخفــاض القيمــة االقتصاديــة للثمــار بســبب التصــاق الرمــال بالثمــار يف مرحلتــي الرطــب والتمــر 

نتيجــة العواصــف الرمليــة، وجتعلهــا غيــر صاحلــة لالســتهالك.  
V- cuts and crosscuts( .6( يف العــرق الوســطي )اجلريــد( لــألوراق نتيجــة لضــرر ميكانيكــي 
ــة  ــه جروحــاً بســيطة يف حاف ــج عن ــة ممــا ينت ــك األوراق احلديث ــاح الشــديدة وحتري ــوب الري ــد هب عن
العــرق الوســطي، وعنــد اكتمــال منــو الورقــة والســعفة تصبــح هــذه اجلــروح ثلمــة أو قطعــاً كبيــراً علــى 

جانــب العــرق الوســطي.
7. تســبب الريــاح انقصــاف أو كســر العرجــون أو احلامــل الزهــري وهــذا يحــدث نتيجــة لتكســر احلــزم 
الوعائيــة الداخليــة للحامــل الزهــري يف مراحــل النمــو األولــى ممــا ينتــج عنــه حــز بســيط أو قطــع كامل 
للعرجــون، وهــذا يتســبب يف ذبــول وجفــاف الثمــار وحتولهــا إلــى حشــف. القطــع العرضي)انقصــاف 
ــكا  ــل يف أمري ــى أشــجار النخي ــة عل العراجــن(Crosscuts تســبب هــذه الظاهــرة أضــراراً اقتصادي
والعــراق وباكســتان وفلســطن وتظهــر احلالــة علــى شــكل حــز أو قطــع أملــس يف أنســجة اجلــزء 
الســفلي مــن العرجــون كمــا لــو كانــت قطعــت بســكن حــاد ونتيجــة لذلــك الثمــار املوجــودة علــى العــذق 
تذبــل وال تنضــج طبيعيــاً وتكــون رديئــة النوعيــة وغيــر صاحلــة لــألكل. واملســبب لهــذا الضــرر خلــل أو 
عيــب تشــريحيAnatomical defect  حيــث لوحــظ يف أنســجة العرجــون أو الســعفة فراغــات داخليــة 
ــاء اســتطالة العرجــون أو الســعفة وهــذا القطــع العرضــي  عقيمــة تــؤدي إلــى كســور يف األنســجة أثن
شــائع يف األصنــاف ذات قواعــد األوراق املزدحمــة )الكــرب املتزاحــم( ويــزداد هــذا الضــرر مــع تقــدم 
عمــر النخلــة واألصنــاف احلساســة هــي )الســاير واخلضــراوي( أمــا األصنــاف املقاومــة فهــي )دقلــة 

نــور والديــري واحلــالوي واملكتــوم(.
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 Dust Mite( ــار ــم الغب ــار حل ــوت الغب ــل عنكب ــد مــن احلشــرات مث ــاح  يف نقــل العدي 8. تســاعد الري
)بوفــروة( وفراشــة التمــر واحلشــرة القشــرية مــن منطقــة إلــى أخــرى أو مــن بســتان إلــى أخــر.

 (White End( )9. زيادة اإلصابة بالضرر الفسلجي أبو خشيم )الذنب األبيض
10. يســمى الذنــب األبيــض أو ابيضــاض الذنــب، ويف العــراق يســمى يف البصــرة )أبــو خشــيم(، ويف 

املنطقــة الوســطى وبغــداد )كســب(، ويف ســلطنة عمــان ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة 
العربيــة الســعودية ويســمى )أبــو طويــق( ويف مصــر وغيرهــا مــن مناطــق زراعــة النخيــل، وهوجفــاف 
وتصلــب جــزء الثمــرة القريــب مــن القمــع علــى شــكل حلقــة فاحتــة اللــون ميتــد اتســاعها حســب شــدة 
اإلصابــة، ويحصــل هــذا التصلــب بســبب توقــف منــو اخلاليــا يف هــذه املنطقــة يف مرحلتــي اخلــالل، 
والرطــب. ويســتمر حتــى مرحلــة التمــر، واإلصابــة بهــذا الضــرر ال يحــدث نتيجــة ملســببات مرضيــة 
)فطريــات، بكتريــا، فيروســات( وال حشــرية بــل هــي ظاهــرة فســلجية ســببها الظــروف اجلويــة وبشــكل 
خــاص احلــرارة والريــاح اجلافــة، وتظهــر يف العــراق علــى العديــد مــن األصنــاف وبشــكٍل خــاص صنــف 
احلــالوي الــذي يعــد أحــد أصنــاف االقتصاديــة الــذي تنتشــر زراعتــه يف محافظــة البصــرة ومعظــم 
متــور هــذا الصنــف تصــدر إلــى خــارج العــراق معبــأة بالصناديــق الكرتونيــة أو اخلشــبية ولكــن الثمــار 
تصــاب ســنوياً بهــذا الضــرر بنســبة تتــراوح مــا بــن 25 – 30 %، وقــد تصــل النســبة ويف بعــض 
ــراوح مــا بــن  ــة بــن ثمــار العــذق الواحــد، إذ تت ــف نســبة اإلصاب ــى 40 – 60 %.  تختل الســنوات إل
6 – 20 % يف الشــماريخ اخلارجيــة، و1 – 9 % يف الشــماريخ الداخليــة للعــذق، كمــا تتــراوح نســبة 
اإلصابــة يف البســاتن القريبــة مــن األنهــار ومصــادر الــري مــا بــن 8 – 13 %، ويف البســاتن البعيــدة 
مــا بــن 20 – 70 %، ويســبب هــذا الضــرر انخفاضــاً يف القيمــة االقتصاديــة للتمــور املصابــة، حيــث 
يبلــغ ســعر الطــن مــن التمــور غيــر املصابــة ســبعة أضعــاف ســعر الطــن مــن التمــور املصابــة، وتظهــر 
اإلصابــة علــى صنــف النغــال يف ســلطنة عمــان وصنفــي الشيشــي والصقعــي يف اململكــة العربيــة 
الســعودية، ويف صنــف املجهــول )املدجــول( Medgool ، وصنــف الصعيــدي يف مصــر، وتظهــر اإلصابــة 
بهــذا الضــرر يف العديــد مــن الــدول العربيــة وعلــى أصنــاف مختلفــة  ولوحظــت يف  املغــرب، وليبيــا، 

والواليــات املتحــدة األمريكيــة. 
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املسببات
ــة اخلضــراء  ــة اجلمــري )اخلــالل( وهــي املرحل ــاف خــالل مرحل ــث أن اجلف ــري، حي ــاه ال ــة مي 1. قل
يــؤدي إلــى زيــادة نســبة اإلصابــة بهــذا الضــرر بنســبة أكبــر ممــا لــو تعرضــت الثمــار لنقــص ميــاه الــري، 

واجلفــاف يف مرحلتــي )البســر( اخلــالل، والرطــب.
2. طول فترة اجلفاف، والظروف املناخية احلارة تزيد من نسبة اإلصابة بهذا الضرر.
3. هبوب الرياح الشمالية احلارة اجلافة يف مرحلة حتول الثمار من الرطب إلى التمر.
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الفصل الثالث
واقع زراعة النخيل وإنتاج التمور يف األردن

زراعة النخيــل يف األردن ليســت جديــدة بــل لهــا جــذور وامتــدادات تاريخيــة قدميــة، فمدينــة العقبــة 
األردنيــة عرفــت زراعــة النخيــل قبــل امليــالد بثالثــة آالف ســنة وهنــاك العديــد مــن الشــواهد التاريخيــة 
عــن  تــراث  النخلــة يف العقبــة البلــدة الصغيــرة الغافيــة علــى شــاطئ البحــر األحمــر منــذ ثالثــة آالف 
عــام، ُعــرف النخيــل مصــدراً لصناعــة بســطها وســاللها، و شــجرة النخيــل   تــوأم مدينــة العقبــة 
التــي ولــدت معهــا، فهــي مــن أقــدم شــجر املدينــة، وواحــدة مــن معالــم تراثهــا و رأســمال اقتصــاد 
ســكانها تعــود عالقــة أهــل العقبــة وارتباطهــم بالنخــل وزراعتــه إلــى عهــود ســحيقة،  منــذ ثالثــة 
آالف عــام تقريبــاً، حيــث كان االســم القــدمي الــذي يطلــق علــى العقبــة هــو )أيلــوت( وتعنــي )شــجرة 
النخيــل املقدســة( ممــا يؤكــد أنهــا كانــت تعــج بشــجر النخيــل وغيــره حتــى اشــتهرت، وحســب املؤرخــن 
ــل  ــى وجــود النخي ــة عل ــي( غــرب املدين ــل اخلليف ــة يف )ت ــات األثري ــث كشــفت احلفري ــن، حي والباحث
واســتعماله علــى نطــاق واســع  قبــل أكثــر مــن خمســة آالف عــام، حيــث عثــر علــى ليــف النخيــل وســعف 
النخيــل وبقايــا ســالل وآثــار حصــر مــن الســعف ملونــة وحبــال مصنوعــة مــن نســيج النخيــل يعتقــد 
أنهــا تــدل علــى اســتخدامها يف صناعــة قــوارب الصيــد، وبعــد انتقــال املدينــة مــن موقعهــا يف الغــرب 
إلــى الشــرق مــن موقعهــا احلالــي( نقــل أهالــي العقبــة نخيلهــم معهــم وقامــوا بزراعتــه علــى الشــاطئ 
الشــرقي مــن ســاحل البحــر. النخلــة حتتــل مكانــاً مميــزاً يف تــراث أهــل املدينــة، فهــي الشــجرة التــي 
يســتطيبون ثمرهــا ومنهــا يصنعــون بســطهم، وهــي طعــام وفاكهــة البــر بالنســبة لهــم، ترفــد مــا يجــود 
بــه بحرهــم وماؤهــم(. وهــي جــزء مــن حياتهــم، و لــم يكتفــوا بزراعتهــا يف بســاتينهم، التــي كانــوا 
يســمونها )احلفيــرة(، بــل زرعوهــا يف وســط بيوتهــم، وأطلقــوا عليهــا أفضــل أســماء النســاء، فنادوهــا 

ــى، وصبحــة، وزهــرة، وســلمى. )الرواشــدة،2007(. بليل
▪  لــم تكــن النخلــة مجــرد زينــة يف البيــت، والشــوارع  بــل احتلــت مكانــاً يف املنــزل ال توجــد زاويــة إال 
وفيهــا النخلــة أو بعضــاً منهــا، فهــي ظــل البــدوي قدميــاً يف ترحالــه، ورطبــه اجلنيــة يف إقامتــه، وهــي 
ــع ســالل طعامــه، وأدوات صيــده، ومتاعــه، ومــن ســعفها  ــاث والريــاش، فمــن ســعفها صن ــاع واألث املت

بنــى بيتــه وعريشــه.
▪ ينتظــر  مــزارع العقبــة التمــر مــن النخلــة كمــا ينتظــر املولــود، فــإذا مــا بــدت الثمــار بالظهــور أســرع 
إليهــا فقلمهــا ولقحهــا بالطلــع واعتنــى بهــا حتــى ينضــج مترهــا، ويتحــول موســم جنــي التمــر يف 
الصيــف إلــى عيــد وعــرس فولكلــوري، حيــث يعــد أهالــي العقبــة العــدة لهــذا اليــوم ويتجهــزون لــه قبــل 
أيــام مــن قدومــه، وإذا مــا أشــرقت شــمس ذلــك اليــوم خــرج اجلميــع إلــى حفائرهــم واصطحبــوا النســاء 
واألوالد والطعــام والســالل، فيتســلق الرجــال النخيــل وتنشــغل النســاء بإعــداد الطعــام ويتراكــض 
األطفــال يف احلقــول فرحــن بهــذا العيــد، وبعــد قطــف التمــر يتــم جتميعــه علــى احلصــر، ثــم فــرزه 
حســب نوعــه وحالتــه وبعــد ذلــك يتــم تقســيمه علــى الورثــة والشــركاء حســب التقاليــد املتعــارف عليهــا، 
وبعــد تقســيم التمــر يحمــل كل واحــد نصيبــه يف ســالله ثــم يتفقــد جيرانــه وأصدقــاءه وأقربــاءه ممــن 
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ال ميلكــون نخيــاًل فيدفــع إليهــم جــزًء مــن نصيبــه ثــم يتهــادون ويتبادلــون التمــر بينهــم، وقــد يســتمر 
موســم القطــاف عــدة أيــام.

▪ لــم يكــن موســم القطــاف هــذا يقتصــر علــى )أهــل العقبــة( فقــط بــل كان يتعداهــم إلــى جيرانهــم 
مــن أهــل الباديــة، فهــم شــركاء أهالــي العقبــة يف النخــل، ويف موســم القطــاف يتوافــد البــدو مــن 
الصحــارى والبــوادي املجــاورة فيجتمعــون يف العقبــة ويضربــون خيامهــم وســط املدينــة يف )ســيح أبــو 
ــة  ــي العقب ــازل، ويوقــدون الضيــوف نيرانهــم ويجتمــع أهال ــل واملن ســالمة( وهــي ســاحة وســط النخي
معهــم ويســتضيفونهم لعــدة أيــام، يحيــون خاللهــا ليالــي الصيــف بالرقــص والغنــاء والســامر والدحيــة 
ــوري  ــى عــرس فلكل ــة والسمســمية فيتحــول موســم قطــاف التمــر إل ــى الرباب والرفيحــي والعــزف عل

رائــع. 
▪ ميثــل موســم جنــي التمــر مناســبة ألهــل العقبــة وجيرانهــم، للتجــارة والبيــع، يأتــي البــدوي بســمنه 
وماشــيته وصوفــه فيبيعهــا ألهالــي العقبــة ويشــتري بأثمانهــا القمــاش واألرز والطحــن وغيــره، كمــا 
كانــت تعقــد يف هــذا املوســم التقليــدي الصفقــات التجاريــة فيفــك الراهــن رهنــه ويبيــع البــدوي جــزًء 
مــن بضاعتــه. ويف املوســم تبــرم العهــود، وتوثــق، وتعقــد جلســات الصلــح وتســوى اخلالفــات وتطيــب 
اخلواطــر، وبعــد قطــاف البلــح يتقاســم الشــركاء نصيبهــم حســب مــا يتفقــون عليــه فيحمــل البــدوي 
متــره ويطــوي خيمتــه ويطفــئ نــاره وينطلــق عائــدا إلــى مضاربــه منهيــا بذلــك هــذا العــرس الفلكلــوري 

اجلميــل، علــى أمــل العــودة يف العــام التالــي.
▪  يقــوم أهالــي العقبــة بصناعــة العديــد مــن األدوات مــن شــجر النخيــل كاملكانــس، والتــي تصنــع 
مــن اجلريــد الناضــج وذلــك بقطــع اجلريــدة ثــالث قطــع وبطــول 60 ســم وتوضــع هــذه القطــع فــوق 
بعضهــا البعــض ويجمــع الســعف باجتــاه واحــد ويربــط علــى شــكل خصــل ويقــص أطرافهــا لتصبــح 
متســاوية وتســتعمل بعــد يومــن عندمــا جتــف، والزعفــة وهــي جريــدة كاملــة جتفــف وينــزع الســعف 
الســفلي منهــا وتســتعمل لتنظيــف اجلــدران العاليــة والزوايــا املرتفعــة والســقوف، واملنشــة، وهــي اجلــزء 
العلــوي مــن اجلريــدة الناضجــة حيــث تقــص بطــول 40 ســم وينــزع الســعف الســفلي ويبقــي العلــوي 
لطــرد الذبــاب واحلشــرات، إضافــة إلــى املــراوح املصنوعــة مــن ســعف اجلريــد غيــر الناضــج والــذي 
يكــون يف وســط النخلــة، واحلصــر، والتــي تصنــع مــن جريــد النخــل غيــر الناضــج وذلــك بفتــح وفصــل 
الســعف عــن بعضــه وإذا كانــت الســعفة عريضــة تقســم قســمن وتعمــل ضفيــرة احلصيــرة مــن )17( 
ســعفة وبطــول يتــراوح بــن )30 - 40( باعــا وتســمى الطــواف ومــن ثــم يقــص الطــواف بطــول باعــن 
وتخــاط بالشــلق علــى شــكل صفــوف بجانــب بعضهــا. أمــا املرجونــة، فتصنــع مــن اجلريــد غيــر الناضــج 
ــة األحجــام  ــال مختلف ــف للحمــام وصناعــة حب ــف النخــل كلي ــز واســتعملوا لي وتســتعمل حلفــظ اخلب
وكذلــك حلشــو الوســائد والفرشــات وحطــب للنــار، إضافــة إلــى اســتخدام خشــب اجلريــد يف ســقف 

املبانــي والهيــش والكراســي وأراجيــح األطفــال.
تطور زراعة النخيل

التوســع واالهتمــام بزراعــة النخيــل شــهد اهتمامــاً وانطالقــاً حقيقيــاً مــن قبــل جاللــة امللــك الراحــل 
احلســن بــن طــالل )رحمــه اهلل( يف ســبعينيات القــرن املاضــي، يف عــام 1985 بــدأ عــدد مــن املزارعــن 
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بزراعــة نخيــل التمــور يف األردن، لكــن االهتمــام والتوســع بزراعــة النخيــل كاســتثمار اقتصــادي بــدء 
يف تســعينات القــرن املاضــي، وتزايــدت املســاحات املزروعــة بشــكل متســارع وخاصــة بعــد عــام 2000 
واجلــدول رقــم )16( يوضــح تطــور زيــادة املســاحة املزروعــة بالنخيــل وعلــى مســتوى اململكــة منــذ عــام 

1995 وحتــى عــام 2011

ويــزرع يف األردن أصنــاف املجهــول والبرحــي وأعــداد قليلــة مــن األصنــاف األخــرى يف مناطــق وادي 
األردن ووادي عربــة واألزرق والعقبــة والقويــرة )الروابــدة،2018(، وميكــن متابعــة تطــور زراعــة النخيــل 
وأعــداد األشــجار واملســاحات املزرعــة واألشــجار املثمــرة وإنتاجيتهــا خــالل الســنوات 2005 -  2016 
حيــث يلخــص اجلــدول رقــم )17( املعلومــات املفصلــة حيــث يالحــظ أن عــدد أشــجار النخيــل  يف عــام 
2005 كان 93,184   ألــف نخلــة منهــا 65,566  نخلــة مثمــرة تنتــج 3,114.90  طــن مــن التمــور 

تضاعــف الرقــم يف األعــداد املزروعــة إلــى مــا يقــارب  ثــالث أضعــاف بعــد خمــس ســنوات عــام 2010 
ــاج 11,240.60 طــن  ــغ اإلنت ــة مثمــرة وبل ــة منهــا 232,619 نخل حيــث أصبــح العــدد 269,528  نخل
ويف عــام 2016 تضاعــف العــدد عــن عــام 2010 ليصــل عــدد األشــجار املزروعــة إلــى 484,193 نخلــة 
ــور 25,223.20 طــن، وهــذا التســارع  ــن التم ــاج الســنوي م ــغ اإلنت ــرة وبل ــة مثم ــا 225,700 نخل منه
والزيــادة يف أعــداد النخيــل دليــل علــى االهتمــام الكبيــر بزراعــة هــذه الشــجرة وأيضــاً علــى مردودهــا 

االقتصــادي.
ــى أن  ــة الهاشــمية عــام 2017 تشــير إل ــات عــن  زراعــة النخيــل  يف اململكــة األردني وآخــر اإلحصائي
عــدد النخيــل الكلــي وصــل نصــف مليــون نخلــة مزروعــة علــى مســاحة بلغــت 35 ألــف دومن وبلــغ 
أعــداد النخيــل املثمــرة 300 ألــف نخلــة  ووصــل عــدد املــزارع يف عمــوم مناطــق زراعــة النخيــل إلــى  
300 مزرعــة واألصنــاف املزروعــة هــي املجهــول والبرحــي بالدرجــة الرئيســة يضــاف لهــا أعــداد قليلــة 

مــن األصنــاف األخــرى املتنوعــة بلغــت إنتاجيــة النخلــة الواحــدة لصنــف املجهــول 70 - 100 كــغ، أمــا 
إنتاجيــة صنــف البرحــي فوصلــت إلــى 250 كــغ، ووصــل إنتــاج األردن مــن التمــور إلــى 25 ألــف طــن 

جدول رقم 16. تطوراملساحات املزروعه بالنخيل خالل الفترة 1995 - 2011

املساحة /الدونالسنة

19952194

19982498

20017478

200412362

200718000

201124974
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ُصــدر منهــا مــا يقــارب 7 آالف طــن )حــداد،2018 ، ويصــدر األردن املجهــول إلــى اإلمــارات، الكويــت، 
تركيــا، لبنــان، مصــر، وبريطانيــا.

مناطق زراعة النخيل 
تــزرع أشــجار نخيــل التمــر يف غــور األردن علــى طــول امتــداد احلــد الغربــي للمملكــة ويف مناطــق 
القويــرة، والغــور الشــمالي )الشــونة الشــمالية( والغــور االوســط )الكرامــة وديرعال، والشــونة اجلنوبية( 
والغــور اجلنوبــي )غــور الصــايف، العقبــة، وبئــر مذكــور( باإلضافــة إلــى شــرق األردن يف منطقــة األزرق 
يف قســميه الشــمالي واجلنوبــي حيــث يــزرع البرحــي ويف مدينــة العقبــة )قويــرة(، واملواقــع الرئيســية 
لزراعــة النخيــل تتركــز زراعــة يف وادي األردن والعقبــة وبنســبة 85 % مــن إجمالــي املســاحة املزروعــة 
وتوجــد مناطــق واعــدة ومالئمــة لزراعــة النخيــل مثــل محافظــة معــان، وميكــن توزيــع النخيــل يف 

اململكــة حســب احملافظــات لعــام 2017 كمــا مبــن يف اجلــدول رقــم )18(.

جدول رقم 17. ملخص تطور زراعة النخيل خالل السنوات 2005 - 2016

عدد االشجار الكلي السنة
(الف نخله)

عدد النخيل املثمر 
(الف نخله)

املساحة 
(الف دون)

االنتاج السنوي 
(طن)

200593,18465,5666,148.003,114.90

200698,65669,3516,560.003,964.80

2007250,576139,69315,727.206,531.80

2008259,240149,59816,373.207,436.50

2009264,407190,49716,681.209,680.90

2010269,528232,61917,079.2011,240.60

2011285,620234,04817,690.2011,213.40

2012297,145220,08318,397.2010,416.70

2013304,735222,34021,519.8011,980.70

2014330,032184,79822,219.709,763.60

2015477,833332,63726,690.6020,140.70

2016484,193225,70027,115.5025,223.20
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• أنظمة زراعة النخيل يف األردن
تتميــز أنظمــة زراعــة النخيــل يف الوطــن العربــي بعــدة أمنــاط زراعيــة كمــا بينهــا )ابراهيــم،2008(، 

وهــي:
1. النظام املكثف/ هذا النظام تتواجد فيه ثالث طبقات )مستويات( زراعية هي:

▪ املستوى األول )ومتثله أشجار نخيل التمر(.
▪ املستوى الثاني )ومتثله األشجار املثمرة(.

▪ املستوى الثالث )ومتثله الزراعة التحتية، محاصيل احلبوب، واخلضراوات، و احملاصيل العلفية(.
2. النظام املتسع/  تتواجد فيه طبقتن أو مستوين زراعين، هما:

▪ املستوى األول )ومتثله أشجار نخيل التمر(.
▪ املستوى الثاني )ومتثله الزراعة التحتية، ومحاصيل احلبوب، واخلضراوات، واحملاصيل العلفية(.

3. النظام األحادي/ زراعة أشجار النخيل فقط.
4. النظــام املختلــط / الزراعــة املختلطــة لنخيــل التمــر واألشــجار املثمــرة واحملاصيــل )اخلضــراوات، 

واحلبــوب، واألعــالف(.
5. الزراعة على حواف املزارع /  زراعة النخيل كمصدات للرياح حلماية احملاصيل املختلفة.

أمــا نظــام زراعــة النخيــل يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية، فقــد ابتــدأ بالنظــام املكثــف أول األمــر 
ــى وجــود النظــام املتســع  ــى إل ــل وانته ــع النخي ــل م ــة وبعــض احملاصي بزراعــة بعــض أشــجار  الفاكه
ولكــن اآلن النظــام الســائد يف معظــم مــزارع النخيــل هــو األحــادي أي زراعــة نخيــل التمــر فقــط مــع 
ســيادة الزراعــة األحاديــة يف عمــوم املــزارع أي التركيــز و زراعــة صنــف واحــد وهــو املجهــول يف معظــم 
املــزارع أو صنفــن همــا البرحــي واملجهــول، أو البرحــي لوحــده يف بعــض املــزارع، وتوجــد بعــض املــزارع 

احملــدوده التــي تتنــوع فيهــا األصنــاف.

جدول رقم 18 . توزيع النخيل حسب مناطق زراعته وعدداألشجار يف كل منطقة وإنتاجيتها

عدد اشجار النخيل املنطقة
االنتاج من التمور / عدد األشجار املثمرةالكلي

طن

51033401605020الشونة الشمالية

116164649456494.5دير عال

201397395244545.2الشونة اجلنوبية

36225337273710االزرق

الغور الصاف (االغوار 
97623043334.7اجلنوبية)

59826345154141.8العقبة
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أصناف النخيل يف األردن
ــة  ــرة نســبياً واملســتوردة مــن دول ــاف املكث ــد مــن األصن ــة الههاشــمية العدي ــة األردني تنتشــر يف اململك
اإلمــارات العربيــة املتحــدة إضافــة إلــى أصنــاف محليــة وأصنــاف جلبــت مــن الــدول املجــاورة وتأقلمــت 
داخــل األردن ويوجــد 46 صنفــاً أنثويــاً مــوزع علــى املــزارع املنتشــرة يف اململكــة بنســب مختلفــة وهنــاك 
15 صنفــاً هــي األكثــر شــيوعاً مبينــة يف اجلــدول رقــم )19( ومناطــق انتشــارها وكميــة اإلنتــاج الســنوي 

لهــا ومرحلــة اســتهالك الثمــار )العوايــده، 2008(.

عدد الصنف
اإلنتاج (كغ/مناطق االنتشاراملزارع

مرحلة موعد النضجنخلة)
االستهالك

72البرحي
البلقاء, إربد, 

العقبة, الكرك, 
الزرقاء, معان

خالل (بسر/بلح) متوسط-متأخر120-80
رطب - متر

40مجهول
البلقاء, العقبة, 

مترمتأخر70-80إربد

رطبمبكر100-130البلقاء, إربد19أحمر طالل

16دقلة نور
البلقاء, العقبة, 

مترمتوسط -متأخر60-80إربد

13خالص
البلقاء, إربد, 
معان, الكرك, 
العقبة,الزرقاء

رطب- مترمتوسط60-40

100إربد, البلقاء13حلوة

10حياني
البلقاء,العقبة, 

بسر/بلح -رطبمبكر75-150الزرقاء

9زهدي
البلقاء,الزرقاء, 

رطب -مترمتوسط70-90العقبة

100إربد, البلقاء7أصفر كارب

7خضراوي
البلقاء, إربد, 
رطب-مترمتوسط التبكير40-60الزرقاء

إربدزغلول مترمتوسطالبلقاء, بلح بسر

البلقاءمكتومي مترمتأخرإربد, رطب

ملوكي البلقاءأحمر إربد,

البلقاءحالوي

جدول رقم 19 . أصناف النخيل، وانتشارها، ومعدل إنتاج الشجرة )كغ( يف األردن.
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ويتضح من اجلدول رقم 19:
1. صنــف البرحــي واملجهــول همــا األكثــر انتشــاراً يف األردن والبرحــي أكثــر األصنــاف إنتاجــاً، يليــه 
ــا  ــاف انتشــاراً فهم ــل األصن ــا أق ــاف املزروعــة يف األردن أم ــدم األصن ــن أق ــا م ــول وهم ــف املجه صن

حــالوي وأحمــر ملوكــي.
2. أن اكبــر عــدد مــن مــزارع النخيــل يوجــد يف محافظــة البلقــاء حيــث يوجــد بهــا 53 مزرعــة تليهــا 

محافظــة إربــد وأن جميــع األصنــاف منتشــرة يف البلقــاء وإربــد.
ــه  ــزرع بنســبة 34 %، يلي ــاف املذكــرة املنتشــرة يف مــزارع األردن فهــي غنامــي وي 3. أمــا أهــم األصن

فحــل املجهــول 23 %، وبويــر 4.9 %، وفــارد 4.9 %.
وحســب آخــر اإلحصــاءات لعــام 2017 يوجــد 500 ألــف نخلــة يف األردن منهــا 400 ألــف نخلــة مــن 

صنــف املجهــول و65 ألــف نخلــة مــن صنــف البرحــي و35 ألــف نخلــة متنوعــه، وكمــا يلــي:    

أصناف أردنية مسجلة
تنفــذ شــركة مــزارع البركــة مشــروع اســتنباط أصنــاف جديــدة مــن نخيــل التمــر مــن خــالل جتربــة مســتمرة 
لزراعــة البــذور حيــث متكنــت الشــركة والول مــرة يف األردن مــن حتديــد مواصفــات خمســة أصنــاف 
جديــدة مــن نخيــل التمــر مت تســجيلها بأســماء أردنيــة يف وزارة الزراعــة، ومت عمــل بصمــة جينيــه لهــذه 
األصنــاف يف املختبــرات الفرنســية  )Eurofins( وتتجــه النيــة اآلن إلكثارهــا بتقنيــة الزراعــة النســيجية 
ومــن ثــم نشــرها علــى نطــاق واســع بعــد أن أثبتــت متيزهــا يف املواصفــات الثمريــة وثمــار جميــع ألصنــاف 

عددالصنف
االنتشاراملزارع كغمناطق اإلنتاج

النضجنخلة مرحلةموعد
االستهالك

البرحي
إربد, البلقاء,
الكرك, العقبة,
معان الزرقاء,

متأخر بلحمتوسط بسر خالل
متر رطب

العقبة,مجهول البلقاء,
مترمتأخرإربد

طالل إربدأحمر رطبمبكرالبلقاء,

نور العقبة,دقلة البلقاء,
متأخرإربد مترمتوسط

خالص
إربد, البلقاء,
الكرك, معان,
العقبة,الزرقاء

مترمتوسط رطب

البلقاءحلوة إربد,

البلقاء,العقبة,حياني
رطبمبكرالزرقاء بلح بسر

البلقاء,الزرقاء,زهدي
مترمتوسطالعقبة رطب

كارب البلقاءأصفر إربد,

إربد,خضراوي البلقاء,
التبكيرالزرقاء مترمتوسط رطب

بسر/بلح -مترمتوسط80-100البلقاء, إربد6زغلول

رطب -مترمتأخر40-60إربد, البلقاء6مكتومي

70إربد, البلقاء4أحمر ملوكي

50البلقاء4حالوي

اإلنتاج (طن)عدد األشجار املثمرةعدداالشجار الكليالصنف

400000182049.616384.46313مجهول

65000292505850برحي

35000157502011.73687اخرى

50000022705024246اجملموع

)املهندس أنور حداد، رئيس جمعية التمور األردنية 2018(
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التــي تــؤكل رطبــاً ومتــراً والتفاصيــل مبينــة كمايلــي:

 كذلــك اســتطاعت الشــركة اســتنباط نخلــة مذكــرة مــن أصــول بذريــة باســم فحــل البركــة والــذي تكيــف 
مــع بيئــة األزرق الصحراويــة والبــاردة ليــاًل نســبياً ومتيــز بإنتــاج حبــوب لقــاح عاليــة احليويــة ومتوافقــة 

جينيــاً بشــكل كبيــر مــع معظــم أصنــاف التمــور املعروفــة وخاصــة البرحــي واملجهــول.   
أصناف اقتصادية

ــذري،  ــار الب ــى اإلكث ــه املختلفــة، وهــذا يعــود إل ــل التمــر يف مناطــق زراعت ــاف نخي ــف عــدد أصن يختل
حيــث أصبحــت هــذه األصنــاف يف تزايــد مســتمر، ونتجــت أصنــاف مــن طريقــة اإلكثــار هــذه بلغــت 
الشــهرة العامليــة، ومنهــا الفــرض يف عمــان، والبرنــي يف اجلزيــرة العربيــة، والبــر حــي يف العــراق، 
واملجهــول يف املغــرب. ويتــراوح عــدد األصنــاف املعروفــة يف الــدول العربيــة مــا بــن 36 صنفــاً يف 
مصــر، و650 يف العــراق، ولكــن األصنــاف ذات القيمــة االقتصاديــة يتــراوح عددهــا مــا بــن 50-10  
صنفــاً مــن هــذه األصنــاف وحســب األصنــاف املعروفــة يف كل دولــة، ويالحــظ انتشــار بعــض األصنــاف 
يف أكثــر مــن دولــة عربيــة، وبشــكل خــاص الــدول املتجــاورة، وسنســتعرض بعــض األصنــاف االقتصاديــة 

علــى مســتوى العالــم وبعــض الــدول العربيــة.
Barhee, Barhi, Birhi صنف البرحي

مــن أجــود األصنــاف يف العالــم وهــو مــن األصنــاف العراقيــة احللــوة وذلــك خللــو ثمارهــا مــن املــادة 
العفصيــة القابضــة يف مرحلــة اخلــالل )البســر ( إلــى مرحلــة التمــر ممــا مييــزه عــن األصنــاف األخــرى 
ــر مناطــق  ــذا انتشــرت يف أكث ــم ل ــر يف العال ــه كبي ــال علي ــاً، متــراً، زاد اإلقب ــؤكل خــالالً، رطب ــث ي حي
العــراق وتعــدى ذلــك إلــى دول اخلليــج العربــي، إيــران، األردن، مصــر، والســودان  وأمريــكا، ودول 
شــمال أفريقيــا، والهنــد وأســتراليا، وتايالنــد، وجنــوب أفريقيــا وقــد أطلــق علــى هــذه النخلــة وصنفهــا 
اجلديــد )برحــي( لنموهــا يف أرض البــراح، وذكــر عبــد اجلبــار بكــر يف كتابــه نخلــة التمــر)1972( نقــاًل 
عــن الشــيخ عبــد القــادر بــاش أعيــان عــن أصــل تســمية نخلــة البرحــي أو )صنــف البرحــي( الــذي جتــود 
ــت  ــة( نبت ــة )دكل ــا دقل ــأن أصله ــر ب ــث ذك ــم حي ــه يف العــراق ويف العال ــز بجودت ــه وإنتاجــه ويتمي زراعت
مــن فســيل النــوى قبــل مائــة ســنة تقريبــاً يف أرض البصــرة الطيبــة وقبــل ذلــك لــم تكــن معلومــة وأول 

عدد األشجار املثمرةعدد األشجار الكليالصنف

54زين البركة

77زايد البركة 

31عبد ال البركة 

11نبري

66الياسمي 
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ــات أبــي اخلصيــب املعلومــة يف البصــرة. ظهــر عندهــم  ظهورهــا كان عنــد أســرة آل زيــدان مــن بيوت
هــذا النــوع )غيبانــي( أي مــن النــواة يف أرض مســتجدة مــن جبــل بعــد أن ازيحــت تربتــه  فصــارت أرضــاً 
براحــاً أو أرضــاً ومــن املصادفــة فــإن بــذرة أو نــواة مــن نــوى التمــر قــد نبتــت يف تلــك األرض البــراح 
ومنــت بشــكل جيــد وامتــازت بنشــاطها وحيويتهــا وجمــال منظرهــا وكان الفســيل يزهــو بســعفه وشــكله 
ومتانــة جذعــه وملــا أعجبهــم شــكله ومنظــره لفــت انتباههــم إليــه فاعتنــوا بــه والحظــوه فاعتنــوا بهــا 
حتــى حــان وقــت اثمارهــا فأعطــت ثمــرا لــم يســبق أن شــاهدوا لــه مثيــاًل يف اجلــودة، فأخــذوا يعتنــون 
بتحويــل فســائله بأوقاتهــا حتــى تكاثــرت فســائله عندهــم واخــذت شــهرته عنــد املالكــن واملزارعــن 
ــاً  ــزرع يف بســتانه عــدداً كافي ــم ي ــق مــالك ل ــم يب ــر يف بســاتن البصــرة فل ــى أن أخــذ يتكاث تنتشــر إل
لســد حاجتــه للرطــب واألكل وبعدهــا أخــذت شــهرته تنتقــل إلــى بغــداد وبقيــة مناطــق العــراق التــي 
يــزرع فيهــا النخــل ونقــل مــن فســائله اآلن آالف كثيــرة حتــى أصبحــت بغــداد وضواحيهــا تفــوق البصــرة 
مبقــدار نخيــل البرحــي الــذي نقــل إليهــا )العباســي، 1964(. ولــم تكــن البرحيــة معروفــه عنــد أهــل  
القصيــم بــل لــم يعرفوهــا إلــى أن أحضــر عبــداهلل بــن محمــد البســام مــن أهــل عنيــزة فرخــن منهــا 
وضعهمــا يف زبيلــن مــع ترابهمــا طبعــاً، متعادلــن، وحمــل معهمــا قربــاً مــن املــاء علــى بعيــر آخــر 
يســقيهما منهــا طــول الطريــق علــى ظهــور اإلبــل مــن البصــرة إلــى عنيــزة، وذلــك قبــل وجــود النقــل 
بالســيارات .وقــد غرســهما يف نخــل لــه يف عنيــزة، فكانتــا أول  برحيتــن  غرســت يف القصيــم، بــل يف 

جنــد كلهــا وذلــك عــام )  1310هـــــ(.
الصفات الثمرية

1. عــدد الشــماريخ يف العــذق الواحــد يصــل إلــى 142 شــمراخ، ومعــدل طــول الشــمراخ يتــراوح بــن 
35 – 78 ســم.

2. معــدل عــدد األزهــار يف الشــمراخ الواحــد 40 – 54 زهــرة، ويصــل عــدد الثمــار املتوقعــة يف العــذق 
5960 ثمــرة.

3. احلامل الثمري )العسقه/العرجون( عريض وطويل وقوي.
4.  الثمــار يف دور اخلــالل )البســر( صفــراء فاقعــة متيــل إلــى اللــون املشمشــي، وخاليــة مــن املــذاق 
ــة لالســتدارة، ويف طــرف ذنــب الثمــرة تبــرز ندبــة  العفصــي القابــض، شــكلها بيضــوي، والثمــرة مائل
امليســم بوضــع مائــل، ولــون الثمــرة يف مرحلــة التمــر كهرمانــي مســمر بغبــره شــمعية خفيفــة، وقشــرة 
الثمــرة متوســطة الســمك ملتصقــة باللحــم أو منفصلــة عنهــا علــى هيئــة فقاعــة ســمك اللحــم 5 – 6 

مم.
5. طعــم الثمــرة: لذيــذ وتــؤكل يف دور اخلــالل )البســر( فهــي حلــوة املــذاق، والرطــب ذات طعــم ممتــاز، 

ويف التمــر فاخــرة املــذاق، والرطــب والتمــر للبرحــي مــن أجــود أنــواع التمــور.
6. قوام اللحم: لن زبدي شفاف، خاٍل من األلياف تقريباً.

7. قمع الثمرة: صغير إلى متوسط مسطح بحافظة عريضة.
املواصفات العامة

1. تتميــز  بجــذع غليــظ ومتــن، و ســعفها أخضــر اللــون وملــاع  وبغبــرة شــمعية ومنحنــي قليــاًل، وطــول 
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الســعفة 3.8 متــر إلــى 4.45 متــر.
2. رأس النخلــة مندمجــة الوســط )الــرأس( ويضــم عــدد كبيــر مــن الســعف الطويــل ومجاميــع الســعف 

القــدمي واحلديــث متقاربــة وانحنــاء الســعف قليــل إلــى متوســط ويــزداد عنــد طــرف الســعف.
3. موعد االزهار / مبكر إلى وسط املوسم، وموعد نضج الثمار/ متوسط التبكير أو التأخير

4.  تتحمل اجلفاف ومتوسطة التحمل للصقيع.
5. يــزرع يف كافــة املناطــق عــدا املناطــق الســاحلية عاليــة الرطوبــة حيــث ميكــن أن يجنــى فيهــا مبرحلــة 

البسر.
6. تستجيب الثمار للخزن املبرد وحتت التجميد.

7. إنتاجية نخلة البرحي 150 إلى 200 كيلو غرام .
8. عدد الفسائل التي  تنتجها نخلة البرحي ما بن 6 إلى 8 فسائل .

9. اإلصابة بظاهرة ميالن رأس نخلة البرحي.

مواعيد اإلزهار والتلقيح ومراحل  البسر والرطب، التمر واجلني لصنف البرحي حسب منطقة 

املوقع
موعد 
اإلزهار 
بداية 
الطلع

موعد 
التلقيح

موعد 
مرحلة 
اخلالل 
(البسر)

موعد 
مرحلة 
الرطب

موعد 
مرحلة 
التمر

موعد 
املالحظاتاجلني

القويرة/
جنوب 
األردن

آذار /شباط
تشرين أيلولنيسان

األول
ينضج 
صناعيا

يجنى 
بسر ف 
أواخر 
شهر 
أيلول

األزرق
الشمالي
األردن شرق

آذارشباط
تشرينأيلولنيسان

األول
ينضج
صناعيا

يجنى
ف بسر
شهر
أيلول

بعض ف
يتأخر املواسم
أسابيع ثالثة
التلقيح موعد
هذا عن
التاريخ

األغوار
الوسطى
الشونة
اجلنوبية

ينضجأيلولآبآذارشباط
صناعيا

يجنى
بسر
أواخر
آب
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شذوذ البرحي )Barhi disorder( ميالن رأس نخلة البرحي
املســبب: صفــة وراثيــة تتمثــل بضعــف فســيولوجي يظهــر مــع تقــدم األشــجار بالنمــو حيــث ال تظهــر يف 
األشــجار بعمــر 5 ســنوات فأقــل، وإمنــا يف األشــجار بعمــر 10 ســنوات فأكثــر وخاصــة يف الفتــرة مــا 

بــن عمــر 13 - 15 ســنة.
أعــراض اإلصابــة: ينحنــي رأس النخلــة بزاويــة يتــراوح قدرهــا مــا بــن 5 – 90 درجــة، ويقســم أنحنــاء 

الــرأس إلــى عــدة أقســام حســب درجــة اإلنحنــاء، وكمــا يلــي:

يكــون إنحنــاء أو ميــالن رأس النخلــة نحــو اجلنــوب أو الشــرق أو الغــرب، وال مييــل نحــو الشــمال 
إطالقــاً، ودرجــة اإلنحنــاء نحــو اجلنــوب أو اجلنــوب الشــرقي تكــون يف 80 % مــن األشــجار املصابــة 
ــاء، ويكــون اإلنحنــاء يف األنســجة فــوق القمــة الناميــة التــي تبقــى بوضــع قائــم، وبحالــة  بهــذا اإلنحن

ــة. طبيعي
االنتشار: أينما يوجد صنف البرحي.

األهميــة االقتصاديــة: األشــجار املصابــة تنتــج عــدداً قليــاًل مــن العــذوق، وباســتمرار اإلنحنــاء، وعــدم 
معاجلتــه قــد متــوت النخلــة.

املوقع
موعد
اإلزهار
بداية
الطلع

موعد
التلقيح

موعد
مرحلة
اخلالل
البسر

موعد
مرحلة
الرطب

موعد
مرحلة
التمر

موعد
املالحظاتاجلني

القويرة
جنوب
األردن

آذارشباط
تشرينأيلولنيسان

األول
ينضج
صناعيا

يجنى
ف بسر
أواخر
شهر
أيلول

األزرق 
الشمالي 
شرق األردن

آذار/شباط
تشرين أيلولنيسان

األول
ينضج 
صناعيا

يجنى 
بسر ف 
شهر 
أيلول

ف بعض 
املواسم  يتأخر 
ثالثة أسابيع  
موعد التلقيح 

عن هذا 
التاريخ

األغوار 
الوسطى/ 

الشونة 
اجلنوبية

ينضج أيلولآبآذارشباط
صناعيا

يجنى 
بسر 
أواخر 
آب

املصدر )مدير مزارع البركة، املهندس محمود التميمي، 2018(

نسبة اإلصابةزاوية االنحناء (درجة)

550 - 10

30 -   560 -   2

60 - 3037 -   6

90 - 6010 -   2
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املقاومة:
• إجراء عملية تقليم للسعف، وإزالة العذوق من جهة امليالن خللق حالة من التوازن.

