
دليل رعاية النخلة

١٢8

7. بعض أصناف التمور المشهورة في المملكة العربية السعودية

تمر	العجوة

تنتشر زراعتها في منطقة المدينة المنورة، ولها 

شهرة على مستوى العالم اإلسالمي تنضج في 

وسط الموسم وتستهلك تمرًا.

تمر	الصفاوي

ينتشر في منطقة المدينة المنورة، غزير االنتاج، 

ينضج في اخر الموسم، ويستهلك تمرًا.

تمر	العنبرة

تعد من أجود أصناف تمور منطقة المدينة المنورة، 

متوسط الحمل، متأخر النضج، ويستهلك تمرًا .

تمر	البرحي	)تمر	رطب(

من األصناف المنتشرة في معظم مناطق المملكة، تنضج 

الثمار في منتصف الموسم ، وتؤكل بسرا ورطبًا وتمرًا.
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تمر	الصقعي

من األصناف الهامة في منطقة الرياض وانتشر 

في مختلف مناطق المملكة، تنضج ثماره في 

وسط الموسم، يستهلك تمرًا.

تمر	السكري

من األصناف الممتازة في منطقة القصيم وانتشر 

في مختلف مناطق المملكة تنضج ثماره في 

وسط الموسم وتستهلك رطبًا وتمرًا.

تمر	الخضري

من األصناف التجارية الهامة في عدد من مناطق 

المملكة تنضج في اخر الموسم ، تؤكل تمرًا.

تمر	المجهول	)المجدول(

من األصناف التجارية الهامة في العالم وانتشرت زراعته 

في مناطق المملكة، ينضج مبكرًا، ويؤكل تمرًا.
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تمر	الخالص

من أفضل األصناف التجارية الممتازة في منطقة االحساء 

وانتشر في معظم مناطق المملكة ينضج في وسط الموسم، 

يمكن استهالك الثمار في جميع مراحل النضج.

تمر	حلوة

توجد بصفة رئيسية بمنطقتي الجوف وحائل، 

تنضج الثمار في وسط الموسم وتستهلك في كل 

مراحل النضج بسر، رطب، وتمر.

تمر	البرني

تنتشر زراعته في منطقة المدينة المنورة، ويعتبر متأخر 

النضج ويستخدم في التصنيع وتؤكل رطبًا وتمرًا.

تمر	صفري

تنتشر زراعته في معظم مناطق المملكة ولكن أشهرها 

منطقة بيشة ويعتبر صنفًا مبكر إلى متوسط النضج 

وتؤكل تمرًا بصفة أساسية.
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تمر	نبتة	علي

من أصناف منطقة القصيم، ينضج في وسط 

الموسم، تؤكل رطبًا وتمرًا.

تمر	شيشي

ينتشر في منطقة االحساء ويعتبر من األصناف 

الجيدة، ينضج في وسط الموسم خالل شهر 

اغسطس، وتؤكل رطبًا وتمرًا.

تمر	نبوت	سيف	)نبتة	سيف(

من األصناف الهامة والرئيسية في منطقة الرياض 

تنضج في وسط الموسم، تؤكل رطبًا وتمرًا.

تمر	رزيــز

ينتشر في منطقة االحساء، غزير اإلنتاج، تنضج في 

منتصف الموسم، يستهلك رطبًا وتمرًا.



المراجـــــع

المراجع	العربية

١	 إبراهيـــم،	عبـــد	الباســـط	عـــودة.	٢008.	نخلـــة	التمر		شـــجرة	الحيـــاة،	المركز	.
العربي	لدراســـات	المناطق	الجافة	واألراضي	القاحلة	)أكســـاد(،	دمشـــق.	

كتـــاب	38٦	صفحة.	

٢	 إبراهيـــم،	عبـــد	الباســـط	عودة	وعبـــد	الوهـــاب	زايـــد،	٢0١9.	زراعـــة	النخيل	.
وجـــودة	التمور	بين	عوامـــل	البيئة	وبرامـــج	الخدمة	والرعايـــة.	جائزة	خليفة	
الدوليـــة	لنخيـــل	التمـــر	واالبتـــكار	الزراعـــي.	أبوظبـــي.	اإلمـــارات	العربية	

صفحة. 	43٦ المتحـــدة.	

3	 أبـــو	عيانـــة،		رمـــزي	عبد	الرحيم	،	ســـعود	بـــن	عبـــد	الكريم	الفـــد	وخالد	بن	.
ناصـــر	الرضيمان،	٢0١3.	كتـــاب	الزراعة	العضوية	للنخيـــل،	إدارة	أوقاف	صالح	

الراجحـــي،	المملكـــة	العربية	الســـعودية.	٢١8	صفحة.	

4	 العباسي،	عز	الديـــن	جاداللـــه،	إكثار	نخيل	البلح	عن	طريـــق	البراعم	الزهرية.	.
المعمل	المركـــزي	للنخيل،	مركز	البحـــوث	الزراعية.	مصر.

5	 أمـــراض	النخيـــل	وطـــرق	مكافحتهـــا،	نخيـــل	التمر	فـــي	المملكـــة	العربية	.
الســـعودية	-	الزراعـــة	واإلنتـــاج	والتصنيـــع.	صفحـــة:	١43-١53.

٦	 أصناف	التمور	المشـــهورة	فـــي	المملكة	العربية	الســـعودية	.	وزارة	الزراعة	.
١43٢هـ. الثانية	 الطبعة	 	.

٧	 دليـــل	اســـتخدام	فوســـفيد	األلومنيـــوم	وتطبيقاتـــه	للتبخير	فـــي	حقول	.
النخيـــل.	قســـم	زراعة	األراضـــي	القاحلة،	كليـــة	العلوم	الزراعيـــة	واألغذية	

جامعـــة	الملـــك	فيصل،	المملكـــة	العربية	الســـعودية.	

8	 الجبـــوري	،	حميد	جاســـم	/	كلية	العلـــوم	والفنون	/	جامعة	قطـــر،	الدكتور	.
عبـــد	الوهـــاب	زايد/	جامعة	اإلمـــارات	العربيـــة	المتحدة،	طـــرق	تكاثر	نخيل	

	.Date	palm	propagation	methods	التمـــر

9	 الجبـــوري،	حميد	جاســـم،	عبدالوهـــاب	الزايد	وفـــوزي	عبدالباقـــي.	)٢00٦(.	.
تكنولوجيـــا	زراعـــة	وإنتـــاج	التمـــر.	المكتـــب	اإلقليمـــي	لمنظمـــة	األغذية	

)الفاو(.		 والزراعـــة	

١0	 الحراق،	حســـناء	وعبد	العزيز	شطو.	٢005.	دراســـة	تسويق	التمور	وتصنيعها	.
واســـتغالل	مخلفـــات	النخيـــل	والتمـــور	ومنتجاتهـــا	العرضيـــة	بالمملكـــة	
المغربيـــة،	المعهد	الوطنـــي	للبحث	الزراعـــي.	المغرب،	كتـــاب	١95	صفحة.