ــل ميكــن  ــاء، خاصــة وأن للبرحــي عرجــون طوي ــة عكــس جهــة اإلنحن ــع العــذوق يف رأس النخل • توزي
التحكــم بــه.

• االهتمام بعمليات اخلدمة، وخاصة الري، والتسميد.
ــة قائمــة، بعدهــا  ــاء، ولعــدة مواســم إلــى أن تصبــح النخل ــع العــذوق عكــس جهــة اإلنحن • تكــرار توزي

ــع. ــع العــذوق بصــورة متســاوية يف اجلهــات األرب يجــب توزي
وميكن اعتماد طريقة بسيطة تتمثل مبا يلي:

▪ ربــط ســعفات قلــب النخلــة املائلــة، و8 ســعفات أخــرى مــن القريبــة لهــا بحبــل، وتــرك الباقــي مــن 
الســعف دون ربــط.

▪ ربــط خشــبة علــى اجلــذع بشــكل جيــد توضــع يف قمتهــا بكــرة متحركــة يدخــل بهــا احلبــل الــذي ربــط 
الســعفات القريبــة مــن القمــة الناميــة، ويدلــى احلبــل إلــى األســفل.

▪ يعلق يف أسفل احلبل وعاء يوضع به 15 كغ من الرمل لغرض شد امليالن.
▪ تضــاف كميــة مــن الرمــل )1 – 3 كــغ( إلــى الوعــاء أســبوعياً حتــى يتــم اعتــدال النخلــة، وزوال 

االنحنــاء. والشــكل رقــم )1( يوضــح ذلــك )النصــف،2010(.

   Medjool )صنف املجهول )املدجول
 التســمية معناهــا مــن أصــل غيــر معــروف، هــو مــن األصنــاف املغربيــة وموطنــه وادي زيــز يف املغــرب، 
يعتبــر مــن أجــود أصنــاف املغــرب بــل ويعتبــر مــن أجــود األصنــاف يف شــمال أفريقيــا بأســرها وأمريــكا 
ودول أخــرى منتجــة  للتمــور يحتــل الصــدارة يف األســواق العامليــة حلجــم ثـــمرته الكبيــرة واتــزان 

حالوتهــا ومتيزهــا بالنكهــة والشــكل اجلميــل وهــو مــن األصنــاف الطريــة. 

الشكل رقم 1 يوضح انحناء رأس النخلة وطريقة معاجلة إنحناء رأس النخلة لصنف البرحي
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 تنجــح زراعتــه يف كافــة أنــواع التــرب وانتشــرت زراعتــه يف العديــد مــن الــدول العربيــة،  ويصــدر هــذا 
الصنــف ألســواق أوروبــا مــن املغــرب بكميــات كبيــرة، غيــر أن تفشــي مــرض البيــوض كاد يقضــي علــى 
هــذا الصنــف املمتــاز، حيــث يذكــر نيكســون أنــه قــام باملــرور يف وادي زيــز الــذي يعتبــر املنبــت األصلــي 
لهــذا الصنــف فلــم يجــد مــن صنــف املجهــول ســوى 11 فســيلة هــي بقايــا ألمهاتهــا التــي هلكــت بســبب 
ــي بقيــت ســليمة مــن مــرض  ــدة الهامــة يف بــالد املغــرب الت تفشــي مــرض البيــوض. واملنطقــة الوحي
البيــوض هــي منطقــة مراكــش شــمال جبــال األطلــس الكبــرى حيــث ال تــزال تــزرع نخيــل الصنــف 

املجهــول.
•  انتشــرت زراعــة  صنــف املجهــول يف العديــد مــن بلــدان زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور بســبب إكثــاره 
بالزراعــة النســيجية، ومنهــا األردن وســوريا وفلســطن، وهــو مــزروع بشــكل جتــاري يف األردن يف 

البلقــاء والعقبــة ومعــان ومناطــق غــور األردن وهــذا الصنــف مــزروع يف ســورية يف منطقتــن:
• البوكمــال ومعــدل التراكــم احلــراري فيهــا 3000 - 3200 وحــدة حراريــة وينضــج بشــكٍل جديــد يف 

ــر. أكتوب
• تدمــر وهــي منطقــة صحراويــة معــدل التراكــم احلــراري فيهــا 2700 – 2900 وحــدة حراريــة 

وتنضــج الثمــار رغــم بــرودة املنطقــة شــتاًء.
الصفات الثمرية

1( لــون الثمــار عنــد اكتمــال منوهــا أصفــر برتقالــي بخطــوط رفيعــة ســمراء محمــرة يف حــن أن 
الثمــار الناضجــة ذات لــون عنبــري، والتمــر لونــه أحمــر مســمر شــفاف، مغطــى بطبقــة شــمعية رقيقــة 

أو كثيفــة حســب الظــروف احمليطــة. 
2( الثمــرة ذات شــكل بيضــوي، مســتطيل، وتعتبــر الثمــرة كبيــرة احلجــم حوالــي 40 –  50 مم طــوالً، 

و 26 – 32 مم قطــراً، وقــد يصــل وزن الثمــرة الواحــدة نحــو ثالثــن  غــرام.
3( القشــرة متوســطة الســمك، ملتصقــة باللحــم وتنكمــش مــع اللحــم مكونــة جتاعيــد كثيــرة خشــنة، 

وســمك اللحــم 5 – 7 مم، لــن بقــوام، قليــل األليــاف جــداً، والطعــم لذيــذ.
4(    وثمــار املجهــول حتتــاج إلــى إجــراء اخلــف ألن تزاحمهــا يجعلهــا صغيــرة احلجــم ويزيــد مــن درجــة 

حرارتهــا ويبكــر نضجها
املواصفات العامة

• اجلذع متوسط الضخامة ولون السعف أخضر مزرق وطول السعفة 3 – 5 م وهو قليل اإلنحناء.
ــاء  ــد مندمجــة وانحن ــدمي واجلدي ــع الســعف الق ــرأس( ومجامي ــة: مندمجــة الوســط )ال • رأس النخل

الســعف بســيط ومنتظــم.
•   األشجار متحملة  للملوحة والبرودة والرطوبة والرياح. 

• يعتبــر مــن األصنــاف املبكــرة يف النضــج يف االردن ومتوســط النضــج يف املغــرب واجلزائــر وتونــس، 
ويســتهلك علــى هيئــة رطــب ومتــر.

•  يحتاج إلى معدالت حرارية عالية لنضج الثمار. 
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مواعيــد االزهــار والتلقيــح ومراحــل  البســر والرطب،التمــر واجلنــي لصنــف املجهــول يف بعــض مناطــق 
زراعتــه يف األردن

بلغــت نســبة إنتــاج األردن مــن متــور "املجهــول"، وهــو نــوع مميــز تتــم زراعتــه يف أجــواء تســاعد علــى 
نضوجــه مبناطــق الشــونة وديــر عــال، حوالــي 14 % مقارنــة باإلنتــاج العاملــي، ويعتبــر هــذا الصنــف 
مــن أفضــل أنــواع متــور املجهــول علــى مســتوى العالــم، يتميــز عامليــاً بجودتــه وطراوتــه وســماكة اجلــزء 
الداخلــي للثمــرة أو املــادة اللحميــة وهــو شــبه جــاف ويحتــاج إلــى تبريــد وعنايــة. إن كثيــراً مــن املــزارع 
األردنيــة التــي تنتــج املجهــول ال حتــوي أي نظــام فــرز أو حفــظ للمنتــج كمســتودعات التخزيــن املبــردة 
مــا يــؤدي إلــى تكــدس كميــات كبيــرة منــه يف األســواق وانخفــاض األســعار، كمــا أنــه ال توجــد مشــاكل 
يف التســويق، وإمنــا عــدم اتبــاع الطــرق الســليمة يف الرعايــة والتســميد والعنايــة بنخلــة املجهــول طــوال 
املوســم إلنتــاج ثمــار مميــزة بالشــكل والــوزن واحلجــم والتقشــير أو مــا يطلــق عليــه بالتنفيــخ، كمــا أن 

بداية املنطقة
اإلزهار

موعد 
التلقيح

موعد 
اخلالل 
(البسر)

موعد 
موعد اجلنيموعد التمرالرطب

األغوار/الشونة 
منتصف أيلولأيلولآبمتوزآذارشباطاجلنوبية

نهاية تشرين تشرين األولأيلولنيسانآذاراألزرق الشمالي
تشرين األولاألول

املصدر)مدير مزارع البركة، املهندس محمود التميمي،2018(
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املنتــج األردنــي  مــن متوراملجهــول أصبــح منافســاً قويــاً للتمــور املســتوردة بســبب اجلــودة وتعــدد أنواعــه 
ووجــود بدائــل تنافــس املســتورد )الروابــدة،2018(

)Degelrt Noor( دقلة  نور
يســمى  )ســيدة التمــور ( و )أصابــع الضــوء ( فالدقلــة مــن أحســن أنــواع التمــور إن لــم تكــن أحســنها 
ــس  ــاج الرئي ــل اإلنت ــور وميث ــاف التم ــع الضــوء( وهــو أحــد أهــم أصن ــاً ومعناهــا )أصب منظــراً ومذاق
ــة  ــور ســجل كعالمــة جزائري ــة ن ــف دقل ــة بســكرة(، وصن ــري )والي ــوب اجلزائ لعــدد مــن واحــات اجلن
يف العالــم ألنهــا موطنــه األصلــي، وهومــن أصنــاف التمــور األكثــر انتشــاراً يف العالــم نظــراً جلودتهــا 

العاليــة ومذاقهــا الفريــد. 
التســمية/  دقلــة نــور تعنــي ثمــرة النــور. دجلــة اســم نهــر دجلــة يف العــراق وهــي املنطقــة التــي مت نقــل  

هــذا الصنــف منهــا  منــذ قــرون. وهنــاك أكثــر مــن حكايــة لتســمية هــذا الصنــف هــي:
1. يقــال أن أحــد األشــخاص مــن منطقــة املغــرب العربــي جــاء إلــى بغــداد يف الزمــن القــدمي وأعجبــه 
النخــل والتمــر وملــا فكــر بالعــودة إلــى بــالده أخــذ معــه فســيلة نخيــل ومــر بالطريــق يف بــالد الشــام 
فأعجبتــه فتــاة شــامية جميلــة فتزوجهــا وأخذهــا معــه وعندمــا وصــل بــالده أخبــر النــاس حكايــة رحلتــه 
وأنــه جلــب لهــم دجلــة وهــي  فســيلة النخيــل  مــن بغــداد والنــور وهــي الفتــاة الشــامية وملــا منــت النخلــة 

وأثمــرت تلــك النخلــة ســميت دجلــة نــور.
2. اســم دقلــة نــور وليــس دجلــة نــور والدقــل يف العربيــة هــو التمــر النامــي مــن البــذرة  وأن كل مــا ال 
يعــرف أســمه مــن التمــر فهــو دقــل، وواحدتــه دقلــة، وهــي األدقــال، وهكــذا يســمى النخيــل البــذري يف 
العــراق، وعامــة النــاس أطلقــت علــى هــذا النــوع مــن النخيــل  ألنــه خالــف العــادة وكان ذا نوعيــة جيــدة.
3.   حكايــة تقــول بــأن فتــاة اســمها نــور عندمــا توفيــت منــت بقــرب قبرهــا فســيلة دقــل وعندمــا أثمرت 

كانــت ثمارهــا لذيــذة املــذاق فأطلــق عليهــا دقلــة نــور ألنهــا كانــت صنفــاً مــن الدقــل خالــف الطبيعة.
الصفات الثمرية 

موعد اإلزهار: وسط املوسم، وموعد النضج: متوسط التأخير
• لــون البســر: أحمــر مرجانــي أو برتقالــي مشمشــي، ولــون الرطــب: عنبــري داكــن ولــون التمــر عســلي 

شفاف 
• شكل الثمرة بيضوي مستطيل

• يصلح للخزن املبرد يف مرحلتي التمر والرطب
• معدل االنتاج السنوي 60 - 80 كغ

املواصفات العامة   
1. موســم جنــي التمــور عــادة منتصــف شــهر أكتوبــر )تشــرين األول( وبدايــة شــهر نوفمبــر )تشــرين 
الثانــي(. وحتتــاج أشــجار النخيــل وهــي يف أوج مرحلــة نضــج ثمارهــا إلــى احلــرارة  املرتفعــة وامليــاه 

)ميــاه الــري ال ميــاه األمطــار(. 
2. التمور تبقى حساسة للرطوبة ولألمطار يف مرحلة نضجها.

3. غير مقاوم للرطوبة العالية ويصاب عند ارتفاع الرطوبة باسوداد الذنب وذبول الثمار.
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4. احلرارة العالية خالل فترة النضج مع اجلو اجلاف تسبب جفاف الثمار.
5. لتــاليف أمطــار اخلريــف األولــى يحــرص أصحــاب واحــات النخــل املنتجــة لـ»دقلــة النــور« خاصــة، 
إلــى تغليــف »العراجــن« مبــادة بالســتيكية خاصــة حتفظهــا مــن الرطوبــة واألمطــار، وحتافــظ علــى 

نظارتهــا وذلــك مبجــرد خــروج فصــل الصيــف. 
 صــدرت  ثمــار دقلــة النــور إلــى جميــع أنحــاء العالــم منــذ عــام 1870 وتتميــز الثمــار بشــكلها اجلــذاب 
ــون بلوريــة وحلمهــا  شــفاف تــكاد تــرى نواتهــا خاصــة عنــد جنيهــا  طعمهــا  عســلي  فهــي ذهبيــة الل
غنيــة بالســعرات احلراريــة،  ميثــل أكثــر مــن 60 ٪ مــن صــادرات التمــور التونســية، إلــى معظــم أنحــاء 
العالــم. وتعتبــر دقلــة النــور الصنــف الوحيــد مــن التمــور التــي ميكــن تســويقها يف حالتهــا الطبيعيــة أي 
يف شــكل فــروع بعــد قطــع العراجــن مــن النخلــة يتــم فرزالثمــار وتصنيفهــا، وميكــن أن جتــد يف نفــس 
العرجــون الواحــد بعــض حبــات )الدقلــة( متوســطة النوعيــة، حيــث يتــم فصلهــا عــن النــوع املمتــاز لتبــاع 
ــازة يف الســوق احملليــة إمــا يف شــكلها الطبيعــي كعراجــن كبيــرة  ــان، وتبــاع األصنــاف املمت كصنــف ث
بعــد تغليفهــا بــورق )الســيلوفان(، أو كعراجــن صغيــرة بعــد تقســيمها، أو وضعهــا يف صناديــق صغيــرة  
ويصــل ســعر الصنــف املمتــاز إلــى أكثــر مــن 7 دنانيــر تونســية للكيلوغــرام الواحــد )نحــو 5 دوالرات 
أميركيــة(. تعتبــر فرنســا هــي الســوق التقليديــة للتموراجلزائريــة حيــث يبلــغ ســعر الطــن الواحــد مــن 
التمــور 2600 دوالر أمريكــي وبلغــت الصــادرات اجلزائريــة عــام 2104 مايقــارب 26 ألــف طــن مــن 
التمــور بقيمــة  39 ليــون دوالر أمريكــي تشــكل متــور دقلــة نــور %93 منهــا  وبشــكل عــام فــان ســعر 
طــن التمــور اجلزائريــة يف األســواق العامليــة كمتوســط يصــل إلــى 1.157 دوالر بينمــا متوســط ســعر

 طن التمور التونسية يبلغ 2.500 دوالر.
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الفصل الرابع
املالمح والسمات املميزة لقطاع النخيل والتمور يف األردن

 املنطقــة الرئيســة لزراعــة النخيــل يف األردن هــي منطقــة وادي األردن حيــث املنــاخ املناســب وتوفــر 
امليــاه الالزمــة، مــن ميــاه نهــر األردن ومشــاريع ســلطة وادي األردن، و املتابــع  للتطــور املتســارع يف  
زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية تبــرز أمامــه عالمــات جنــاح  متميــزه لهــذا 
القطــاع مقارنــة بقطاعــات النخيــل يف دول عربيــة أخــرى اشــتهرت عبــر التاريــخ بزراعــة النخيــل وإنتــاج 
التمــور ، فالتجربــة االردنيــة تعــد قصــة جنــاح ميكــن االشــارة لهــا واالســتفادة منهــا كأحــد عوامــل القــوة 
واجلــذب لالســتثمار يف هــذا القطــاع، حيــث اثبــت دراســة أردنيــة أعدتهــا وزارة الزراعــة بالتعــاون مــع 
مؤسســة اإلقــراض الزراعــي أن معــدل العائــد املالــي IRR لوحــدة زراعيــة بلــغ 21 % وهــذه النســبة يف 
احلســابات االقتصاديــة ودراســات اجلــدوى تعتبــر مجديــة اقتصاديــاً،  )العوايــده ،وآخــرون 2008(، 
وهنــا علينــا فهــم تطــور هــذا القطــاع وحتديــد أســباب النجــاح والقــوة خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة نقلــت 
ــل  ــح والســمات وعوام ــن تشــخيص املالم ــور وميك ــدول املنتجــة واملصــدرة للتم ــى مصــاف ال ــد إل البل

القــوة والنجــاح املميــزه لهــذا القطــاع وحتديدهــا مبــا يلــي:
أوالً: نقاط القوة   

1( امللكية اخلاصة

إن غالبيــة مالكــي مــزارع النخيــل هــم مــن القطــاع اخلــاص أي أكثرهــم غيــر مرتبطــن بالدولــة والقســم 
اآلخــر منهــم  مــن املتقاعديــن  وبنســبة جتــاوزت 81 %، وقــد اعتمــد أكثرهــم علــى إمكانياتــه الذاتيــة 
يف متويــل مشــاريعهم بــدًء مــن تأســيس املزرعــة حتــى  تنفيــذ كافــة مراحــل إنشــائها وبعيــداً عــن 
التمويــل واالقتــراض وبنســبة  وصلــت إلــى 96 %، يضــاف إلــى ذلــك أنهــم ميلكــون املعــدات واآلالت 
ــر وســائط  ــى توفي ــدرة عل ــم الق ــك لديه ــة، وكذل ــات الزراعــة واخلدم ــا عملي ــي حتتاجه ــة الت الزراعي
النقــل املناســبة للعمــل الزراعــي، وكذلــك  يتمتــع القطــاع املنتــج للتمــور يف األردن  بالقــدرة علــى 

. )post harvest( ــات مــا بعــد احلصــاد ــاج وعملي ــة باإلنت ــة احلديث ــات وامليكن اســتخدام التقني
2( التأهيل الدراسي  العالي

ــت نســبة  ــد بغل ــي، فق ــم مؤهــل دراســي عال ــم متعلمــن ولديه ــزون بكونه ــزارع يتمي ــي امل معظــم مالك
حاملــي املؤهــل اجلامعــي منهــم 82 % ونســبة احلاملــن لدرجــة البكالوريــوس وذوي التخصصــات 
ــي  ــي والعلم ــق العمل ــع التطبي ــل م ــة يف التعام ــوة تفاعــل عالي ــت 74 % وهــذا يعطــي ق ــة بلغ الزراعي
للممارســات الزراعيــة الصحيحــة والتعامــل االيجابــي مــع النشــرات اإلرشــادية وتوصيــات املرشــدين 

ــا. ــل التكنولوجي ــادل املعلومــات ونق ــة يف تب ــم العالي ــى قدرته ــة إل الزراعــن إضاف
3( التفرغ إلدارة املزرعة

أهــم مــا مييــز قطــاع النخيــل يف األردن هــو تفــرغ  املالكــن للعمــل الزراعــي وإدارة مزارعهــم ومتابعــة 
شــؤونها أوالً بــأول والقيــام بجدولــة العمــل الزراعــي ومتابعــة تنفيــذه بشــكل مباشــر دون تــرك األمــور 
بيــد العمالــة يف املزرعــة كمــا هــو حاصــل يف العديــد مــن الــدول العربيــة، فلقــد بلغــت نســبة مالكــي 
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املــزارع املتفرغــن ملزارعهــم تفرغــاً كامــال 55.3 %  والقســم اآلخــر مــن املالكــن ونســبتهم 44.7 % 
فتفرغهــم جزئــي وعلــى العمــوم تتميــز املــزارع بوجــود شــخص واحــد  أو اثنــن مــن أســرة مالــك املزرعــة  
يعمــل فيهــا بــل أن بعــض املــزارع تــدار بشــكل عائلــي وإدارتهــا وعمالتهــا عائليــة حيــث بلــغ عددهــم 13 

شــخصاً مــن نفــس العائلــة يف املزرعــة.
4( التصميم الصحيح للمزرعة  

ــة  ــاع األســاليب والطــرق العلمي ــح واتب ــم البســتاني الصحي ــاد التصمي ــزارع  باعتم ــة امل ــزت غالبي متي
والعمليــة يف التنفيــذ بــدًء مــن اختيــار األصنــاف املناســبة للزراعــة مــروراً بتطبيــق مســافات الزراعــة 
املناســبة حيــث متيــزت معظــم املــزارع باعتمــاد املســافات 8×8 و 10×10 متــر، وبلغــت نســبة املــزارع 
التــي اعتمــدت املســافة 8×8 مترمايقــارب 40.8 % بينمــا املــزارع التــي كانــت مســافة الزراعــة فيهــا 
10×10 متــر بلغــت نســبتها 18.4 %، ومــا تبقــى مــن مــزارع اعتمــدت مســافات زراعــة مختلفــة، 

ــى  ــل مزروعــاً عل ــا كان النخي ــت 75مزرعــه بينم ــي اتخــذت شــكل البســتان النظامــي بلغ ــزارع الت وامل
اجلوانــب يف 17مزرعــة، واتخــذت 11 مزرعــة شــكل البســتان النظامــي مــع زراعــة النخيــل علــى 

جوانبهــا )العوايــده، وآخــرون ،2008(.
5( اختيار األصناف االقتصادية  )املجهول، والبرحي(

ركــز مالكــي املــزارع ومنتجــي التمــور يف األردن علــى صنفــن مــن األصنــاف االقتصاديــة التــي انتشــرت 
وتوســعت زراعتهمــا عامليــاً وأصبحــت مــن التمــور املنافســة يف األســواق العامليــة والعربيــة وهمــا صنفــي 
البرحــي واملجهــول حيــث قــدرت املســاحة املزروعــة بالنخيــل، حســب آخــر التقديــرات حوالــى 35 ألــف 
دومن  موزعــة علــى امتــداد وادي األردن وحتــى منطقــة العقبــة يف أقصــى اجلنــوب األردنــي ويقــدر عــدد 
أشــجار الصنفــن  مبــا يقــارب 465 ألــف نخلــة  ومــن املتوقــع أن ترتفــع حصــة اإلنتــاج األردنــي مــن 
هــذه التمــور يف الســوق العامليــة خــالل الثــالث ســنوات القادمــة نتيجــة لدخــول املســاحات اجلديــدة يف 

اإلنتــاج ونتيجــة الســتمرار زخــم التوســع بالزراعــة )جمعيــة التمــور األردنيــة،2018(.
6( شهادات اجلودة العاملية

ــى  ــة احلســنة )Global Gap( وعل ــى شــهادات املمارســات الزراعي ــزارع أعل ــد مــن امل ــت العدي حصل
22000 وغيرهــا مــن الشــهادات  HACCPال وااليــزو  العامليــة  املعروفــة مثــل  شــهادات اجلــودة 
وهنالــك تطويــر وحتديــث مســتمر مــن قبــل مزارعــي هــذا القطــاع لتقنيــات اإلنتــاج ومــا بعــد احلصــاد.

7( تطبيق املمارسات الزراعية اجليدة والصحيحة 

   )GAP)  Good Agriculture Practices 
قــوة منــو أشــجار النخيــل وزيــادة إنتاجيتهــا وحتســن صفاتهــا الثمريــة ترتبــط ارتباطــاً مباشــراً 
ــح.  ــج وتنفيذهــا بالشــكل الصحي ــق هــذه البرام ــدى تطبي ــة وم ــة والرعاي ــات اخلدم ــج عملي ــع برام م
وللحصــول علــى إنتاجيــة جيــدة لألشــجار ومتــور عاليــة اجلــودة، يجــب االهتمــام بالعمليــات الزراعيــة 
ــة مــن ري وتســميد وتلقيــح وعمليــات حتســن بيئــة رأس النخلــة خاصــة وأن  اخلاصــة بخدمــة النخل
للعوامــل اجلويــة احمليطــة بالعــذوق تأثيــر كبيــر علــى جــودة الثمــار وعلــى موعــد نضجهــا، وأهــم 

املمارســات الزراعيــة التــي يتبعهــا مزارعــو النخيــل يف األردن تتركــز علــى:
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• التلقيح ومصادر حبوب اللقاح  
إن األغلبيــة العظمــى ملــزارع النخيــل وبنســبة 95 % تســتخدم فيهــا طــرق التلقيــح اليــدوي، وهنــاك 
ــاك  ــي وأن هن ــي و %2 تســتخدم التلقيــح اآلل ــح اليــدوي واآلل مــزارع نســبتها 3 % جتمــع بــن التلقي
العديــد مــن املزارعــن وبنســبة 67 % يقومــون بتغطيــة العــذوق بعــد التلقيــح وتختلــف األغطيــة 
املســتخدمة فإمــا تكــون مصنوعــة مــن األكيــاس الورقيــة أو شــاش املوســلن وبعــض املزارعــن يســتخدم 

ــة العــذوق. البالســتك املشــبك يف تغطي
أمــا مصــادر حبــوب اللقــاح املســتخدمة يف التلقيــح فلقــد لوحــظ أن 47 مزرعــة تســتخدم حبــوب 
اللقــاح مــن أفحــل داخــل املزرعــة و 19 مزرعــة تســتخدم حبــوب لقــاح محليــة ومزرعــة واحــدة تســتخدم 
حبــوب لقــاح مســتورده، و11 مزرعــة تســتخدم )مزرعــة + محلــي + مســتورد(، و25 مزرعــة تســتخدم 
حبــوب لقــاح محليــة ومــن مزرعــة أخــرى. ويتضــح توفــر حبــوب اللقــاح احملليــة يف كافــة املــزارع عــدا 
%1 تعتمــد علــى االســتيراد اخلارجــي حلبــوب اللقــاح، ومــن املــزارع التــي اهتمــت بزراعــة األفحــل، 

وحققــت اكتفــاء ذاتــي يف توفيــر حبــوب اللقــاح الالزمــة لتلقيــح كافــة األشــجار األنثويــة ألصنــاف 
ــا أعــداد مــن األفحــل، وكمــا يف  ــث  يوجــد لديه ــا هــي مــزارع  شــركة البركــة حي ــل يف مزراعه النخي

اجلــدول رقــم )20(.  

• اخلف
عمليــة مهمــة  تتــم بإزالــة جــزء مــن األزهــار أو الثمــار أو اســتئصال شــماريخ  كاملــة او تقصيــر شــماريخ 
أو إزالــة عــذوق كاملــة، أي تقليــل عــدد العــذوق علــى النخلــة، ولهــذه العمليــة مــردود اقتصــادي مهــم 
ألن عــدم إجــراء عمليــة اخلــف يــؤدي إلــى زيــادة احملصــول وتخفيــض جودتــه ممــا يخفــض مــن قيمتــه 
التســويقية كمــا أن املبالغــة يف إجــراء اخلــف يقلــل مــن اإلنتــاج األمــر الــذي ينعكــس علــى املــردود 
االقتصــادي للثمــار، إن اخلــف الشــديد يســبب زيــاده حجــم الثمــار ويســرع مــن النضــج ولكــن كميــة 
احلاصــل تكــون قليلــة يف حــن عــدم إجــراء اخلــف يعطــي حاصــاًل كبيــراً ولكــن الثمــار تكــون صغيــرة 
احلجــم ونضجهــا متأخــر، لذايجــب إجــراء اخلــف لعمــل تــوازن بــن عــدد العــذوق املوجــودة عنــد رأس 
النخلــة وعــدد الســعف األخضــر علــى أن ال تتعــدى النســبة بــن العــذوق والســعف األخضــر مــن 8:1 أو 
10:1 علــى أقصــى تقديــر وتتــم بعمليــة اخلــف إزالــة العــذوق املصابــة واملكســورة والتــي نســبة العقــد 
فيهــا منخفضــة، ويفضــل إزالــة العــذوق التــي تظهــر أول املوســم )املبكــرة( والعــذوق التــي تظهــر آخــر 

عدد اشجار الذكور عدد اشجار الذكور الكليموقع املزرعة
املثمرة

انتاج حبوب اللقاح/
كغم

19641849411مزارع االغوار

2771929116مزارع االزرق

جدول رقم 20 أعداد األشجار املذكرة )األفحل( يف مزارع شركة البركة وإنتاجها من حبوب اللقاح ملوسم 2018
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املوســم )املتأخــرة(، وإجــراء اخلــف بتقصيــر الشــماريخ أو إزالــة عــدد مــن الشــماريخ مــن وســط العــذق، 
ويف صنــف املجهــول يتــم خــف الثمــار واحــدة واحــدة مــن علــى الشــمراخ الواحــد إضافــة ملــا ذكــر.

إن اتبــاع أي طريقــة مــن طــرق اخلــف يتوقــف علــى الصنــف وطــول الســاق الثمــري )العرجــون( وتزاحــم 
الثمــار علــى الشــماريخ وطــول الشــماريخ إضافــة إلــى طبيعــة احلمــل وقوتــه وعــدد العــذوق علــى النخلــة 
يف املوســم، وميكــن تلخيــص عمليــات اخلــف التــي جتــرى علــى بعــض أصنــاف النخيــل يف اململكــة 

األردنيــة ومــن واقــع التجربــة امليدانيــة كمــا يف اجلــدول رقــم )21(. 

الغرض من العمليةموعد إجرائهانوع عملية اخلفالصنف

اجملهول

خصي العذوق (إزالة مجموعة من 
الشماريخ من وسط العذق) 
تقصير الشماريخ بنسبة %30

مع عملية 
خف أكبر عدد من الثمار ألن التلقيح

هذا الصنف يتميز بكثرة عدد 
الثمار على الشمراخ وأن عدم 

إجراء اخلف يجعل الثمار 
صغيرة احلجم ورديئة النوعية 
لذا يجرى اخلف بهذه الطريق 

للحصول على ثمار متميزة 
احلجم وجيدة النوعية

إزالة شماريخ كاملة بحيث يترك 30 
شمراخ على العذق الواحد 

إزالة عذوق كاملة  بحيث تترك عشرة 
عذوق على النخلة 

إزالة الثمار حبة حبة وتترك 10-12 ثمرة 
على الشمراخ وتبقى الثمار على الشمراخ 

بشكل متبادل وتزال الثمار احلبات 
املتجاورة واملتقابلة

ف شهر أيار

دقلة نور

خصي العذوق (ازالة  مجموعة من 
مع عملية الشماريخ من وسط العذق) 

لزيادة حجم الثمار وكذلك التلقيح
لتهوية العذوق وتقليل األضرار 

الفسيولوجية وخاصة 
التشطيب

إزالة شماريخ كاملة بحيث يترك 40 
شمراخ على العذق الواحد 

إزالة عذوق كاملة  بحيث تترك 
10-12عذق على النخلة

ف شهر أيار

البرحي

خصي العذوق (إزالة مجموعة من 
مع عملية الشماريخ من وسط العذق) 

يتميز البرحي بكثرة عدد التلقيح
الشماريخ ف العذق لذا يجرى 

اخلف للتقليل من تزاحم  
الشماريخ واحلصول على ثمار 
جيدة النوعية وكبيرة احلجم

إزالة شماريخ كاملة بحيث يترك 40 
شمراخ على العذق الواحد 

إزالة عذوق كاملة بحيث تترك 10-12عذق 
على النخلة

ف شهر أيار

جدول رقم  21 عملية اخلف لثمار املجهول والبرحي ودقلة نور من واقع التجربة يف األردن
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وعمليــات اخلــف التــي جتــرى علــى ثمــار صنفــي املجهــول والبرحــي مــع كلفــة العمليــة حســب مــزراع 
شــركة البركــة واملطبقــة عمليــاً مــن قبــل )املهنــدس محمــود التميمــي،2018( كمــا يلــي:

Fruitbunch Covering or Bagging )التكميم )تغطية العذوق •
تغطيــة العــذوق بأغطيــة حلمايتهــا ووقايتهــا مــن بعــض العوامــل املناخيــة الغيــر مالئمة ولتســهيل عملية 
القطــف وحمايــة الثمــار مــن بعــض اآلفــات والطيــور، ووصفهــا )ابــن ســيدة األندلســي(، وضــع الكبائــس 
)العــذوق( يف أكمــة تصونهــا، وهنــاك العديــد مــن املمارســات التــي يقــوم بهــا املزارعــن يف هــذا املجــال 
وهــي تختلــف حســب الغــرض مــن العمليــة وكذلــك الطريقــة املعتمــدة يف البلــد، وموعــد إجرائهــا، 
ويتوقــف موعــد تكميــم وتغطيــة العــذوق علــى العوامــل املناخيــة بشــكل رئيســي وخاصــة األمطــار ودرجة 
احلــرارة، والهــدف مــن إجرائهــا وتختلــف نوعيــة  األكيــاس )األغطيــة(  املســتخدمة يف تغطيــة العــذوق 
باختــالف الهــدف، فــإذاكان للحمايــة مــن الطيــور فــإن األكيــاس توضــع نهايــة محلــة اخلــالل )البســر( 
وبدايــة مرحلــة الرطــب وتبقــى العــذوق مغطــاة حتــى مرحلــة التمــر، إمــا لتســهيل عمليــة اجلنــي فيتــم 
وضــع األكيــاس وتغليــف العــذوق قبــل اجلنــي بأســبوعن، وأنــواع األغطيــة )األغطيــة الشــبكية /

األغطيــة الورقيــة الشــمعية / األغطيــة الســلكية /أغطيــة القمــاش أو البوليســتر(.

الصنف
طريقة 
اخلف

عدد 
الشماريخ 
املتبقية 
بعد اخلف

عدد 
الثمار 
على 
الشمراخ

عدد 
العذوق 
املتبقية 

بعد 
اخلف

معدل 
وزن 

الثمرة 
عند 

النضج/غ

معدل 
وزن 

العذق 
عند 

النضج/
كغ

معدل 
انتاجية 
العامل 
اليوم

كلفة 
الشجرة
/دينار

راتب 
العامل 
الشهري

اجملهول

إزالة 
عذوق 

وشماريخ 
وتفريط 
الثمار 

وابقاء 14 
ثمرة/

شمراخ 
وتوجيه 
العذوق 
وتربيطها

35-30
14

12-1030-257.5111.66350

البرحي

إزالة 
عذوق 

وشماريخ 
وتوجيه 
العذوق 
وتربيطها

5030-2512-101624-20101.166
 350

دينار
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ــة الكمــري )املرحلــة اخلضــراء( وعندمــا تصــل الثمــار  جتــرى هــذه العمليــة علــى العــذوق نهايــة محل
إلــى املرحلــة امللونــة )اخلــالل أو البســر(، وإذا كممــت العــذوق قبــل ذلــك أدت إلــى زيــادة نســبة 
ــة،  ــادة الرطوب ــة تســبب زي ــب األســود والوشــم( ألن األغطي ــة  باألضــرار الفســيولوجية )الذن اإلصاب

ــي : ــة مبــا يل ــد العملي ــد فوائ وميكــن حتدي
1. حماية الثمار من اإلصابات احلشرية واملرضية.

2. حفظ الثمار من األضرار الفسلجية التي يسببها تساقط األمطار.
3. حماية الثمار من الطيور واألكاروسات والدبابير واجلرذان.

4. تقليل نسبة تساقط الثمار يف مرحلة الرطب وحمايتها من التساقط على األرض.
5. تسهيل جمع الثمار الناضجة عن طريق هز العذوق داخل األكياس فتسقط الثمار الناضجة.

6. حماية الثمار من الغبار واألتربة.
7. تسهيل عملية جني العذوق. 

8. تساعد يف توفير األيدي العاملة وخاصة يف جمع الثمار املتساقطة على األرض.
وتشــير الدراســات إلــى أن احلــرارة العاليــة يف تونــس تســبب زيــادة جفــاف الثمــار لصنــف دقلــة نــور 
وأمكــن التخلــص مــن ذلــك وحتســن نوعيــة الثمــار بعــد تغطيتهــا بأكيــاس بالســتيكية قبــل اإلرطــاب، 
ــة  ــة العــذوق بأكيــاس بولــي اثيلــن مفتوحــة مــن األســفل للتهوي ويف املناطــق اجلافــة لوحــظ أن تغطي
حســن نوعيــة الثمــار وزادت طراوتهــا ألن هــذه العمليــة تــؤدي إلــى منــع تخلــل الهــواء احلــار واجلــاف 
ــى  ــاس أدت إل ــة باألكي ــا يف حــن أن التغطي ــي نوعيته ــذي يســبب جفــاف الثمــار وتدن ــن الثمــار وال ب

زيــادة الرطوبــة وحتســن قوامهــا.
اجلدوى االقتصادية للتكميم

ــة )اخلــالل/ ــة امللون ــة املرحل ــم نهاي ــة التكمي ــوم بإجــراء عملي ــاف الراجحــي تق ــة ألوق اإلدارة املزرعي
ــم وخاصــة لبعــض  ــة التكمي ــة لعملي ــة االرطــاب ومت حســاب اجلــدوى االقتصادي ــدء مرحل البســر( وب
األصنــاف إلــى متتــاز بتســاقط ثمارهــا طبيعيــاً وخاصــة صنــف الونــان وهــو مــن أصنــاف التمــور 
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ــت 10عــذوق ومت  ــة الواحــدة ترك ــى النخل ــة وعل ــم ل100نخل ــة التكمي ــت عملي ــث أجري الســعودية حي
حســاب كلفــة إجــراء عمليــة التكميــم مــن أجــور عمــال والتــي قــدرت ب300ريــال ســعودي وأجــور 
شــراء ألــف كيــس وهــي333 ريــال ســعودي وبذلــك تكــون كلفــة التكميــم هــي 633ريــال، وحســبت كميــة 
الثمــار املتســاقطة يف األكيــاس حيــث تراوحــت بــن 750 - 3000 غ واخــذ املتوســط بواقــع 2كغ/كيــس 
ــون  ــاس هــي )2×100نخلة×10عــذق( وتك ــا يف األكي ــي مت جمعه ــة الت ــي الكمي ــون إجمال ــي يك وبالتال
2000كــغ وقــدر ســعر الكيلوغــرام الواحــد بريــال واحــد ويكــون العائــد هــو 2000ريــال وإذا طــرح مــن 

هــذا الرقــم كلفــة العمــل وهــي 633ريــال يكــون الفــرق هــو1367 ريــال وتقســم علــى 100نخلــة فيكــون 
العائــد هــو 13.67ريــال إضافــة إلــى فوائــد العمليــة األخــرى التــي ذكــرت ســابقاً )الفــدا وأبــو عيانــه 
2010(. أمــا عمليــة التكميــم يف األردن فعــادة مــا تســتخدم مــع صنــف املجهــول  وميكــن توضيحهــا  

مــع الكلفــة للنخلــه الواحــده مــن خــالل التجربــة العمليــة ملــزارع البركــة، حيــث تســتخدم أكيــاس مصنعــة 
مــن املشــتقات النفطيــة البوليســتر وتســمى باملوســلن نســبة إلــى نــوع مــن األقمشــة التــي كانــت تصنــع 
مــن القطــن اخلالــص  يف مدينــة املوصــل شــمال العــراق ويطلــق عليهــا اســم املوصلــن ومــن ثــم 
أصبحــت التســمية املوســلن والــذي ميتــاز بنعومــة وانســيابية وملعانــه، الكيــس يكــون أبيــض ناعــم ملــاع 
ذات انســيابية ذات فتحــات دقيقــة متنــع دخــول احلشــرات وخاصــة  الذبــاب املنزلــي وكذلــك ذات وزن 

خفيــف وليــس لــه تأثيــر علــى الثمــار عنــد االحتــكاك معهــا لنعومتــه وذات تهويــة جيــدة . 

• التسميد
 تســتخدم األســمدة العضويــة لتســميد النخيــل يف 90 مزرعــة مــن أصــل 103 مزرعــة يف األردن أمــا 
ــل 72 % مــن  ــغ مــن قب ــة الســماد املضافــة للشــجرة الواحــدة فلقــد لوحــظ إضافــة 10 – 50 ك كمي

نوع الكيس

سعر 
الكيس 
(دينار 
أردني)

إنتاجية 
العامل 
(نخلة/

يوم)

تكلفة 
النخلة     

12 عذق  
من أجرة 
العمل/
دينار 

تكلفة 
العذق 
الواحد 

من أجرة 
العامل/
دينار

تكلفة 
العذق 
الكلية/
دينار 
سعر 

الكيس+أج
رة العمل

تكلفة 
الشجرة 
الكلية/
دينار 
سعر 

األكياس+ 
أجرة 
العمل

أجرة العامل 
الشهرية

كــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــس 
مـــــــــوســـــــــلـــــــــي 
مـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــك 
أبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــض 
يـــــســـــتـــــخـــــدم 
ملـــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــم 

واحد

 0.450

101.1660.09720,54726.5666 نخالت

350 دينار 

مبـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدل 
يــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــي/

 11.666

دينار 
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ــة وبنســبة 95 % وأن الســماد  ــة املزارعــن يســتخدمون األســمدة الكيميائي ــا أن غالبي املزارعــن كم
ــات أقــل. ومبعــدل 1 – 5  ــر اســتعماالً. والســماد ثنائــي الفوســفات يســتخدم بكمي الثالثــي هــو األكث
كــغ للشــجرة. وهنــاك ثــالث طــرق تتبــع لتســميد النخيــل هــي )النثــر، التســميد التقليــدي والتســميد 

بالــري(  وكمــا يف اجلــدول رقــم )22(.

• الري: مصادر الري يف مزارع النخيل 
 توزعــت  مصــادر ميــاه الــري للمــزارع بــن ســلطة وادي األردن واالعتمــاد علــى اآلبــار االرتوازيــة أو 
اجلمــع بــن االثنــن حيــث يعتمــد غالبيــة املزارعــن يف ري مزارعهــم علــى امليــاه املخصصــة لهــم مــن 
ــا  ــاه ســلطة وادي األردن 69  مزرعــة بينم ــى مي ــزارع املعتمــدة عل ــغ عــدد امل ســلطة وادي األردن، وبل
تعتمــد 15 مزرعــة علــى اآلبــار االرتوازيــة اخلاصــة بهــا و 11 مزرعــة تعتمــد علــى املصدريــن وكمــا يلــي:

عدد املزارعطريقة التسميد

44نثر

11تسميد تقليدي

30التسميد بالري

9نثر وتسميد تقليدي

6نثر وتسميد بالري

2نثر وتسميد بالري وتسميد تقليدي

1أخرى

جدول رقم 22. طرق تسميد النخيل يف األردن

v

النسبة %عدد املزارعمصدر الري

6967سلطة وادي االردن

1514.6بئر ارتوازي

1110.7سلطة وادي االردن+ بئر ارتوازي

65.8اخرى

21.9سلطة وادي االردن+ اخرى

103100اجملموع
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وبلــغ معــدل اســتهالك شــجرة النخيــل مــن امليــاه 1– 50 م3 خــالل فصــل الصيــف يف 74 مزرعــة وكان 
51–100 م3 يف 29 مزرعــة، وأمــا بالنســبة مللوحــة ميــاه الــري فلقــد لوحــظ أن 65 مزرعــة كانــت 

ــا  ــري فيه ــاه ال ــزارع مي ــا منخفضــة امللوحــة، و 34 مزرعــة متوســطة امللوحــة، و 4 م ــري فيه ــاه ال مي
عاليــة امللوحــة. أمــا طريقــة الــري املســتخدمة يف املــزارع فقــد اتضــح مــن خــالل دراســة وزارة الزراعــة 
والتــي شــملت 103 مــزارع يف األردن اتضــح أن طريقــة الــري بالتنقيــط هــي األكثــر شــيوعاً يف مــزارع 
النخيــل فقــد طبقــت هــذه الطريقــة يف 94 مزرعــة وكانــت 7 مــزارع فقــط تســتخدم الــري الســطحي 

)العوايــدة،2008( وكمــا يلــي:

جتربة عملية
نفــذ املركــز الوطنــي للبحــث واإلرشــاد الزراعــي واملنشــورة  جتربــة عمليــة عــن ري النخيــل منشــورة 
بالتقريــر الفنــي الســنوي ملشــروع تقديــر االحتياجــات املائيــة ومعامــل احملصــول للنخيــل يف وادي 
األردن )2102(، حيــث أجريــت دراســة لتقديــر االحتياجــات املائيــة ومعامــل احملصــول للنخــل يف 
محطــة ديرعــال للبحــث واإلرشــاد الزراعــي خــالل املوســم الزراعــي 2011،. اختبــرت أربــع مســتويات 
ري مختلفــة وهــي إضافــة 50 و 75 و 100 و 125 % مــن االحتياجــات املائيــة األســبوعية باتبــاع 
تصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة بأربعــة مكــررات وعلــى صنفــن مــن النخيــل املجهــول والبرحــي 
بعمــر 11 ســنة. اســتخدمت طريقــة االســتنزاف الرطوبــي للتربــة باســتعمال جهــاز التبعثــر النيوترونــي  
ــي بطريقــة الســتنزاف  ــي الفعل ــر االســتهالك املائ ــر طريقــة تقدي )Neutron Probe )CPN   وتعتب

 )Mazahrih etal , 2008  ( الرطوبــي باســتخدام جهــاز التبعثــر النيترونــي مــن أدق الطــرق املباشــرة
 لذلــك فقــد اســتخدمت هــذه الطريقــة لتقديــر االســتهالك املائــي للنخيــل يف وادي األردن ويتمتتبــع 
رطوبــة التربــة مــن خــالل تثبيــت انبوبــن مــن البالســتيك املقــوى ) PVC(  بقطــر 44 مم وبعمــق 240 
ــة قبــل وبعــد تنفيــذ الدراســة  ــات ترب ــة حــول الشــجرة الوســطى . وقــد مت أخــذ عين ســم لــكل معامل
ــة  ــوى الترب ــة )SAR( ومحت ــم امللوحــة والصودي ــد قي ــة املعامــالت ومت حتدي ــع ولكاف مــن نفــس املواق
مــن العناصــر الكيميائيــة إضافــة إلــى جمــع البيانــات املناخيــة والنباتيــة خــالل فتــرة الدراســة، وبينــت 
النتائــج بــأن إنتــاج ومنــو النخيــل يتأثــران بشــكل معنــوي بزيــادة أو نقصــان كميــة امليــاه املضافــة، وقــد 
مت اســتنباط عالقــة خطيــة مــن الدرجــة الثانيــة تربــط اإلنتــاج بكميــة امليــاه املضافــة، وحــددت النتائــج 
كميــات الــري الفعليــة التــي تضــاف للنخلــة شــهرياً وســنوياً يف مناطــق الدراســة وكمــا مبــن يف اجلــدول 

النسبة (%)عدد املزارعطريقة الري

9491.2التنقيط

76.8الري السطحي

22طرق ري أخرى
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املعــدل والنهائــي، وعــدل اجلــدول )مــن قبــل الدكتــور نعيــم مزاهــرة والدكتــور محمــد جيطــان 2017( 
حيــث مت  حســاب كميــات  امليــاه  علــى برنامــج االحتياجــات املائيــة )CROPWAT( حســب ورقــة 
الفــاو  FAO رقــم 56 /1998باعتمــاد البيانــات املناخيــة املتوفــرة مــن محطــات اإلرصــاد اجلويــة لــكل 

منطقــة وكانــت النتائــج النهائيــة كمــا يف اجلــدول رقــم )23(.

الشهر 

 

املنطقة

ديرعال 
( غور األوسط)

مزرعة 
اجلامعة 
(الكرامة)

العقبة االزرق
شرحبيل(وادي عربة)

9.8035.168.136.8يناير/كانون الثاني

18.72.370.9107.444.1فبراير/شباط

59.148.5126171.772.7مارس/اذار

124.7109184.5228.3104.3ابريل/نيسان

176.2146.2245.5293.2141.3مايو /ايار

189158.9304346.2159.5يونيو/حزيران

200.6169.5339367.5170يوليو/متوز

184.3160.6298.7345.6160.6اغسطس/اب

151.6126.8227.3281.1119.4سبتمبر/ايلول

124.283.7140.7203.285.4اكتوبر/تشرين االول

76.131.372.2128.652.6نوفمبر/تشرين الثاني

36.20.343.693.138.4ديسمبر/كانون االول

1350.51037.12087.526341185.1اجملموع م3/دون

م3/نخلة على مسافة 
10×10متر

135.05103.71208.75263.4118.51

م3/نخلة على مسافة 
8×8متر

81.5964.81130.46164.6274.06

جدول رقم 23. ري النخيل يف مناطق مختلفة متر مكعب/ دومن
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ومــن خــالل االطــالع علــى تقاريــر بعــض الشــكرات واملــزارع  تباينــت كميــه ميــاه  ري أشــجار النخيــل  
الســنوية  فلبغــت يف مــزارع  شــركة الكتــار لتجــارة التمــور )45متــر مكعــب/ نخلة/ســنة(، بينمــا قــدرت 
الكميــة يف مــزارع شــركة ســما 800 متــر مكعــب/ لدومن/ســنة، وكميــة امليــاه التــي تــروى مــزارع  
ــة الواحــده.  ــار/ للنخل ــري  1.5 دين ــة  /ســنة ( وكلفــة ال ــة  )50 م3  /نخل ــا النخل عبــداهلل عرعــر به
أمــا كميــة امليــاه الشــهرية والســنوية للمزرعــة حســب  منطقــة  الزراعــه ولكافــة  مــزارع شــركة البركــة، 

)2108( فكانــت كمــا يلــي:

1( معــدل احلصــة الســنوية لشــجرة النخيــل يف مــزارع األغــوار ) شــرق النهــر( بحــدود 110 متــر مكعــب 
ــى املــزارع مــن ســد امللــك طــالل  ــاه عل ــوزع املي ــي ت ــة الرئيســية الت ــاة اإلروائي ــاه مــن القن ومصــدر املي
ــوع الصنــف  ــة ن ــاه بحــدود +- 1000 ، ويراعــى يف احلصــة املائي ــز امللوحــة يف هــذه املي ومعــدل تركي

وطبيعــة النضــج . 
2( معــدل احلصــة الســنوية لشــجرة النخيــل يف مــزارع القويــرة جنــوب األردن بحــدود 98 متــر مكعــب، 

ومصدرامليــاه مــن البئــر اجلوفيــه يف املــزارع ومعــدل تركيــز امللوحــة يف مــاء البئــر بحــدود +- 750 
3( معــدل احلصــة الســنوية لشــجرة النخيــل يف مــزارع األزرق جنــوب شــرق األردن بحــدود 52 متــر 
مكعــب مصــدر امليــاه مــن البئــر اجلوفيــة يف املــزارع ومعــدل تركيــز امللوحــة يف مــاء البئــر بحــدود 

 1500  -+
4(  احلســابات الفعليــة لــري النخيــل صنفــي املجهــول والبرحــي يف بعــض مــزارع شــركة البركــة فكانــت 

كمــا يلــي:  

كمية املياه املستهلكة /شجرة/مترمكعب/سنويا=104
كلفة ري النخلة  سنوياً = 36.7 دينار أردني

ميــاه آبــار ماحلــة غيــر صاحلــة للزراعــة متــت حتليتهــا بواســطة محطــات التحليــة وكانــت كلفــة املتــر 
املكعــب تســاوي 350 فلــس

كانون الشهر
تشرين أيلولآبمتوزحزيرانأيارنيسانآذارشباطالثاني

أول
تشرين 
ثاني

كانون 
أول

كمية املياه 
مترمكعب/

1010861010128شجرة
------

----
10128

تكلفة 
مترمكعب/

350350350350350350350350فلس
------

----
350350350

الكلفة 
الشهرية/ 

3.53.52.82.13.53.54.52.8دينار
------

----
3.54.22.8

اجلدول الشهري لري صنف املجهول يف مزارع البركة
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كمية املياه /الشجرة/مترمكعب سنوي=  92    ،وكلفة الشجرة سنويا/فلس=4.600
املصدر ) مزراع شركة البركة حسب جتربة  املهندس محمود التميمي،2018( 

• معامالت ما بعد احلصاد
أوضحــت دراســة )العوايــده واخــرون،2008( أن أغلبيــة منتجــي التمــور وبنســبة 62.% يقومــون 
بإجــراء معامــالت مــا بعــد احلصــاد وهــذه النســبة أكيــد ارتفعــت كثيــراً يف الوقــت الراهــن ألن اتبــاع 
هــذه املعامــالت عامــل مهــم يف حتســن جــودة التمــور ونوعيتهــا وأهــم املمارســات التــي يقــوم بهــا 

املنتجــون هــي )تنظيــف التمــور، التدريــج والفــرز، التعقيــم، واخلــزن املبــرد(،
التجفيــف: تســتخدم بيــوت بالســتيكية مــزودة مبــراوح لســحب الهــواء الرطــب ويكــون التجفيــف علــى 
درجــة حــرارة 30درجــة مئويــة وملــدة 2 - 5 أيــام ورطوبــة متــور صنــف املجهــول تكــون 25 - 30 % أمــا 

باقــي األصنــاف فتكــون بــن 18 - 22 %. 
الفــرز والتدريــج: أشــارت الدراســة إلــى أن املــزارع قســمت حســب اتباعهــا للتدريــج والفــرز يدويــا أو 

آليــاً حســب نســبها وكمــا يلــي

كانون الشهر
تشرين أيلولآبمتوزحزيرانأيارنيسانآذارشباطالثاني

األول
تشرين 
الثاني

كانون 
األول

كمية املياه/
متر مكعب/

شجرة
886688888888

سعر املتر 
505050505050505050505050املكعب/فلس

الكلفة 
400400300300400400400400400400400400الشهرية/فلس

اجلدول الشهري لري صنف البرحي يف مزارع البركة )مياه آبار مرخصة صاحلة للزراعة(

  الوزن القياسي لثمرة املجهول )املدجول(

املعاملة
الطريقة

يدوي+آليآلييدوي

83.3133.7التدريج

89.77.72.6الفرز
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هنــاك أوزان قياســية لثمــرة املجهــول ويف ضوئهــا يتــم حتديــد وزن العبــوة وعــدد الثمــار فيهــا وكمــا 
يلــي : 

 ووفــق الدرجــات أعــاله ميكــن معرفــة عــدد الثمــار التــي توضــع يف العلــب أو العبــوات حســب األوزان 
التــي تســتوعبها العلبــة الواحــدة.

التعبئــة والتغليــف: تضيــف قيمــة للمنتــج بتعبئتــه يف عبــوة أمنــة ومالءمــة لطبيعــة املنتــج وســهلة 
االســتخدام وجذابــة، تســهل عمليــة التســويق كذلــك حمايــة الســلع مــن التلــف، وتســاعد علــى خفــض 
التكاليــف التســويقية يف مراحــل النقــل والتخزيــن، وتتــم تعبئــة التمــور املنتجــة  نثــراً بعبــوات  مــن 

)250غ /500غ/1كــغ /2كــغ /5كــغ  (.

اخلــزن املبــرد: تخــزن متــور املجهــول علــى درجــة حــرارة صفــر درجــة مئويــة ورطوبــة 70 - 75 % ملــدة 
ــة، أمــا ثمــار البرحــي فتخــزن  ــى درجــة - 18درجــة مئوي 2 - 3 شــهر وملــدة ســنة يكــون التخزيــن عل

ملــدة 1.5 - 2 شــهر علــى درجــة الصفــر املئــوي ورطوبــة 70 - 75 %، وتتــم عمليــات اخلــزن املبــرد 
للتمــور يف الثالجــات مــن درجــة )5 درجــة مئويــة   - 20 درجــة مئويــة( وفــق نظــام واضــح لألصنــاف 
واألحجــام مــع التوضيــب الدقيــق واحملكــم الــذي يســهل عملييــة ادخــال أي صنــف بــكل ســهولة حســب 
ــة ادخــال  ــد أي حرك ــه باســتمرار عن ــم إدامت ــك وفــق برنامــج محوســب يت ــات التســويق وكل ذل متطلب

واخــراج لضمــان معرفــة الوضــع التخزينــي بشــكل  دقيــق أوالً بــأول )مــزراع البركــة،2018(.
ثانياً: اجلهات العاملة والداعمة يف مجال النخيل والتموريف اململكة األردنية الهاشمية

• وزارة الزراعة
نالــت  زراعــة النخيــل اهتمــام كبيــر مــن  خــالل الوثيقــة الزراعيــة باعتبارهــا جهــداً وطنيــا ورؤيــة 
متطــورة مــع مراعــاة  املســتجدات واملتغيــرات احملليــة والعامليــة حيــث تبنــت وزارة الزراعــة االهتمــام 
املباشــر واحلثيــث بهــذه الزراعــة بعــد التغيــرات املناخيــة التــي طــرأت علــى األردن وشــح امليــاه وعملــت 
علــى حــث املزارعــن للبحــث عــن محاصيــل زراعيــة ذات احتياجــات مائيــة محــدودة وجــدوى اقتصادية 
عاليــة، تعتبــر زراعــة النخيــل مــن الزراعــات احلديثــة الواعــدة والناجحــة، يف العديــد مــن املناطــق علــى 

  الوزن القياسي لثمرة املجهول )املدجول(

  ) الدليل التسويقي للتمور - مديرية التسويق الزراعي(  

عدد  حبات التمر/كغوزن الثمرة (غ)الدرجة

35-47>28سوبر جمبو

48-2456-27جمبو

56-1968-23كبيرة

68-1680-18متوسطة

80-1092-15صغيرة
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مســتوى اململكــة حيــث  تتركــز هــذه الزراعــة بشــكل رئيســي يف منطقتــن رئيســيتن همــا مناطــق 
وادي األردن والعقبــة مشــكلة مــا نســبته )84 %( مــن مجمــل مســاحة النخيــل املزروعــة يف اململكــة، 
ومنطقــة األزرق يف محافظــة الزرقــاء وثــم منطقــة االغــوار اجلنوبيــة وغيرهــا مــن املناطــق التــي أثبتــت 
صالحيتهــا لهــذه الزراعــة والتــي ميكــن أن تعتبــر زراعــة بديلــة يف ظــل ظــروف اجلفــاف املوجــودة يف 
األردن، وبهــدف دعــم وتطويــر قطــاع النخيــل يف األردن أطلقــت وزارة الزراعــة مشــروع حتــت عنــوان 
)تطويــر قطــاع النخيــل يف األردن ( يهــدف إلــى مســاعدة املــزارع يف تخطــى العقبــات املختلفــة التــي 
ميكــن أن تواجهــه ســواء إنتاجيــة أو تســويقية أو تصنيعيــة أو غيرهــا، كمــا حرصــت األردن علــى 
احملافظــة علــى هــذا اإلنتــاج النباتــي الــذي يعــد ثــروة قوميــة عــن طريــق إدخــال أحــدث الطــرق التقنيــة 
ــة مبــا يتماشــى مــع  ــات املختلف ــل مــن اآلف ــة أشــجار النخي ــا وقاي ــم منه ــي جــزء مه يف الزراعــة، والت
ــة وصحــة  ــى البيئ ــز، واحملافظــة عل ــاج زراعــي متمي ــى إنت ــة مــن أجــل احلصــول عل ــات العاملي املتطلب
اإلنســان يف آن واحــد )الروابــدة/2018(. وقــد ســاهمت وزارة الزراعــة يف تطويــر قطــاع النخيــل يف 

األردن مــن خــالل:
1. إنشــاء مجمعــات وراثيــة لألصنــاف املهــداة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وعددهــا 50 ألــف 
فســيلة نســيجية مــن أصنــاف )البرحــي/ مكتومــي/ خــالص/ جــش رملــي/ خضراوي/رزيــز/ زهــدي/ 

منيشــي( ودراســة مــدى مالئمتهــا للزراعــة يف البيئــة األردنيــة وكذلــك لألصنــاف املوجــودة أصــاًل.
2. زراعــة أصنــاف مختلفــة مــن النخيــل ويف مواقــع مختلفــة مــن اململكــة ملعرفــة مــدى مالئمــة 

تلــك املواقــع. لألصنــاف لبيئــة 
3. تشــجيع اســتيراد فســائل النخيــل النســيجية وخاصــة املالئمــة للبيئــة األردنيــة وذلــك لزيــادة الرقعــة 

الزراعيــة بالنخيــل دون املخاطــرة بنقــل اآلفــات. 
4. تدريــب كــوادر فنيــة متخصصــة ســواء يف دولــة ســلطنة ُعمــان، دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أو 

جمهوريــة مصــر العربيــة لتأهيــل هــذه الكــوادر فيمــا يخــص زراعــة النخيــل. 
5. توسيع وتوثيق العالقات العربية والدولية بن اجلهات املعنية بزراعة النخيل عربياً وعاملياً.

6. إصدار النشرات وامللصقات لزيادة  املعرفة والوعي لدى املهتمن بزراعة النخيل يف اململكة.
7. تفعيــل قوانــن احلجــر الزراعــي الداخلــي واخلارجــي حلمايــة النخيــل مــن اآلفــات الزراعية املختلفة 
خاصــة حشــرة سوســة النخيــل احلمــراء ومــرض البيــوض. وإصــدار تعليمــات خاصــة مبكافحــة سوســة 
النخيــل احلمــراء حســب قانــون الزراعــة املؤقــت رقــم 44 لســنة 2002 ، وتفعيــل قوانــن احلجــر 

الزراعــي الداخلــي واخلارجــي. 
8. التوسع يف زراعة النخيل مع التركيز على األصناف عالية اجلودة والتي لها أسواق خارجية.

9. تشجيع إقامة صناعة وطنية متعمدة على التمور كمادة أولية.
استراتيجية مكافحة اآلفات يف األردن   

تبنــت وزارة الزراعــة األردنيــة اســتراتيجية املكافحــة املتكاملــة لآلفــات يف العشــرين ســنة األخيــرة ملــا 
لهــا مــن أهميــة يف مكافحــة اآلفــات املختلفــة بطــرق علميــة حديثــة وطــرق آمنــة بيئيــاً، بهــدف التقليــل 
مــن اســتخدام املبيــدات الزراعيــة مــا أمكــن، توفيــر منتــج عــاِل اجلــودة وخــاٍل مــن متبقيــات املبيــدات 
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ــر الكثيــر مــن املنتجــات  ــم تصدي ــي أو املســتهلك العربــي أو األجنبــي حيــث يت ســواء للمســتهلك احملل
الزراعيــة األردنيــة إلــى العديــد مــن األســواق احملليــة واألجنبيــة ومنهــا التمــور األردنيــة.

1. إجــراء مســوحات ميدانيــة لآلفــات املختلفــة، وخاصــة اخلطــرة ومنهــا حشــرة سوســة النخيــل 
احلمــراء علــى مســتوى اململكــة حيــث تقــوم الــوزارة بتامــن الفرمونــات واملصائــد املتخصصــة وتوفــر 

الــوزارة 5000   فرمــون و5000 ا  مصيــدة مجانــاً للمزارعــن بهــدف املراقبــة واملكافحــة معــاً.
2. حصــر املناطــق املصابــة وإجــراء زيــارات ميدانيــة مكثفــة  للتخلــص مــن اإلصابــة بشــكل كامــل حتــى 

لــو أدى ذلــك إلــى قلــع األشــجار املصابــة وحرقهــا ودفنهــا.
3. تطويــر التشــريعات اخلاصــة باملبيــدات وتداولهــا يف األردن حيــث أن الــوزارة حريصــة دائمــاً علــى 
متابعــة التطــورات الدوليــة اخلاصــة باملبيــدات، كمــا يتــم علــى الــدوام إلغــاء تســجيل العديــد مــن 
املبيــدات التــي يتضــح خطــورة اســتخدامها يف العالــم، باإلضافــة إلــى تشــجيع إدخــال املبيــدات احليويــة 

اآلمنــة بيئيــاً وتســهيل عمليــات تســجيلها. 
4. تطويــر مختبــرات فحــص األثــر املتبقــي للمبيــدات وفحــص املنتجــات الزراعيــة الطازجــة قبــل 
تســويقها، كمــا يتــم إجــراء األبحــاث لدراســة فتــرات األمــان ومتبقيــات املبيــدات علــى املنتجــات 

الزراعيــة بكافــة أشــكالها.
5. نفــذت وزارة الزراعــة بالتعــاون مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة مشــروع نقــل تقانــة املكافحــة 
ــة لآلفــات ملكافحــة حشــرة سوســة النخيــل احلمــراء يف  احليويــة كعنصــر أساســي يف اإلدارة املتكامل

الشــرق األوســط، ومشــروع الكشــف املبكــر عــن مــرض البيــوض وتقانــات مكافحتــه.
القوانني واألنظمة والتعليمات  

 حتكــم تنفيــذ اإلجــراءات اخلاصــة مبكافحــة اآلفــات الزراعيــة املنتشــرة وغيــر املنتشــرة يف البلــد 
جملــة مــن القوانــن واألنظمــة والتعليمــات وفيمــا يخــص مكافحــة آفــات النخيــل فــإن وزارة الزراعــة 
االردنيــة ممثلــة مبديريــة وقايــة النبــات تطبــق مجموعــة مــن التعليمــات وحســب قانــون وزارة الزراعــة 

املؤقــت رقــم 44 لســنة 2002 وهــي: 
1. تعليمات ز/21 لسنة 2003 حتت عنوان "مكافحة ومنع انتشار آفة سوسة النخيل احلمراء" .

2. تعليمــات ز/47 لســنة 2003 حتــت عنــوان "ترخيــص مكاتــب خدمــات الــرش" وآليــة مكافحــة 
اآلفــات الزراعيــة. 

3. تعليمات رقم ز/2  لسنة 2003 واخلاصة باحلجر النباتي. 
• املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

1985 مت فصــل  نهايــة اخلمســينيات، ويف عــام  الزراعــي   البحــث واإلرشــاد   تأسســت مديريــة 
النشــاطات البحثيــة عــن املديريــة ليتــم تأســيس املركــز الوطنــي للبحــوث الزراعيــة ونقــل التكنولوجيــا 
والــذي أصبــح يف عــام 1993 مؤسســًة منفصلــًة إداريــاً عــن وزارة الزراعــة. يف عــام 2007 مت إجــراء 
عــدة تعديــالت حيــث مت دمــج البحــث الزراعــي مــع اإلرشــاد الزراعــي يف مؤسســة واحــدة ســميت 
ــى  ــًة مــن وزارة الزراعــة إل ــام اإلرشــاد كامل ــي للبحــث واإلرشــاد الزراعــي، ومت نقــل مه ــز الوطن املرك
املركــز الوطنــي. وبتاريــخ 19 /2 /2018، مت تعديــل النظــام اخلــاص للمركــز الوطنــي )نظــام رقــم 42 
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لســنة 2018 "نظــام معــدل لنظــام املركــز الوطنــي للبحــث واإلرشــاد الزراعــي( ليصبــح املركــز الوطنــي 
للبحــوث الزراعيــة، حيــث مت فصــل البحــث العلمــي الزراعــي عــن اإلرشــاد الزراعــي.

يتكــون املركــز الوطنــي مــن املركــز الرئيســي والــذي يقــع يف البقعــة ويبعد خمســة عشــر كيلــو متراً إلــى 
الشــمال مــن عمــان، إضافــًة إلــى ثمانيــة مراكــز بحثيــة إقليميــة تغطــي كافــة مناطــق املمكلــة بنــاًء 
علــى التوزيــع املناخــي وهــي: مركــز ديــر عــال، مركــز الرمثا، مركــز املفرق، مركــز املشــقر، مركز 
الربة، مركــز الطفيلة، مركــز وادي عربة، ومركــز الشــوبك. كمــا ويشــرف املركــز علــى ثالثــة عشــر 

ــة: ــة زراعيــة منتشــرة يف جميــع أقاليــم اململكة.هــذا وقــد نفــذ املركــز األبحــاث التالي محطــة بحثي
1. زراعة أشجار النخيل يف ظروف األراضي املاحلة/ 1998.

ــي يف  ــل بالشــاش األبيــض، وكانــت ضمــن مشــروع بحث ــه عــذوق النخي ــذ جتــارب حــول تغطي 2. تنفي
مناطــق األغــوار الوســطى والشــمالية ملكافحــة دودة الطلــع واحلميــرة، ومت تصميــم األكيــاس مــن قبــل 
باحثــي املركــز الوطنــي وكانــت النتائــج باهــرة يف حمايــة العــذوق مــن اإلصابــة بــدودة الطلــع واحلميــرة 
حيــث كانــت اإلصابــة يف ذاك املوســم تصــل إلــى 90 %، أمــا العــذوق املغطــاة باألكيــاس فقــد جنــت 
مــن اإلصابــة، وقــد مت نشــر ورقــة علميــة ونشــرة إرشــادية بفوائــد التغطيــة منهــا احلمايــة مــن الدبابيــر 

والذبــاب املنزلــي ونظافــة احملصــول والنضــوج األســرع والــوزن األفضــل.
3. تطوير زراعة النخيل يف األردن/ 2006.

4. تأثير نسبة تخفيف حبوب اللقاح على نسبة عقد وإنتاجية ونوعية ثمار نخيل البلح/ 2006.
5. دراســة تأثيــر مــادة حامــض اجلبرلــن علــى إنتاجيــة ونوعيــة ثمــار نخيــل البلــح صنــف مجهــول/ 

.2010

ــف  ــح مــن الصن ــل البل ــة ثمــار نخي ــى نوعي ــة عل ــل الزين ــاح نخي ــوب لق ــر اســتعمال حب 6. دراســة تأثي
.2010 برحــي/ 

7. دراسة االحتياجات احلرارية ألصناف النخيل والتجمع احلراري ملناطق زراعة النخيل/ 2010. 
8. دراسة تأثير ألوان األغطية على نوعية ثمار نخيل البلح من الصنف مجهول وبرحي/ 2010.

9. دراســة مقارنــة أربعــة أصنــاف نخيــل ذكريــة وتأثيرهــا علــى الصفــات الكميــة والنوعيــة لصنفــي 
ــاح يف األردن/ 2015. ــوب اللق ــز حلب ــول وبرحــي، وإنشــاء مرك مجه

ــاط  ــًة بالتق ــت فعال ــد كان ــاس وق ــا يف مكافحــة الدوب ــراء وجتربته ــة الصف ــد اللوني 10.إدخــال املصائ

احلشــرات الكاملــة واحلوريــات، ومت حتديــد نســبة االلتقــاط باألربــع جهــات وكذلــك علــى ارتفــاع 
الشــجرة.

11.كمــا مت اســتخدام فورمونــات جاذبــة حلشــرة احلميــرة، حيــث مت وضــع الفورمونــات علــى املصائــد 

الصفــراء اللونيــة ليكــون التأثيــر مــزدوج للــون والفورمــون.
12.تنفيــذ دراســة للتحديــات التــي تواجــه النخيــل يف األردن )د. منــى مشــعل، م. باســل عبيــدات 

2012(، حيــث مت القيــام بدراســة تفصيليــة متكاملــة للتحديــات التــي تواجــه محصــول النخيــل يف 

األردن، والتــي ميكــن تصنيفهــا إلــى إنتاجيــة وتســويقية وتصنيعيــة.
ــل التمــر يف األردن خــالل  ــل  إرشــادي  عــن نخي ــاب ودلي 12 كت ــي   ــز الوطن 13.اصــدر املرك
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.2015  - 1997 ــرة مــن  الفت
14.بلغ عدد األوراق والبحوث العلمية املنشورة 12 ورقة وبحثاً.  

خطة العمل املستقبلية لتطوير قطاع النخيل.
1. وضــع قاعــدة بيانــات الكترونيــة حتتــوي علــى بيانــات شــاملة للنخيــل لتوفيــر معلومــات علميــة وفنيــة 

لتحســن واقــع القطــاع للمنتــج واملســتثمر واملســتهلك محليــاً وإقليميــاً وعاملياً.
2. حتســن بيئــة مــزارع التمــور يف اململكــة وحتســن التقنيــات املســتخدمة لرفــع كفــاءة املــزارع 
لالســتغالل األمثــل للمــوارد لتحســن املــردود االقتصــادي للمــزارع بشــكل خــاص ممــا يســهم يف ارتفــاع 

ــي. مشــاركة التمــور يف االقتصــاد الوطن
3. إدخــال أســاليب امليكنــة احلديثــة املناســبة يف خدمــة أشــجار النخيــل واملكافحــة والقطــاف ومــا بعــد 

احلصــاد بهــدف خفــض تكاليــف اإلنتــاج.
4. املشــاركة يف تنميــة املجتمــع احمللــي ملزارعــي التمــور واحلــد مــن البطالــة وتأهيــل كــوادر فنيــة مدربــة 

ممــا يســاعد يف توفيــر فــرص عمــل للقطــاع.
5. املســاهمة يف نشــر اســتخدام الطاقــة الكهربائيــة والوحــدات الشمســية التــي تخــدم  املــزارع والتــي 

ال يصــل ملعظمهــا كهربــاء.
6. القيــام باألبحــاث التــي تقــوم علــى االســتفادة مــن مخلفــات النخيــل يف إنشــاء مصانــع للعليقــة 
ــور،  ــة التم ــر، اخلــل، عجين ــس التم ــور )دب ــة للتم ــاث والصناعــات التحويلي ــة واألث واألســمدة العضوي

املربيــات، الســوائل الســكرية، التمــور احملشــوة(.
7. دراســات علــى مســتويات ملوحــة التربــة والــري وتأثيرهــا علــى املنتــج واالحتياجــات احلقيقيــة 
وأوقــات وفتــرات التســميد والــري، بغــرض حتســن كفــاءة اســتعمال ميــاه الــري واســتعمال ميــاه 

الصــرف الزراعــي وميــاه الصــرف الصحــي املعاجلــة يف ري النخيــل.
8. دراســة برنامــج تطويــر وحتســن عمليــات مــا بعــد جنــي التمــور مــن مناولــة، معاجلــة، تعبئــة 

وتســويق.
9. إنشاء مجمعات وراثية ألصناف نخيل التمر والفحول.

• مؤسسة اإلقراض الزراعي
يعــود تاريــخ اإلقــراض يف األردن إلــى العهــد العثمانــي، حيــث كان هنــاك املصــرف الزراعــي العثمانــي 
ويتبــع لــه ثالثــة فــروع  )اربــد والســلط والكــرك(، والتــي أصبحــت مســتقلة بذاتهــا بعــد إعـــالن حكـــم 
ــه الفــروع  ــي ول ــلية عــام 1920 ، ويف عــام 1922مت تأســيس املصــرف الزراعــي األردن اإلدارات احملـ
الثالثــة )إربــد والســلط والكــرك(  ويف عــام 1934  مت افتتــاح فرعــي جــرش والطفيلــة وفرعــي القــدس 

ونابلــس عــام 1954.
مت تأســيس مكتــب اإلقــراض الزراعــي عــام 1952 الــذي كان تابعــاً ملجلــس اإلعمــار األردنــي ملــد القــرى 
األماميــة يف الضفــة الغربيــة بقــروض زراعيــة، ودائــرة اإلنشــاء التعاونــي التــي كانــت تتبــع لــوزارة 
الشــؤون االجتماعيــة آنــذاك ملنــح قــروض للجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة، والتــي كانــت النــواة للمنظمــة 
التعاونيــة األردنيــة. مت دمــج املصــادر الســابقة يف جهــة واحــدة وهــي مؤسســة اإلقــراض الزراعــي، التــي 
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أنشــئت مبوجــب القانــون املؤقــت رقــم )50( لعــام 1959 والتــي باشــرت أعمالهــا يف شــهر آب مــن عــام 
1960، ومت فيهــا بعــد تعديــل القانــون املؤقــت بالقانــون رقــم )12( لســنة 1963.

ــي   ــار أردن ــون دين ــدره 75 ملي ــا ق ــام )2016 (م ــغ رأســمال املؤسســة حســب تقريرهــا الســنوي لع  بل
وحقــوق امللكيــة وصلــت إلــى 112 مليــون  وبلغــت قيمــة االقــراض 42.1 مليــون دينــار وبلــغ عــدد 
املســتفيدين مــن القــروض 7521 مواطــن جميعهــا تصــب يف مشــاريع إلنشــاء واســتصالح 7285 

مشــروع زراعــي
وقــد اجــرت املؤسســة دراســة موســعة يف عــام 1995 بعنــوان آفــاق التوســع بزراعــة النخيــل يف األردن 
مــن قبــل حــداد وآخريــن، تضمنــت مســحاً شــاماًل لــألردن، للوقــوف علــى املناطــق املناســبة لزراعتــة، 
ورصــدت ماليــن الدنانيــر يف املوازنــات الســنوية للمؤسســة يف إطــار برنامــج للتوســع بزراعــة النخيــل 
بعــد ان بينــت الدراســة امكانيــات جناحــة وجــدواة االقتصاديــة وذلــك إلقراضهــا للمزارعــن بهــدف 
ــد مخفضــة  ــل بفوائ ــل، وتقــدم املؤسســة قــروض لدعــم مشــاريع زراعــة النخي التوجــه لزراعــة النخي
ــل  ــزارع النخي ــة مل ــي القــروض املقدم ــغ اجمال ــا باملرابحــة االســالمية  وبل ــا يعادله بنســبة 2 %  أو م

خــالل عــام 2016 )871500( دينــار أردنــي اســتفاد منهــا 26مقتــرض. 
ــد عــن  ــا يزي ــن املؤسســة م ــة م ــروض زراعي ــى ق ــن عل ــي حصل ــات والســيدات اللوات ــغ عــدد الفتي وبل
2300 ســيدة وفتــاة وبقيمــة اجماليــة تقــارب 11 مليــون دينــار مــن اجمالــي القــروض. وبلغــت القــروض 

الزراعيــة التـــي قدمتهــا املؤسســة للمزارعــن عــام 2017  نحــو 51 مليــون دينــار، اســتفاد منهــا أكثــر 
مــن 10 آالف مــزارع، منهــا 12 مليــون دينــار حســب نظــام املرابحــة اإلســالمية. وبلــغ عــدد املزارعــن 
ــب مــا  ــل ومشــاريع تعريــش العن ــة كزراعــة النخي ــر تقليدي ــموذجية غي ــى مشــاريع نـ ــوا إل ــن توجه الذي
يزيــد عــن 112 مزارعــاً بقيمــة تتجــاوز.22 مليــون دينــار، وتـــم تـــمويل خـــمسة مشــاريع إلنشــاء محطات 
حتليــة ميــاه بقيمــة 125 ألــف دينــار، كذلــك ادخــال وســائل وتقنيــات حديثــة وتكنولوجيــة يف الزراعــة، 
مــا ســاهم يف تخفيــض اســتهالك امليــاه بنســبة ال تقــل عــن 20 %، ورفــع كفــاءة االنتــاج بحــدود 25 %.

• الصندوق الهاشمي
تأســس الصنــدوق الهاشــمي لتنميــة الباديــة األردنيــة بــإرادة ملكيــة ســامية وصــدر قانــون الصنــدوق 
ــق  ــع االقتصــادي واالجتماعــي وحتقي ــدف حتســن الواق ــام 2006 به ــه يف منتصــف ع وباشــر أعمال
التنميــة الشــاملة يف الباديــة األردنيــة، ومــن اجنــازات الصنــدوق تنفيــذ مشــروع زراعــة النخيــل واملركــز 
التدريبــي يف األزرق، ويهــدف هــذا املشــروع إلــى إعــادة احليــاة إلــى واحــة األزرق بعــد جفافهــا حيــث 
أقيمــت مزرعــة مبســاحة 150 دومن زرع فيهــا 1800 نخلــة  ألغــراض التدريــب واإلنتــاج ويعمــل 
املشــروع علــى احلــد مــن حــدة املنــاخ بزيــادة الرقــع اخلضــراء وتوفيــر فــرص عمــل للمجتمــع احمللــي 

وبنــاء وتطويــر قدراتهــم  كمــا عمــل املشــروع علــى إقامــة حفيــر حلصــاد ميــاه الســيول واألمطــار|.
• اجلامعات األردنية

اجلامعــات األردنيــة احلكوميــة واخلاصــة ومــن خــالل كليــات الزراعــة لهــا مســاهمة مميــزة يف تطويــر 
قطــاع النخيــل مــن خــالل البحــث العلمــي والتجــارب امليدانيــة والدراســات العلميــة كمــا أن بعــض 
كليــات الزراعــة يف اجلامعــات وافقــت علــى ادخــال مســاقات النخيــل يف برامجهــا التعليميــه كجامعــة 
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البلقــاء ومؤتــة وتــدرس اجلامعــة األردنيــة هــذا األمــر خــالل عــام 2018 

• الشركات اخلاصة
ــاً وناجحــاً كونــه قطــاع خــاص، وكمــا  قطــاع النخيــل والتمــور يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية ولــد قوي
نعــرف أن القطــاع يتميــز باملرونــة والقــوة والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار بعيــداً عــن الروتــن واإلجــراءات 
احلكوميــة، لــذا كان للشــركات واملــزارع اخلاصــة الــدور الكبيــر يف تطــور زراعــة النخيــل وإنتــاج متــور 
ــة ويف اجلــدول رقــم )24(  ــة والعاملي ــة والعربي ــى املنافســة يف األســواق احمللي ــا القــدرة عل ــزة له متمي
ــا  ــا وأرســلت لن ــت معن ــي تعاون ــزارع  الت ــدد مــن الشــركات وامل ــة بع نوضــح بعــض املعلومــات التعريفي
معلومــات للتعريــف  مبزراعهــا وموقــع تلــك املــزارع ومســاحاتها وأعــداد وأصنــاف النخيــل املزروعــة 

وإنتاجيتهــا وبشــكل مختصــر.

الكليةاجلامعة

الزراعةاالردنية
الزراعةالعلوم والتكنولوجيا

الزراعةمؤتة
الزراعة التكنولوجيةالبلقاء التطبيقة
الزراعة والعلومجرش االهلية

املنتجاتالتعريفاملوقعاسم الشركة

الوطنية للتمور 
مزارع عبدال 
عرعر

وادي األردن

كانت البداية عام 1990 بزراعة 200دون 
ف وسط وادي االردن ثم توسعت الى 
300دون عام 2001 , بلغت املساحة 

املزروعة باجملهول 150دون وبواقع 2700 
نخلة ,والبرحي  90 دون بواقع1100 نخلة 

والعنب عدي البذور 3000 شجرة 
مبساحة 30 دون

متور اجملهول  130 
طن والبرحي 200 
طن والعنب عدي 
البذور 30 طن

مزارع 
البركة(النبر)

وادي األردن, 
األزرق, العقبة

تاسست عام  1993   ومزارع البركة يبلغ 
عددها10 مزرعة مبساحه اجمالية 4653 
دون  مزروع منها 4275 دون من النخيل  

وعدد اشجار النخيل الكلي ف مزارع 
الشرطة يبلغ 40269 نخله منها 14009 

نخلة من صنف البرحي و 8783 من 
صنف اجملهول وبلغ عدد اشجار دقلة نور 

4312 وعدد اشجار اخلالص 2166 
وهناك 2466 نخلة من اصناف مختلفه 

وكذلك 4750 نخلة مذكرة.

بلغ االنتاج123,836 
طن 

مجهول+1375,083 
طن برحي + 71,562 

طن دقلة نور+ 
28,987 طن خالص 

+ 40,506 لولو + 

24,311 طن متنوعة

االستثمارات
املتطورة الزراعية
األردن متور

عال دير

مزارع ومتتلك تاسست
للمزارع االجمالية املساحة تبلغ

يوجد دون منها مزروع دون
منها مجهول نخلة باملزراع
منها نخلةبرحي و مثمرة

مثمرة,

متور من طن
طن و اجملهول
البرحي خالل من

اجملهول غورقرية الكرامة
األردن وداي

واحده مزرعة ولها عام تاسست
بصنف مزروعة دون مبساحة

نخلة اجملهول

اجملهول متور
طن

كبد غور كبدمزرعة غور
مبساحة عام تاسست

من شجرة االشجار دون,وعدد
واخرى فحول شجرة و اجملهول صنف

طن اجملهول متور

الزراعية العالونة
العالونة مزارع
النموذجية

األزرق االغوار
مزارع خمسة ولديها عام تاسست
نخلة مزروعه دون مبساحة

برحي نخلة ,و مجهول
طن اجملهول متور
طن والبرحي

األردن نهر كبدمتور غور
مزارع خمسة ولديها عام تاسست

منها مزروعه دون مبساحة
, مجهول نخلة دون

طن اجملهول متور

الكتار شركة
التمور الكرامةلتجارة

مزارع عشرة ولديها عام تاسست
مزروعه مزروعه دون مبساحة

مجهول شجرة
اجملهول متور
طن

سعيد مؤسسة
الصغير
لألسثمارات
الزراعية

ديرعال
الكرامة

مزراع ثمانية ولديها تاسست
منها مزروع دون كلية ومبساحة
صنف من نخلة بواقع دون
اجملهول صنف من و البرحي
شجرة متنوعه فاكهة واشجار
زيتون شجرة وكذلك

اجملهول متور
والبرحي طن
طن

الضفاف شركة
للمنتجات

مزارع الزراعية
عياش ابو

الشونة
اجلنوبية

عن عبارة واحدة مزرعه املزارع عدد
متالصقة وحدات ستة

واملساحة دون الكلية املساحة
دون املزروعة

أصناف اجملهول متور
أخرى

جدول رقم 24. معلومات تعريفية عن بعض شركات ومزارع إنتاج التموراألردنية التي زودتنا باملعلومات املبينة
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الشركة املنتجاتالتعريفاملوقعاسم

للتمور الوطنية
عبدال مزارع
عرعر

األردن وادي

دون بزراعة عام البداية كانت
الى توسعت ثم االردن وادي وسط ف
املساحة بلغت , عام دون
وبواقع دون باجملهول املزروعة

نخلة بواقع دون ,والبرحي نخلة
شجرة البذور عدي والعنب

دون مبساحة

اجملهول متور
والبرحي طن

عدي والعنب طن
طن البذور

مزارع
النبر البركة

األردن, وادي
العقبة األزرق,

يبلغ البركة ومزارع عام تاسست
اجمالية مبساحه مزرعة عددها

النخيل من دون منها مزروع دون
مزارع ف الكلي النخيل اشجار وعدد

منها نخله يبلغ الشرطة
من و البرحي صنف من نخلة

نور دقلة اشجار عدد وبلغ اجملهول صنف
اخلالص اشجار وعدد

مختلفه اصناف من نخلة وهناك
مذكرة نخلة وكذلك

االنتاج بلغ
طن
مجهول
برحي طن

نور دقلة طن
خالص طن
لولو

متنوعة طن

االستثمارات 
الزراعية املتطورة 

(متور األردن)
دير عال

تاسست   1985ومتتلك 8 مزارع 
تبلغ املساحة االجمالية للمزارع  

1500دون  مزروع منها 1400دون  يوجد 
باملزراع   12300 نخلة مجهول منها 

12000 مثمرة  و2300 نخلةبرحي منها 
2200مثمرة,

900طن من متور 
اجملهول/ و300طن 
من خالل البرحي

الكرامة – غور قرية اجملهول
وداي األردن

تاسست عام 2012  ولها مزرعة واحده 
مبساحة 1281 دون مزروعة بصنف 

اجملهول 18000نخلة

متور اجملهول  
1500طن 

غور كبدمزرعة غور كبد
تاسست عام 2003مبساحة 37 

دون,وعدد االشجار 550 شجرة من 
صنف اجملهول و50 شجرة فحول واخرى

متور اجملهول 20 طن

العالونة الزراعية 
(مزارع العالونة 

النموذجية)
االغوار/األزرق

تاسست عام 2007 ولديها خمسة مزارع 
مبساحة 200دون مزروعه 2000نخلة 

مجهول ,و1500 نخلة برحي
متور اجملهول 50طن 
والبرحي 70طن

غور كبدمتور نهر األردن
تاسست عام 2010 ولديها خمسة مزارع 
مبساحة 1500دون مزروعه  منها 290 

دون 5000نخلة مجهول ,
متور اجملهول 150 طن

شركة الكتار 
الكرامةلتجارة التمور

تاسست عام 2013 ولديها  عشرة مزارع 
مبساحة 400 دون مزروعه   مزروعه 

6000 شجرة مجهول

متور اجملهول 450 
طن

مؤسسة سعيد 
الصغير 

لألسثمارات 
الزراعية

ديرعال / 
الكرامة

تاسست 2009 ولديها ثمانية مزراع 
ومبساحة كلية 3000دون مزروع منها 
1500دون بواقع6000 نخلة من صنف 

البرحي و5253  من صنف اجملهول 
واشجار فاكهة متنوعه 2000شجرة 

وكذلك 5000شجرة زيتون

متور اجملهول 
33.5طن والبرحي  

450طن

شركة الضفاف 
للمنتجات 

الزراعية (مزارع 
ابو عياش)

الشونة 
اجلنوبية

عدد املزارع: مزرعه واحدة (عبارة عن 
ستة وحدات متالصقة) 

املساحة الكلية : 315 دون . واملساحة 
املزروعة : 310 دون

متور اجملهول/أصناف 
أخرى



زراعة النخيل وإنتاج التمور يف األردن118

املهرجان الدولي األول للتمور األردنية - عمان - 2018

• جمعية التمور األردنية
  تأسســت جمعيــة التمــور األردنيــة عــام 2005، لرعايــة قطــاع التمــور يف اململكــة مــن قبــل مجموعــة 
ــع  ــا خــالل الســنوات األرب ــداهلل عرعــر رئيســاً له ــرواد وانتخــب املرحــوم الدكتورعب مــن املزارعــن ال
األولــى مــن تأسيســها، ووصــل عــدد أعضــاء اجلمعيــة 30   عضــواً يف عــام 2009  وبلــغ  مجمــوع مــا 
ميتلكــه األعضــاء مــن أشــجار النخيــل 92 ألــف نخلــة  مبســاحة حوالــي 9000 دومن  شــكلت يف حينــة 
45 % مــن مجمــوع املســاحة  املزروعــة بالنخيــل يف اململكــة، ومتتــاز مــزارع أعضــاء اجلمعيــة بزراعــة 

األصنــاف املميــزة مثــل البرحــي واملجهــول وقــد ركــزت اجلمعيــة يف الســنوات األولــى مــن نشــأتها علــى 
توعيــة املزارعــن مبــا يحتاجــه النخيــل مــن رعايــة وعمليــات خدمــة بــدأً مــن مرحلــة اختيــار الفســيلة 
إلــى مرحلــة احلصــاد ومعامــالت مــا بعــد احلصــاد )تعقيــم وتنظيــف وفــرز وتعبئــة وتخزيــن(، وذلــك 
عــن طريــق عقــد ورشــات عمــل حقليــه يف مــزارع النخيــل والقــاء احملاضــرات مــن قبــل االختصاصــن 
يف النخيــل وتنفيــذ رحــالت استكشــافية وجــوالت اطالعيــة ملــزارع داخــل وخــارج اململكــة، وكذلــك 
توفيــر النشــرات العلميــة  واإلرشــادية حــول النخيــل، وتقــدم اجلمعيــة خدماتهــا لألعضــاء يف مجــاالت 
التســويق وأقامــة املعــارض الزراعيــة للتعريــف باملنتــج األردنــي مــن التمــور، وتســويقها محليــا وكذلــك 
يف مجــال مكافحــة اآلفــات واألمــراض ويبلــغ عــدد أعضــاء اجلمعيــة حاليــاً حوالــي 65 عضــواً  وتقــع 
أغلــب املســاحات املزروعــة  بالنخيــل يف منطقــة وادي األردن حيــث يعتبــر املنــاخ هنالــك مــن أنســب 
املناخــات العامليــة لهــذا الصنــف مــن التمــور وتــروى هــذة املســاحات مــن ميــاة نهــر األردن ومشــاريع 
ســلطة وادي األردن وأهــم مهــام اجلمعيــة تتركــز يف احملافظــة علــى اســتدامة القطــاع  وتطويــره، 
واملســاهمة يف رفــع الكفائــة التســويقية للمنتــج األردنــي مــن التمــور، وتســويقها  لألســواق احملليــة 
والعامليــة، ومتثيــل القطــاع لــدى اجلهــات ذات العالقــة وتدافــع عــن مصالــح أعضائهــا لــدى الغيــر وقــد 
ــكار الزراعــي  ــل التمــر واالبت ــة لنخي ــة الدولي ــزة خليف ــاة جائ ــة مؤخــراً مــن لفــت انتب ــت اجلمعي متكن
إلقامــة مهرجــان دولــى للتمــور األردنيــة يف 21 – 23 أكتوبــر 2018 . وقــد تنــاوب علــى رئاســة 

اجلمعيــة منــذ تأسيســها الــذوات املبينــة أســمائهم كمــا يلــي:
واجلــدول رقــم 25 يبــن املســاحات املزروعــه بالــدومن مــن قبــل اعضــاء اجلمعيــة والتــي بلغــت 15173 

مزارع سما إلنتاج 
التمور

الكرامة وغور 
كبد

تاسست  سنة2011 ولديها مزرعتي 
مزرعة بالكرامة و مزرعة ف غور كبد 
املساحة الكلية واملزروعة  300دون, 

وعدد أشجار النخيل 4500 نخلة جميعها 
من صنف اجملهول

متور اجملهول   
100طن

الكرامة مزارع متارة
واملشارع

تاسست عام 2006, وعدد 
املزارع20.5وحدة زراعية,املساحة الكلية  
واملزروعه  800 دون, توزيع املزارع حسب 

املوقع واملنطقة  16.5 الكرامة نخيل 
مجهول و 4 وحدات املشارع نخيل برحي, 
عدد االشجار املزروعه 11000نخلة منها 
مجهول 9000 وبرحي 2000نخلة

مجهول وبرحي
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دومن
مهرجانات ومعارض التمور األردنية

2008-2005 الدكتور عبدال عرعر(رحمة ال)

2010-2009 املهندس محمد أبوعياش

2015-2011 السيد ابراهيم حمدان (رحمة ال)

 -2016 املهندس أنور حداد

املساحة املزروعة/ الشركة / املزرعة
املساحة املزروعة/ الشركة / املزرعةدون

دون

1357مزارع البركة400ابراهيم حجازي

205مزارع احلافظ للتمور100احمد خلف احمد ابو دية

34اسامة القيسي
مزارع اخلير / شركة ام قيس 

550الزراعية

الشركة العربية الدولية للتنمية 
95مزارع النابلسسي61الزراعية

50مزارع النوى350متور الكتار

250مزارع بسام ابو جابر27رفعت احمد سالمة

120مزارع تالل النور200سالم  ايليا نينو

260مزارع متور الناطور62سامي  الهمشري

52مزارع حماد78سمير العلوي

225مزارع خطاب295شركة ا لتميز / الغول

شركة االستثمارات الزراعية 
200مزارع خليفة650املتطورة

شركة التلة البيضاء لتعبئةاملياه 
160مزارع رامي تادرس109ولزراعة االشجار املثمرة

شركة الضفاف للمنتجات 
74مزارع زيد ماضي440الزراعية

الصناعية القوافل شركة
التمورالزراعية لالنتاج سما مزارع

للمنتجات الكرم عفانةشركة الرحمن عبد مزارع
للتمور تبارك عرعرشركة مزارع
للتمور جنى عليانشركة مزارع
للتمور دلة للتمورشركة كبد غور مزارع

املساندة للخدمات زوادة قشطةشركة مزارع
االردن مجدول جابرشركة ابو محمود مزارع
غفرة ابو يوسف احلمودصالح مروان مزارع
عمرو الدين عربةصالح وادي مزارع
للتمور الرملصنوان وردة مزارع
القواسمة الغولضرار احمد مزراع
الفالحات حمدانعبدالوالي مزراع
العالونة محمد العدوانعلوان فراس مزرعة

عبيدات محمدعلي الدكتور مزرعة
القاعود

مناصرة داود للتمورعماد سمارة مزرعة
مساد احمد خالد جعفرعماد شوقي قيس مزرعة

جدول رقم 25. املساحات املزروعه بالنخيل )دومن( حسب الشركات واملزراع أعضاء اجلمعية
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املزرعة املزروعةالشركة املساحة
املزرعةدون املزروعةالشركة املساحة

دون

حجازي البركةابراهيم مزارع
دية ابو احمد خلف للتموراحمد احلافظ مزارع

القيسي قيساسامة ام شركة اخلير مزارع
الزراعية

للتنمية الدولية العربية الشركة
النابلسسيالزراعية مزارع

الكتار النوىمتور مزارع
سالمة احمد جابررفعت ابو بسام مزارع
نينو ايليا النورسالم تالل مزارع
الهمشري الناطورسامي متور مزارع
العلوي حمادسمير مزارع

الغول لتميز ا خطابشركة مزارع
الزراعية االستثمارات شركة

خليفةاملتطورة مزارع

لتعبئةاملياه البيضاء التلة شركة
املثمرة االشجار تادرسولزراعة رامي مزارع

شركة الضفاف للمنتجات 
74مزارع زيد ماضي440الزراعية

شركة القوافل الصناعية 
300مزارع سما لالنتاج التمور179الزراعية

190مزارع عبد الرحمن عفانة188شركة الكرم للمنتجات

250مزارع عرعر1290شركة تبارك للتمور

50مزارع عليان200شركة جنى للتمور

37مزارع غور كبد للتمور125شركة دلة للتمور

33مزارع قشطة60شركة زوادة للخدمات املساندة

60مزارع محمود ابو جابر20شركة مجدول االردن

90مزارع مروان احلمود49صالح يوسف ابو غفرة

70مزارع وادي عربة27صالح  الدين عمرو

39مزارع وردة الرمل90صنوان للتمور

40مزراع احمد الغول10ضرار القواسمة

52مزراع حمدان36عبدالوالي الفالحات

30مزرعة  فراس العدوان160علوان محمد العالونة

40علي عبيدات
مزرعة الدكتور محمد 

58القاعود

77مزرعة سمارة للتمور132عماد  داود مناصرة

158مزرعة قيس شوقي جعفر34عماد خالد احمد مساد

41ممزارع عبد اجمليد زهران1281قرية اجملهول

75مجموعة حيدر مراد وواالوده

مؤسسة االقتصادية 
واالجتماعية للمتعاقدين 

العسكرين
500

27محمد احملسيري
مؤسسة سعيد الصغير 
2272لالستثمارات الزراعية

48يزن ابو هنطش35مزارع ا لشعراوي

58يوسف شحادة شامية163مزارع اسماء كنعان

15173اجملموع95مزارع االرض الطيبة
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بالتعــاون بــن جمعيــة التمــور األردنيــة ونقابــة املهندســن الزراعيــن ينظــم معــرض ســنوي للتمــور 
األردنيــة وعــادة يكــون قبــل شــهر رمضــان املبــارك كنافــذة ترويجيــة للتمــور يف الســوق احملليــة وكمــا 

يلــي: 

• جائزة خليفة الدولية للنخيل واالبتكار الزراعي
يف عــام 2011 ويف الــدورة الثالثــة وضمــن فئــة املنتجــن املتميزيــن يف مجــال زراعــة النخيــل وإنتاج التمور 
منحــت اجلائــزة إلــى املرحــوم الدكتــور عبــداهلل عرعــر مؤســس أول مزرعــة منوذجيــة للتمــور يف اململكــة 
األردنيــة الهاشــمية، الشــركة الوطنيــة للتمــور )مــزارع عبــداهلل عرعــر(، أسســها املرحوم الدكتــور عبداهلل 
عرعــر عــام 1984 وكانــت متخصصــة بزراعــة األعنــاب واحلمضيــات، ثــم مت التحــول إلــى زراعــة النخيــل 
عــام 1990 بزراعــة 200 دومن يف وســط وادي األردن وذلــك بزراعــة الغــراس النســيجية لصنفــي البرحي 
واملجهــول  ثــم توســعت إلــى 300دومن عــام 2001 بلغــت املســاحة املزروعــة باملجهــول 150دومن وبواقــع 
2700 نخلــة، والبرحــي  90 دومن بواقــع 1100 نخلــة والعنــب عــدمي البــذور 3000 شــجرة مبســاحة 30 

دومن، إضافــة إلــى زراعــة الهليــون، تقــع املــزارع علــى الطريــق الرئيســي لــوادي األردن علــى مســافة 1 
كيلــو متــر جنــوب مزرعــة التجــارب الزراعيــة التابعــة للجامعــة األردنيــة وعلــى منســوب حوالــي 350 متــر 
حتــت ســطح البحــر، وتربتهــا جيــدة عمقهــا حوالــي متريــن وهــي متوســطة النســيج )رمليــة طنيــة مزيجية   
)Sandy, clay loam ) ومنــاخ املنطقــة شــبة اســتوائي حيــث يقــدر معــد ل ســقوط األمطــار بحوالــي 

250 مليميتــر خــالل فصــل الشــتاء )تشــرين الثانــي – اذار( وبقيــة أشــهر الســنة جــاف حــار إلــى حــار 

املوعدرقم المعرض

28 /9 – 1 /10 /2005االول

18 /9- 22/ 9 /2006الثاني

9/9- 13 /9 /2007الثالث

19 /8- 22 /8 /2009الرابع

8/8 - 11 /8 /2010اخلامس

27 /7- 30 /7 /2011السادس

18/ 7-22 /7 /2012السابع

7/7- 10 /7 /2013الثامن

15 /6 /17/ 6 /2014التاسع

1 /6- 5 /6 /2016العاشر

22 /5-26 /5 /2017احلادي عشر

12 /5-15 /5 /2018الثاني عشر
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جــداً، ويعتمــد اإلنتــاج الزراعــي علــى ميــاه الــري املــزودة مــن مشــروع ري وادي األردن. يتبــع يف املــزارع 
نظــام الزراعــة الكثيفــة، حيــث يــزرع   خــالل الســنوات العشــرة األولــى مــن زراعــة النخيــل، األســبراجس 
األخضــر والعنــب بــدون بــذر يف املســافات اخلاليــة بــن ســطور النخيــل  لالســتفادة مــن مســاحة ألرض 

املتوفــرة وعندمــا تكبــر أشــجار النخيــل تــزال هــذه احملاصيــل البينيــة.
متتــاز املزرعــة بكونهــا منوذجيــة تتوفــر فيهــا كافــة متطلبــات املزرعــة وتســتخدم فيهــا تقنيــات الــري 
احلديثــة إضافــة إلــى مســتلزمات معامــالت مــا بعــد احلصــاد )معــدات التجفيــف والتبخيــر والتنظيــف 
والفــرز والتصنيــف حســب حجــم الثمــرة ووزنهــا والتعبئــة والتغليــف واملخــازن املبــردة(، ويتــم التجفيــف 
بعــد احلصــاد بأشــعة الشــمس الغيــر مباشــر ومــن ثــم التعقيــم وبعدهــا يتــم تنظيــف و فــرز املجهــول 
إلــى خمســة أوزان بوســطة مكائــن حديثــه مســتورده مــن ايطاليــا خصيصــاً لهــذه الغايــة. وتتوفــر أيضــاً 
مكائــن للتغليــف يف علــب كرتونيــة بأحجــام تتــراوح مــن 125 غــرام إلــى 5 كيلــو لــكل علبــة حيــث يشــمل 
ــر مكعــب وغــرف  ــد ســعتها 100 مت ــج وغــرف تبري ــن للتغليــف امليكانيكــي واليــدوي حســب املنت مكائ
جتميــد  علــى درجــة حــراره 25 درجــة مئويــة حتــت الصفــر ســعتها 500 متــر مكعــب وغرفــة تعقيــم 
ســعتها 16 متــر مكعــب وتوفــر املزرعــة خدمــات مــا بعــد احلصــاد للمزارعــن اآلخريــن إضافــة إلــى 
امتالكهــا مركــز تدريبــي لتنميــة النخيــل وإنتــاج التمــور تنفــذ املــزارع جميــع نشــاطات اإلنتــاج بطــرق 
حديثــة وعلميــة حيــث حصلــت علــى شــهادة  )Global Gap(منــذ ســنتن وبــدأ التحضيــر للحصــول 
علــى شــهادة" الهاســب ) Hassab( عــام 2010  واعتبــرت املزرعــة مــن املــزارع النموذجيــة مــن حيــث 
األصنــاف وخدمــة األشــجار، ومعامــالت مــا بعــد احلصــاد حســب خطــاب وزيــر معالــي الزراعــة 
بالرقــم 4 /3 /3 /21975 يف 12 /9 /2010 ، واجلــدول رقــم  )26( يوضــح إنتاجيــة املزرعــة خــالل 

الســنوات 2006 - 2017 .

السنة
املنتج (طن)

عنبمجهولبرحي

200637240

2007601510

2008803030

2009855050

2010906570

20111366240

20121439315

201315210110

20141641108

جدول رقم 26. تطور إنتاجية النخيل والعنب يف مزارع عرعر خالل السنوات 2006 - 2017
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تصــدر املــزارع إنتاجهــا إلــى البلــدان العربيــة خاصــة دول اخلليــج العربــي وســوريا ولبنــان والســودان 
والــى أوروبــا خاصــة اجنلتــرا وأملانيــا وفرنســا والنمســا وجــزر املالديــف وماليزيــا وكذلــك إلــى األســواق  

احملليــة.
تكرمي شخصية أردنية

يف عــام 2105 مت تكــرمي عــدد مــن الشــخصيات مــن قبــل جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر 
واالبتــكار الزراعــي حتــت عنــوان املكرمــون ومنهــم األســتاذ ســليم  عــودة ســليم النبــر مديــر عــام شــركة 
مــزارع البركــة، التــي متتلــك 11مزرعــة موزعــة يف مناطــق األغــوار والقويــرة واألزرق وســمى أكبــر 
مــزارع  الشــركة يف القويــرة باســم )مزرعــة زايــد البركــة( تقديــراً منــه ووفــاء للمغفــور لــه بــإذن اهلل 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، وعملــت الشــركة علــى اســتنباط خمســة أصنــاف أردنيــة جديــدة 
ســجلت لــدى وزارة الزراعــة األردنيــة واطلــق علــى أحــد األصنــاف اســم )زايــد البركــة(. )املصــدر مجلــة 

ــد 7، العــدد1: صفحــة13(. الشــجرة املباركــة املجل

السنة
طن املنتج

عنبمجهولبرحي

1641108

2015170906

201618012012

201720013018
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الفصل الخامس
اقتصاديات التمور األردنية

 التمــور مــن أبــرز املنتجــات االقتصاديــة عاليــة القيمــة الغذائيــة املعروفــة وهــي املــادة األوليــة للعديــد 
مــن الصناعــات الغذائيــة، وقــد أصبحــت التمــور ســلعة تصديريــة لألســواق العامليــة  ولهــا مــردود 
ــر مــن املناطــق املالئمــة إلنتاجــه،  ــاً يف كثي ــل اقتصادي ــك انتشــرت زراعــة النخي ــر، لذل اقتصــادي كبي
ويحتــل الوطــن العربــي الصــدارة يف زراعــة النخيــل وإنتاجــه، لكونــه مــن أكثــر املناطــق  املالئمــة 
ــا أن  ــل، كم ــة لشــجرة النخي ــات البيئي ــع املتطلب ــة الســائدة م ــه املناخي ــق ظروف ــاً ولتطاب ــه بيئي لزراعت
مناطــق زراعــة النخيــل يف األردن توفراملقومــات البيئيــة لزراعــة النخيــل واإتــاج التمــور بشــكل يؤمــن 
املــردود االقتصــادي ويجعــل التمــور أحــد الســلع املســاهمة يف تأمــن مصــدر دخــل مناســب للمنتجــن 

واملزراعــن.
جودة التمور

ضمــان جــودة التمــور يهــدف إلــى حتســن نوعيتهــا وتعزيــز ســالمتها الغذائيــة ومطابقتهــا للمواصفــات 
العامليــة ممــا يزيــد مــن قدرتهــا التســويقية ويعــزز مكانتهــا االقتصاديــة فالتمــور اجليــدة أو عاليــة 
التلــف والتخمــر والبقــع الســكرية  النوعيــة يجــب أن تكــون خاليــة مــن األوســاخ وكافــة مظاهــر 
واإلصابــات احلشــرية واخلــدوش واجلــروح واألضــرار امليكانيكيــة والثمــار غيــر الناضجــة والثمــار 
ــور يف  ــاج  التم ــي قطــاع إنت ــة واحلشــف،حيث يعان ــدة والذابل ــار املجع ــر امللقحــة )الشــيص( والثم غي
معظــم الــدول العربيــة  مــن نســبة عاليــة  مــن الفواقــد  قــد تصــل نســبتها  إلــى أكثــر مــن 25 % مــن 
اإلنتــاج  الكلــي، ووضعــت مواصفــات ومؤشــرات محــددة للجــودة تعتمــد علــى  ثــالث مؤشــرات أساســية 

ــة(. ــر الظاهــرة املخفي ــة، الصفــات غي ــة، الصفــات الداخلي هــي (الصفــات اخلارجي
External Attributes ) أواًل: الصفات اخلارجية  )املظهرية

املظهــر هــو اهــم صفــات اجلــودة ومــا يــدل علــى قيمــة املنتــج  وهنــاك أكثــر مــن صفــة حــددت يف هــذا 
املجــال وهــي:

1( احلجم والشكل  والوزن
Size Shape & weight,

يعتمــد حتديــد هــذه املؤشــرات علــى التقديــر الشــخصي حيــث توجــد قياســات للشــكل واحلجــم تعتمــد 
يف تصنيــف وفــرز التمــور. 

• حجم الثمرة 
 تقســم الثمــار حســب حجمهــا إلــى ثــالث فئــات هــي )صغيــرة, متوســطة، كبيــرة  وبحيــث يكــون عــدد 
الثمــرات منزوعــة وغيــر منزوعــة النــوى ألي مــن هــذه الفئــات يف 500 غ كمــا مبــن  يف جــدول التدريــج 

احلجمــي للتمــور أدنــاه.
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 أما مواصفات بعض األصناف حسب حجم الثمرة فيمكن توضيحها باجلدول رقم )27(.

• شكل الثمرة  
 تختلــف األصنــاف يف شــكل ثمارهــا حيــث تأخــذ أشــكال عديــدة منهــا البيضوي واألســطواني والكروي 

وأشــكال ثمــار بعــض األصنــاف املعروفــة مبينــة كمــا يلي:

عدد الثمرات ف كل 500غاحلجم 

غير منزوعة النوىمنزوعة النوى

اكثر من 90اكثر من110صغير
من 80-90من90-110متوسط
اقل من 80اقل من90كبير

الصنفاحلجمالقياس (سم) 

زعفران ‘ شهلهصغير جداأقل من 7.99  

ساير, وليلوي, وخستاوي /لولو ‘ زبدصغير10.99-8  
برحي/  لولو/  مكتوم/ /خضراوي/ فالحيمتوسط13.99-11
ثوري , ونبوت سيف, وعنجاصيةكبير16.99-14
مجهول/عنبره /زغلول/ام الفناجيكبيرجدا17سم فاكثر

جدول رقم 27. قياسات بعض األصناف حسب حجم الثمار

الصنفالشكل

بيضوي (OVATE) يشبه البيضة, طرف الثمرة واسع قرب 
خستاوي/  بو معان /برحي/ خشاوي قمع الثمرة

بيضوي منعكس (OBVATE) طرف الثمرة اضيق قرب قمع 
خنيزي ,حامتي, زهديالثمرة

    (OVATE ELONGATED) ديري/ جش حبشبيضوي مستطيل

 OBOVATEبيضوي معكوس مستطيل
(ELONGATED)

الغرس/ حمري/ حياني

محدب مستطيل (FALCOID ELONGATED) منحني 
اصابع العروس/ بصري/ بقلة اليمامبالوسط

إسطواني (CYLINDRICAL) , شكل الثمرة متساوي 
حالوي/ جش جعفر/ حنظلالتغلظ

سايرإهليلجي مرزبان, دباس,

مستدير طماطيةكروي مكاوي شهلة سلطانة

القطبي مسطح هالليكروي مكتوم, عنجاصية
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• وزن الثمرة
ويستخدم للثمار الكاملة  مع النوى  كما يلي:

Color 2( اللون

ــون الثمــار  ــون أهــم قواعــد اجلــودة ول ــع الل ــث تشــكل  كثافــة وانتظــام توزي أهــم عناصــر املظهــر حي
ــار هــو أحــد مظاهــر اجلــودة ويســتخدم  ــون الثم ــس ل ــة وجتان ــر حســب مراحــل النضــج املختلف يتغي
جهــاز)Color Measurement (Lx ax b   وأهــم مــا مييــز ثمــار النخيــل يف مرحلــة اكتمــال النمــو هــو 
اللــون املميــز للصنــف )األصفــر أو األحمــر ( وكذلــك لــون الثمــار بعــد اجلنــي، ويعتمــد علــى لــون الثمــرة 
يف مرحلــة اخلــالل كأســاس للتمييــز ووصــف األصنــاف علــى الرغــم مــن أن اللــون الســائد ملعظــم 
ــوان أخــرى وتعتمــد  ــز بأل ــاف تتمي ــاك أصن ــون األصفــر ولكــن هن ــة هــو الل ــاف يف هــذه املرحل األصن
بعــد حتــول الثمــار مــن اللــون األخضــر إلــى اللــون املميــز للصنــف وكمــا ميــن يف اجلــدول رقــم )28(.

الصنفالشكل

قرب واسع الثمرة طرف البيضة, يشبه بيضوي
الثمرة خشاويقمع برحي معان بو خستاوي

قمع قرب اضيق الثمرة طرف منعكس بيضوي
زهديالثمرة ,حامتي, خنيزي

مستطيل حبشبيضوي جش ديري

مستطيل معكوس حيانيبيضوي حمري الغرس

منحني مستطيل محدب
اليمامبالوسط بقلة بصري العروس اصابع

متساوي الثمرة شكل , إسطواني
حنظلالتغلظ جعفر جش حالوي

  (ELLIPTICAL) دباس, مرزبان, سايرإهليلجي

(SHERICAL) سلطانة/ شهلة/ مكاوي/طماطيةكروي مستدير

  (GLOBAL) عنجاصية/ مكتوم, هالليكروي مسطح القطبي

عدد الثمار ف 500غموزن الثمرة (غم)الصفة

680 فاكثركبير 

80-4.5110- 6متوسط 

اليزيد عن 115اقل من 4.5صغير 

الصنفاللون

حالوي/ برحي/ بومعان ,خالص أصفر
خضراويأخضر

نغال /هاللياصفر مخضر
اشرسي, قنطار, جبري,جش ربيعاصفر برتقالي

جهل /مبسليذهبي
فرض/ عزيز/ اشقرأشقر
فرض احمر /ديري, خصاب /بربن/خنيزياحمر
اشرسي/ قنطار/ جبري,جش ربيعبرتقالي
البريوردي

جدول رقم 28.  اللون  املميز لثمار بعض األصناف يف مرحلة اخلالل )البسر(
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Firmness 3( صالبة ومتاسك الثمار

أحــد مؤشــرات نضــج الثمــار وقابليتهــا للمضــغ بشــكل جيــد يجعلهــا مرغوبــة مــن قبــل املســتهلك 
وفقــدان صالبــة الثمــار دليــل علــى النضــج  وتأخيــر فقــدان الصالبــة أحــد مقومــات حتمــل التــداول 
ــد احلصــاد  ــا بع ــة ومعامــالت م ــوى الرطوب ــف ودرجــة النضــج ومحت والنقــل والتســويق ويكــون للصن
 Texture Analyzer والنقــل وطريقــة اخلــزن دور كبيــر يف حتديــد هــذه الصفــة ويســتخدم جهــاز

ــم احلســي. ــى التقيي ــة إل ــس التمــور إضاف ــد جتان ــة وحتدي ــاس الصالب لقي
 Brightness  4( اللمعان

ميكــن االعتمــاد علــى درجــة اللمعــان يف حتديــد جــودة الثمــار وأن اختفــاء ملعــان الثمــار عنــد التســويق 
يعنــي أن الثمــار غيــر طازجــة ومضــى علــى جنيهــا وقــت طويــل أو أن تداولهــا بعــد اجلنــي مت بطــرق 

غيــر ســليمة.
Fruit Skin )5( قشرة الثمرة )جلد الثمرة

القشــرة تكــون رقيقــة أو ســميكة، طريــة أو صلبــة، وتكــون ملتصقــة بالثمــرة وغيــر منفصلــة عنهــا 
أي عــدم وجــود ظاهــرة التقشــر ويؤثــر علــى هــذه الصفــات العوامــل البيئيــة والزراعيــة واإلصابــات 

ــي: ــا يل ــة واألضــرار وكم احلشــرية واملرضي

(Fruit Cap ( القمع )6

يســمى يف العــراق )عنــق(، ويف مصــر وقطــر )قمــع(، ويف اململكــة العربيــة الســعودية / اإلحســاء 
)ثفــراق(، ويف ليبيــا )منقــار، وســدادة، ونفلــة(، ويف تونــس )قونــت(، املغــرب )نباتــة(، ويف اليمــن/ 
ــا  ــارة عــن بقاي ــروق(. هــو عب ــه، أو قماعــة وتعف ــان/ مســقط )ثفروق ــوب(، ويف عم ــوت  )قعن حضرم
غــالف الزهــرة أي )الــكأس والتويــج( املتصلــب، وهــو الــذي يربــط الثمــرة بشــمراخ العــذق الثمــري. وال 
يعتبــر مــن الناحيــة املورفولوجيــة جــزءاً مــن الثمــرة، ويتخــذ يف مرحلــة اخلــالل شــكاًل ولونــاً مميــزاً 
للصنــف وبوســاطته ميكــن التمييــز بــن األصنــاف، إن إزالــة القمــع مــن الثمــار يســهل اإلصابــات 
ــاع  ــى أن التمــور ذات األقم ــد احلســن )1985(، إل احلشــرية وقمــع الثمــرة ) Fruitcap( وأشــار عب
تبلــغ نســبتها بعــد اجلنــي 26 % يف صنفــي احلــالوي واخلضــراوي، و35 % يف صنــف الســاير، و42 
% يف صنــف الزهــدي  يف العــراق، وأن إزالــة األقمــاع تســبب ارتفــاع نســبة إصابــة التمــور باحلشــرات، 
حيــث يعمــل القمــع كمانــع ميكانيكــي لدخــول احلشــرات وخاصــة يرقــات حشــرة عثــة التــن إلــى داخــل 

الصنفقشرة الثمرة

نبة سيف, حالويرقيقه
زهدي, جش حبشغليظة (سميكة)
دباسملتصقه با للحم
خضري , سري, ابو العذوقمنفصله عن  اللحم
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ــاع ومنزوعــة  ــور ذات األقم ــة باحلشــرات يف التم ــن نســبة اإلصاب ــم  )29( يب ــرة، واجلــدول  رق الثم
األقمــاع.

يف دراســة وراق )1986(، علــى أربعــة أصنــاف مــن نخيــل التمــر الشــهيرة مبنطقــة القصيــم يف اململكــة 
العربيــة الســعودية هــي: روثانــة، ورشــيدة، وســكري، وشــقرة، ملعرفــة العالقــة بــن وجــود القمــع وعــدم 
وجــوده علــى الثمــار ونســبة اإلصابــة بحشــرات املخــازن )التســوس(، أظهــرت نتائــج الدراســة أن جميــع 
الثمــار التــي أزيلــت األقمــاع عنهــا أصيبــت بالتســوس وكانــت النســبة تختلــف مــن صنــف إلــى آخــر، وأن 
الســبب بهــذه اإلصابــة هــو وجــود مدخــل يف الثمــرة يســهل دخــول احلشــرة، وأوصــت الدراســة بأنــه 

عنــد جنــي الثمــار يفضــل عــدم شــدها بقــوة للحفــاظ علــى وجــود األقمــاع عليهــا
7( عيوب الثمار

تشــمل )أضــرار فســيولوجية وإصابــات حشــرية ومرضيــة(، ويجــب أن ال تتجــاوز احلــدود املســموح بهــا 
يف املواصفــة القياســية للتمــور وحتــدد بالتقديــر الشــخصي

  Internal Attributes ثانيًا:  الصفات الداخلية
• النكهة

تشــمل  الطعــم والرائحــة والتمــور ليســت لهــا  رائحــة ولكــن  لهــا طعــم  حلــو وإرتفــاع  احلموضــة أو 
وجــود  الطعــم القابــض دليــل علــى انخفــاض اجلــودة

• الطعم
ــور هــو  ــز للتم ــم املمي ــر والطع ــض وامل ــو والقاب ــم احلامــض واحلل ــن الطع ــه اللســان م ــا يستشــعر ب م
احللــو ولكــن األصنــاف تتفــاوت بدرجــة حالوتهــا وهــذه مرتبطــة بنســبة الســكريات الكليــة بشــكل عــام 
ــوزن اجلــاف وبشــكل خــاص  ــى أســاس ال ــوزن الرطــب و75 % عل ــى أســاس ال ــي تكــون 50 % عل الت
بنــوع الســكر يف الثمــار فزيــادة نســبة الفركتــوز تســبب حــالوة أعلــى يف التمــر، إن حــالوة الســكريات 

% لإلصابة بالتمور منزوعة األقماع% لإلصابة بالتمور ذات األقماعالصنف

22صفرخستاوي

1.567حالوي

2.029خضراوي

1131الزهدي

1357الساير

1649أشرسي

1826ديري

4975بري

اجلدول رقم 29  أصناف التمور ونسب إصابتها باحلشرات.
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األساســية يف التمــور تختلــف فدرجــة حــالوة الســكروز 100 أمــا الفركتــوز فدرجــة حالوتــه 173 
ــغ 50.  ــة األخــرى فدرجــة حالوتهــا تبل ــه 74.3 أمــا الســكريات املختزل ــغ درجــة حالوت والكلوكــوز تبل
ــة  ــر الســكريات بدق ــاوي لتقدي ــل الكيمي ــى التحلي ــة إل ــذوق احلســي إضاف ــى الت ــاد عل ــن االعتم وميك

ــاً. ــة التــي ميكــن تقديرهــا كمي والطعــم القابــض يف التمــور ســببه وجــود  املركبــات التانيني
(Acidity and organic acid) احلموضة واألحماض العضوية •

تقــدر احلموضــة إمــا علــى شــكل )pH( أو كنســبة مئويــة، وهنــا تعنــي كميــة احلموضــة. وأشــارت 
الدراســات إلــى أن )pH( للثمــار يكــون منخفضــاً يف نهايــة مرحلــة احلبابــوك )5  – 5.1(، ثــم يأخــذ 
بالزيــادة مــع تقــدم الثمــار نحــو النضــج حيــث تراوحــت قيمتــه مــا بــن 6.3 – 6.6 حســب األصنــاف 
املدروســة، ومت فصــل بعــض األحمــاض العضويــة ومنهــا أحمــاض املاليــك ) Malic( والســتريك 
)Cetric( واألوكســاليك )Oxalic(، وتســهم هــذه األحمــاض يف النكهــة املميــزة للثمــرة مــع مالحظــة أن 

تراكيــز هــذه األحمــاض تنخفــض مــع تقــدم الثمــار نحــو النضــج، وكانــت العالقــة واضحــة بــن جــودة 
الثمــار وانخفــاض احلموضــة فيهــا. كمــا تبــن أن تراكيــز األحمــاض العضويــة تــزداد يف الثمــار عنــد 
 Ph  ًتخزينهــا لفتــرة طويلــة. واجلــدول اآلتــي يوضــح العالقــة بــن درجــة جــودة الثمــار واحلموضــة معبــرا

Texture  قوام أو حلم الثمرة
يشــمل مجموعــة مــن الصفــات التــي تســتند علــى املقومــات الهيكليــة للمــادة الغذائيــة وكيفيــة تأثيرهــا 
علــى احلــواس الفيزيولوجيــة ومعظــم خــواص القــوام  يتــم تقييمهــا مــن خــالل االحســاس الفمــي الــذي 
 Texture ينعكــس مــن خــالل )الليونــة، التليــف، قابليــة املضــغ( وحتــدد باســتخدام جهــاز حتليــل القــوام
Analyzer لتحديــد التمــور املمتــازة واألصنــاف تبعــل للقــوام تقســم إلــى أصنــاف طريــة ونصــف جافــة 

وجافــة. تختلــف األصنــاف فيمــا بينهــا يف هــذه الصفــة فهنــاك أصنــاف لينــة أو طريــة اللحــم وأصنــاف 
متوســطة أو نصــف طريــة أو نصــف جافــة وأصنــاف جافــة. 

 Hidden  Attributes    ثالثًا: الصفات  املخفية 
Wholesomeness احلالة الصحية •

الغريبــة واإلصابــات احلشــرية ومخلفــات  مــن األجســام  التمــور وخلوهــا  تشــمل صحــة ونظافــة 

pHدرجة اجلودة

6 – 6.9ممتاز

5.7 – 5.9جيد جداً

5.2 – 5.9درجة أولى

5.0 – 5.7درجة ثانية

4.9 – 5.2درجة ثالثة
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احلشــرات وتشــخص عــن طريــق الفحــص املجهــري وحــددت نســب مســموح بهــا حســب املواصفــات 
القياســية يجــب التقيــد بهــا وبطــرق حتديدهــا.

• القيمة الغذائية
يعتبــر محتــوى التمــور مــن الكربوهيــدرات والبروتينــات والفيتامينــات الضروريــة واملعــادن واألليــاف 
وكذلــك مضــادات األكســدة واي مــواد طبيعيــة صحيــة دليــل علــى جودتهــا الغذائيــة وهــذا يحــدد 

بالتحليــل الكيميــاوي.
• السالمة الغذائية

تشــمل عوامــل األمــان احليــوي التــي تبــن خلــو التمــور مــن أي ملوثــات بيولوجيــة أو كيمياويــة لــذا يجــب 
فحصهــا وإجــراء التحاليــل التــي تؤكــد ســالمتها وخلوهــا مــن بقايــا املبيــدات ومــن العناصــر الثقيلــة 

واإلشــعاعات والكائنــات الدقيقــة.
 Good Agricultural Practices ضمــان جــودة التمــور تتطلــب تطبيــق املمارســات الزراعيــة اجليــدة
GAP وهــي مجموعــة مــن العمليــات الزراعيــة التــي تضمــن إنتــاج متــور عاليــة اإلنتــاج والنوعيــة مــع 

ضمــان نظافــة البيئــة مــن خــالل اســتخدام برامــج املكافحــة املتكاملــة وعمليــات اخلدمــة الصحيحــة 
واحلــد مــن اســتخدام االســمدة الكيمياويــة إلــى أقــل مســتوى ممكــن مــع االلتــزام  مبعامــالت مــا بعــد 

احلصــاد .
 Good Manufacturing Practices GMP املمارسات الصناعية اجليدة

كافــة  يف  التعقيــم  واســتخدام  واملعــدات  واملكائــن  واألرضيــات  الســقوف  بنظافــة  االلتــزام  يجــب 
املمارســات واخلطــوات، مــع مراعــاة الشــروط الصحيــة ونظافــة وصحــة العمــال والتأكيــد علــى شــروط 
الســالمة الغذائيــة ومواصفــات التصنيــع  وأن تتــم عمليــة تــداول املنتــج بالطــرق الصحيحــة والســليمة.

اعتماد  املواصفات القياسية للتمور  
اتبــاع األســاليب  العلميــة  يف حتديــد املواصفــات والشــروط املطلــوب توافرهــا يف املنتــج لتحقيــق 
الفائــدة للمنتــج واملســتهلك معــاً وهــي مــن عوامــل الثقــة واالطمئنــان خاصــة يف التجــارة اخلارجيــة، 
ــات  ــى املواصف ــج إل ــة املنت ــد مــن مطابق ــار للتأك ــة القياســية طــرق الفحــص واالختب وتشــمل املواصف
املطلوبــة محليــاً أو عامليــاً فالتمــور تصــل إلــى محــالت التعبئــة والتغليــف واملصانــع وهــي   مفــروزة علــى 

أســاس الصنــف الواحــد  ومحــددات املواصفــة القياســية هــي:
• التصنيف

 إن متور الصنف تفرز حسب درجات اجلودة، ويتم ذلك وفق:
▪ احلكم الشخصي )Subjectively(، ويعتمد اللون، وجتانس احلجم، واخللو من العيوب.

▪ الطابع املميز، ويعتمد على حتديد النضج واحملتوى املائي.
• التعبئة

ترتــب حســب اجلــودة يف عبــوات بوحــدات متجانســة مــن حيــث الــوزن واحلجــم ودرجــة النضج ولتســهيل 
عمليــة النقــل وكذلــك حلمايــة املنتــج مــن األضــرار امليكانيكيــة خــالل عمليــة النقــل، علــى أن يتــم النقــل 

بالطــرق التــي تؤمــن ســالمة املنتــج وســرعة ايصالــه إلــى املســتهلك وحســب حاجــة الســوق واملوســم.



133 زراعة النخيل وإنتاج التمور يف األردن

املهرجان الدولي األول للتمور األردنية - عمان - 2018

• اخلزن
 تهــدف  هــذه العمليــة إلــى إطالــة عمــر املنتجــات واحملافظــة عليهــا وتوفيرهــا للمســتهلك علــى املــدار 
ــى  ــر مــن احلاجــة ومبــا يؤمــن احلفــاظ عل ــا بصــورة أكث ــق حاجــة الســوق وعــدم عرضه الســنة ووف

قيمتهــا الشــرائية والتســويقية.
بعض من املواصفات القياسية للتمور  

• مواصفة وزارة الزراعة األمريكية )USDA( حددت ستة درجات جلودة التمور، هي:
.Grade A )u.s.fancy ( )1. الدرجة أ )أمريكي فاخر

.Grade B )u.s.choise ( )2. الدرجة ب )أمريكي ممتاز
.Grade B )u.s.choise dry ( )3. الدرجة ب جافة )أمريكي ممتاز جاف

.Grade C )u.s.standard ( )4. الدرجة حـ )أمريكي قياسي
.Grade C )u.s.standard dry ( )5. الدرجة حـ جافة )أمريكي قياسي جاف

.)Substandard( 6. دون القياس
وتختلــف هــذه الدرجــات فيمــا بينهــا يف النســبة املســموح بهــا مــن التمــور التــي بهــا عيــوب، إضافــة إلــى 
التمــور التــي يختلــف لونهــا عــن لــون الغالبيــة، وتختلــف يف درجــة تناســق أحجامهــا مقارنــة بأحجــام 

الغالبيــة.
وأشار Nelson and Lawrence(1992) إلى أن درجات اجلودة للتمور األمريكية اخلاصة بالتسويق 

هي:
.)Grade Natural( 1. درجة الطبيعي

.)Grade Waxy( 2. درجة الشمعي
.)Grade No. 1 dry( 3. درجة رقم 1 جاف

.) Grade No. 2 dry( 4. درجة رقم 2 جاف
وتترتــب الدرجــات األربــع أعــاله ترتيبــاً تنازليــاً علــى أســاس احملتــوى املائــي مــن حوالــي %23 إلــى 
أقــل مــن %15، كمــا يجــب إعــادة ترطيــب الدرجــة رقــم 2 جــاف إلــى محتــوى مائــي %15 لتســويقها 

كمــادة طازجــة.
متطلبات جودة التمور املعبأة

• تكون التمور من نفس الصنف ومرحلة النضج.
• خالية من االصابات احلشرية ومن بيوض ويرقات احلشرات ومخلفاتها.

• متماثلة اللون والشكل ومتجانسة احلجم.
• ذات نكهة متميزة.

• ال يقل متوسط وزن الثمرة للتمور منزوعة النوى عن 4غ وغير منزوعة النوى عن 5غ.
استهالك التمور

الســتهالك التمــور عالقــة وطيــدة  مبراحــل  نضجهــا ويف أي مرحلــة مــن مراحــل النضــج  تكــون 
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صاحلــة لالســتهالك البشــري فاغلــب أصنــاف أو أنــواع التمــور تســتهلك يف مرحلتــي الرطــب والتمــر، 
وهنــاك بعــض األصنــاف تســتهلك ثمارهــا يف مرحلــة اخلــالل )البســر( حيــث تكــون مستســاغة وحلــوة 
خاليــة مــن املــادة العفصيــة القابضــة )التانــن( ومنهــا )البرحــي، الســكري، احليانــي، احلــالوي، 
البــرمي، الروثانــة ، االخــالص وشــقرة القصيــم(، وتقســم التمــور إلــى ثالثــة أقســام فيمــا يتعلــق بطبيعــة 

اســتهالكها وهــي:  
• متور تستهلك أثناء املوسم

تســتهلك التمــور طازجــة يف الصيــف وهــي مبرحلــة الرطــب وجــزء قليــل يســتهلك يف مرحلــة البســر 
)اخلــالل( وتقــدر نســبة االســتهالك يف طــوري اخلــالل )البســر( والرطــب 48 %.

• متور تستهلك بعد املوسم
عند انتهاء املوسم وجني الثمار فيكون االستهالك كما يلي:

ــأة بشــكل  فــردي و طبيعــي دون اســتخدام أي ضغــط  1. متــور مفككــةLoose dates   التمــور معب
ميكانيكــي عليهــا.

2. متــور مكبوســة  Pressed dates   أو مكنــوزة حيــث تكــون الثمــار مكبوســة يف طبقــات ويتــم ذلــك 
باســتخدام القــوة امليكانيكيــة.

3. رطب مبرد أو مجمد.
4. بسور )خالل مطبوخ(

5. متــور محشــوة Filled dates متــور كاملــة منزوعــة النــوى ومحشــوة باملكســرات )اجلــوز، واللــوز، 
والفســتق(.

6. منتجات الصناعة التحويلية )مربى التمر/دبس/عجينة التمر(.
7. علف حيواني 

8. منتجات الصناعات املنزلية 
تشــمل األطبــاق واألغذيــة التــي تقــوم ربــة املنــزل بإعدادهــا مــن التمــور لالســتهالك املنزلــي، حيــث يتــم 
غســل الثمــار ونــزع النــوى منهــا ثــم تقطيعهــا حســب مــا ســيتم إعــداده مــن أطبــاق أو وجبــات غذائيــة 
منهــا )خلــط الثمــار مــع احلليــب الطــازج املغلــي. /احليس/سفســيف/البريكة/اخلبيز )اخلبيــص( 
احلنينــي /اآليلة/املدبــس/ املعســل/املدلوج/البثيث/املدقوقة/العصيدة/التمرية )الشــعثة( أو حــالوة 
التمــر/ مـحـلـــى/احملمر)البرنيوش(/مهلبية  العجوة/املريس/)احملــالة(  التمر/الرنقينة/صناعــة  
الفوالــة/ خبــز التمــر/ حلــوى التمــر/ املمروســه/ املدلــوك  / الســحة والســمن / كــرات التمــر / التمــر 
املعجون)ليبيــا(/ املقــروض/ تامرينا/مهلبيــة التمــر  /فطيــرة التمــر بالفواكه/فطيــرة بالعجــوة/ حلــوى 
كعيبــات التمــر/ املقــروط/ التميرات/صناعــة الكاتشــب )كاجــب(/ مــاي كــراف مــاء اللقــاح ومــاء 
)Date powder( القــروف«/ صناعــة اخلــل منزليــاً/ صناعــة اآليــس كــرمي/ صناعــة مســحوق التمــر«

• متور غير مستهلكة )املهملة(
التمــور رديئــة النوعيــة وثمارهــا ال جتنــى وتتــرك علــى األشــجار أو علــى األرض ومعظمهــا  مــن أشــجار 

بذريــة رديئــة االثمار.
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متوسط استهالك الفرد من التمور
ــى أن متوســط  ــألمم املتحــدة، إل ــة والزراعــة ل ــات االســتهالك يف منظمــة األغذي  تشــير قاعــدة بيان
اســتهالك الفــرد مــن التمــور يختلــف بــن دولــة إلــى أخــرى وتبقــى الــدول العربيــة هــي األكثــر اســتهالكاً 
للتمــور مقارنــة بــدول العالــم األخــرى، حيــث تصــدرت ســلطنة عمــان الــدول العربيــة  وجــاءت دولــة 
فلســطن يف آخــر قائمــة الــدول العربيــة يف معــدل اســتهالك الفــرد مــن التمــور حيــث لــم يصــل إلــى 
ــدول حســب اســتهالك الفــرد الســنوي مبــن يف اجلــدول رقــم   ــب ال ــو غــرام واحــد ســنوياً  وترتي كيل

  )30(

وعلــى مــر الزمــن يالحــظ انخفــاض معــدل االســتهالك الســنوي للفــرد مــن التمــور وضعــف الطلــب 
عليهــا يف الــدول العربيــة وهــي الــدول األكثــر إنتاجــاً  للتمــور خاصــة وأن نخلــة التمــر تعتبــر شــجرة 

العــرب األولــى ومصــدر حياتهــم ورزقهــم وهــذا األمــر يعــود إلــى أســباب عديــدة منهــا:
1( لم يواكب الزيادة الكبيرة يف أعداد السكان زيادة بنفس املستوى يف الطلب على التمور.

2( ميثــل األفــراد ذوي األعمــار الصغيــرة نســبة كبيــرة يف الزيــادة الســكانية وهــذه الفئــة مــن الســكان 
يقــل اســتهالكها للتمــور ممــا يقلــل الطلــب عليهــا.

3( معــدل اســتهالك الفــرد يف الريــف يزيــد عــن مثيلــه يف املــدن والتــي يتركــز فيهــا غالبيــة الســكان 
ممــا يقلــل الطلــب علــى التمــور.

4( يســتهلك كبــار الســن والذيــن ميثلــون نســبة أقــل مــن الســكان كميــات أكبــر مــن التمــور عــن فئــة 

متوسط  استهالك الفرد من التمور الدولة
(كغ/سنة)

متوسط  استهالك الفرد من التمور الدولة
(كغ/سنة) سلطنة 

60عمان 

3.6باكستان34.8 السعودية

2.5اليمن17.7اإلمارات

1.5-2االردن15.5ليبيا

0.7فلسطي14.6اجلزائر

0.5بريطانيا13.8مصر

0.4مالطة12املغرب

0.2فرنسا9.8ايران

0.3-1.0أمريكا8.9السودان

0.1روسيا5.5تونس

جدول رقم 30. يوضح متوسط استهالك الفرد من التمور سنويا
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ــة الســكان. ــون غالبي ــن ميثل الشــباب واألطفــال مــن اجلنســن والذي
5( التغيــر امللحــوظ يف العــادات والتقاليــد الغذائيــة عنــد الشــباب خاصــة وعزوفهــم عــن تنــاول التمــور 

والتوجــه إلــى الوجبــات البديلــة مــن حلويــات وبســكويت وغيرهــا.
6( بعــد الشــباب عــن أســرهم فتــرات طويلــة نتيجــة للدراســة أو العمــل يف مناطــق متفرقــة وعــدم وضــع 

التمــور ضمــن قائمتهــم الغذائية.
ــد اجلــذاب  ــور بالشــكل اجلي ــر التم ــة لتوفي ــات التســويقية الالزم 7( عــدم تطــور األســاليب واخلدم

وبعبــوات مناســبة تتوافــق وأذواق املســتهلك.
ــار مــن اجلنســن  ــار والصغ ــة للتمــور للكب ــة العاملي ــة الغذائي ــة باألهمي ــة إعالمي 8( عــدم وجــود توعي

علــى حــد ســواء.
9( عدم اهتمام املنتجن واملصنعن بخدمات الدعاية واإلعالن جلذب املستهلك.

القوى العاملة الدائمة واملؤقتة
إن نخلــة التمــر تعمــل علــى حتقيــق نظــام مســتدام للمعيشــة يف املناطــق التــي تعتمــُد علــى اإلنتــاج 
الزراعــي للتمــور، وتلعــُب دوراً اجتماعيــاً هامــاً يف تعزيــز قاعــدة املعيشــة ملجموعــٍة عريضــة مــن الســكان 
عــن طريــق مســاعدتهم يف اإلقامــة يف املناطــق الريفيــة بــدالً مــن الِهجــرة إلــى املراكــز احلضريــة واملـُـُدن، 
حيــث يعتمــُد الكثيــر مــن  العائــالت علــى هــذا احملصــول  الــذي يوفــر اجلــزء األكبــر مــن الدخــل، إن 
خدمــة نخلــة التمــر توفــر العمالــة املوســمية للكثيــر مــن النــاس يف مجــال التلقيــح والتقليــم والتحديــر 
واجلنــي، وتوفــر فــرص عمــل خاصــًة للنســاء الريفيات، يف مجــاالت الفرز والتنظيــف والتعبئة والتغليف، 
وحتتــاُج زراعــة نخيــل التمــر  يف املتوســٍط ســبعة أيــام عمــل أو أكثــر يف الســنة عــن كل ِطــن ُمنتــٍج مــن 
ــة لهــذه الصناعــة. وهــذا التقديــر احِلســابي مت بنــاؤه  ــٍة املُتكاِمل ثمــار التمــر، يف ظــل اســتخدام  امليْكن
بالنســبة للنشــاطات احلقليــة فقــط، وال يشــمُل التعبئــة والتصنيــع. فــإذا مــا نظرنــا إلــى زراعــة النخيــل 
التقليديــة يف بلــٍد مــا )مــن دون ميْكنــة(، واملبنيــُة فقــط علــى العمــل الزراعــي اليــدوي واســتخدام العمالــة 
ــا تبــرز أهميــة  بشــكل مباشــر، فــإن احلاجــة إلــى 170 يــوم عمــل/ الســنة/هكتار تقديــر مقبــول، وهن
النخيــل يف توفيــر الوظائــف وفــرص العمــل يف قطــاع زراعــة أشــجار النخيــل، وميكــن القــول ان زراعــًة 
النخيــل وإنتــاج التمــور علــى املســتوى التجــاري ملائــة هكتــار تتطلــُب 17.000 يــوم عمــل يف العــام )زايــد، 
وآخــرون، 2011( ومــن خــالل التجربــة العمليــة وحتديــد العمليــات واملمارســات الزراعيــة التــي جتــرى 
علــى النخلــة يتضــح لنــا مقــدار العمــل الــذي  يتــم مــن خــالل تنفيــذ برنامــج عمليــات اخلدمــة للنخلــة 
ــة الواحــدة  ــا  ان خدمــة النخل ــث  يتضــح لن ــى مــدار الســنة  حي ــل عامــل واحــد وعل الواحــدة  مــن قب
مــن عمليــات جمــع الطلــع الذكــري والتلقيــح  وتدليــة وحتديــر العــذوق واخلــف والتكميــم وجنــي الثمــار 
ومعامــالت فــرز الثمــار مــن العــذوق بعــد اجلنــي  تتطلــب يف املتوســط  )180( ســاعة  للعامــل الواحــد 
وللنخلــة الواحــدة ســنوياً وإذا حــول هــذا الرقــم إلــى األيــام  بالقســمة علــى 24 ســاعة يكــون لدينــا 7.5 
يــوم  وإذا افترضنــا أن العامــل يشــتغل 12 ســاعة  يف اليــوم  يكــون معــدل العمــل للنخلــة الواحــدة 15 يــوم 
بالســنة وميكــن حســاب ذلــك وحســب عــدد أشــجار النخيــل يف املزرعــة )ابراهيــم ،2018 (، مــن متابعــة 
قطــاع النخيــل يف األردن يتضــح أن القطــاع يوفــر فــرص عمــل دائمــة علــى مــدار الســنة وكذلــك فــرص 
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عمــل موســميه  فاأليــدي العاملــة املاهــرة واملدربــة علــى عمليــات اخلــدم ميكنهــا أن حتصــل علــى فرصــة 
تشــغيل مــدار الســنة وليــس موســمياً والقطــاع بوضعــة احلالــي يوفــر مــا يقــارب مــن 5000 فرصــة عمــل 

تشــكل اليــد العاملــة النســوية أكثــر مــن 35 % )جمعيــة التمــور االردنيــة،2018(.
إنتاجية األصناف يف األردن

أشــارت الراوبــده ،)2010(، يف دراســتها  لواقــع زراعــة النخيــل يف األردن إلــى أهــم األصنــاف املنتشــرة 
يف املــزارع األردنيــة املختلفــة وإنتاجيــة كل صنــف وموعــد نضــج الثمــار وطــور اســتهالك  ثمــار الصنــف 

وكمــا مبــن يف اجلــدول رقــم )31(.

ــو قســمت  ــة عــام 2015 مــا يقــارب 15.263 ألــف طــن  ول ــات التمــور يف الســوق األردني بلغــت  كمي
هــذه الكميــة علــى عــدد الســكان فســيكون نصيــب الفــرد الواحــد مــن التمــور 1.5كــغ، وبلغــت كميــة 
التمــور املســتوردة 12.649 ألــف طــن وبلــغ اإلنتــاج احمللــي 6.548 ألــف طــن صــدر منهــا 3.642 ألــف 
طــن وبلغــت الكميــة املســتهلكة محليــاً مــن التمــور األردنيــة 2.906 ألــف طــن، وأهــم األصنافاملنتجــة 
والزهــدي،  طــالل،  البرحي/اخلالص/الســكري/واحلياني/واالحمر  )املجهــول/  هــي  األردن  يف 
ودقلــة نــور(، ومتتــاز الســوق األردنيــة بســيطرة التمــور املســتوردة وبشــكل خــاص مــن اململكــة العربيــة 

طور االستهالكموعد النضجانتاجية الشجرة(كغ)الصنف

مترمتأخر70-80مجهول
بسر/رطب/مترمتوسط - متأخر80-120برحي
رطب /مترمتوسط50-70بومعان
رطب /مترمتوسط التبكير40-60خضراوي
رطب /مترمتوسط40-60خالص
مترمتوسط - متأخر60-80دقلة نور
رطب /مترمتوسط40-60زهدي
رطب /مترمتوسط50-70سكري
رطب /مترمتأخر40-60مكتومي
بسر -رطبمتوسط80-100زغلول

رطبمبكر100-130احمر طالل
رطبمبكر90-100اصابع زينب
رطب/مترمتوسط150-160خستاوي
جدول رقم 31  .أهم األصناف وإنتاجية النخلة الواحدة وموعد النضج وطور االستهالكبسر/رطبمبكر75-150حياني

جدول رقم 31  .أهم األصناف وإنتاجية النخلة الواحدة وموعد النضج وطور االستهالك
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الســعودية ودولــة االمــارات العربيــة املتحــدة واجلزائــر حيــث تغطــي 81 % مــن حاجــة الســوق بينمــا 
تغطــي التمــور املنتجــة محليــاً نســبة 19 % مــن حاجــة الســوق احملليــة الروابــدة ) 2018(. وكمــا مبــن 

يف اجلــدول رقــم )32 (. 

ــاج الرئيســة  لوحــظ أن صنفــي  ــة ولبعــض مــزارع اإلنت ــة للســوق احمللي  مــن خــالل الدراســة امليداني
املجهــول والبرحــي يحتــالن املرتبــة األولــى يف االســتهالك احمللــي وخلصــت الدراســة إلــى حتديــد ســعر 

الكيلوغــرام الواحــد مــن كل صنــف حســب املواصفــات  )العوايــدة وآخــرون، 2008( وكمــا يلــي:

املستورد(طن)الصادر (طن)االنتاج/طنمساحة املثمر (دون)السنة

19952194132203333

1998249818261083580

2001747835795743449

20047029367010976446

20079469965114388167

2010235401850013633179

جدول رقم 32 . تطورمساحات وإنتاج النخيل وكمية التمور املصدرة واملستوردة  1995 - 2010.

متوسط السعر(دينار اردني/كغ)احلالةالصنف

اجملهول

3متور خام ف املزرعة

7متورف محالت التجزئة

9نخب اول حبة كبيرة

8نخب ثاني حبة كبيرة

7نخب ثالث حبة كبيرة

5نخب اول حبه صغيرة

3نخب ثاني حبه صغيرة

0.5 -1.25حسب احلجم ودرجة اجلفافالبرحي
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األسواق العاملية للتمور
ــور املنتجــة وســعر  ــن التم ــور وحســب نســبة اإلســتيراد م ــة للتم ــن أن نســتعرض األســواق العاملي ميك

ــك األســواق. الطــن الواحــد مــن التمــور يف تل

الــدول املصــدرة للتمــور يف االســواق العامليــة وقيمــة التمــور املصــدرة بالــدوالر االمريكــي  واهــم 
وعائــدات الــدول املصــدرة للتمورلعــام 2016 مبينــة يف اجلــدول رقــم )33 ( الــذي يوضــح قيمــة التمــور 

ــدوالر االمريكــي ــة بال ــى الســوق العاملي املصــدرة ال
وتأتــي تونــس يف املقدمــة كاكبــر مصــدر للتمــور يف العالــم خــالل عــام 2016 حيــث بلغــت قيمــت التمــور 
ــل 12 % مــن مجمــوع  ــف طــن وهــذه متث ــة التمــور املصــدرة 117 ال ــون دوالر وكمي املصــدرة 239 ملي

التمــور املصــدرة عامليــا.

سعر طن التمور نسبة االستيرادالسوق
ف السوق/دوالر

تستورد أكثر من 70% من إال أنها ال متثل سوى 35.63% من مجموع االسيوية
245إيرادات هذه السوق وذلك النخفاض سعر الطن الواحد فيها  .

االوربية
تستورد أوربا الغربية 13.03% من كميات التمور املتداولة ف السوق 

الدولية وهو ميثل  75%  مما تستورده القارة األوربية فرنسا لوحدها 
تستورد 42% من التمور التي تستوردها دول القارة األوربية

1760

السوق 
العربية

ثاني سوق للتمور املستوردة حيث بلغت النسبة 24.5% وهي متثل 
16.77% من القيمة اإلجمالية للتمور املستوردة على املستوى الدولي, 

واإلمارات واملغرب واليمن هي أهم الدول املستوردة للتمور على 
التوالي, وتبقى السوق العربية ثانوية مقارنة بالسوق األوربية.

قيمة التمور املصدرة (مليون دوالر)الدولة

239تونس

142السعودية

103باكستان

100ايران

75االمارات

65العراق

59امريكا

41مصر

39اجلزائر

13االردن

جدول رقم 33 . قيمة التمور املصدرة لبعض الدول املنتجة للتمور
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 السوق العربية
ثانــي ســوق للتمــور املســتوردة حيــث بلغــت النســبة 24.5 % وهــي متثــل 16.77 % مــن القيمــة 
اإلجماليــة للتمــور املســتوردة علــى املســتوى الدولــي، واإلمــارات واملغــرب واليمــن هــي أهــم الــدول 

املســتوردة للتمــور علــى التوالــي، وتبقــى الســوق العربيــة ثانويــة مقارنــة بالســوق األوربيــة.
وأهــم الــدول املصــدرة للتمــور يف األســواق العامليــة وقيمــة التمــور املصدرة بالــدوالر األمريكي وعائدات 
الــدول املصــدرة للتمــور لعــام 2016 مبينــة يف اجلــدول رقــم )33( الــذي  يوضــح قيمــة التمــور املصــدرة 
إلــى الســوق العامليــة بالــدوالر األمريكــي، وتأتــي تونــس يف املقدمــة كأكبــر مصــدر للتمــور يف العالــم 
خــالل عــام 2016 حيــث بلغــت قيمــت التمــور املصــدرة 239 مليــون دوالر وكميــة التمــور املصــدرة 117 

ألــف طــن وهــذه متثــل 12 %مــن مجمــوع التمــور املصــدرة عامليــاً. 
أسواق التمور األردنية

ــة  ــاف االقتصادي ــة األصن ــدة والســريعة يف مجــال زراع ــن التجــارب الرائ ــر م ــة تعتب ــة األردني التجرب
ــة، واجلــدول  ــة وعاملي ــة عربي ــات األســواق اخلارجي ــة املناســبة ملتطلب ــة والنوعي ــاج التمــور بالكمي وإنت
رقــم )34( يبــن صــايف كميــة التمــور املســتوردة وكميــة التمــور املصــدرة خــالل الفتــرة مــن 2010 - 
2015 حيــث بلــغ صــايف كميــة التمــور املســتوردة يف عــام 2010 مــا مقــداره 7.245 ألــف طــن بينمــا 

ــادة يف  ــت الزي ــا بلغ ــادة قدرهــا 40 % بينم ــف طــن عــام 2015 بزي ــى 12.375 أل ــة إل ــت الكمي وصل
ــة املصــدرة مــا نســبته  80 %. التمــور األردني

يالحــظ مــن اجلــدول أعــاله  زيــادة كميــة التمــور املســتوردة ســنوياً وبشــكل تصاعــدي ممــا يــدل علــى 

زيــادة االســتهالك احمللــي مــن التمــور بســبب وعــي املواطنــن ألهميــة التمــور وقيمتهــا الغذائيــة ويقابــل 
ذلــك زيــادة  صــادرات التمــور املنتجــة محليــاً األمــر الــذي يؤشــر جنــاح هــذه التمــور يف األســواق 
اخلارجيــة وزيــادة الطلــب عليهــا ويف عــام 2015 يتضــح أن حجــم ســوق التمــور األردنيــة بلــغ 16.219 
ألــف طــن موزعــة بــن 12.375 ألــف طــن متــور مســتوردة، 3.642 ألــف طــن متــور محليــة مصــدرة 

و292 طــن متــور معــاد تصديرهــا . 

 البيان
السنوات

201020112012201320142015

صاف  كمية التمور 
7.2459.11910.50411.32516.89512.375املستوردة (الف طن)

كمية التمور احمللية 
1.9712.7112.2923.2023.5613.642املصدرة 

كمية التمور املعاد 
623516411660640292تصديرها طن  

جدول رقم 34 . كمية التمور املستوردة واملصدرة خالل الفترة 2010 - 2015
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جتارة التمور األردنية
يقــدر إنتــاج اململكــة مــن التمــور ســنوياً بحوالــي 25 ألــف طــن مرشــحة للزيــادة إلــى حوالــي 40 الــف 
طــن خــالل الســنوات القليلــة القادمــة، فيمــا يســتهلك ســنوياً حوالــي 32 الــف طــن أيضــاً مــن املتوقــع 
زيادتهــا بصــورة ملحوظــة نتيجــة زيــادة الوعــي بأهميــة وقيمــة التمــور مــن الناحيــة الغذائيــة مبعــدل 
اســتهالك يقــدر بحوالــي 2 كغــم للفــرد ســنوياً مقارنــة مــع معــدالت اســتهالك تتجــاوز 35 كغــم للفــرد 
يف العــراق والســعودية واســتورد األردن يف عــام 2016 حوالــي 13 ألــف طــن بقيمــة 23 مليــون دينــار 
ــة النســبية فيمــا  ــة حســب األهمي ــس مرتب ــر وقطــر وتون ــراق واجلزائ ــارات والع مــن الســعودية واإلم
يصــدر حوالــي 8 آالف طــن إلــى أســواق اإلمــارات ودول اخلليــج األخــرى والعــراق والــدول االوروبيــة 
وأمــا إعــادة التصديــر فلــم تتجــاوز 550 طــن ســنوياً وتقــدر أســعار التمــور األردنيــة مــن الدرجــة 
األولــى يف الســوق احمللــي بحوالــي 4 - 6 دنانيــر وحوالــي ديناريــن للتمــور األردنيــة مــن الدرجــة الثانيــة 
فيمــا تقــدر أســعار التمــور املصــدرة إلــى األســواق العامليــة بحوالــي 6 - 7 دنانيــر للكيلوغــرام الواحــد 

)جمعيــة التمــور األردنيــة،2018(.
 تطــورت إنتاجيــة التمــور األردنيــة خــالل الســنوات 2008 - 2016 بشــكل ســريع ومتناســب مــع زيــادة 
أعــداد النخيــل وزيــادة إنتاجيــة النخلــة حيــث بلغــت كميــة التمــور املنتجــة )7436.5( طــن عــام 2008 
صــدر منهــا مــا نســبته 40 % إلــى خــارج األردن  وبلغــت قيمــة اإليــرادات 2.890.593 دينــار أردنــي 
وتضاعفــت كميــة التمــور املنتجــة عــام 2016 لتصــل إلــى أكثــر مــن 25 ألــف طــن صــدر منهــا 22 % 

وبلغــت ايراداتهــا مــا قيمتــه 9.201.402 دينــار أردنــي وكمــا مبــن يف اجلــدول رقــم ) 35(.

املغــرب،  العربيــة )الســعودية، واإلمــارات، ومصــر، قطــر،  الــى األســواق  التمــور األردنيــة  تصــدر 
البحريــن والســلطة الوطنيــة الفلســطينية( واألســواق األوروبيــة )املانيــا، فرنســا، اململكــة املتحــدة، 

االيرادات (دينار أردني)كمية التمور املصدرة(طن)كمية التمور املنتجة(طن)السنة

20087436.530092890593

20099680.911612244693

201011240.626033111092

201111213.432284366022

201210416.724043935659

201311980.738615213277

20149763.642016110871

201520140.739365964108

201625223.256129201402

جدول رقم 35 . انتاجية التمور يف االردن خالل الفترة من 2008 - 2016 وكمية الصادرات وقيمتها بالدينار االردني



زراعة النخيل وإنتاج التمور يف األردن142

املهرجان الدولي األول للتمور األردنية - عمان - 2018

ايطاليــا، تركيــا( التــي بلغــت نســبة التمــور املصــدرة لهــا 15 % مــن مجمــوع الصــادرات وبلغــت كميــة 
ــة 3.642 ألــف طــن وبقيمــة قدرهــا 5.627مليــون  ــة املصــدرة إلــى األســواق اخلارجي التمــور األردني
دينــار أردنــي، واجلــدول رقــم )36( يبــن كميــة التمــور املصــدرة  وقيمــة الصــادرات بالــدوالر للســنوات 
2012 - 2016 حيــث تصــدرت دولــة اإلمــارات يف عــام 2016 وبلغــت كميــة التمــور األردنيــة املســتوردة 

ــان،  ــم قطــر فمصــر فالســعودية، لبن ــون دوالر أمريكــي تليهــا الكويــت ث 1078 طــن بقيمــة 3116 ملي

فلســطن والبحريــن وأخيــراً املغــرب التــي اســتوردت  102 طــن عــام 2016 بقيمــة اجماليــة 343 ألــف 
ــا 198 طــن بقيمــة 481  دوالر أمريكــي، أمــا الصــادرات إلــى الســوق األوروبيــة فقــد اســتوردت تركي
ألــف دوالر تليهــا فرنســا وبلــغ مجمــوع كميــة التمــور املصــدرة  5612 طــن عــام 2016 بقيمــة 12987 

ــون دوالر أمريكــي.   ملي

القيمة بالدوالر االمريكي (1000(دوالر)كمية التمور بالطنالدولة

2012201321042015201621022013
201

4
20152016

 1804025106701078756990االمارات
187

4
19753116

10324918843263810061792الكويت
183

1
8371271

731221113236027126184621018قطر

4750049450673510868861115912مصر

السعودي
149183332461451105250197589844ة

86115311666414500948709لبنان
50

9
322858

29620632025320176275فلسطي
60

5
211507

11117787180347121135113400832البحرين

8011810613210211519673152343املغرب

املنطقة 
21436526596329279372566490517احلرة

23512215489198513767530257481تركيا

40931519815439550414435فرنسا

2704386142013936561255517353اجملموع
861

9
841212978

اجلدول رقم  36. كمية التمور املصدرة بالطن خالل الفترة 2012 - 2016  وقيمتها بالدوالر األمريكي.



143 زراعة النخيل وإنتاج التمور يف األردن

املهرجان الدولي األول للتمور األردنية - عمان - 2018

 وقــد اســتطعنا مــن خــالل تعــاون بعــض الشــركات  واملــزراع املنتجــة للتمــور مــن خــالل تزويدنــا ببيانــات 
عــن إنتاجهــم الســنوي مــن التمــور  وكميــات التمــور التــي مت بيعهــا يف األســواق احملليــة، والكميــات التــي 

مت  تصديرهــا لألســواق العربيــة والعامليــة  ومت جمعهــا كمــا مبــن يف اجلــدول رقــم )37( .  

اإلنتاج (طن)الشركة
الكمية املسوقة (طن)  

االسواق العامليةاالسواق العربيةاالسواق احمللية

  اإلستثمارات الزراعيه 
املتطورة   

1200 طن (900 طن 
مجهول+300طن 

برحي)
 % 20
240 طن

 % 40
480طن

 % 40
480طن

20طنمزرعة غور كبد
20طن 

% 100
//

العالونة الزراعية
 120 طن   ( 50 طن 

مجهول+ 70طن 
برحي)

10طن مجهول 

% 8.3

10طن 
مجهول+50طن 

برحي 
% 50

30طن 
مجهول+20طن 

برحي 
% 41.6

20 % 150 طن مجهولمتور نهر االردن
30طن 

 % 50
75طن

 % 30
45طن

1500طن مجهولقرية اجملهول
100طن 

% 6.6

600طن 

% 40

800 طن 

% 53.3

شركة الكتار لتجارة 
450طن مجهول التمور

 150

% 33.3

 150

% 33.3

 150

% 33.3

مؤسسة سعيد الصغير 
لألسثمارات الزراعية

   483.5 طن  
( 450   طن 

برحي+33.5طن 
مجهول)

 30.5 طن 

 403 طن 6.3 % 

% 83.4

 50 طن  

% 10.3

شركة مزارع البركة  

1664.28   طن  
(   123.836طن 

مجهول+1375,083 
طن برحي + 71,562 

طن دقلة نور+ 
28,987 طن خالص 

+ 40,506لولو + 

24,311 طن متنوعة) 
 

 611.790

% 36.77

 1031.806

% 61.99

 20.684

% 1.24

مزارع سما النتاج 
20 % 100 طن من اجملهولالتمور

20 طن
 % 80
80 طن

/

مزارع الوطنية ( مزارع 
150طن عبدال عرعر)

75 طن 

% 50

45 طن 

% 30

30 طن  

% 20

5837.781287.292924.8061625.684اجملموع 

جدول رقم 37. كمية التمور املنتجة واملسوقة محلياً واملصدرة لألسواق العربية والعاملية
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يتضــح مــن اجلــدول أعــاله أن الشــركات التــي زودتنــا مبعلومــات اإلنتــاج وتســويقه محليــاً أو يف 
األســواق العربيــة والعاملــي، قــد انتجــت عــام 2017 مــا مقــداره 5837.78 طــن  مــن التمــور، وهــذه 
الكميــة ســوق منهــا األســواق احملليــة 1287.29طــن أي مــا نســبته 22 % ومــا مت تســويقه لألســواق 
العربيــة بلغــت الكميــة 2924.806 طــن ونســبته متثــل 50 % أمــا حصــة األســواق العامليــة فبلغــت 
1625.684طــن  ومــا نســبته 28 % وهنــا يتضــح لنــا أن 78 % مــن التمــور املنتجــه لــدى الشــركات 

أعــاله تصــدر خــارج البــالد وتســتحوذ األســواق العربيــة علــى مــا نســبته  50 % مــن اإلنتــاج وعليــه 
يحــب التفكيــر بزيــادة املنتــج لألســواق العامليــة، وخاصــة هنــاك أســواق واعــدة خاصــة يف الــدول 

ــا، وغيرهــا. ــا وتركي ــل اندونيســيا وماليزي اآلســيوية مث
كلفة إنتاج النخلة الواحدة سنويًا 

 لقــد قــدرت مــزارع البركــة الكلفــة الســنوية للنخلــة الواحــدة 52.7 دينــار أردنــي للنخيــل املنتــج و26.4 
ــم أن نســبة  ــع العل ــة واللوجســتية م ــة والفني ــف اإلداري ــج شــاملة كل املصاري ــر املنت ــل غي ــار للنخي دين
النخيــل املنتــج يف جميــع املــزارع بحــدود 40 % فقــط، و البــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه هنــاك مصاريــف 
أخــرى تترتــب علــى اإلنتــاج بعــد خروجــه مــن املزرعــة حيــث يأتــي إلــى مشــغل الشــركة الرئيســي الجراء 
معامــالت مــا بعــد احلصــاد )التعقيــم والتنظيــف والفــرز والتبريــد والتعبئــة والتوزيــع( والتــي ينتــج عنهــا 
زيــادة يف املصاريــف علــى النخلــة الواحــدة بحــدود 30 % مــن املبلــغ أعــاله بالتالــي فــإن اجمالــي املبلــغ 
املصــروف ســنوياً علــى النخلةالواحــدة يكــون بحــدود 51.4 دينــار بغــض النظــر عــن حالــة اإلنتــاج أمــا 
يف حالــة النخيــل املنتــج فتكــون الكلفــة الســنوية بحــدود 68.5 دينــار للنخلــة الواحــدة وكمــا مبــن يف 

اجلــدول رقــم )37(. 

وتختلــف أســعار بيــع التمورحســب جــودة اإلنتــاج ومواعيــدة ودرجــات التصنيــف والتعبئــة والســوق 

الصنف
كلفة خدمة 

النخلةاملنتجة 
سنويا/دينار

معدل انتاج  النخلة سنويا/
كغم ف منطقة القويرة

معدل انتاج  النخلة 
سنويا/كغم ف منطقة 

االغوار

برحي

68.5

136315

21برحي متور

52#مجهول

40208دجلة نور

45#خالص

73#لولو

#54زهدي

 جدول  رقم 37. املردود االقتصادي للنخلة  املنتجة يف مزارع االغوار حسب الصنف موسم 2017  

املصدر :مزارع البركة
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الــذي تبــاع فيــه ســواء محليــاً أو تصديريــاً وعلــى ســبيل املثــال تتــراوح أســعار البرحــي مــا بــن 0.4 الــى 
ــار لتمورالدرجــة  ــراوح أســعار املجهــول مــا بــن 1.5 - 2 دين ــار للكيلوغــرام الواحــد فيمــا تت 1.4 دين

الثانيــة والثالثــة، وحوالــي 6 - 8 دنانيــر للكيلوغــرام الواحــد يف متــور الدرجــة االولــى )حــداد 2018(
املواصفة القياسية األردنية للتمور

1. املجال:
تختــص هــذه املواصفــة القياســية األردنيــة باالشــتراطات الواجــب توفرهــا يف التمــور الكاملــة منزوعــة 
أو غيــر منزوعــة النــوى املجهــزة جتاريــاً و املعــدة لالســتهالك البشــري املباشــر ، وال تختــص مبنتجــات 

التمــور األخــرى مثــل التمــور املقطعــة أو املهروســة أو املســتخدمة لألغــراض الصناعيــة أو احملشــوة.
2. املصطلحات والتعاريف:

ألغراض هذه املواصفة تستخدم املصطلحات والتعاريف الواردة أدناه:
1-2  التمور:

ثمــار شــجرة النخيــل املســماة .Phoenix dactylifera L  الســليمة الناضجــة النظيفــة اخلاليــة مــن 
الثمــار املعيبــة واملــواد الغريبــة.

2-2 التمور منزوعة النوى: متور كاملة نزعت نواها آلياً أو يدوياً مع إحتفاظها بشكلها األصلي.

3-2 متور مكبوسة: متور مت كبسها يف طبقات بإستعمال القوة امليكانيكية.

4-2 متور مفككة: متور تعبأ بدون إستعمال القوة امليكانيكية.

ــة التمــور  ــد يف حال ــا بعناقي ــد )العراجــن أو الســوباطة أو العــرق(: متــور تتصــل أعناقه 5-2 العناقي

غيــر منزوعــة النــوى 
6-2 الشوائب املعدنية: شوائب تتمثل يف املواد غير القابله للذوبان يف احلمض .

3. األصناف 
1-3 تصنيف التمور حسب تركيب السكر فيها إلى:

1-1-3 متور ثنائية السكر : تكون معظم سكرياتها بشكل سكروز مثل دجلة نور ودجلة بيضاً.

2-1-3 متــور أحاديــة الســكر : تكــون معظــم ســكرياتها بشــكل ســكر أحــادي جلوكــوز )محــول( وفركتــوز 

مثــل البرحــي و لســاير والزهــدي والســيدي واحلــالوي واخلضــرواي والفرض واملبســلي.
2-3 تصنيف التمور حسب أحجامها وفقاً ملا يلي. 

عدد التمرات ف 500غماحلجم

أكثر من 110صغير
من 90 الى 110متوسط
أقل من 90كبير

متور منزوعة النوى
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وفيما يلي نورد اليكم المواصفة العالمية لتحجيم ثمار المجهول:
4. االشتراطات القياسية: يجب توفير االشتراطات القياسية التالية: 

1-4 يجــوز جتفبــف أو ترطيــب التمــور لتعديــل محتواهــا مــن الرطوبــة كمــا يجــوز غســلها وتبخيرهــا 

أو معاملتهــا بثانــي أكســيد الكبريــت حلفظهــا.
2-4 أن تتميز باللون والنكهة الطبيعية املميزة للصنف والنوع اخلاص بها.

ــوب  ــار العي ــا مــن األخــذ بعــن االعتب ــا ويرفاته ــة وبيوضه ــة مــن احلشــرات احلي 3-4 أن تكــون خالي

ــد )5-2( ــواردة يف البن ــا ال املســموح به
4-4 أن ال تزيد نسبة الرطوبة على 30 % جلميع أصناف التمور

5-4 وأن تكون متماثلة يف اللون واحلجم والشكل ما أمكن.

ــن أجــزاء  ــى 8 قطــع م ــى 4 عــدداً أو عل ــوى عل ــور منزوعــة الن ــوى يف التم ــد عــدد الن 6-4 أن ال تزي

النــواة يف كل 100 متــرة 
7-4 أن ال تزيد الشوائب املعدنية على 1 غم/كغم 

5. العيوب 
1-5 تشمل العيوب يف التمور ما يلي:

1-1-5 التمــور املشــوهة )املبقعــة(: تتميــز بوجــود نــدب وتغيــر يف اللــون ولفحــة شــمس وبقــع ســوداء 

حتــت القمــع أو مــا يشــابهها مــن التشــوهات يف مظهــر الســطح التــي يكــون مجمــوع مســاحتها أكثــر مــن 
مســاحة دائــرة قطرهــا 7 ملــم 

وزن حبة التمر الواحدة (غم)احلجم

 (SMALL)10-15صغير

  (MEDIUM)16-18متوسط

(LARGE) 19-23كبير

(JAMPO)24-27جامبو

 (GIANT)28عمالق<

عدد التمرات ف 500غماحلجم

اكثر من 100صغير
من 80 الى 100متوسط
اقل من 80كبير

متور غير منزوعة النوى
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2-1-5 متــور متضــررة )للتمــور غيــر منزوعــة النــواة فقــط(: تعرضــت هــذه التمــور للهــرس و/أو 

ــر اخلارجــي للتمــرة. ــى مظه ــراً عل ــر كثي ــذي يؤث ــى احلــد ال ــواة، أو إل ــه الن ــر مع التمــزق بشــكل تظه
3-1-5 متــور غيــر ناضجــة: قــد يكــون خفيفــة الــوزن ذات لــون فــاحت، حتتــوي علــة نســيج ذابــل ولــب 

متجعــد أو قليــل أو مطاطــي القــوام. 
4-1-5 متــور عذريــة )غيــر ملقحــة( أو حشــف: متتــاز بلــب رقيــق وعــدم وخلــو مــن النــواة لألصنــاف 

غيــر املنزوعــة النــواة 
5-1-5 متور متسخة: حتوي مواد عضوية وغير عضوية مشابهة بطبيعتها لألوساخ أو الرمل.

6-1-5 متــور ملوثــة ومتضــررة باحلشــرات واحللــم: متتــاز بتضررهــا باحلشــرات أو احللــم أو ملوثــة 

بامليتــة منهــا أو أجزاؤهــا أو إفرازاتهــا.
7-1-5 متــور متحمضــة )محمضــة(: ناجتــة عــن حتلــل الســكريات إلــى كحــول وحمــض اخلليــك بفعــل 

اخلمائــر والبكتيريــا 
8-1-5 متور متعفنة: متتاز بوجود هيفات العفن الظاهرة للعن املجردة.

9-1-5 تنمور متفسخة )متحللة(: تكون يف حالة حتلل ومظهر غير مرغوب فيه

2-5 العيوب املسموح بها:

يجب أن ال تزيد التجاوزات املسمح بها للعيوب يف البند )1-5( على ما يلي:
• 7 % عدداً يف النبد) 5-1-1(

• 6 % عدداً يف البنود )5-1-2( و  ) 5-1-3( و ) 5-1-4( مجتمعة 
• 6 % عدداً يف البنود )5-1-5( و) 5-1-6( مجتمعة 

• 1 % عددا يف االبنود )5-1-7( و ) 5-1-8( و ) 5-1-9( مجتمعة 
6. االشتراطات الصحية: يجب توافر االشتراطات الصحية التالية:

1-6 أن تيم إعداد املنتج وفقاً للشروط واملتطلبات الواردة يف املواصفة القياسية األردنية )493(.

2-6 عند فحص املنتج، يجب أن يخلو من:

1-2-6 الكائنات احلية الدقيقة بأعداد قد تشكل خطراً على الصحة.

2-2-6 الطفليات التي قد تشكل خطراً على الصحة.

3-2-6 أي مواد ناجتة عن الكائنات احلية الدقيقة بكميات قد تشكل خطراً على الصحة.

3-6 أن ال تزيد نسب بقايا املبيدات على احلدود املسموح بها دولياً.

7. التعبئة: 
1-7 يجب أن يعبأ املنتج بعبوات صحية مناسبة حتفظه من التلوث والتلف.

2-7 يجــب أن تكــون التعبئــة لــكال الصنفــن إمــا ضغطــاً بإســتخدام الكبــس اليــدوي أو امليكانيكــي أو 

نثــراً بــدون إســتخدام القــوة أو علــى شــكل عناقيــد مــن التمــور املعلقــة بأعوادهــا األصليــة.
8. بطاقة البيان:

باالضافة إلى ما ورد يف املواصفة القياســية األردنية )9(، يجب أن يدون على كل عبوة البيانات االيضاحية 
الــواردة أدنــاه باللغــة العربيــة ويجــوز كتابتهــا بأي لغــة أخرى اختيارياً إلى جانب اللغة العربية األساســية.
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1-8 إســم املنتــج، ويف حالــة جتهيــزه يذكــر أســلوب التجهيــز مثــل "متــور منزوعــة النــوى"، أو أي 

معلومــات أخــرى مثــل "متــور مكبوســة" 
2-8 احلجم )صغير، متوسط، كبير( حسب احلالة. 

3-8 اسم وعنوان املنتج وعالمته التجارية إن وجدت، ويجوز ذكر إسم املستورد.

4-8 الوزن الصايف بالوحدات الدولية. 

5-8 تاريــخ اإلنتــاج و االنتهــاء بالشــهر والســنة علــى أن ال تزيــد مــدة الصالحيــة علــى ســنتن ســواء 

أكانــت بالنــوى أو منزوعــة النــوى. 
6-8 بلد املنشأ.

معايير تصنيف التمر )صنف املجهول(
1. اللون واحلجم والشكل 

2. التجعد واالنكماش 
3. األوساخ 

4. االصابات احلشرية وامليكروبية
5. حرق الثمار 

6. اللون اخلارجي 
7. القشرة اخلارجية

� متزق القشرة اخلارجية 
�  انفصال القشرة اخلارجية 
8. ثمار مغطاة بشمع طبيعي 

9. ظاهرة التسكر 
 Sour Fruit .10

11. ثمار غير ملقحة 

12. احللقات 

13. وجود الكأس 

14. إحتكاك وندب 

• املصدر )وزارة الزراعة الدليل التسويقي للتمور 2012(
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الفصل السادس
التحديات التي تواجه زراعة النخيل وإنتاج التمور باألردن

ومقترحات التطوير
يف هــذا الفصــل سنســلط الضــوء علــى جانبــن أساســن، األول وهــو التحديــات التــي تواجــه زراعــة 
النخيــل وإنتــاج التمــور يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية، حيــث تواجــه القطــاع العديــد مــن املشــاكل 
ــة  ــة الصحي ــات املرتبطــة باحلال ــة، والتحدي ــوارد الطبيعي ــات املرتبطــة بامل ــا )التحدي ــات منه والتحدي
ــب  ــا اجلان ــة( ومت وضــع املعاجلــات املقترحــة، أم ــات التنظيمي ــة، والتحدي ــدي العامل لألشــجار، واالي
الثانــي فقــد مت فيــه  حتديــد آفــاق التطويــر املقترحــة، حيــث مت  وضــع العديــد مــن املقترحــات التــي 

ــر هــذا القطــاع.     ميكــن أن تســاهم يف تطوي
1. التحديات 

أواًل: استدامة املوارد الطبيعية )املياه كمًا نوعًا( 
اســتدامة الزراعــة واإلنتــاج حتتــاج إلــى أهــم عنصــر وهــو امليــاه مــن حيــث الكميــة املناســبة والنوعيــة، 
أن قلــة ومحدوديــة مصــادر  امليــاه تؤثــر علــى التوســع األفقــي والرأســي يف زراعــة النخيــل، يضــاف إلــى 
ذلــك نوعيــة امليــاه وبشــكل خــاص تراكيــز امللوحــة، أن قلــة الهطــوالت املطريــة تــؤدي إلــى االســتنزاف 
الكبيــر للميــاه اجلوفيــة ممــا يؤثــر علــى منــو األشــجار خاصــة يف فصــل الصيــف وإن عــدم حصــول 
األشــجار علــى االحتياجــات املائيــة املناســبة يؤثــر علــى اإلنتاجيــة، لــذا يجــب االهتمــام بكميــة  امليــاه 
ــاع كميــات  ــة التــي تســبب ضي ــاع طــرق الــري احلديــث واالبتعــاد عــن الطــرق التقليدي مــن خــالل اتب
ــى  ــاه بالتبخــر والرشــح. إن الهــدف األساســي مــن ري أشــجار النخيــل هــو التغلــب عل كبيــرة مــن املي
العطــش أو نقــص امليــاه أو احلــد مــن اجلفــاف، واملــاء يتحــرك لألســفل بفعــل اجلاذبيــة األرضيــة 
ويتحــرك إلــى أجــزاء النخلــة بفعــل اخلاصيــة الشــعرية، ونوعيــة التربــة تتحكــم بحركــة املــاء وقابليــة 
االحتفــاظ بــه فكمــا هــو معــروف بعــد فتــرة مــن الــري ينصــرف املــاء احلــر مــن التربــة ويتبقــى املــاء 
الشــعري ويف هــذه احلالــة تكــون رطوبــة التربــة عنــد الســعة احلقليــة Field capacity ويســتهلك 
النبــات حاجتــه مــن هــذه الرطوبــة حتــى يقــل املــاء إلــى احلــد الــذي ال يكفــي  لنمــوه ويبــدأ بالذبــول 
وتســمى رطوبــة التربــة عندهــا بنقطــة الذبــول الدائــم Welting point والفــرق بــن النســبة احلجميــة 
لرطوبــة التربــة عنــد الســعة احلقليــة والنســبة عنــد نقطــة الذبــول الدائــم تســمى املــاء املتــاح للنبــات أو 
املــاء امليســر ويقصــد بهــا كميــة املــاء التــي يحصــل عليهــا النبــات بــدون جهــد أو طاقــة تؤثــر علــى إنتاجه 

وهــذه النســبة تختلــف مــن نبــات إلــى آخــر ومت تقديرهــا للنخيــل 0.5 مــن املــاء املتــاح. 
تعتبــر أشــجار النخيــل مــن أكثــر النباتــات حتمــاًل لإلجهــاد الرطوبــي واحلــرارة العاليــة والتربــة الغدقــة 
نتيجــة ارتفــاع مســتوى املــاء األرضــي، إال أن هــذه الظــروف تؤثــر ســلباً علــى اإلنتــاج كمــاً ونوعــاً 

.)Anon, 2002(

 Barreveld,)1993( تشــير معظــم الدراســات إلــى ارتفــاع االســتهالك املائــي ألشــجار النخيــل وبــن
أن إنتــاج كيلــو غــرام واحــد مــن الثمــار يســتهلك حولــي 2 م 3 مــن ميــاه الــري، وتختلــف قيــم االســتهالك 
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املائــي باختــالف املوقــع فقــد قــدر يف واليــة  كاليفورنيــا  بــن 200 - 250 م 3 للشــجرة الواحــدة يف 
.)Lutrick, 2002( الســنة

املقنن املائي لنخلة التمر
ــة  ــري النخل ــة الالزمــة ل ــة الفعلي ــل الكمي ــري النخيــل ومتث ــزم إضافتهــا ل ــاه يل ــة مــن املي هــو أقــل كمي
ولتعويــض الفقــد التبخــر –النتــح وعلــى اختــالف مراحــل النمــو  وكذلــك للوفــاء باحتياجــات غســيل 
األمــالح املتوقــع تراكمهــا يف التربــة ولتعويــض انخفــاض كفــاءة طريقــة الــري عــن 100 % وميكــن 
القــول بأنــه حتديــد احتياجــات النبــات مــن امليــاه وتنظيمهــا مــن خــالل جدولــة الــري، ويعتمــد تقديــر 
ــة الواحــدة علــى الظــروف املناخيــة الســائدة يف املنطقــة املزروعــة بالنخيــل أو  االحتيــاج املائــي للنخل

علــى مســتوى الدولــة وفــق األســس التاليــة:
1. حســاب كميــة التبخــر – النتــح: )Evapotranspiration( تختلــف مــن منطقة ألخرى حســب طبيعة 
املنطقــة وطريقــة الزراعــة، ويؤخــذ معــدل أشــهر الــذروة وارتفــاع درجــة احلــرارة وهــي حزيران/يونيــو، 

متوز/يوليــو، آب/ أغطــس، وميكــن أن يكــون علــى ســبيل املثــال 8 مم/يــوم كمتوســط لألشــهر احلــارة.
2. طريقــة الزراعــة: يقصــد بهــا مســافة الزراعــة بــن نخلــة وأخــرى كأن تكــون 8×8 م، أو 10×10م، 

وإذا اعتمدنــا 10×10م فتكــون املســاحة التــي تشــغلها النخلــة 100 متــر مربــع.
3. معامــل احملصــول: يقــدر معامــل احملصــول ألغلــب أشــجار الفاكهــة الكاملــة النمــو مــا بــن 0.7 – 

0.9 وللنخيــل يتــراوح مــا بــن 0.8 – 1.

4. نســبة التغطيــة اخلضريــة: تتــراوح نســبة التغطيــة اخلضريــة ملســاحة النخلــة الواحــدة مــا بــن 
0.25 – 1، وحســب عمــر النخلــة. 

ــة الواحــدة = كميــة التبخــر – النتــح × املســاحة  ومــن املعلومــات أعــاله يكــون: االحتيــاج املائــي للنخل
التــي تشــغلها النخلــة × معامــل احملصــول. = 8 × 100 × 0.7 = 560 لتر/يــوم، وهــذه الكميــة تختلــف 
حســب نــوع التربــة وعمــر النخلــة ومســافات الزراعــة وحيــث أن الفــدان )4200 م2( يحتــوي علــى 42 
نخلــة، فيكــون احتياجــه اليومــي 23.5 م3/فدان/يوميــاً، ولكــن العديــد مــن املزارعــن يضيفــون كميــات 
مــن ميــاه الــري خمســة أضعــاف االســتهالك الفعلــي. إن كميــة امليــاه املضافــة يف الريــة الواحــدة تعتمــد 
ــى  ــل يحصــل عل ــر عمــق، ومبــا أن النخي ــي تســاوي 150 مم/ مت ــة والت ــة للترب ــى الســعة التخزيني عل
نســبة كبيــرة مــن املــاء مــن خــالل تعمــق جــذوره وباخلصــوص علــى عمــق 1.5 متــر. فــإن عمــق املــاء 

الكلــي الــذي ميكــن إضافتــه يف الريــة الواحــدة يكــون )150م 1.5 م( = 225 مم.
ــة التمــر، حســب  طــور النمــو وطريقــة  ــي لنخل ــد املقــن املائ ــد مــن الدراســات لتحدي ــت العدي  أجري
الــري املتبعــة، وكميــة ميــاه الــري التــي حتتاجهــا، والشــهور احلرجــة للــري يف مناطــق زراعــة وإنتــاج 
التمــور املختلفــة، حيــث اختلفــت هــذه الدراســات يف حتديــد كميــة امليــاه الالزمــة لــري أشــجار النخيــل 

وسنشــير إلــى أهمهــا وكمــا يلــي.
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ومــن نطــاق التجربــة العمليــة وامليدانيــة للمرحــوم املهنــدس عمــر النــداوي )2017( يف ري مــزارع نخيــل 
ــان، خــالص، برحــي،  ــزي، بومع ــاف )خني ــل مثمــرة مــن األصن ــه العــن،  مزروعــة بأشــجار نخي مدين
نبتــة ســيف،جبري، فــرض، شيشــي، هاللــي،  خضــراوي، نغــال، ســكري،( ومصــدر امليــاه )ميــاه آبــار( 
ملوحتهــا تتــرواح بــن )2000 ـppm 5000(.  كانــت كميــة امليــاه الالزمــة لــري النخيــل املثمــر بعمــر 10 

املصدرالكمية املقدرة/ للنخلة سنوياالدولة

  محطة البحوث 
الزراعية ف 

احلمرانية/دولة 
اإلمارات العربية 

املتحدة,   

قدرت الكميات اإلجمالية السنوية ملياه الري الالزمة ألشجار 
النخيل خالل مراحل منوها من عمر1 – 7  سنوات ابتداء من 

زراعتها وحتى بداية اإلنتاج االقتصادي حتت ظروف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة مبا يلي: 

26.4 – 33.0 – 41.3 – 51.8 – 65.1 – 81.6 – 102.0 م3 /
للنخلة  للسنوات األولى حتى السابعة على التوالي

(شبانة 
والشريقي 
 .(2000

مزارع أوقاف  
الراجحي/اململكة 
العربية السعودية 

حدد عدد الريات خالل السنة 124رية وحدد متوسط كمية املياه 
بالرية الواحدة 500لتر وبذلك يكون معدل االستهالك السنوي 
للنخل 62مترمكعب ف حي يبلغ معدل االستهالك السنوي ف 

بعض مناطق اململكة   69.57 متر مكعب

  أبو عيانة 
والثنيان 

  (2008)

اململكة العربية 
السعودية 

أن االستهالك الفعلي للنخيل من املاء بي 50 – 80 م3 / نخلة 
سنوياً عند استخدام الري بالتنقيط أما ف حالة الري بالغمر فإن 

متوسط االستهالك هو 100 – 150 م3/نخلة سنوياً.

  العذبة  
  (2009)

 مدينة العي/دولة 
االمارات العربية   

 

كميات املياه الالزمة للري 69.8متر مكعب سنويا موزعة 34.3متر 
مكعب ف اشهر الصيف و11.9متر مكعب ف اشهر الشتاء وف 
االعتدالي 34.8 متر مكعب ومن هذا نستدل ان الكمية التي 

حتتاجها النخلة ف فصل الصيف تعادل 2.9مرة ما حتتاجه ف 
فصل الشتاء وبلغت نسبة التبخر-النتح 85% من االحتياجات 
املائية اي ما يعادل 59.3متر مكعب سنويا وهذا يدل على ان 
الظروف اجلوية تلعب دورا اساسيا ف حتديد االحتياجات املائية

  جعفر,
(2010)

األردن/املركز 
الوطني للبحث 
واالرشاد الزراعي

اختلفت كميات املياه حسب مناطق زراعة النخيل فكانت 
1073مترمكعب/دون ف منطقة الكرامة و2634مترمكعب/دون 

ف وادي عربة مبنطقة العقبة

نعيم مزاهرة, 
ومحمد 
جيطان 
(2017)

جامعة امللك سعود/
اململكة العربية 

السعودية

حددا كمية مياه الري خالل اشهر السنة  ف جامعة امللك سعود 
وفق حدين من كمية  احلد االول 60 لتر والثاني 80 لتر ف الرية 
الواحدة وحددا عدد الريات ف كل شهر وكانت الكمية ف احلد 
االول 19مترمكعب سنويا وف احلد الثاني 21.3مترمكعب سنويا

عمر  وسلمان 
 (2012)

سلطنة عمان
تقدير وزارة البلديات االقليمية وموارد املياه 50متر مكعب 
وجامعة السلطان قابوس 54 متر مكعب بينما تقدير وزارة 
الزراعة والثروة السمكية هو 60متر مكعب للنخلة املثمرة سنويا
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ســنوات فمــا فــوق تبلــغ حصــة النخلــة الواحــدة  27360 لتــر أي 27.36 متــر مكعــب عنــد التحويــل 
مــن غالــون إلــى لتــر حســب النظــام األمريكــي علــى أســاس أن الغالــون =3.8 لتــر الــى 32400 لتــر 
أي  32.4مترمكعــب ســنوياً   حســاب نظــام التحويــل البريطانــي علــى أســاس أن الغالــون = 4.5 لتــر، 
وأن هــذه الكميــات مــن امليــاه قابلــه للزيــادة أو النقصــان حســب الظــروف اجلويــة وكمــا يف اجلــدول 

رقــم )38(.

أشــارت الدراســات التــي أجرتهــا بعــض املؤسســات الدوليــة إلــى أن العائــد علــى املتــر املكعــب مــن امليــاه 
املســتخدمة للنخيــل يعــادل 3 - 4 أضعــاف العائــد املتأتــي مــن زراعــة باقــي أنــواع اخلضــار والفواكــه 

اشهر 
السنة

كميه 
مياه 

الري / 
غالون

فترة الري  
عدد الريات 
ف الشهر

كميه املياه 
لكل نخله 
بالشهر 
( غالون)

مجموع 
الفترة 
غالون

التحويل 
الى لتر 
حسب 
النظام 
االمريكي

التحويل 
الى لتر 
حسب 
النظام 
البريطاني

املالحظات

اكتوبر/ 
 50 نوفمبر

بي يوم 
واخر 16

 = 50 ×16

800
160060807200

 التسميد 
العضوي  

ديسمبر/ 
يناير/ 
فبراير/
مارس

  50

نسقي يوم 
ونترك 

ثالثة ايام  
8

 = 50×8

  400
160060807200

الشتاء واجراء 
علمية التنبيت 
يراعي تباعد  
ايام الري ف 
حاله وجود 

امطار

ابريل/ 
مايو/ 
يونيو

  50
بي يوم 
واخر 16 

 =50×16

  800
2400912010800

اعطاء اكبر 
كميه من املياه 
مرحله تكون 
ومنو الثمار 

وارتفاع درجات 
احلرارة

يوليو / 
50  اغسطس

نسقي يوم 
ونترك 
يومي 12

 = 50 ×12

  600
120045605400

تقليل املياه 
بشكل تدريجي 
وصول الثمار 
الى مرحلتي 

الرطب والتمر 
واجلني

50 سبتمبر

نسقي يوم 
ونترك 

ثالثة أيام 8
 = 50 ×8

  400
40015201800

موسم جني 
التمور

72002736032400اجملموع

جدول رقم 38 .  ري أشجار النخيل وحسب أشهر السنة ملزرعة يف مدينة العن
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االخــرى يف اململكــة أألردنيــة الهاشــمية لذلــك البــد مــن توفيــر الكميــات الالزمــة مــن امليــاه ســواء 
مباشــرة مــن مشــاريع ســلطة وادي األردن او مــن خــالل الســماح بحفــر اآلبــار االرتوازيــة يف املناطــق 

املمكــن وجــود امليــاه بهــا. )جمعيــة التمــور االردنيــة،2018(.
ملوحة املياه

تظهــر مشــكلة امللوحــة بشــكٍل كبيــر يف مناطــق زراعــة النخيــل الســاحلية يف معظــم الــدول العربيــة وذلــك 
نتيجــة لتداخــل ميــاه البحــر مــع امليــاه اجلوفيــة بســبب االســتنزاف املفــرط لألخيــرة وتناقــص مســتوياتها 

تلبيــة للتوســع الزراعــي مــن جهــة وإلــى اإلدارة غيــر الرشــيدة مــن جهــة أخــرى.
ــادة ملوحــة  ــة وإن زي ــح الترب ــى تســبب متل ــة إل ــري يف املناطــق املروي ــاه ال ــك ملوحــة مي ــى ذل يضــاف إل
التربــة وامليــاه تــؤدي إلــى ضعــف منــو األشــجار وانخفــاض إنتاجيتهــا، تعتبــر شــجرة النخيــل أكثــر أشــجار 
الفاكهــة حتمــاًل للملوحــة، وتســتطيع النخلــة حتمــل نســبة ملوحــة 3 - 4 %، ولكــن إنتاجهــا يقــل إذا كانــت 
امللوحــة 1 %، وينتظــم اإلثمــار إذا أصبحــت نســبة امللوحــة 0.6 %.  إن تعمــق وانتشــار املجمــوع اجلــذري 
للنخلــة يف التربــة يزيــد مــن مقاومتهــا للجفــاف وحتملهــا للعطــش وللملوحــة وأشــار ) Arar )1975 أن 
ــة  ــى أمــالح ذائب ــة حتــوي عل ــل حتمــاًل للملوحــة وإنهــا ميكــن تعيــش يف ترب ــر احملاصي ــة التمــر أكث نخل
بنســبة 3 % ولكــن عندمــا تصــل النســبة إلــى 6 % فــإن النخلــة ال تســتطيع النمــو وأن نخيــل التمــر ميكــن 
أن يــروى مبيــاه تصــل ملوحتهــا إلــى 3.5 مليموز/ســم أي 2240 جزءباملليــون دون أن يتأثــر احملصــول 

واجلــدول رقــم )39 (  يوضــح تأثيــر ملوحــة التربــة وميــاه الــري علــى محصــول نخلــة التمــر.

ويتضــح مــن اجلــدول أعــاله أن كميــة احملصــول تنخفــض إلــى 50 % عندمــا تكــون ملوحــة التربــة 18 
.  ds/m 12 وملوحــة مــاء الــري  ds/m

املعاجلات يف مجال املياه
اإلدارة الرشيدة للري

املــاء هــو أصــل احليــاة، وهــو مــن أعظــم نعــم اهلل اجلليلــة ذات األهميــة البالغــة التــي أفــاض بهــا 
ســبحانه علــى خلقــه وعلــى الكــون بأســره يف الدنيــا، واملــاء هــو العنصــر األساســي للحيــاة علــى الكوكــب 
األرضــّي وأينمــا ُوِجــَد املــاء ُوِجــَدْت مظاهــر احليــاة فقــد ارتبطــت احلضــارات القدميــة ارتباطــاً وثيقــاً 

ds/mملوحة التربةds/mللمحصولملوحة ماء الري %

4.02.7100

6.84.590

11.07.375

18.012.050

32.021.00.0

جدول رقم 39 .  تأثير ملوحة مياه الري والتربة على احملصول
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ــاه العذبــة، ولهــذا كان البــدو يتجمعــون يف الواحــات حــول عيــون املــاء، إن املــاء هــو أحــد  مبــوارد املي
املقومــات األساســية للحضــارات اإلنســانية، لــذا ورد ذكــره يف القــرآن الكــرمي ثالثــاً وســتِّن مــرة ضمــن 
العديــد مــن اآليــات، التــي توضــح معانيــه وأنواعــه وأوعيتــه ومجاريــه واســتخداماته املتعــددة، كمــا قــال 

اهلل تعالــى: )َوَجَعلْنـَـا ِمــَن الْـــَماِء ُكلَّ َشــْيٍء َحــيٍّ أََفــاَل يُؤِمنـُـوَن( )ســورة األنبيــاء- اآليــة - 30(. 
ويرتبــط املــاء بالبيئــة ارتباطــاً عمليــاً وثيقــاً يف أغلــب ســياقات وروده يف آيــات القــرآن الكــرمي، والســنة 
النبويــة الشــريفة،التي اشــتملت علــى توجيهــات قيمــة يف كيفيــة التعامــل مــع امليــاه واحملافظــة عليهــا 
وترشــيد اســتخدامها، ومنهــا احلديــث النبــوي الشــريف )ال تســرف يف املــاء ولوكنــت علــى نهــر جــار(.
تتحمــل أشــجار النخيــل اجلفــاف إال أنهــا إذا تعرضــت للعطــش  لفتــرة طويلــة يؤثــر ذلــك  علــى معــدل 
ــرة،  ــى مواصفــات الثمــار كمــاً ونوعــاً وينخفــض احملصــول بدرجــة كبي النمــو اخلضــري لــألوراق وعل
ــري والظــروف  ــري وطريقــة ال ــاه ال ــة ومي ــة الترب ــف حســب نوعي ــل تختل ــة للنخي واالحتياجــات املائي

اجلويــة احمليطــة وحالــة النشــاط الفســيولوجي للنخلــة ومراحــل منوهــا لــذا نقتــرح اآلتــي:
1. تقديــر االســتهالك املائــي الفعلــي للنخيــل وحســاب كميــات اإلضافــة املثلــى للميــاه بأعلــى كفــاءة 
اســتخدام وأفضــل إنتــاج حيــث أن التوســع يف زراعــة النخيــل ازداد بشــكل كبيــر وواســع  لــذا يجــب أن 
يكــون هنــاك تناســب بــن زيــادة األعــداد والتوســع يف املــزارع وكميــات امليــاه املتاحــة وجدولــة الــري مبــا 

يضمــن اســتدامة امليــاه وجنــاح الزراعــة.
2. نقتــرح برنامــج  للــري باســتخدام طريقــة الــري بالببلــر )النافورات/الفقاعــات( ومــوزع حســب 
مراحــل وأطــوار منــو النخلــة وبشــكل متزامــن مــع منــو وتطــور الثمــار وحســب أشــهر الســنة املختلفــة 

ــة. والبــد أوالً مــن معرفــة أطــوار منــو النخل
3. الطــور األول )املرحلــة اخلضريــة Vegetative stage ( تعطــى النخلــة ثلــث الكميــة التــي تعطــى 

للنخلــة يف مرحلــة االثمــار الكامــل وبعــد عمــر أكثــر مــن عشــر ســنوات.
4. الطــور الثانــي )املرحلــة الوســطية Intermediate stage( تعطــى النخلــة ثلثــي الكميــة التــي تعطــى 

للنخلــة املثمرة. 
5. إجــراء دراســات علــى اســتخدام امليــاه املعاجلــة ثالثيــاً علــى أن يتــم البــدء باســتخدامها مــن خــالل 
خلطهــا مــع امليــاه املتاحــة  يف املــزارع بنســب معينــة  لالســتفادة منهــا يف توفيــر كميــات مــن امليــاه وهــذا 

يتــم بعــد دراســة التأثيــرات علــى األشــجار والثمــار والتربــة وحتديــد نســبة اخللــط املناســبة.
6. تعطــى الكميــة الكاملــة املقــررة يف الطــور الثالــث )املرحلــة الثمريــة Fruiting stage( وكمــا موضــح 

يف اجلــدول رقــم )40(.
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 ثانيًا: التحديات املرتبطة باحلالة الصحية لألشجار والثمار
 ،)Insects( احلشــرية  اآلفــات  مــن  للعديــد  املختلفــة  زراعتهــا  مناطــق  التمــر يف  نخلــة  تتعــرض 
 ،))Snails والقواقــع ،))Diseases واملرضيــة ،))Nematodes والنيماتوديــة ،)Mites( واألكاروســية
والطيــور Birds((، واخلفافيــش )Bats(، والقــوارض )Krodents( واألعشــاب Weeds((، ويصــل 
مــا يفقــد مــن التمــور نتيجــة اإلصابــة بهــذه اآلفــات مــا يقــارب 35 %، وتقســم هــذه اآلفــات إلــى 

  الريمر حلة النمو

  ما بعد جمع الثمار  
 (جني  احملصول )

 االهتمام  بالري ف هذه الفترة ألنها حساسة حيث يتكون وينمو الطلع 
اجلديد  وتكون كمية املياه بنسبة 100% وف فترة الشتاء يكون الري على 

فترات متباعدة  وبنسبة %30
 النمو اخلضري ومنو 
الطلع قبل  التلقيح

الري على فترات متقاربة و أن قلة الري واجلفاف يقلل من نشاط النمو 
اخلضري والزهري و يؤثر على احملصول وصفات الثمار فيما بعد.

مرحلة التلقيح 
تقلل الكمية الى الربع 25% ان لم يوقف الري طيلة فترة اجراء العملية(التنبيت ) 

التزهير والعقد
  الري خفيف   مع جتنب  اجلفاف  أو اإلسراف حيث أن انخفاض أو زيادة 
الري ف هذه الفترة يسبب تساقط جزء كبير من األزهار والثمار العاقدة   

الصغيرة ,وتكون كمية املياه بنسبة %50

 منو وتطو  الثمار  

يكون الري على فترات متقاربة حتى فترة اكتمال منو الثمار  ألن قلة املاء •
بعد  عقد الثمار تؤدي الى  انخفاض سرعة منوها   وتساقط    الكثير 

منها وصغر حجمها . 
تعطى الثمار ف مرحلتي الكمري واخلالل اعلى كمية مياه حتى تصل الى •

 %100
ف   األصناف  احلساسة  للرطوبة  تؤدى إلى حدوث ظاهرة التشطيب •

ف الثمار (تكوين خطوط غير منتظمة الشكل طولية وعرضية على جلد 
الثمرة)  

يجب تقليل كميات مياه  الري ف املراحل األخيرة من منو  الثمار وقبل •
تلوينها  

   عدم زراعة محاصيل بينية بي أشجار النخيل حتى ال تسمح بزيادة •
الرطوبة اجلوية حول الثمار ف تلك املرحلة.  

ولصنف  البرحى يعتبر تقليل كمية املياه والتحكم ف الري خالل هذه •
الفترة أهمية بالغة لتفادى التأثير السيئ للرطوبة على الثمار.

تقلل  كمية املياه بشكل تدريجي  عند دخول الثمار مرحلة الرطب الى مرحلة الرطب  
النصف 50% على األقل 

فترة نضج الثمار
يكون الري على فترات متباعدة وخفيف لزيادة سرعة نضج الثمار 

واحملافظة على صالبتها فتكون أكثر حتمالً للنقل والتسويق والري الغزير 
خالل هذه الفترة يؤدى إلى تأخر نضج الثمار وزيادة رطوبتها وقلة صالبتها 

مما يؤدى إلى سرعة تلفها.

 تقلل كمية املياه الى ما نسبته 30% حتى ان يتم ايقاف الري عند جني مرحلة التمر واجلني 
الثمار

جدول  رقم 40 . تنظيم الري حسب املراحل السنوية لنمو النخلة  
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مجموعتــن رئيســتن همــا:
.)Main pests ( اآلفات الرئيسة -

.)Secondary pests ( اآلفات الثانوية -
ومت تسجيل 103 آفات تصيب النخيل والتمور يف الوطن العربي، وكما يلي:

1. اآلفات احلشرية:
ــة إلــى اجلــزء النباتــي فمنهــا مــا يصيــب الثمــار ومنهــا مــا  تقســم إلــى عــدة مجاميــع حســب اإلصاب

ــب التمــور يف املخــازن وهكــذا ــا يصي ــا م ــذوق والســاق ومنه ــب الســعف والع يصي
   )Insects attack Fruitsَ ( حشرات تصيب الثمار •

  ))Insects attack leaves and stalks حشرات تصيب السعف والعراجن •
  )Insects attacking trunk( حشرات تصيب جذع النخلة •

 )Insects attack storage date( حشرات تصيب التمور املخزنة •
)Mites ( 2. اآلفات األكاروسية

) Fungi Diseases( 3. األمراض الفطرية على النخيل
 )Nematodes( 4. األفات النيماتودية

 ،)Rodents( 5. القوارض
 ،)Snails( 6. احللزونيات

.Roussettus sp االسم العلمي Bats ومنها واحد هو خفاش آكل الثمار  ،)Bats( 7. اخلفافيش
 Passer االســم العلمــي Injurious birds  ومنهــا واحــد، هــو عصفــور الــدوري ،)Birds( 8. الطيــور

domesticus Harstest

اإلصابة أو الضرراالسم العلمياآلفة

احلشرات القشرية  
 Date Scale

Insect

 Parlatoria sp. 
وتسمى املدرعة توجد ف 

جميع مناطق زراعة النخيل 
ف العالم عدا الواليات 

املتحدة األمريكية حيث ت 
القضاء عليها نهائياً, سجلت 
لهذه احلشرة أربعة أجيال ف 
العراق وسلطنة عمان, و4-3 

أجيال ف املغرب ,وف 
السعودية 3-5 أجيال.

تصيب أوراق وثمار النخيل وبعض نباتات الزينة 
ويكون ضررها على االشجار بعمر 3-10 سنوات, 
وتفضل املناطق عالية الرطوبة واملظللة, تتغذى 

احلوريات واحلشرات االناث  الكاملة على 
السعف والثمار خالل معظم أشهر السنة, 

ويتحول لون اجلزء املصاب من االخضر إلى 
الفات أو األصفر مع ظهور بقع عديدة يتحول 
لونها إلى األسمر مع جفاف تدريجي يؤدي إلى 
موت االجزاء املصابة, وجفاف السعف املصاب 
وموته وإلى ضعف عام للنخلة وتدهور إنتاجها, 

تصيب الثمارف مراحل الكمري واخلالل 
والرطب, والثمار املصابة تكون مشوهة 

ومنخفضة القيمة التسويقية, يصل عدد افراد 
احلشرة على النخلة الواحدة الى 30 مليون 
حشرة وأعلى نسبة من احلشرات تكون على 

األوراق وبشكل خاص ف اجلزء القاعدي وبنسبة 
68% يليه اجلزء الوسطي بنسبة 26% وتكون ف 

جزء الورقة الطرف 6% , وتزداد نسبة اإلصابة 
على السعف القدي أكثر من احلديث (قناوي,

.(2005

األبيض النمل
الرمة أو األرض دودة

األرضة أو
وهذا
الرومان أطلقه االسم
اخلشب دودة يعني

  Microcero termes

ف أفرادها كل تعيش
مستعمره تسمية مجتمعات
على وتتغذى
النمل وتسمية السليلوز
ألن مجازاً تطلق االبيض
وهي املستعمرة طوائف أحد
يكون الشغاالت
هي والشغاالت أبيض, لونها
األضرار كل عن املسؤولة
أفراد من ومتثل
عقيمه وتكون املستعمرة,
أجنحه لها وليس وعمياء,

وخاصة النخلة أجزاء جميع الشغاالت تهاجم
من اإلصابة وتبدأ واملهملة, الضعيفة األشجار
أنفاقاً تبني أو داخلها انفاقا حتفر حيث اجلذور
احلوريات وتتغذى اجلذع, تهاجم ثم عليها طينية
وحتفر اجلذع سليلوز على الكاملة واحلشرات
وعرضها سم إلى طولها يصل داخله أنفاقاً
قواعد تهاجم وكذلك سم وعمقها سم
وتهاجم النمو ضعف مسببه الكرب السعف
الفسائل موت تسبب الشديدة واإلصابة الفسائل
على تتغذى ولكنها الثمار تصيب ال واألشجار,

املتساقطة الثمار

دوباس
املتق النخيل

بقة ويسمى
القدمية العالم

اقتصادياً املؤثرة اآلفات من
وتسبب النخيل أشجار على
مباشرة وغير مباشرة أضرار
والزراعات النخيل على
ف اإلصابة تزداد البينية,
حيث الزراعة كثيفة املناطق
مرتفعة الرطوبة تكون

بامتصاص تقوم الكاملة واحلشرات احلوريات
والعذوق واجلريد اخلوص من النباتية العصارة
يوجد حيث واخلريف, الربيع فصلي ف والثمار
ف وخريفي ونيسان آذار ف ربيعي للحشرة جيلي
وتفرز الثاني, وتشرين أول وتشرين أيلول
عسلية دبسية مادة تغذيتها أثناء احلشرات
األجزاء تفرزه ما إلى باإلضافة هذا كثيفة

جاءت هنا ومن املادة, هذه من النخلة من املصابة
متتاز العسلية والندوة الدوباس التسمية
الكربوهيدرات من عالية تراكيز على باحتوائها
بكثافة األوراق تغطي النيتروجينية, واملركبات
العفن ومنها الفطريات, لنمو صاحلة بيئة وهي
النخيل يظهر االسود
ويتراكم الشمس, سطوع عند المعاً املصاب
تنمو وكذلك املصابة, األجزاء على التراب

الضوئي, التمثيل عملية من يقلل مما الفطريات
اإلصابة استمرت إذا النخيل أشجار متوت وقد
امللوثة والثمار متتالية, سنوات لعدة احلشرة بهذه
التسويقية قيمتها تقل العسلية باإلفرازات

جدول رقم  41. بعض اآلفات التي تصيب أشجار النخيل  وأطوارها الضارة ونوع الضرر
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العلمياآلفة الضرراالسم أو اإلصابة

القشرية احلشرات

ف توجد املدرعة وتسمى
النخيل زراعة مناطق جميع
الواليات عدا العالم ف
ت حيث األمريكية املتحدة
سجلت نهائياً, عليها القضاء
ف أجيال أربعة احلشرة لهذه
و عمان, وسلطنة العراق
,وف املغرب ف أجيال
أجيال السعودية

الزينة نباتات وبعض النخيل وثمار أوراق تصيب
سنوات, بعمر االشجار على ضررها ويكون
تتغذى واملظللة, الرطوبة عالية املناطق وتفضل
على الكاملة االناث واحلشرات احلوريات
السنة, أشهر معظم خالل والثمار السعف
إلى االخضر من املصاب اجلزء لون ويتحول
يتحول عديدة بقع ظهور مع األصفر أو الفات
إلى يؤدي تدريجي جفاف مع األسمر إلى لونها
املصاب السعف وجفاف املصابة, االجزاء موت
إنتاجها, وتدهور للنخلة عام ضعف وإلى وموته
واخلالل الكمري مراحل الثمارف تصيب
مشوهة تكون املصابة والثمار والرطب,

افراد عدد يصل التسويقية, القيمة ومنخفضة
مليون الى الواحدة النخلة على احلشرة
على تكون احلشرات من نسبة وأعلى حشرة
وبنسبة القاعدي اجلزء ف خاص وبشكل األوراق
ف وتكون بنسبة الوسطي اجلزء يليه
اإلصابة نسبة وتزداد , الطرف الورقة جزء
قناوي, احلديث من أكثر القدي السعف على

  النمل األبيض 
(دودة األرض أو الرمة 

أو األرضة). 
Termites  وهذا 
االسم أطلقه الرومان 
يعني دودة اخلشب 
wood-worm

  Microcero termes
 sp.

تعيش كل أفرادها ف 
مجتمعات تسمية مستعمره 
Colony وتتغذى على 
السليلوز وتسمية النمل 
االبيض تطلق مجازاً ألن 

أحد طوائف املستعمرة وهي 
الشغاالت workers يكون 
لونها أبيض, والشغاالت هي 
املسؤولة عن كل األضرار 
ومتثل 97% من أفراد 

املستعمرة, وتكون عقيمه 
وعمياء, وليس لها أجنحه 

تهاجم الشغاالت جميع أجزاء النخلة وخاصة 
األشجار الضعيفة واملهملة, وتبدأ اإلصابة من 

اجلذور حيث حتفر انفاقا داخلها أو تبني أنفاقاً 
طينية عليها ثم تهاجم اجلذع, وتتغذى احلوريات 
واحلشرات الكاملة على سليلوز اجلذع وحتفر 
أنفاقاً داخله يصل طولها إلى 90 سم وعرضها 
23 سم وعمقها 19سم وكذلك تهاجم قواعد 
السعف (الكرب) مسببه ضعف النمو وتهاجم 

الفسائل واإلصابة الشديدة تسبب موت  الفسائل 
واألشجار, ال تصيب الثمار ولكنها تتغذى على 

الثمار املتساقطة .

  دوباس 
النخيل (املتق) 

 The Dubas) 

Bug) ويسمى بقة 
العالم  القدمية  

 Ommatissus
 binotatus Fieber

من اآلفات املؤثرة اقتصادياً 
على أشجار النخيل وتسبب 
أضرار مباشرة وغير مباشرة 

على النخيل والزراعات 
البينية, تزداد اإلصابة ف 

املناطق كثيفة الزراعة  حيث 
تكون الرطوبة مرتفعة.

احلوريات واحلشرات الكاملة تقوم بامتصاص 
العصارة النباتية من اخلوص واجلريد والعذوق 
والثمار ف فصلي الربيع واخلريف, حيث يوجد 

جيلي للحشرة ربيعي ف آذار ونيسان وخريفي ف 
أيلول وتشرين أول وتشرين الثاني, وتفرز 

احلشرات أثناء تغذيتها مادة دبسية (عسلية)  
كثيفة هذا باإلضافة إلى ما تفرزه األجزاء 

املصابة من النخلة من هذه املادة, ومن هنا جاءت 
التسمية (الدوباس). والندوة العسلية متتاز 

باحتوائها على تراكيز عالية من الكربوهيدرات 
واملركبات النيتروجينية, تغطي األوراق بكثافة 
وهي بيئة صاحلة لنمو الفطريات, ومنها العفن 

االسود Sooty mould يظهر النخيل 
املصاب المعاً عند سطوع الشمس, ويتراكم 
التراب على األجزاء املصابة, وكذلك تنمو 

الفطريات مما يقلل من عملية التمثيل الضوئي, 
وقد متوت أشجار النخيل إذا استمرت اإلصابة 

بهذه احلشرة لعدة سنوات متتالية, والثمار امللوثة 
باإلفرازات العسلية تقل قيمتها التسويقية.

دودة البلح الصغرى 
(احلميرة) 

 Lesser Date 

Moth

 Batrachedra
 amydraula

تسمى احلميرة أو احلشفة, 
وف اململكة العربية السعودية 

تسمى (احلتات), ويقل 
ضررها ف املناطق الساحلية 

الرتفاع مستوى الرطوبة, 
تعتبر دودة البلح الصغرى 
آفة رئيسة على الثمار غير 

الناضجة.

تتغذى  يرقات اجليل األول على الثمار الصغيرة 
حيث تدخل من أعلى الثمرة  من فتحة دخول 

مستقلة وتتغذى على معظم محتويات الثمرة وال 
يبقى منها إال الغالف اخلارجي وتكون الثمار 

يابسة وتتساقط على االرض أو تبقى معلقة على 
الشماريخ بخيوط حريرية  تفرزها اليرقات, 

واليرقة الواحدة ممكن تصيب 3-4 ثمار, ويرقات 
اجليلي الثاني والثالث فتدخل الثمار من القمع 
أو من فتحة قرب القمع, وتتغذى على الثمرة 

ونواتها وبعدها تصبح الثمرة محمرة اللون ومن 
هنا جاءت التسمية, وتتساقط الثمار املصابة, 

وتعتبر نسبة اإلصابة خفيفة إذا كانت %5 
ومتوسطة 25-%30 وإذا زادت عن ذلك فتكون 

شديدة, ولم يتم تسجيل أصناف مقاومة.

النخيل طلع دودة
الكبرى التمر دودة

العراجي ثاقبة تسمى
ف واسع بشكل وتنتشر
ف النخيل مناطق جميع
ومصر العراق ف العالم
واجلزائر وليبيا وايران
دول وكافة وفلسطي والهند
تسبب العربي, اخلليج

إلى تصل اقتصادية أضراراً
ف بها اإلصابة وتبدأ
آذار مارس شهر

وعلى الطلع قمة على الصغيرة اليرقات تتغذى
والشماريخ العاقدة الصغيرة والثمار األزهار
أهم ومن الثمار من خالية جرداء تظهر املصابة
ببراز مملوءة أنفاق وجود اإلصابة مظاهر
خيوط تغذيتها أثناء اليرقة وتنسج احلشرة
اللون الداكن احلشرة براز بها يعلق حريرية
وتهاجم العرجون العذق ساق اليرقات وتهاجم
ثمار من تلف وتسبب الصغيرة الثمار
اخلارج من سليمة تبدو املصابة والعذوق العذق
الثمار وذبول العراجي ذبول احلشرة هذه تسبب
اللون الى وتتحول األخضر لونها تفقد التي
الشماريخ على معلقة وتبقى الرمادي أو األصفر

الطلع سوسة

العلمي االسم

بياتها احلشرة تقضي
السعف قواعد حتت الشتوي
بالطلع احمليطة األلياف وف
على بيضها اإلناث تضع
الصغيرة والثمار األزهار
تدخل البيض يفقس وعندما
وتبدأ الطلع إلى اليرقات
األزهار وعلى عليه بالتغذية
العاقدة الصغيرة والثمر
ويالحظ سقوطها إلى وتؤدي
صغيرة وحفر ثقوب وجود
الطلع غالف أسفل

مع العقد احلديثة والثمار األزهار تساقط
بداخلها احلشرة يرقات مالحظة

قواعد و الطلع غالف أسفل ثقوب وجود
الصغيرة والثمار األزهار

األزهار من خالية الزهرية الشماريخ تكون
الصغيرة والثمار

دودة
اخملازن

البلح دودة وتسمى
البلح دودة أو الكبرى
التمر عثة أو العامري,

التمر غير عديدة عوائل لها
وبعض اجملففة الفواكه مثل
الفاكهة وثمار اخلضروات

املتساقطة

النخيل على وهي الثمار على اليرقات تتغذى
اخملازن وف النخلة حتت املتساقطة الثمار وعلى
جنيها, تأخر إذا األشجار على التمور وتصيب
أو القمع طريق عن التمور إلى اليرقات تدخل
ويسهل الثمرة سطح على اجلروح أو الشقوق
ف اإلصابة نسبة تبلغ حيث القمع إزالة دخولها
اليرقات وتتغذى االقماع منزوعة التمور
وتترك واللحم, النواة بي بي اللحم جزء على
داخل انسالخها وجلد برازها اليرقات

أو حية يرقات على الثمار حتتوي ,وقد الثمرة
صاحله غير التمور جتعل اإلصابة شدة إن ميتة,
التسويقية قيمتها وتقلل البشري لالستهالك



زراعة النخيل وإنتاج التمور يف األردن160

املهرجان الدولي األول للتمور األردنية - عمان - 2018

الصغرى البلح دودة
احلميرة

احلشفة, أو احلميرة تسمى
السعودية العربية اململكة وف
ويقل , احلتات تسمى

الساحلية املناطق ف ضررها
الرطوبة, مستوى الرتفاع
الصغرى البلح دودة تعتبر
غير الثمار على رئيسة آفة

الناضجة

الصغيرة الثمار على األول اجليل يرقات تتغذى
دخول فتحة من الثمرة أعلى من تدخل حيث
وال الثمرة محتويات معظم على وتتغذى مستقلة
الثمار وتكون اخلارجي الغالف إال منها يبقى
على معلقة تبقى أو االرض على وتتساقط يابسة
اليرقات, تفرزها حريرية بخيوط الشماريخ
ويرقات ثمار, تصيب ممكن الواحدة واليرقة
القمع من الثمار فتدخل والثالث الثاني اجليلي
الثمرة على وتتغذى القمع, قرب فتحة من أو
ومن اللون محمرة الثمرة تصبح وبعدها ونواتها
املصابة, الثمار وتتساقط التسمية, جاءت هنا

كانت إذا خفيفة اإلصابة نسبة وتعتبر
فتكون ذلك عن زادت وإذا ومتوسطة
مقاومة أصناف تسجيل يتم ولم شديدة,

دودة  طلع النخيل  
(دودة التمر الكبرى) 
 Greater Date

 Moth

 

Arenipses(Aphomi
      a)   sabella

 Hampson
  تسمى ثاقبة العراجي  
وتنتشر بشكل واسع ف 
جميع مناطق النخيل ف 
العالم ف العراق ومصر 
وايران وليبيا واجلزائر  

والهند وفلسطي وكافة دول 
اخلليج العربي, تسبب 

أضراراً اقتصادية تصل إلى 
70% وتبدأ اإلصابة بها ف 

شهر مارس/آذار

تتغذى اليرقات الصغيرة على قمة الطلع  وعلى 
األزهار والثمار الصغيرة العاقدة والشماريخ 

املصابة تظهر جرداء خالية من الثمار ومن أهم 
مظاهر اإلصابة وجود أنفاق مملوءة ببراز 

احلشرة وتنسج اليرقة أثناء تغذيتها  خيوط  
حريرية يعلق بها براز احلشرة الداكن اللون. 

وتهاجم اليرقات ساق العذق (العرجون) وتهاجم 
الثمار الصغيرة وتسبب تلف 40% من ثمار 

العذق والعذوق املصابة تبدو سليمة من اخلارج 
تسبب هذه احلشرة ذبول العراجي وذبول الثمار 

التي تفقد لونها األخضر وتتحول الى اللون 
األصفر أو الرمادي وتبقى معلقة على الشماريخ

سوسة الطلع 
 Date palm 

 spathe
 weevil

االسم العلمي 
Derelomus SP

تقضي احلشرة بياتها 
الشتوي حتت قواعد السعف 
وف األلياف احمليطة بالطلع 

تضع اإلناث بيضها على 
األزهار والثمار الصغيرة  

وعندما يفقس البيض تدخل 
اليرقات إلى الطلع وتبدأ 

بالتغذية عليه وعلى األزهار 
والثمر الصغيرة العاقدة 

وتؤدي إلى سقوطها ويالحظ 
وجود ثقوب وحفر صغيرة 

أسفل غالف الطلع.

تساقط األزهار والثمار احلديثة العقد مع 1)
مالحظة يرقات احلشرة بداخلها 

وجود ثقوب أسفل  غالف الطلع و قواعد 2)
األزهار والثمار الصغيرة 

تكون الشماريخ الزهرية خالية من األزهار 3)
والثمار الصغيرة.

دودة 
 Almondاخملازن

 moth
وتسمى دودة البلح 

الكبرى أو دودة البلح 
العامري, أو عثة التمر

 Ephestia cautella
 لها عوائل عديدة غير التمر 
مثل الفواكه اجملففة وبعض 
اخلضروات وثمار الفاكهة 

املتساقطة

تتغذى اليرقات على الثمار وهي على النخيل 
وعلى الثمار املتساقطة حتت النخلة وف اخملازن  

وتصيب التمور على األشجار إذا تأخر جنيها, 
تدخل اليرقات إلى التمور عن طريق القمع أو 
الشقوق أو اجلروح  على سطح الثمرة ويسهل 
دخولها إزالة القمع حيث تبلغ نسبة اإلصابة ف 
التمور منزوعة االقماع 25% وتتغذى اليرقات 
على جزء اللحم بي بي النواة واللحم, وتترك 

اليرقات برازها وجلد انسالخها داخل 
الثمرة ,وقد حتتوي الثمار على يرقات حية أو 

ميتة, إن شدة اإلصابة جتعل التمور غير صاحله 
لالستهالك البشري وتقلل قيمتها التسويقية.

خنفساء الثمار ذات 
البقعتي 

 two-dry fruit

beetle

 Carpophilus
   hemipterus

تسبب أضراراً اقتصادية 
للتمور تصل إلى 75% ف 
البساتي وف اخملازن  
وخاصة للتمور عالية 

الرطوبة. لها عدة أجيال  
ويستغرق اجليل الواحد 15 
يوم, واحلشرة الكاملة تطير 
مسافة كيلو متر ف اليوم 

تتغذى اليرقات واحلشرات الكاملة على الثمار ف 
احلقل واخملازن حيث تتغذى على التمور 

املتساقطة والتمور اخملزنة ف مخازن رطبة وهي 
تفضل التمر الناضج عالي الرطوبة حيث تدخل 
للثمار عن طريق اجلروح أو اخلدوش وتتغذى 

على اللحم, والتمور املصابة تنمو عليها الفطريات 
والبكتريا واخلمائر مما يؤدي الى تعفنها 

وحتمضها. 

السوداء اللفحة مرض
اجملنونة

 تظهر اإلصابة  عند ارتفاع درجات احلرارة 
وتسبب األشجار, أحواض ف املياه وجتمع

يصحبه قد والذي الطرف البرعم تعفن اإلصابة
ف حوله املوجود الصغير السعف والتواء تشوه
إلى النخلة رأس يتجه اإلصابة, ونتيجة القمة,
السعف الفطر ويهاجم مائل بشكلٍ اجلوانب أحد
على سوداء خطوط وتظهر الفسيلة وقلب والطلع
الشديدة واإلصابة االنسجة, ومتوت لسعف
املهملة املزارع ف خاصة النخلة, موت تسبب
الري مياه وملوحة اإلصابة بي عالقة وهناك
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سوسة النخيل احلمراء
 يف العقــود الثــالث املاضيــة ظهــرت إصابــات علــى أشــجار النخيــل بحشــرة جديــدة تعــرف باســم 
 Indian palm weevil ــة ــل الهندي ــراء Red Palm Weevil أو سوســة النخي ــل احلم سوســة النخي
احلمــراء  الهنديــة  النخيــل  تتبــع سوســة   .Asian palm weevil اآلســيوية    النخيــل  أو سوســة 
 )Coleoptera( األجنحــة  غمديــة  احلشــرات  رتبــة   )  Rynchophorus ferrugineus Fabr.(

.)  Curculiondae( الســوس  فصيلــة 
االنتشار والتوزيع اجلغرايف 

تنتشــر هــذه احلشــرة يف إيــران والهنــد وباكســتان وســيالن والفلبــن وماليزيــا وتايــوان واندونيســيا علــى 
أشــجار نخيــل الزيــت وجــوز الهنــد ونخيــل الســكر ونخيــل التمــر، ويف منطقــة اخلليــج العربــي ســجلت 
ــم يف قطــر1985  ــة املتحــدة عــام 1985، بأمــارة رأس اخليمــة ث ــة االمــارات العربي ألول مــرة يف دول
واململكــة العربيــة الســعودية بالقطيــف عــام 1987،ويف الكويــت وســلطنة عمــان1993 ويف مملكــة 
البحريــن 1995 ويف مصــر يف محافظتــي الشــرقية واإلســماعيلية عــام 1992، ويف األردن 1999، 
ويف ســوريا نهايــة عــام 2005 يف محافظــة الالذقيــة وأشــير مؤخــراً إلــى دخولهــا إلــى املغــرب وجنــوب 
ليبيــا وظهــرت يف العــراق 2015 وهــي منشــرة اآلن يف كافــة دول اخلليــج العربــي وجنــوب شــرق آســيا 
وأفريقيــا االســتوائية وغينيــا اجلديــدة وفلوريــدا ووســط وجنــوب أمريكيــا، إيــران ، الصن، ، فلســطن، 
والكيــان الصهيونــي،األردن، ماليزيــا، اســبانيا، واملغــرب، وليبيــا، والعــراق، نشــرت أول املعلومــات عــن 
ــا آفــة خطــرة  ــي لهــا، ووصفــت بأنه ــر املوطــن األصل ــذي يعتب ــد عــام 1891 ال هــذه احلشــرة يف الهن
علــى نخيــل جــوز الهنــد عــام 1906 وظهــرت كآفــة خطيــرة علــى نخيــل التمــر يف منطقــة البنجــاب عــام 

1917 )كوتــس، 2002(. 

وصف أطوار احلشرة  
مت وصــف أطــوار احلشــرة مــن قبــل عبــد املجيــد وآخــرون،1996، العزبــي،1997، واملالكي وإســماعيل، 
2000 ، وكوتــس، 2002،وقنــاوي 2005 ، والعديــد مــن النشــرات التعريفيــة واإلرشــادية الصــادرة يف 

ــة الســعودية، واإلردن وغيرهــا مــن  ــة العربي ــة املتحــدة وســلطنة عمــان واململك ــة اإلمــارات العربي دول

ذات الثمار خنفساء
البقعتي

اقتصادية أضراراً تسبب
ف إلى تصل للتمور
اخملازن وف البساتي
عالية للتمور وخاصة
أجيال عدة لها الرطوبة
الواحد اجليل ويستغرق

تطير الكاملة واحلشرة يوم,
اليوم ف متر كيلو مسافة

ف الثمار على الكاملة واحلشرات اليرقات تتغذى
التمور على تتغذى حيث واخملازن احلقل

وهي رطبة مخازن ف اخملزنة والتمور املتساقطة
تدخل حيث الرطوبة عالي الناضج التمر تفضل
وتتغذى اخلدوش أو اجلروح طريق عن للثمار
الفطريات عليها تنمو املصابة والتمور اللحم, على
تعفنها الى يؤدي مما واخلمائر والبكتريا

وحتمضها

مرض اللفحة السوداء 
 Black (اجملنونة)]

 scorch  [

 Thielaviopsis
 Paradoxa

 Chalaropsis
 radicicola

 تظهر اإلصابة  عند ارتفاع درجات احلرارة 
وجتمع املياه ف أحواض األشجار, وتسبب 

اإلصابة تعفن البرعم الطرف والذي قد يصحبه 
تشوه والتواء السعف الصغير املوجود حوله ف 
القمة, ونتيجة اإلصابة, يتجه رأس النخلة إلى 

أحد اجلوانب بشكلٍ مائل. ويهاجم الفطر السعف 
والطلع وقلب الفسيلة وتظهر خطوط سوداء على 

لسعف ومتوت االنسجة, واإلصابة الشديدة 
تسبب موت النخلة, خاصة ف املزارع املهملة 
وهناك عالقة بي اإلصابة وملوحة مياه الري 
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الــدول العربيــة.    
البيضة 

تتــزاوج احلشــرة عــدة مــرات وتضــع بيضهــا بشــكل فــرادي يف مواطــن الضعــف بالنخلــة كالثقــوب واجلــروح 
لــون البيضــة كرميــي وشــكلها بيضــاوي متوســط طولهــا ) 2.6 ملــم ( وعرضهــا ) 1.1 ملــم ( ويبلــغ عــدد 
البيــض الــذي تضعــه األنثــى ) 200 - 500 ( بيضــة يف كل مــرة . والبيــض مغطــى مبــادة إســمنتية تفرزهــا 

الغــدد املســاعدة للجهــاز التناســلي يف األنثــى.
اليرقة 

يفقــس البيــض بعــد )3 - 6 أيــام ( تبعــاً للظــروف اجلويــة الســائدة عــن يرقــات صغيــرة عدميــة األرجــل 
لونهــا أبيــض مّصفــر طولهــا )50 ملــم( وعرضهــا )20 ملــم( وهــي ذات رأس بنــي ولهــا أجــزاء فــم قويــة 
وهــي أخطــر أطــوار احلشــرة وميتــد الطــور اليرقــي بــن )1 – 3 أشــهر( حيــث تتغــذى اليرقــة بشــراهة مــن 
خــالل أجــزاء فمهــا القارضــة علــى اجلــذع يف املراحــل األولــى مــن اإلصابــة. حتتــاج اليرقــات إلــى أجــواء 
رطبــة مظلمــة وهــو مــا متوفــر يف جــذع النخلــة. لوحظــت ظاهــرة االفتــراس الداخلــي Cannibalism يف 
األعمــار اليرقيــة املتقدمــة خاصــة عندمــا تكــون يف حيــز ضيــق حيــث تــأكل بعضهــا البعــض )عبــد املجيــد 

وآخــرون، 1996(.
العذراء والشرنقة 

عندمــا ينتهــي الطــور اليرقــي تدخــل اليرقــة يف طــور العــذراء حيــث تقــوم بعمــل نســيج الشــرنقة مــن أليــاف 
النخيــل وتكــون الشــرنقة بيضاويــة الشــكل طولهــا )60 ملــم( وعرضهــا )30 ملــم( لونهــا كرميــي يتحــول يف 
املراحــل األخيــرة إلــى اللــون البنــي ويكــون الــرأس منحنــي إلــى البطــن ويصــل اخلرطــوم إلــى الــزوج األمامي 
مــن األرجــل وتكــون قــرون االستشــعار والعيــون املركبــة واضحــة. يبلــغ طــول العــذراء )35 ملــم( وعرضهــا 

)15 ملــم(.

احلشرة الكاملة 
يبلــغ طــول احلشــرة الكاملــة )3.5 - 4 ســم( وعرضهــا )1.2 – 1.4 ســم(  ميثــل الــرأس وقرنــا االستشــعار 
ــون  ــد قاعــدة اخلرطــوم. ل ــا عن ــة عــن بعضه ــون مفصول ــة ســوداء الل ــون مركب ــث طــول احلشــرة. العي ثل
احلشــرة الكاملــة بنــي محّمــر ويوجــد عــدد مــن النقــاط الســوداء مختلفــة األشــكال واألحجــام علــى ظهــر 
احللقــة الصدريــة األولــى. وللحشــرة خرطــوم طويــل يف نهايتــه أجــزاء الفــم القارضــة يكــون يف األنثــى أطول 
مــن الذكــر. األجنحــة األماميــة للحشــرة ذات لــون أحمــر قــامت وال تغطــي البطــن متامــاً فهــي أقصــر مــن 
مؤخــرة البطــن بحلقتــن. يتــم التــزاوج يف أي وقــت أثنــاء اليــوم وهــي حشــرة نهاريــة تنشــط نهــاراً وتســتريح 
ليــاًل وال تنجــذب للمصائــد الضوئيــة، والذكــر أطــول مــن األنثــى، واجلــزء الظهــري القمــي مــن اخلرطوم يف 
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الذكــر مغطــى بشــعر بنــي قصيــر، واخلرطــوم يف األنثــى أكثــر اســتدارة، وأكثــر طــوالً مــن الذكــر.
دورة حياة احلشرة 

ــة املصابــة ويقــدر عــدد أجيــال هــذه احلشــرة  تعيــش جميــع أطــوار هــذه احلشــرة داخــل جــذع النخل
)3 - 5 أجيــال( ميكــن أن تتداخــل مــع بعضهــا وميكــن مالحظــة أكثــر مــن 50 طــوراً مــن أطــوار 

احلشــرة تعيــش مــع بعضهــا. وأشــار العزبــي )1997( أن لسوســة النخيــل احلمــراء يف املختبــر ثــالث 
أجيــال كاملــة، أقصرهــا اجليــل األول 76 – 125 يــوم مبتوســط 100.5 يــوم وأطولهــا اجليــل الثالــث 
89.5 – 166 يــوم مبتوســط 127.8 يــوم وأن هنــاك اختالفــات يف طــول فتــرة حيــاة الذكــر واألنثــى 

يف األجيــال الثالثــة. وأقصــر فتــرة يف اجليــل الثالــث 66.6 يــوم للذكــر و 67.6 يــوم لألنثــى . وأطــول 
فتــرة يف اجليــل األول 90.7 يومــاً للذكــر و 111.7 يومــاً لألنثــى. وأن أعلــى نســبة لفقــس البيــض كانــت
 96 % و 95.8 % و 93.3 % عنــد درجــات حــرارة ) 25، 30، 35(ْ م علــى التوالــي وأن درجــة 40ْ م 

تعتبــر مميتــة للبيــض ومتتــاز احلشــرة باخلصوبــة العاليــة. 
 العوامل املساعدة النتشار احلشرة

1.   القــدرة الفائقــة علــى الطيــران إذ تطيــر احلشــرة ألكثــر مــن خمــس كيلومتــرات، بحثــاً عــن الغــذاء، 
متيــل احلشــرات البالغــة إلــى التجمــع بطبعهــا ولكنهــا تتفــرق بحثــاً عــن الغــذاء.

2. ليس لها بيات شتوي كما هو احلال ملعظم احلشرات مبعنى أن نشاطها مستمرطوال العام.
3. اخلصوبــة العاليــة لألنثــى، حيــث  تضــع عــدد كبيــر مــن البيــض يصــل إلــى  350بيضــة خــالل فتــرة 
ــة، مــع ارتفــاع نســبة فقــس  حياتهــا املمتــدة 2.5 - 3 أشــهر مــن البيضــة حتــى طــور احلشــرة الكامل

البيــض 86 %.
ــن أي أن احلشــرة الواحــدة يف حــال عــدم  ــا جيل ــال يف الســنة أقــل مــا ُســجل عنه ــا عــدة أجي 4. له

ــام. ــة الع ــف حشــرة  يف نهاي ــا تعطــي 90  أل ــي وأجياله ــا فه مكافحته
ــة النشــاط حيــث ينحصــر نشــاطها مــن الصبــاح الباكــر حتــى الغــروب  5.   احلشــرات البالغــة نهاري

وتخلــد ليــاًل لــذا فهــي ال تنجــذب للضــوء.
6. وجود أطوار احلشرة محمية داخل النخلة يجعل عملية كشفها  واملكافحة صعبة.

7. األعداء الطبيعية التي حتد من انتشارها قليلة نسبياً يف البيئة احمللية.
8.  صعوبــة إجــراء عمليــة الــرش لطبيعــة وشــكل النخلــة املغطــى بالليــف والكــرب إضافــة إلــى تعــارض 

بعــض فتــرات الــرش يف أوج نشــاط احلشــرة مــع جنــي محصــول التمــر والــذي يتوقــف كليــاً
حياتية وسلوكية احلشرة 

• تتأثــر احلشــرة الكاملــة باجلفــاف وحتتــاج إلــى بيئــة رطبــة عنــد خروجهــا مــن األشــجار لــذا تبحــث 
لهــا عــن بيئــة رطبــة  لعــدم قدرتهــا  علــى العيــش يف بيئــة جافــة أكثــر مــن 6 أيــام، وان احلشــرة متــوت 
بعــد 4 – 5 أيــام مــن وضعهــا يف بيــت مــوس جــاف بــدون غــذاء ولكنهــا ميكــن أن تعيــش يف بيــت مــوس 

رطــب بــدون غــذاء مــدة 42.8 يــوم للذكــور و 20.6 لإلنــاث )الظافــر، 1997(.
•  بــن الدريهــم وخليــل، )2000( أن احلشــرات البالغــة حتــب األماكــن الرطبــة املظلمــة وتتحمــل الغمــر 
ــث تســتطيع أن تتحســس الرطوبــة داخــل التربــة  ــاء ملــدة 48 ســاعة وهــي Hygropositive  حي بامل
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لعمــق  20 ســم، واختــراق التربــة حتــى تصــل إلــى مســتوى الرطوبــة املناســب لهــا.
• حتتــاج احلشــرة إلــى درجــة حــرارة 24 - 29 مO ورطوبــة 60 – 70 % وفتــرة ضوئيــة 10 ســاعات 

وكثافــة ضوئيــة 30قدم/شــمعة )فلورســنت(.
• إن اإلصابــة بسوســة النخيــل احلمــراء مرتبــط بشــكل وثيــق باإلصابــة بحفــار ســاق النخيــل الــذي 

يهيــئ األماكــن املناســبة لوضــع البيــض ) Blancaver وآخــرون، 1977(. 
• تســبب اإلصابــة بهــذه احلشــرة إلــى إفــراغ قلــب النخلــة مــن صالبتــه ثــم جفــاف العصــارة النباتيــة 
ومــوت األشــجار وهــي تصيــب كافــة أشــجار النخيــل يف البســتان وبالتالــي حتولــه إلــى منطقــة موبــوءة، 

وتقضــي علــى الفســائل والنخيــل املثمــر خــالل فتــرة بــن ســنة إلــى ســنتن.
•  تختلــف نســبة اإلصابــة علــى نخيــل التمــر وفقــاً للظــروف البيئيــة والصنــف وعمــر النخلــة حيــث. 
وأكــدت الدراســات أن 5 % مــن أشــجار نخيــل التمــر الصغيــرة وحتــى عمــر 10ســنوات متــوت بســبب 

اإلصابــة بهــذه احلشــرة وهــي تفضــل وتهاجــم النخيــل الــذي يقــل عمــره عــن 20 ســنة.
• عــدم ارتبــاط نشــاط وتكاثــر احلشــرة مبوعــد معــن أو موســم معــن أو مرحلــة عمريــة معينــة ألشــجار 
النخيــل يف دراســة يف االحســاء باململكــة العربيــة الســعودية )2017( أخــذت عينــة عشــوائية لعــدد 500 

نخلــة مصابــة يف محافظــة األحســاء وقــدرت نســبة اإلصابــة حســب عمــر األشــجار وكانــت كمــا يلي:
أماكن حدوث اإلصابة

1. األنفاق التي حتدثها يرقات حفار ساق النخيل يف اجلذع وقواعد السعف.
2. األنفاق التي حتدثها حشرة حفار عذوق النخيل.

3. مناطــق قطــع الســعف األخضــر. أماكــن الشــقوق واجلــروح يف قواعــد الكــرب والناجتــة عــن عمليــة 
التقليم.

4. األنفاق التي حتدثها القوارض على اجلذع.
5. مناطق فصل الفسائل أو الرواكيب على النخلة.

6. اجلذور العرضيه الهوائية  التي تظهر على اجلذع بسبب الرطوبة العالية.
أعراض اإلصابة 

يصعــب معرفــة املراحــل األولــى مــن اإلصابــة ألن اليرقــات تكــون داخــل جــذع النخلــة وال ميكــن 
مشــاهدتها خــارج اجلــذع وتســبب اإلصابــة باحلشــرة أضــراراً بالغــة قبــل اكتشــاف اإلصابــة كمــا 

% النسبة املئويةعدد النخيل املصابعمر النخلة  (سنة)

10-134969.8

15-1112324.6

20-16244.8

25-2140.8

عدد النخيل املصاب و نسبة االصابة  حسب عمر النخلة
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ال توجــد طــرق للكشــف املبكــر عــن اإلصابــة )Abraham وآخــرون، 1998(. ولكــن ميكــن مشــاهدة 
الضــرر ومعرفــة املراحــل املتأخــرة مــن اإلصابــة عــن طريــق اإلفــرازات الصمغيــة والرائحــة الكريهــة 

ــة : ــن أعــراض اإلصاب وم
1.ضعــف  بنيــة النخلــة  واصفــرار وذبــول الســعف ثــم جفــاف األوراق بشــكل كامــل بحيــث تكــون ســهلة 

اإلزالــة وبالتالــي قلــة ورداءة اإلنتــاج.
2.  اســتمرار اليرقــات بالتغذيــة علــى أنســجة اجلــذع يحــول ســاق النخلــة إلــى أنبــوب مملــوء باألنســجة 
املتحللــة ونفايــات اليرقــات وتنبعــث منــه رائحــة كريهــة. يف حــال عــدم توفــر الغــذاء للحشــرة يف النخلــة 
ــات  ــًة إصاب ــزاوج تضطــر الــى اخلــروج محدث ــة نتيجــة للتزاحــم فيمــا بينهــا أو لرغبتهــا يف الت املصاب

جديــدة.
3. تعفــن األجــزاء املصابــة بالنخيــل نظــراً لنمــو الفطريــات والبكتيريــا. مــع انتشــار رائحــة كريهــة حــول 

النخلــة املصابــة بشــدة نتيجــة التعفنــات.
ــع أنفــاق يف  ــة وقيامهــا بصن ــة الطري ــة بســبب التهــام اليرقــات لألنســجة احلي ــاء رأس النخل 4. انحن

قلــب النخلــة. 
5. وجــود ثقــوب منتظمــة أو شــبه منتظمــة علــى اجلــذع كداللــة علــى دخــول اليرقــات بعــد فقــس 
البيــض علــى اجلــذع وميكــن مالحظــة أن اإلصابــة علــى اجلــذع تكــون شــديدة يف املنطقــة املمتــدة مــن 
ســطح التربــة حتــى ارتفــاع 2 م عنــه، ويصبــح الســاق عرضــة للكســر إذا تعــرض للريــاح القويــة أو أي 

مؤثــر خارجــي.
6. وجــود نشــارة خشــبية علــى اجلــذع بســبب جتهيــز اليرقــات التامــة النمــو لعمليــة حتولهــا إلــى عــذراء 

خلــف قواعــد األوراق )الكــرب( مباشــرًة .
ــآكل  ــة األم بحيــث ميكــن فصلهــا بســهولة باليــد بســبب ت 7. مــوت بعــض الفســائل حــول جــذع النخل

ــة أســفل الفســيل قاعــدة الفســيلة كمــا ميكــن مالحظــة بعــض أطــوار احلشــرة يف منطقــة اإلصاب
وجود احلشرة أو وجود نشارة

أحد أطوارها.
ذبول وجفاف 

السعف
وجود عصارة طرية ذات رائحة 

كريهة.
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 املعاجلات للتحديات يف احلالة الصحية لألشجار والثمار
اســتخدام وتطبيــق املكافحــة املتكاملــة IPM) Integrated Pest Management( واملبيــدات احليوية 

واحلــد مــن اســتخدام املبيــدات الكيمياويــة للحــد مــن تلــوث البيئــة. 
مكافحــة اآلفــات هــي تقليــل  األضــرار التــي تســببها  إلــى احلــد األدنــى عــن طريــق تقليــل أعدادهــا 
إلــى أقــل مســتوى ممكــن مــن خــالل عمليــة قتــل أكبــر عــدد منهــا أو منعهــا مــن الوصــول إلــى النبــات 
العائــل وذلــك مــن خــالل تهيئــة ظــروف غيــر مناســبة حلياتهــا وتكاثرهــا، وقبــل البــدء يف برنامــج 
مكافحــة أيــة آفــة البــد مــن دراســة دورة حياتهــا وســلوكها وعاداتهــا  والظــروف البيئيــة املناســبة 
ملعيشــتها وتكاثرهــا أي إجــراء دراســة بيئيــة وحياتيــة متكاملــة عــن اآلفــة وجتــب اإلشــارة إلــى إن 
التوســع باســتعمال املبيــدات يف املكافحــة يــؤدي إلــى تكاليــف اقتصاديــة عاليــة، وزيــادة اســتهالك 
الطاقــة، ويســبب التلــوث البيئــي، ويؤثــر ســلباً علــى احليــاة البريــة والتــوازن الطبيعــي، ويضــر يف صحــة 

ــي: ــة لبرنامــج املكافحــة وكمــا يل ــد خطــوات عملي ــات. وميكــن حتدي ــات واحليوان اإلنســان والنبات
1(  الكشف املبكر عن اإلصابات

وضــع برنامــج للقيــام بالفحــص الــدوري ألشــجار النخيــل والكشــف عن اإلصابات وتشــخيص املســببات 
وتقديــر معــدل وشــدة اإلصابــة، ويجــب أن  يتــم فحــص أشــجار النخيــل  يف  املــزارع  احمليطــة مبوقــع 
املزرعــة أو البســتان ويف حــدود خمســة كيلومتــرات مــن جميــع اجلهــات وذلــك لرصــد أي إصابــات قــد 
تؤثــر علــى النخيــل باملزرعــة التخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة والعالجيــة املناســبة.  واجلــدول رقــم )42(  

يوضــح بعــض األعمــال واملمارســات التــي تســاعد يف الكشــف عــن اإلصابــات املبكــرة واحلــد منهــا

الغرضاألعمال 

للحد من أعداد احلشرات الكاملة حلفار عذوق النخيل استخدام املصائد الضوئية 
(العاجور/العاقور)  وخنفساء النرجيل, وحفار ساق 

النخيل

استخدام املصائد الفرمونية والكرمونية 
التجميعية

للتعرف على مناطق انتشار اإلصابة وشدة اإلصابة 
وكذلك احلد من مستوى اإلصابة  بحشرة سوسة النخيل 

احلمراء
الزراعة على مسافات منتظمة واالبتعاد 
عن الزراعة الكثيفة, وعدم ترك الفسائل 

حول األم لفترة طويلة.

للعمل على خفض الرطوبة مبحيط النخلة أو الفسيلة  
وهذا  يحد  من األمراض الفطرية واحلشرات القشرية 

والدوباس

الكشف املبكر عن اإلصابة بسوسة النخيل  وازالة التقليم  (التكريب وازالة الليف)
السعف املصاب   

إزالة مخلفات احملصول السابق وتنظيف 
خفض  اعداد حشرة احلميرة ودودة البلح الكبرىقلب النخلة

جمع الثمار املتساقطة بحوض النخلة 
خفض  اعداد  حشرة احلميرة, وخنفساء الثمار اجلافةوالتخلص منها

حلماية الثمار من احلشرات والطيور ومن خنفساء الثمار إجراء عملية التكميم
اجلافة, وسهولة جني الثمار.

والري التسميد بعمليتي االهتمام
على قدرتها وزيادة للنخلة العامة الصحة على احملافظة
ف مباشرة وسيلة وهي اخملتلفة, اإلصابات حتمل

النخيل ساق حفار مكافحة
ومنع بالتربة النخلة جذع قاعدة تغطية
ترك أو اجلذع لقاعدة الري ماء مالمسة
النخلة جذع على تنساب الري مياه

املنطقة بهذه هوائية جذور تكون نشاط فرصة تقليل
لوضع احلمراء النخيل لسوسة جذب منطقة تكون ال لكي

بيضها
بشدة املصابة والفسائل النخيل حرق
جدوى وال بشدة املتضرر النخيل بسوسة
حرقة متام من التأكد مع عالجه من

النخيل بسوسة اإلصابة انتشار من احلد

منها والتخلص التكريب مخلفات جمع
أو لذلك املعدة باألماكن باحلرق
األسمدة تصنيع ف منها االستفادة

العضوية
واألمراض لآلفات عوائل النوات هذه معظم

جدول رقم   42.  املمارسات والعمليات الزراعية التي تساعد يف الكشف عن اإلصابات املبكرة 
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2( الرش الوقائي

ــع  ــا ومن ــا أو إبعاده ــك بالقضــاء عليه ــات، وذل ــل أضــرار اآلف ــى تقلي ــل عل ــة تعم إن املكافحــة املتكامل
وصولهــا إلــى العائــل، لــذا يفضــل القيــام بإجــراءات وقائيــة ضمــن برنامــج اإلدارة املتكاملــة ملكافحــة 
اآلفــات وذلــك بأجــراء عــدد مــن الرشــات الوقائيــة والعالجيــة يف مواعيــد مختلفــة لضمــان عــدم 
حــدوث إصابــات حشــرية أو مرضيــة أو بالعناكــب وللحــد مــن تأثيراتهــا علــى األشــجار يف حــال حــدوث 

اإلصابــة وكمــا يلــي:

الغرضاألعمال

الضوئية  املصائد النخيلاستخدام عذوق حلفار الكاملة احلشرات أعداد من للحد
ساق وحفار النرجيل, وخنفساء العاقور العاجور

النخيل

والكرمونية الفرمونية املصائد استخدام
التجميعية

اإلصابة وشدة اإلصابة انتشار مناطق على للتعرف
النخيل سوسة بحشرة اإلصابة مستوى من احلد وكذلك

احلمراء
واالبتعاد منتظمة مسافات على الزراعة
الفسائل ترك وعدم الكثيفة, الزراعة عن

طويلة لفترة األم حول

الفسيلة أو النخلة مبحيط الرطوبة خفض على للعمل
القشرية واحلشرات الفطرية األمراض من يحد وهذا

والدوباس

الليف وازالة التكريب وازالةالتقليم النخيل بسوسة اإلصابة عن املبكر الكشف
املصاب السعف

وتنظيف السابق احملصول مخلفات إزالة
النخلة الكبرىقلب البلح ودودة احلميرة حشرة اعداد خفض

النخلة بحوض املتساقطة الثمار جمع
منها اجلافةوالتخلص الثمار وخنفساء احلميرة, حشرة اعداد خفض

حلماية الثمار من احلشرات والطيور ومن خنفساء الثمار إجراء عملية التكميم
اجلافة, وسهولة جني الثمار.

االهتمام  بعمليتي   التسميد والري
احملافظة على الصحة العامة للنخلة وزيادة قدرتها على 

حتمل اإلصابات اخملتلفة, وهي وسيلة مباشرة ف 
مكافحة حفار ساق النخيل

تغطية قاعدة جذع النخلة بالتربة ومنع  
مالمسة ماء الري لقاعدة اجلذع  أو ترك 
مياه الري تنساب على جذع النخلة

تقليل فرصة نشاط تكون جذور هوائية بهذه املنطقة  
لكي ال تكون منطقة جذب لسوسة النخيل احلمراء لوضع 

بيضها
حرق النخيل والفسائل املصابة بشدة 

بسوسة النخيل (املتضرر بشدة وال جدوى 
من عالجه) مع التأكد من متام حرقة

احلد من انتشار اإلصابة بسوسة النخيل

جمع مخلفات التكريب والتخلص منها 
باحلرق باألماكن املعدة لذلك أو 

االستفادة منها ف تصنيع األسمدة 
العضوية

معظم هذه النوات عوائل لآلفات واألمراض

نوع املبيدالغرضموعد الرشتسلسل

بعد جني الثمار مباشرة وازالة الرشة األولى
احملصول  كامالً (اكتوبر- نوفمبر)

الوقاية من اآلفات 
احلشرية والفطرية 

واالكاروسية
خليط من مبيد فطري 

وحشري

الرشة الثانية
 فترة  االزهار والتلقيح    
(منتصف فبراير- منتصف 

مارس)
عالجية ضد 

احلشائش واالعشاب 
مبيد مناسب للحشائش 

النجيلية واحلولية 
واحللفا

   عقد الثمار وتطورها الرشة الثالثة
 (أواخر مارس- منتصف أبريل)

وقائية وعالجية ضد 
احلشرات والفطريات

 خليط من مبيد فطري 
وحشري

 تطور الثمار واكتمال منوها     الرشة الرابعة
(أواخر مايو- منتصف يونيو)

وقائية وعالجية ضد  
مبيد مناسب للعناكباالكاروسات
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 3( طرائق املكافحة 
 Natural control املكافحة  الطبيعية •

إن اآلفــات الزراعيــة هــي جــزء مــن النظــام البيئــي الزراعــي الــذي يكــون يف حالــة تــوازن طبيعــي 
Natural balance بــن اآلفــات والبيئــة التــي تتواجــد فيهــا وهنــاك مجموعــة مــن العوامــل الطبيعيــة 

التــي تتحكــم يف تواجــد هــذه اآلفــات وأعدادهــا دون تدخــل اإلنســان وتعمــل هــذه العوامــل علــى عــدم 
ســيادة نــوع علــى آخــر وهــذه مــا يعــرف باملكافحــة الطبيعيــة وهــي تتكــون مــن مجموعــة عوامــل ميكــن 

تقســيمها إلــى قســمن همــا:
Abiotic factors عوامل غير حيوية ▪

تتمثل مبجموعة العوامل الطبيعية التي حتد من انتشار اآلفات دون تدخل اإلنسان، وتشمل
1( العوامل اجلوية )احلرارة، الرطوبة، األمطار(، 

2(  العوائــق الطبيعيــة )جبــال، صحــارى، بحار(، والعوامل احليوية )الطفيليات، البكتريا،الفيروســات(، 
والعوامــل الغذائيــة التــي متثــل بيئات مناســبة لهــذه اآلفات.

3( عوامل التربة.
▪ عوامل حيوية Biotic factors  وتشمل

1( األعداء احليوية كاملفترسات والطفيليات ومسببات األمراض.
2( النباتات املقاومة لآلفات.

3( تعداد العائل )مدى توفر العائل لآلفة(.
 Applied control املكافحة التطبيقية •

 تشــير الدراســات إلى أن متوســط خســارة احملصول الناجمة عن اآلفات احلشــرية تبلغ 14 % بينما 
تبلــغ اخلســارة الناجمــة عــن األمــراض واحلشــائش 10 % وإن املكافحــة  الطبيعيــة ال تكفــي لوحدهــا 
للقضــاء علــى اآلفــات، ال بــل يجــب اعتمــاد املكافحــة التطبيقيــة التــي تشــمل عــدة طــرق للمكافحــة 
)الزراعيــة، امليكانيكيــة، احليويــة، الكيمياويــة( أو مــا يعــرف بــاإلدارة املتكاملــة ملكافحــة اآلفــات  الــذي 
يجنــب الكثيــر مــن املشــاكل التــي تصاحــب اســتخدام طريقــة واحــدة مــن طــرق املكافحــة وبشــكل خــاص 
اســتخدام املبيــدات التــي ينجــم عــن اســتخدامها العديــد مــن األضــرار فيمــا لــو اســتخدمت كوســيلة 

وحيــدة ملكافحــة اآلفــات ومنهــا:  
1. ظهــور ســالالت  لكثيــر مــن اآلفــات تقــاوم املبيــدات  ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الكثافــة العدديــة لآلفــة 

Pest resurgence إلــى معــدل أكبــر مــن املعــدل الطبيعــي وهــو مــا يســمى
ــى انخفــاض األعــداء  ــد وهــذا يرجــع إل ــة عقــب اســتخدام املبي ــادة أعــداد اآلفــة بصــورة وبائي 2. زي
احليويــة مبعــدالت أكبــر مــن   معــدل مــوت اآلفــة ألن االســتخدام املكثــف للمبيــدات يــؤدي إلــى 
ــات  ــة ويســبب حتــول بعــض اآلف ــا احليوي ــة وأعدائه ــى اآلف ــي ويقضــي عل ــوازن الطبيع االخــالل بالت

الثانويــة إلــى آفــات رئيســية.
3. األضرار الصحية الناجتة عن التسمم العرضي  وتأثير املبيدات على صحة املتعاملن معها.

4. تراكم متبقيات املبيدات يف احملاصيل واألعالف .



169 زراعة النخيل وإنتاج التمور يف األردن

املهرجان الدولي األول للتمور األردنية - عمان - 2018

ــاه  ــة ومي ــة الزراعي ــي  باملبيــدات ومتبقياتهــا وتواجدهــا مبســتويات مختلفــة يف الترب ــوث البيئ 5. التل
الــري والهــواء.

تشمل املكافحة التطبيقية على الطرق التالية:
Mechanical control املكافحة امليكانيكية •

• إزالــة أشــجار النخيــل املصابــة بحفــارات الســاق وسوســة النخيــل احلمــراء وتقطيعهــا وحرقهــا 
ودفنهــا يف حفــر عميقــة. 

• حرق السعف القدمي والسعف املصاب والرواكيب واحلشائش.
• وضع شبكة حول األشجار حلمايتها من القوارض.

•  نقل التمور بوسائل نقل نظيفة وسريعة من البساتن إلى املصانع أو املخازن.
 Light Traps استعمال املصائد الضوئية •

تلعــب هــذه املصائــد دوراً مهمــاً يف مكافحــة األنــواع املختلفــة مــن احلشــرات، مــن رتــب حرشــفية 
األجنحــة وغمديــه االجنحــة )أنــواع الســوس( وبشــكٍل خــاص حفــارات الســاق والعــذوق، ممــا يقلــل مــن 
اســتعمال املبيــدات حيــث تنشــط احلشــرات ليــاًل وتنجــذب إلــى الضــوء، وتختلــف درجــة االجنــذاب 
حســب نــوع وقــوة األشــعة الصــادرة مــن املصابيــح وإن األشــعة الصــادرة عــن مصابيــح الزئبــق جتــذب 

لهــا أكبــر عــدد مــن احلشــرات.
تتكــون املصيــدة الضوئيــة مــن )حامــل لــه ثــالث قوائــم بارتفــاع 1.5 - 2 متــر تعلــوه مظلــة ذات ثالثــة 
ــي  ــى القاعــدة الت ــه ال ــاح كهربائي/قمــع مخروطــي تصــل نهايت أجنحــة يثبــت بداخلهــا املصباح/مصب
يوضــع عليهــا إنــاء بالســتيكي قطــره 40 ســم يحتــوي علــى كميــة مــن املــاء والزيــت(، ويفضــل يف 
املناطــق النائيــة وعنــد عــدم توفــر الكهربــاء أن يتــم تأمــن خاليــا شمســية لتوليــد الطاقــة إلــى املصبــاح 

الكهربائــي.
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• املكافحة السلوكية
تعتبــر مــن أهــم طــرق املكافحــة  لبعــض احلشــرات ويف مقدمتهــا سوســة النخيــل احلمــراء حيــث 
ــد خاصــة  ــة باســتخدام مصائ ــن احلشــرات الكامل ــرة م ــاد أعــداد كبي ــة الصطي ــد هــذه الطريق تعتم
يســتخدم بهــا فيرمــون التجميــع والكيرمونــات وتســمى املصائــد الفرمونيــة التجميعيــة. تهــدف هــذه 
املصائــد إلــى اصطيــاد ذكــور احلشــرات وخاصــة سوســة النخيــل احلمــراء عــن طريــق، فيرمــون 
التجميــع Aggregation Pheromone وهــو مــادة كيميائيــة تفرزهــا احلشــرات تتحكــم يف االســتجابة 
الســلوكية واجلنســية وكذلــك حتديــد أماكــن الغــذاء ووضــع البيــض، مصــدر هــذا الفيرمــون هــو 
احلشــرات الكاملــة لسوســة النخيــل احلمــراء مــن الذكــور حيــث اتضــح مــن الدراســات أن احلشــرات 
الكاملــة مــن ذكــور سوســة النخيــل احلمــراء تقــوم بإفــراز مــادة طيــارة تعمــل علــى جــذب احلشــرات 
 ،  4methyl-5-nonanol ــي ــه الكيميائ ــاث  واجلــزء األساســي يف تركيب ــة مــن الذكــور  واإلن الكامل
ــة  ــه رائحــة تنجــذب لهــا  احلشــرات الكامل ــاً )مســتحضر كيميائــي ل ــاج هــذا الفيرمــون جتاري ومت انت
مــن اإلنــاث والذكــور(  وأثبتــت التجــارب أن اســتخدام مصائــد بهــا فيرمــون التجميــع باإلضافــة إلــى 
قطــع  مــن أجــزاء النخلــة أو التمــر أو قصــب الســكر املتخمــر جتــذب احلشــرات إلــى املصيــدة ثــم يتــم 
جمعهــا وإعدامهــا. وعنــد اصطيــاد الذكــور حتــرم اإلنــاث مــن عمليــة التــزاوج وتضــع بيــض غيــر ملقــح 

ال يفقــس وال ينتــج يرقــات.

متتــاز املصائــد الفيرمونيــة بســهولة االســتعمال، لــذا يجــب توزيعهــا يف مناطــق مختلفــة مــن البســتان 
ــاح املختلفــة ويف أماكــن  ــى األرض يف اجتاهــات الري ــى مــدار الســنة، ويفضــل وضــع املصيــدة عل وعل
غيــر معزولــة ودفنهــا ملســافة 15ســم علــى أن تكــون الفتحــات أعلــى مــن ســطح التربــة ب10 - 15ســم، 

وأن تكــون املصيــدة علــى مســافة 3 - 5 متــر مــن النخلــة. 
 Cultural control املكافحة الزراعية •

  إتبــاع العديــد مــن عمليــات اخلدمــة الزراعيــة يــؤدي إلــى تقليــل اإلصابــة باآلفــات، حيــث يجــب 
مراعــاة تطبيقهــا يف املواعيــد املناســبة والعمليــات الزراعيــة ســهلة التنفيــذ، قليلــة التكاليــف، ومنهــا:

الكثافة الزراعية 
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تتســم العديــد مــن مــزارع وبســاتن النخيــل يف الــدول العربيــة بالكثافــة املفرطــة وعدم انتظام مســافات 
الزراعــة وهــذه تشــكل عائقــاً كبيــراً ملكننــة عمليــات اخلدمــة لــذا يجــب االخــذ بنظــر االعتبــار عنــد 
ــة وقــوة منــو الصنــف  ــة الترب ــاد الزراعــة املناســبة حســب طبيع ــد أبع ــدة  حتدي إقامــة املــزارع اجلدي
ــر  ــر األشــجار وكذلــك مبــا ال يؤث ــة الســائدة بحيــث ال يتشــابك الســعف عندمــا تكب والظــروف البيئي
ســلبياً علــى حركــة الهــواء بــن األشــجار خاصــة يف املناطــق احلــارة فيصبــح املنــاخ حــاراً رطبــاً وهــذا 
يزيــد مــن إصابــة الثمــار باألضــرار الفســيولوجية مثــل التشــطيب والذنــب األســود، كمــا أن لقــوة النمــو  
اخلضــري للصنــف دور كبيــر يف حتديــد املســافة وخاصــة إذا كان الســعف كبيــر، إن زراعــة النخيل على 
مســافات متقاربــة تــؤدي إلــى تشــابك الســعف وهــذا يكــون عامــاًل مســاعداً علــى انتقــال اإلصابــات 
احلشــرية واملرضيــة خاصــة تلــك التــي تصيــب األوراق مثــل )احلشــرات القشــرية، الدوبــاس، ومــرض 
تبقــع األوراق( يف حــن تشــير الدراســات إلــى أن عــدد أشــجار النخيــل يف الهكتــار الواحــد يجــب أال 
ــة أي مبســافة زراعــة 8 ×  8 م يضــاف إلــى مــا ســبق أن الكثيــر مــن املزارعــن ال  يتجــاوز 150 نخل
يفصلــون الفســائل عــن أمهاتهــا، بــل تتــرك لتنمــو مكونــة مــا يســمى العشــش األمــر الــذي يــؤدي إلــى 
اســتنزاف العناصــر الغذائيــة ويعيــق عمليــات اخلدمــات إضافــة إلــى تظليــل األشــجار لبعضهــا وضعــف 

منوهــا وقلــة ثمارهــا وانخفــاض جودتهــا.
نظافة البساتني 

تشــكل بقايــا عمليــة التقليــم وبقايــا الطلــع القــدمي والثمــار املتســاقطة بيئة جيدة للعديد من احلشــرات، 
وبشــكٍل خــاص احلفــارات واحلشــرات القشــرية وسوســة النخيــل احلمــراء والعناكــب، واحلميــرة، لــذا 

يجــب التخلــص مــن هــذه البقايــا وجعــل بيئــة البســتان نظيفــة وخاليــة مــن أيــة بقايــا نباتيــة.
تغطية أماكن قطع السعف وفصل الفسائل والرواكيب 

إن أماكــن قطــع الفســائل وإزالــة الرواكيــب مــن جــذع النخلــة األم وإزالــة الســعف واجلــروح التــي 
تتعــرض لهــا النخلــة تنبعــث منهــا روائــح خاصــة )كيرمونــات( وهــذه تعمــل علــى جــذب احلشــرات 
ــة إغــالق الثقــوب واجلــروح بالطــن أو  ــرز أهمي ــة وخاصــة سوســة النخيــل احلمــراء ومنهــا تب الكامل

الرمــل ملنــع هــذه الكيرمونــات مــن االنبعــاث والتطايــر وجــذب احلشــرات.
املصائد النباتية 

 زراعــة األشــجار الصائــدة مــن النخيــل، كنخيــل الســاجو والســكري يف بســاتن نخيــل التمــر كمصائــد 
نباتيــة للحشــرات، وخاصــة سوســة النخيــل احلمــراء، حيــث تتجــه نحوهــا احلشــرة بفعــل عامــل 
التفضيــل الغذائــي. لــذا ميكــن اعتبارهــا مصــدات أو مصائــد لهــذه احلشــرة وميكــن زراعتهــا حــول 

مــزارع النخيــل كعامــل إنــذار مبكــر
 Legislative control املكافحة التشريعية •

ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن أول القوانــن التــي ســنها اإلنســان، هــي شــريعة حمورابــي، قــد تضمنــت عــدة 
مــواد حلمايــة نخلــة التمــر واحملافظــة عليهــا والعنايــة بهــا، وهــي املــواد )59، 60، 64، 65(. واملقصــود 
ــة  ــي تصدرهــا الدول ــرارات والتشــريعات الت ــط والق ــن والضواب باملكافحــة التشــريعية، مجموعــة القوان
ــة  ــن منطق ــن انتشــارها م ــة، واحلــد م ــى الدول ــة إل ــراض الغريب ــع دخــول احلشــرات واألم ملكافحــة ومن
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ألخــرى حلمايــة الثــروة النباتيــة. ويأتــي يف مقدمتهــا قوانــن احلجــر الزراعــي، التــي يجــب تطبيقهــا بشــكٍل 
صــارٍم مــن خــالل فحــص املــادة النباتيــة، ومنهــا فســائل النخيــل يف املوانــئ واملطــارات واحلــدود البريــة، 
ومنــع دخــول الفســائل املصابــة. كذلــك يجــب تطبيــق احلجــر الزراعــي داخليــاً، وحجــر املناطــق املصابــة، 
ومنــع نقــل الفســائل مــن منطقــة إلــى أخــرى داخــل الدولــة. كمــا يجــب العمــل علــى توعيــة وإرشــاد 
املزارعــن وحثهــم علــى عــدم نقــل الفســائل إلــى منطقتهــم إال بعــد التأكــد مــن وجــود شــهادة منشــأ 
وشــهادة صحيــة موثقــة. وضــرورة وضــع أقــراص مثبتــة  علــى الفســائل مختومــة بختــم احلجــر الزراعــي، 

وغمــر جــذع الفســائل بأحــد املبيــدات املوصــي بهــا، وتعفيــر القمــة الناميــة بأحــد املبيــدات اآلمنــة
• املكافحة احليوية 

ــى  ــل عل ــة نفســها، أو العم ــا يف البيئ ــش معه ــي تعي ــات والت ــة لآلف ــار األعــداء الطبيعي   تشــجيع وإكث
ونشــرها علــى نطــاق واســع. واملقصــود باألعــداء الطبيعيــة  توفيرهــا وإكثارهــا وأقلمتهــا محليــاً 
ــا، والفيروســات( التــي تهاجــم   )الطفيليــات، واملفترســات، واملســببات املرضيــة كالفطريــات، والبكتري
احلشــرات وتتغــذى علــى اليرقــات واحلوريــات واحلشــرات الكاملــة وميكــن إنتــاج كثيــر مــن مســببات 
ــم  ــل اآلفــة ومــن ث ــى قت ــي تعمــل عل األمــراض بشــكٍل جتــاري ومبســتويات محــددة مــن اجلرعــات الت
تختفــي يف النظــام البيئــي. وميكــن وضــع برنامــج للمكافحــة باألعــداء احليويــة يف املــزارع  ومواعيــد 

ــور اآلفــات وكمــا مبــن يف اجلــدول رقــم )43(. ــد ظه ــا حســب مواعي إطالقه

فترة  الطور اآلفة
الضار

طريقة رصد 
وقت املعاملةاملادة املستخدمة للمكافحةاإلصابة

الدوباس

اجليل الر 
بيعي 

 فبراير  - 
يونيو   
اجليل 

اخلريفي 
 سبتمبر -
ديسمبر

الفحص 
احلقلي, 

واستخدام 
معادالت التنبؤ

إطالق طفیل البیض                                    
 Pseudoligosita babylonica
 Chrysoperla  حشرات أسد املن

 carnea
 وحشرات أبو العيد أبو سبع نقط وأبو 

11نقطة  
  .Coccinella spوسجل ف اململكة 

العربية السعودية نوع من احللم 
Bdella sp  يقوم بافتراس بيض 

الدوباس اضافة إلى خنافس أبي العيد 
التي تقوم بافتراس احلوريات واحلشرات 

الكاملة. وف سلطنة عمان ت تسجيل 
أربعة مفترسات   وطفيل      

أبريل -مايو 
ديسمبر -
يناير

فبراير - احلميرة
يونيو

الفحص 
احلقلي

إطالق طفيل اليرقات     
 Goniouzus sp

سجلت العديد من االعداء احليوية لهذه 
احلشرة, ف العراق سجلت العديد من 
الطفيليات وكذلك ف مصر وهي تتبع 

رتبةHymenoptera وهناك نوع من 
النمل املفترس يستخدم ف اجلزيرة 

العربية Crematogastr sp وميكن 
استخدام طفيل البيض من جنس 

Trichogramma

فبراير - 
يونيو

العذوق حفار

ابريل -
أكتوبر
للحشرات
الكاملة
العام طوال
لليرقات

الفحص
الضوئيةاحلقلي ابريلاملصائد

اكتوبر

احلشرات
العامالقشرية الفحصطول

احلقلي

الرش أو الطفيل إطالق
املفترسات من العديد بالسافونا,سجلت

والطفيليات
القشرية احلشرات على

ومنها العالم دول مختلف ف
العراق ف
ومن افريقيا وشمال عمان وسلطنة
العراق ف املفترسات

وموريتانيا

مارس
أبريل

عنكبوت
الغبار

فترة خالل
اإلثمار

الفحص
احلقلي

املفترسة العناكب إطالق

امليكرونى بالكبريت الرش أو

فبراير
يونيو

جدول رقم  43. أهم احلشرات املتوقع ظهورها فى مزارع النخيل  والوسائل احليوية ملكافحتها
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سوسة 
النخيل 
احلمراء

طوال العام

الفحص 
احلقلي 

واستخدام 
املصائد 
الفيرمونية

إزالة األشجار املصابة وحرقها - احلقن 
مببيدالتريسر او فوسفيد االملنيوم 

حشرة إبرة العجوز كمفترس لسوسة 
النخيل احلمراء ف اململكة العربية 

 Polyhedrosis السعودية, وفيروس
virus على احلشرة نفسها التي تصيب 
أشجار جوز الهند ف الهند. ت اكتشاف 

الفطر املمرض للحشرات 
Beauveria bassiana والنيماتودا 

 Heterohabditis املمرضة
bacteriphora و 

,Heterhabditis indica

عند وجود 
إصابة

حشرات 
التمور 

اخملزونة من 
رتبة 

حرشفية 
األجنحة

فترة تخزين 
التمور

فحص عينات 
من التمر 
اخملزون

إطالق طفيل الترايكوجراما                               
 Trichogramma evanescens

من بداية 
التخزين

حشرات 
التمور 

اخملزونة من 
رتبة غمدية 
األجنحة 
(اخلنافس)

فترة تخزين 
التمور

فحص عينات 
من التمر 
اخملزون

من بداية اخلزن فى مخازن مبردة
التخزين

  التبخير بالفوستوكسي قبل التخزين  
عند  اإلصابة فى احلقل

بعد جمع 
التمور 
مباشرة

الطوراآلفة فترة
الضار

رصد طريقة
للمكافحةاإلصابة املستخدمة املعاملةاملادة وقت

الدوباس

الر اجليل
بيعي
فبراير
يونيو
اجليل
اخلريفي
سبتمبر
ديسمبر

الفحص
احلقلي,
واستخدام
التنبؤ معادالت

البیض طفیل إطالق

املن أسد حشرات

وأبو نقط سبع أبو العيد أبو وحشرات
نقطة

اململكة ف وسجل
احللم من نوع السعودية العربية
بيض بافتراس يقوم
العيد أبي خنافس إلى اضافة الدوباس
واحلشرات احلوريات بافتراس تقوم التي
تسجيل ت عمان سلطنة وف الكاملة

وطفيل مفترسات أربعة

مايو أبريل
ديسمبر
يناير

فبرايراحلميرة
يونيو

الفحص
احلقلي

اليرقات طفيل إطالق

لهذه احليوية االعداء من العديد سجلت
من العديد سجلت العراق ف احلشرة,
تتبع وهي مصر ف وكذلك الطفيليات
من نوع وهناك رتبة
اجلزيرة ف يستخدم املفترس النمل
وميكن العربية
جنس من البيض طفيل استخدام

فبراير
يونيو

حفار العذوق

ابريل -
أكتوبر  

للحشرات 
الكاملة  

طوال العام 
لليرقات

 الفحص 
 ابريل -املصائد الضوئيةاحلقلي

اكتوبر

احلشرات 
الفحص طول العامالقشرية

احلقلي

إطالق الطفيل Chilocorus أو الرش 
بالسافونا,سجلت العديد من املفترسات  

Predatorsوالطفيليات 

Parasites على احلشرات القشرية 
ف مختلف دول العالم ومنها 

.Cybocephalus sp ف العراق 
وسلطنة عمان وشمال افريقيا ومن 

املفترسات .Aphytis sp ف العراق 
وموريتانيا

مارس -
أبريل

عنكبوت 
الغبار

خالل فترة 
اإلثمار   

الفحص 
احلقلي 

إطالق العناكب املفترسة 
   Phytoseiulus persimilus

 Amblysius swariskii
أو الرش بالكبريت امليكرونى

فبراير-  
يونيو
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ثالثًا: األيدي العاملة
العمــل الزراعــي وخدمــة اشــجار النخيــل ليــس موســميا بــل هــو عمــل ســنوي مســتمر وحتتــاج  بعــض 
املمارســات الزراعيــة إلــى عمالــة موســمية داعمــة للعمالــة الدائمــة يف املزرعــة خاصــة عمليــات التلقيح 
واجلنــي وعمليــات الفــرز، كمــا ان مــزارع النخيــل حتتــاج إلــى عمالــة مدربــة قــادرة علــى  تنفيــذ 
العمليــات الزراعيــة املختلفــة )تقليــم وتلقيــح وخــف وتركيــس وتكييــس، وجنــي( باإلضافــة الــى تنفيــذ 
برامــج التســميد والوقايــة واملكافحــة  وإلــى عمالــة فنيــة قــادرة علــى اســتخدام املعــدات واألدوات 
اخلاصــة  بخدمــة النخيــل، واملالحــظ  يف قطــاع النخيــل قلــة وعــزوف األيــدي العاملــة األردنيــة عــن 
العمــل فيــه بــل عــن العمــل بالقطــاع الزراعــي بشــكل عــام، األمرالــذي يــؤدي لالعتمــاد علــى العمالــة 
ــى  ــي 5000 عامــل ماهــر وإل ــل بحوال ــة الالزمــة لقطــاع النخي ــة املدرب ــدة، ويقــدر حجــم العمال الواف
أن يتــم تدريــب هــذا العــدد عبــر برامــج مدعومــة تتبناهــا اجلمعيــة فــإن القطــاع ســيكون بحاجــة إلــى 
ــن  ــال والســودان واليم ــة كمصــر ونيب ــن دول مختلف 5 - 7 ســنوات مــن اســتقدام العمالــة الوافــدة م

والهنــد وبنغالديــش  وغيرهــا، والســائد هنــا هــو نــدرة األيــدي العاملــة املاهــرة، وكذلــك تعــرض العمالــة 
ــران 2016 بايقــاف  ــة يف يونيو/حزي ــل قــرار وزارة العمــل األردني ــة مث ــى إجــراءات حكومي الوافــدة إل
اســتقدام العمالــة الوافــدة، وهــذا يــؤدي إلــى االعتمــاد علــى العمالــة احملليــة غيــر املاهــرة وكانــت 
ــا أنهــا اســتعانت بعــدد ال  ــج ســلبية، ومــن خــالل معلومــات بعــض الشــركات واملــزارع يتضــح لن النتائ

يســتهان بــه مــن العمالــة الوافــدة، إضافــة إلــى األيــدي العاملــة األردنيــة، وكمــا يلــي:

الشركة /املزرعة
عدد  العمال 

الكلي 
 

 عدد العمال حسب اجلنسية

أخرىمينيهندي  مصري  أردني

االستثمارات الزراعية 
----/ / / 300املتطورة

------

-

-----/ ------- 3مزرعة غور كبد
----

--
-----

----8 7 15العالونة الزراعية
----

--
-----

 10دائمي+80 متور نهر األردن

/----/ /موسمي
------

--

----------150504060 قرية اجملهول

شركة الكتار لتجارة 
///50التمور

----

-
-----

مؤسسة سعيد الصغير 
لألسثمارات الزراعية

 22دائمي+60 

784موسمي  

174 دائمي+150 شركة مزارع البركة  

14 67  /20142موسمي

إلنتاج سما مزارع
التمور

وموسمي دائم
املوسمي
املتوفر حسب

مزارع للتمور الوطنية
عرعر عبدال

متارة مزارع

جدول رقم .44   املنتجات املشتقة من التمور الصناعية
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املعاجلات لأليدي العاملة 
1( إقامــة مركــز تدريبــي متخصــص لتدريــب العمالــة احملليــة والوافــدة علــى التعامــل مع أشــجار النخيــل وإجراء 

عمليــات اخلدمــة املختلفــة وخاصــة التلقيــح واخلــف والتقليم  والتكميــم وجني الثمار. 
2( تبــادل اخلبــرات ونقــل التكنولوجيــا بــن املزارعــن يف اململكــة ومزارعــي الــدول املنتجــة املتميــزة يف مجــال 

االنتــاج والتســويق لالســتفادة مــن خبراتهــم
3( تقليل االعتماد على العمالة الوافدة وتوفير فرص عمل لأليدي العاملة احمللية.

4( عقد الندوات وورش العمل املتخصصة لتوعية العمال وتدريبهم. 
5( وقــد نفــذت جمعيــة التمــور األردنيــة عــام 2018 برنامجــاً تدريبيــاً حلوالــي 17 مهنــدس زراعي على عمليات 
إدامــة والعنايــة بنخيــل التمــر وقــد مت توظيــف بعضهــم مباشــرة يف مــزارع بعــض املزارعن مــن أعضاء اجلمعية 

رابعًا: التسويق
جميــع العمليــات واخلدمــات التــي تعامــل بهــا أي ســلعة أثنــاء انســيابها مــن املنتــج إلــى املســتهلك عبــر املســالك 
التســويقية املختلفــة. إن تعقــد ظــروف احليــاة واتســاع املســافة بــن املنتــج واملســتهلك أدى إلــى تعــدد وتنــوع 
احلاجــات االســتهالكية وتعقــد عمليــات التســويق وكثــرة الوســطاء والهيئــات والشــركات الذين يقومــون بعمليات 

البيــع والشــراء واجلمــع والنقــل والتجهيــز وغيرهــا.
املســار التســويقي هــو املســار الــذى متــر بــه الســلعة مــن حلظــة انتاجهــا حتــى وصولهــا إلــى املســتهلك النهائــي، 
واخلدمــات التســويقية  تشــمل عمليــات الفــرز والتدريــج والتنظيــف والتعبئــة والتغليــف والكبــس وهــذه  لهــا 
ــاج التمــور  ــادة قيمتهــا املضافــة، مــع مراعــاة موســمية إنت ــة للمنتجــات وزي ــر يف رفــع القيمــة التجاري دور كبي
بينمــا االســتهالك علــى مــدار العــام األمــر يــؤدي إلــى زيــادة التكاليــف التســويقية وخاصــة )التخزيــن( وهــذا 
يتطلــب توفيــر مخــازن مبــردة، وســيارات نقــل مبــردة خاصــة وأن بعــض املــزارع الزالــت تســتخدم طــرق التســويق 
التقليديــة وال متتلــك إمكانيــات إجــراء معامــالت مــا بعــد احلصــاد لتمورهــا مثــل الفــرز والتعقيــم  والتدريــج 

والتعبئــة. 
يتــم جمــع وتســويق ثمــار النخيــل خــالل مراحــل النضــج املختلفــة ويعتمــد ذلــك على الصنــف والظــروف املناخية 
وحاجــة الســوق وهــذه املراحــل هــي )اخلــالل، الرطــب، التمــر(. إن تســويق التمــور ميــر بعــدة مراحــل بــدًء مــن 
جنــي الثمــار مــروراً باخلــزن احلقلــي فالنقــل ثــم التعبئــة والتغليــف واخلــزن طويــل األمــد يضــاف لهــا الدعايــة 

واإلعــالن وآخــر املراحــل هــي الوصــول للمســتهلك.

املزرعة الشركة
العمال عدد

الكلي
اجلنسية حسب العمال عدد

أخرىمينيهنديمصريأردني

الزراعية االستثمارات
املتطورة

كبد غور مزرعة

الزراعية العالونة

األردن نهر دائميمتور
موسمي

اجملهول قرية

لتجارة الكتار شركة
التمور

الصغير سعيد مؤسسة
الزراعية لألسثمارات

دائمي
موسمي

174 دائمي+150 شركة مزارع البركة  

14 67  /20142موسمي

مزارع سما إلنتاج 
التمور

18 دائم وموسمي 
60 املوسمي 

حسب املتوفر
612///

الوطنية للتمور/مزارع 
///1248عبدال عرعر

//5053015  مزارع متارة
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تسويق التمور التونسية )للمقارنة واالفادة منها(
ــاج النخيــل يف  ــل العمــود الفقــري والعنصــر األساســي للفالحــة التونســية وإن إنت يعتبــر قطــاع النخي
تونــس يشــكل نحــو 69 % مــن مجمــوع اإلنتــاج النباتــي، حيــث يبلــغ أكثــر مــن 86 ألــف طــن متثــل متــور 
صنــف دقلــة نــور  57 % منــه، يف حــن تشــكل الزراعــات األخــرى نحــو 11 % فقــط، ممــا يــدل علــى 

ارتفــاع العائــد االقتصــادي للنخيــل. إن الترويــج للتمــور يف تونــس يتــم بعــدة طــرق أهمهــا:
1( البيع على رؤوس النخيل وهذه قل استخدامها مؤخراً.

2( البيع للوسطاء واملجمعن وهذه الطريقة الشائعة والرائجة.
3( البيــع املباشــر ألصحــاب محطــات اللــف وهــذه ال تتبــع إال يف حــاالت خاصــة ألن محطــات اللــف ال 

تســتوعب كل اإلنتــاج حملدوديــة إمكاناتهــا.
وتســويق التمــور ميــر عبــر مســالك املنتــج والتاجــر الوســيط ثــم املســتهلك أو املنتــج واملجمــع واملعمــل 
ثــم املســتهلك، ويتركــز التصديــر علــى صنــف دقلــة نــور حيــث يوجــد 33 وحــدة تكييــف ولــف وخــزن 

للتمــور.
املعاجلات يف مجال التسويق

ــة  ــور ملعرف ــاف التم ــل اجلــودة  ألصن ــر وعوام ــات القياســية ومعايي ــد املواصف ــى حتدي ــل  عل 1. العم
التمــور املطلوبــة محليــاً والتمــور املرغوبــة يف األســواق اخلارجيــة، وأعــداد مواصفــة قياســية للتمــور 

ــة. ــة يف األســواق العاملي ــة تتناســب مــع املواصفــات واملقاييــس  املطلوب األردني
2. إنتــاج متــور عاليــة اجلــودة مطابقــة للمواصفــات واملقاييــس العامليــة قــادرة علــى املنافســة بأعلــى 
كفــاءة يف األســواق العامليــة، وذلــك بتحســن عمليــات التغليــف والتعبئــة وتطويــر اآلليــات املناســبة 

ــات  تســويق منتجــات التمــور. ــز التمــور مبــا يتناســب مــع متطلب ــات تشــكيل وجتهي لعملي
3. احلصول على شهادات اجلودة العاملية ألهميتها يف تصدير التمور .

4. دراســة موضــوع التســويق ومنافــذه  وإيجــاد  الطــرق والوســائل املناســبة لتســويق التمــور وتقييــم 
املنافــذ التســويقية املتاحــة وايجــاد منافــذ جديــدة، واعتمــاد أســلوب التســويق التعاونــي فــى تســويق  
التمــور الــذي يحقــق  ضمــان تصريــف املنتجــات، واحلــد مــن  الوســطاء والتخلــص مــن العمــوالت 

ــدة ويخفــض التكاليــف التســويقية مــع  تأمــن املنتجــن ضــد األخطــار. الزائ
ــة  لتســويق التمــور تقــوم باســتالم التمــور، وإعدادهــا وتصنيعهــا وتســويقها  5. إنشــاء شــركة أو هيئ
محليــاً أو خارجيــاً بإلتعــاون مــع املنتجــن، وإعطائهــا الدعــم والصالحيــات الالزمــة لتطويــر صناعــة 

التمــور وتطويــر آليــة البحــوث والتســويق. 
6. إقامــة مجمــع متكامــل ملخــازن مبــردة يخــدم قطــاع النخيــل يف األردن ألن الكثيــر مــن املزارعــن ال 

توجــد لديــه إمكانيــة إقامــة مخــزن مبــرد علــى أن يكــون ذلــك وفــق مبــدأ  العمــل التشــاركي.
7. االهتمــام بصناعــة التمــر )التعبئــة والتغليــف( مبــا يجعلــه مناســبة تقــدم  كهدايــا مــن الوفــود 

اخلارجيــة.       الرســمية 
ــع  ــى تنفيــذ برامــج ومشــاريع خاصــة بتصني ــرة واملتوســطة وتشــجيعها عل 8. دعــم املؤسســات الصغي

وتعبئــة وتغليــف التمــور ألن هــذه العمليــة تــؤدي إلــى:
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▪ إضافة قيمة للمنتج بتعبئته يف عبوة أمنة مالءمة لطبيعة املنتج وسهلة االستخدام وجذابة.  
▪   تسهل عملية التسويق  وتعمل على احلماية من التلف.  

▪  تساعد على خفض التكاليف التسويقية يف مراحل النقل والتخزين.
9. إطالق حملة وطنية لتسويق التمور ومنتجاتها عبر املؤسسات التعليمية واألسواق ووسائط النقل.

ــق مناخــات تســويقية  ــة وخل ــور األردني ــف مبنتجــات التم ــة  للتعري ــارض الدولي 10. املشــاركة يف املع

ــدة. جدي
خامسًا: تنظيم القطاع 

نظــراً للتوســع العشــوائي الــذي يواجــه القطــاع فــإن هنالــك العديــد مــن النتائــج الســلبية املتوقعــة 
نتيجــة هــذا التوســع غيــر املنتظــم ممــا أدى وســيؤدي إلــى انتقــال األمــراض واحلشــرات بــن مناطــق 
االنتــاج املختلفــة كمــا أن ذلــك ســيؤدي إلــى  قيــام مــزارع خدمتهــا دون احلــد األدنــى املطلــوب وبالتالــي 
ســيؤدي إلــى انتشــار األمــراض واآلفــات إضافــة إلــى عــدم التأكــد مــن األصنــاف التــي ســتؤدي إلــى 

خســائر اقتصاديــة كبيــرة. )جمعيــة التمــور األردنيــة،2018 (
املعاجلات لتنظيم القطاع 

• مقترح إنشاء مركز  أو هيئة النخيل والتمور األردنية   
 البــد مــن تظافــر جهــود كافــة اجلهــات املعنيــة بقطــاع النخيــل والتمــور يف األردن، وهــذه اجلهــود البــد أن 
تتحــرك يف إطــار اســتراتيجية وبرامــج عمــل واضحــة ومحــددة وتتوفــر لهــا االمكانيــات املاليــة واإلداريــة 
للتنفيــذ ونظــراً لوجــود جهــات متعــددة تعمــل يف مجــال زراعــة  النخيــل وإنتــاج التمــور، تأتــي أهميــة وضــع 
اجلهــات العاملــة يف مجــال تنميــة وتطويــر النخيــل والتمــور،  وجمعهــا يف بودقــة واحــدة  )مركــز  أو هيئــة 
ــه  ــون مهام ــة مســتقلة،  وتك ــون هيئ ــز وزارة الزراعــة أو يك ــع هــذا املرك ــة (، يتب ــور األردني ــل والتم النخي

األساســية : 
1. رسم السياسات واالستراتيجيات

2. وضع واعتماد خطط العمل والبرامج التنفيذية
3. اإلشراف على تنفيذ البرامج وحسب األولويات يف خطط العمل املعتمدة 

• مركز خدمات التمور األردنية
يعــد مشــروع مركــز التمــور األردنيــة رافــداً اقتصاديــاً هامــاً يلبــي أهــداف وتطلعــات املزارعــن ومنتجــي 
التمــور يف األردن حيــث تقــوم فكــرة املركــز علــى اجلمــع بــن العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات اخلاصــة 
بالنخيــل والتمــور وتقــدمي اخلدمــة العامــة للمزارعــن ومنتجــي التمور واملســوقن وتوفير البيئة الســياحية 
مــن خــالل توفيــر عوامــل جــذب للزائريــن والســائحن والعمــل علــى بنــاء القــدرات وإعــداد الكــوادر املؤهلة 

واملدربــة يف مجــال التصنيــع والتســويق. يقــدم املركــز اخلدمــات التاليــة:
1( تسويق التمور باجلملة واملفرد 

2( خدمات التعبئة والتغليف
3( توفير عبوات التمور

4( خدمات املؤسسات واجلمعيات اخليرية
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سادسًا: االحالل والتجديد ألصناف النخيل يف اململكة األردنية
ــر   ــا ذات زراعــات غي ــون بعضه ــد يك ــل  قدميــة وق ــع مــرور الزمــن أصبحــت بعــض  بســاتن النخي م
منتظمــة  وهــذا يجعلهــا غيــر اقتصاديــة، الرتفــاع كلفــة  العنايــة بهــا وإجــراء عميــات اخلدمــة املختلفــة، 
وعــدم إمكانيــة إدخــال املكائــن واآلالت الزراعيــة إليهــا، لــذا اقتصــرت العنايــة بهــا علــى بعــض عمليــات 
اخلدمــة اليدويــة ويالحــظ فيهــا  تعــدد األصنــاف وقلــة جودتهــا، وكبــر ســن معظــم  األشــجار يف املــزارع  
وانخفــاض إنتاجيتهــا لــذا وجــب العمــل علــى وضــع برنامــج لإلحــالل والتجديــد يف هــذه املــزارع 

واســتبدال أشــجار النخيــل القدميــة واألصنــاف غيــر اجليــدة.
املعاجلات 

1. حتديد االصناف اخلاصة بالتصنيع أو االستهالك املباشر )املائدة / التعبئة والتغليف(
2. إعادة ترتيب خارطة اإلنتاج وزيادة كثافة األصناف ذات القيمة التسويقية واالقتصادية

3. وضع برنامج الستبدال هذه االصناف بأصناف أخرى جيدة عالية اإلنتاج واملردود االقتصادي  
4. االستفادة من االشجار املستبدلة يف مشاريع التشجير  واحلدائق أو زراعتها كمصدات للرياح.

2. مقترحات تطوير القطاع 
1( تنظيم القطاع  بدءاً من االنتاج يف املزرعة إلى معامالت ما بعد احلصاد  ثم الترويج والتسويق.    

• يجــب اتبــاع الطــرق العلميــة واملمارســات الصحيحــة يف خدمــة أشــجار النخيــل )GAP( التوجــه إلــى 
الزراعــة العموديــة للنخيــل بزيــادة إنتاجيــة النخلــة الواحــدة بــدل مــن زيــادة أعــداد النخيــل.

2( إنشاء  قاعدة بيانات النخيل يف األردن
3( التوعية واإلعالم

• توعيــة املواطنــن وخصوصــاً قطــاع الشــباب مــن خــالل برامــج إعالميــة وإرشــادية يف وســائل اإلعــالم 
املختلفــة  وإصــدار املطبوعــات التــي تبــن األهميــة الغذائيــة  والصحيــة للتمــور لزيــادة معدل اســتهالكها 

وخاصــة املعــدل الســنوي الســتهالك الفرد.
• توعيــة األطفــال بأهميــة التمــور وقيمتهــا الغذائيــة وتشــجيعهم علــى تناولهــا مــن خــالل توفيرهــا يف 
وجبــات التغذيــة املدرســية  ويف احلوانيــت واملقاصــف املدرســية. وادخــال النخيــل والتمــور يف املناهــج 

الدراســية.
ــام أو مــع  ــات الطع ــى تقــدمي التمــور ضمــن وجب • تشــجيع أصحــاب املطاعــم واحملــالت الســياحية إل

ــة. الفاكه
• تقــدمي التمــور كهدايــا للســواح والزائريــن للبــالد وتعميــم هــذه التجربــة يف الرحــالت الســياحية ويف 

خطــوط الطيــران.
• إدخال التمور ضمن وجبات التغذية اخلاصة بالقوات املسلحة.

• التنســيق بــن القطاعــن العــام واخلــاص فيمــا يتعلــق بإزالــة املعوقــات التــي تواجــه مزارعــي النخيــل 
ومصنعــي التمــور ونشــر وعــي اجتماعــي بأهميــة النخيــل والقيمــة الغذائيــة للتمــور وكذلــك دعــم 
الدراســات املتعلقــة بتطويــر زراعــة النخيــل، وصناعــة وتســويق التمــور محليــاً وخارجيــاً وتوحيــد 

البرامــج احلكوميــة لدعــم النخيــل والتمــور
4( التصنيع 
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ــى  ــؤدي إل ــة ت ــارات االســتراتيجية، فهــذه العملي ــع هــو أحــد اخلي التمــور ســلعة اســتراتيجية  والتصني
زيــادة مســتوى الدخــل وحتســن معــدالت التبــادل التجــاري وتوفيــر ســلع للتصديــر، كمــا أنهــا تســاهم 
يف تطويــر زراعــة النخيــل باعتبارهــا املــادة اخلــام واألوليــة التــي تعتمــد عليهــا هــذه الصناعــة، وعلــى 
الرغــم مــن التطــور املتســارع واملطــرد يف أعــداد النخيــل يف األردن إال أن قطــاع التصنيــع اليــزال تقليديــاً 
وباجتــاه واحــد هــو التعبئــة والتغليــف، والتمــور التــي تشــكل املــادة األساســية هــي متــور الدرجــة األولــى 
أو املمتــازة أو املنتقــاة، ولكــن تبقــى نســبة عاليــة مــن متــور الدرجــة الثانيــة والثالثــة رمبــا ال جتــد لهــا 
أســواق وهنــا يجــب التفكيــر بتحويلهــا إلــى صناعــات أخــرى حيــث ميكــن أن تشــكل مــادة خــام وأساســية 
ــر فــرص اســتثمارية  ــة ودخــل إضــايف للمنتجــن واملزارعــن، وتوفي ــك نؤمــن قيمــة اقتصادي ــا وبذل له
ــذا  ــدة إضافــة إلــى توفيــر فــرص عمــل، ل ــة جدي ــح نوافــذ تصديري ــوع مصــادر الدخــل وتفت ــدة تن جدي
نقتــرح إقامــة مصنــع متكامــل يقــدم خدماتــه للمزارعــن أو املنتجــن الراغبــن بتصنيــع متورهــم أو 
يقــوم بشــراء هــذه التمــور وادخالهــا يف الصناعــات التحويليــة، وبذلــك نكــون حققنــا احلــد مــن الفقــد يف 
التمــور واســتخدام التمــور منخفضــة القيمــة التســويقية يف حتقيــق عوائــد ماليــة، وتوفيــر فــرص عمــل.

التمور املخصصة لألغراض الصناعية  
ــدة(  ــة )متــور املائ ــة والنوعي ــا الفيزيائي ــى مبواصفاته ــى متــور الدرجــة األول ــي إل ــي ال ترتق ــور الت التم
ــف  ــي تصن ــة والت ــة والثالث ــة متــور مــن الدرجــة الثاني ــر التمــور املتخصصــة لألغــراض الصناعي وتعتب
اقتصاديــاً بتمــور خــارج التســويق، اجلــدول رقــم )44( يوضــح معــدل اإلنتــاج الســنوي لعــدد مــن املنتجات 
التــي ميكــن اســتخراجها مــن التمــور الصناعيــة اخلــام وحســب النســب املصنعيــة لــكل منتــج مــن طــن 

واحــد مــن التمــور اخلــام )البصــام،2016(   

اسم املنتج
كميةاملنتج املشتق من 

طن واحد من 
التمر(طن/ السنة) من 

التمر

كمية املنتجات املشتقة ل 30,000  (طن/ 
السنة) من التمر

0,515,000-0,6الدبس

390,000عصير التمر

0,412,000- 0,5السكر السائل

0.164,800نوى التمر (قهوة أو خشب)

0,257,500- 0,3اإليثانول

0,144,200ألياف

0,7121,300اجللي

1,442,000املربى

التمر معجون

اخلل

البلسمك خل

الفوار التمر عصير
غازية مشروبات

جدول رقم 44. املنتجات املشتقة من التمور الصناعية
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الصناعات املعتمدة على الثمار
ــة،  ــا والتمــور الرديئ ــى اســتغالل التمــور وفضالته ــة القائمــة عل ازدهــرت بعــض الصناعــات الكيماوي

ــاج العديــد مــن الصناعــات املهمــة، ومنهــا: حيــث تتــم معاجلتهــا إلنت
)إنتــاج الوقــود احليــوي/ صناعــة عســل التمــر )الدبس(/صناعــة الســكر الســائل/إنتاج خميــرة اخلبز/ 
صناعــة البروتــن النباتــي/ صناعــة اخلــل )Vinegar Manufacture(/  صناعــة حامــض الليمــون 
Ray� )صناعــة الكحــول واملشــروبات الكحوليــة/  صناعــة الريــون  )احلريــر الصناعــي  /Citric acid

on Acetate/ صناعــة الكراميــل/ صناعــة أغذيــة األطفال/صناعــة مربــى التمــر(.

5( صناعة املنتجات الثانوية )تدوير املخلفات(

يعتبــر تدويــر النــواجت الثانويــة يف الزراعــة مــن أحــد أهــداف الزراعــة املســتدامة ملــا توفــره هــذه 
املمارســة مــن عائــد اقتصــادي وكذلــك تســهم يف حــل مشــكلة التلــوث البيئــي  وحتقــق مبــدأ الزراعــة 
النظيفــة حيــث تعمــل علــى االســتفادة منهــا دون حرقهــا أو كمرهــا كمــا أنهــا توفــر قيمــة اقتصاديــة 
ــة  ــر التقليدي ــة واألعــالف غي ــل األســمدة العضوي ــة مث ــدة ومهم ــاج منتجــات أخــرى مفي ــة بإنت مضاف
والوقــود احليــوي وصناعــات متعــددة وهــي جميعــاً صديقــة للبيئــة فالنخلــة الواحــدة تنتــج حوالي 45كغ  
ســنوياً، مــن املنتجــات الثانويــة )مخلفــات التقليــم( مــن الســعف والترائــك )العــذوق اخلاليــة( مــن الثمــار 
ــب دون  ــة مــن الليــف احمليــط بالقل ــم وجمــع الثمــار وتنظيــف النخل ــات التقلي وذلــك كجــزء مــن عملي
احلاجــة إلــى قطــع األشــجار نفســها واخلــف واجلنــي والثمــار املتســاقطة والبــذور، يضــاف إلــى ذلــك 
األشــجار املســنة والبذريــة التــي تــزال وتعتبــر مصــدراً آخــر مــن مصــادر املــادة اخلــام إلنتــاج األليــاف. 
ــة التمــر وخلمســة عشــر  ــة لنخل ــات املنتجــات الثانوي ــر كمي ــة، )2017( بتقدي ــو عيان ــدا وأب ــام الف وق
صنفــاً هــي )أمــا اخلشــب وخــالص ودخينــي وروثانــة ورزيــزي وســكري وســلج وســباكة وشــقراءوكويري 
ــغ متوســط  ــان وفحــل( وكانــت االشــجار بعمــر 30ســنة وبل ــي ونبــوت ســيف وون ومكتومــي ونبــوت عل
إنتاجيــة النخلــة الواحــدة  )19.32كــغ( مــن نــواجت التقليــم و)7.49كــغ( مــن نــواجت عمليتــي اخلــف ومــا 
بعــد اجلنــي و)9.20كــغ( نــواجت فــرز التمــور و)1.73كــغ( ثمــار متســاقطة و)8.64كــغ( بــذور )نــوى(، 
ــذي يبــن املتوســط  ــي كمــا يف اجلــدول رقــم )45( ال ــم واخلــف واجلن ــات التقلي ــواجت عملي ووزعــت ن

العــام للمنتجــات الثانويــة للنخلــة.

املنتج اسم
من املشتق كميةاملنتج

من واحد طن
من السنة طن التمر

التمر

طن ل املشتقة املنتجات كمية
التمر من السنة

الدبس

التمر عصير

السائل السكر

خشب أو قهوة التمر نوى

اإليثانول

ألياف

اجللي

,,املربى

0,927,000معجون التمر

2,678,000اخلل

0,721,000خل البلسمك

عصير التمر الفوار 
( مشروبات غازية)

6180,000
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وميكن االستفادة من املنتجات الثانوية للنخلة  يف مجاالت صناعية جديدة، منها:
1( صناعة اخلشب املضغوط )اخلشب احلبيبي( 

حــدد منصــور،  )2016(  يف دراســته أهــم املشــاريع لالســتفادة مــن منتجــات عمليــات التقليــم مشــروع 
ــواب  ــاج األب ــاج الـــ Wood Plastic Pallet/ مشــروع إنت ــواح خشــب الـــ MDF/ مشــروع انت ــاج أل نت
اخلشــبيه البالســتيكية WPC Doors with Frames/ مشــروع إنتــاج الـــ Molded Pallet/مشــروع 

Pellets of Solid  Fuel  مشــروع إنتــاج الوقــود الصلــب /Molded Pallet إنتــاج الـــ
2( صناعة الورق من سعف النخيل 

3( صناعــة الفورفــورال مــادة دهنيــة عدميــة اللــون أو مائلــة للصفــرة، طيــارة غيــر قابلــة لالحتــراق، 

ــة  ــا النوعي ــن، كثافته ــد البنزي ــوز أو الديهاي ــت الل ــز الطــازج أو رائحــة زي ــا تشــبه رائحــة اخلب رائحته
1.1598، ودرجــة غليانهــا 161.7 ْم ، ورمزهــا الكيميائــي C4H3O. CHO،  أن جــذوع النخيــل وســعفه 

ومخلفاتــه األخــرى تعتبــر مصــادراً جيــدة إلنتــاج مــادة الفورفــورال
4( صناعــة احلبــال وخيــوط الدوبــارة / صناعــة الكومبوســت وتشــجيع اســتخدام األســمدة 

العضويــة املصنعــة محليــاً مــع اســتخدام منتجــات تقليــم النخيــل )املخلفــات( يف تصنيــع األســمدة 
العضويــة 

5( صناعة الفحم النشط/ إنتاج الفحم

 )Seed الصناعات املعتمدة على نوى التمر )البذرة
إنتــاج األعالف/اســتعمال مســحوق نــوى التمــر يف بعــض الصناعــات/ إنتــاج بعــض العقاقيــر مــن زيــت 
ــاج  ــدون كافين(/إنت ــوى التمر)قهــوة ب ــون الطبــي/ قهــوة ن ــوى التمــر )الســترويدات(/صناعة الصاب ن

الكربــون النشط/يســتعمل النــوى كوقــود لألفــران الصغيــرة. 

الوزن (كغ)األجزاء الناجتةالعملية

التقليم

6.05خوص

5.88جريد

4.45كرب

2.20الياف

0.22اشواك

اخلف واجلني
3.75االغاريض

3.74العذوق

الفرز 
والتمور املتساقطة

9.200الفرز

1.73التساقط الطبيعي

8.64بذور(نوى)االستهالك والعجينة

جدول رقم 45. املتوسط السنوي للمنتجات الثانوية للنخلة
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6( البحث العلمي 

يالحظ قلة الدراسات واألبحاث العلمية الفنية واالقتصادية عن طرق وأساليب زراعة النخيل.
وكذلــك عــدم وجــود الدراســات االقتصاديــة واالجتماعيــة عــن زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور التــي تبــن 
أهميتهــا ومردودهــا االقتصــادي وتكاليــف إنتاجهــا، كمــا أن متــور املجهــول األردنيــة هــي مــن األصنــاف 
ــى أبحــاث  ــاج إل ــك بعــض املشــاكل اخلاصــة بهــذا الصنــف حتت ــة وهنال ــة  يف األســواق العاملي احلديث
خاصــة  علــى ســبيل  املثــال، دراســة مراحــل تطــور الثمــار والتغيــرات الفيزيائيــة والكيمائيــة احلاصلــة 
فيهــا وأســاليب إنتــاج ثمــار خاليــة مــن الذنــب األبيــض والتقشــر  Loose skinلــذا يتطلــب األمــر وضــع 
اســتراتيجية للبحــث العلمــي وخطــة وطنيــة لدعــم ومتويــل املشــاريع البحثيــة اخلاصــة بتطويــر أبحــاث 

النخيــل والتمــور وبهــذا الصــدد نقتــرح اآلتــي: 
- إعــداد دراســات عــن احلــزام البيئــي للنخيــل وحتديــد املناطــق املناســبة للزراعــة مــن حيــث توفــر 

ــاه واألصنــاف املناســبة لــكل منطقــة.   ــة وتوفــر مصــادر املي التراكــم احلــراري ونســبة الرطوب
- توجيه طلبة الدراسات العليا إلعداد مشاريعهم البحثية ملعاجلة مشاكل  قطاع النخيل والتمور.

-ادخــال مقــررات دراســية خاصــة بزراعــة النخيــل وانتــاج التمــور يف املناهــج الدراســية لطلبــة كليــات 
الزراعــة يف اجلامعــات االردنيــة.

- تطبيق برامج املكافحة املتكاملة لآلفات واالعتماد على املكافحة احليوية.
7( إنتاج التمور العضوية.

الزراعــة العضويــة هــي نظــام  لإلنتــاج الزراعــي املســتدام يعتمــد علــى اســتخدام املــواد الطبيعيــة 
والبيولوجيــة يف الزراعــة واإلنتــاج الزراعــي بــدالً مــن اســتخدام األســمدة الكيماويــة واملبيــدات ومــواد 
املكافحــة والكيمياويــات الضــارة بالصحــة العامــة، وال يســمح فيــه حتــى يف معامــالت مــا بعــد احلصــاد 

يف عمليــات التعقيــم واالعــداد والتعبئــة واخلــزن مــن اســتخدام أي مركــب كيميائــي، ويهــدف إلــى: 
1( إنتاج غذاء صحي عالي اجلودة وخالي من امللوثات.

2( نظام بيئي مستدام يحد من التلوث يف التربة واملياه ببقايا املبيدات واألسمدة.
3( احملافظة على البيئة التنوع احليوي.

•  لــذا نقتــرح البــدء بعمليــة التحــول التدريجــي مــن الزراعــة التقليديــة إلــى الزراعــة النظيفــة وصــوالً 
إلــى الزراعــة العضويــة  ويفضــل التفكيــر بتحويــل مــزارع قائمــة إلــى مــزارع عضويــة أو إنشــاء مــزارع 

عضويــة إلنتــاج املجهــول والبرحــي ممــا يعطــي قيمــة مضافــة للتمــور األردنيــة.
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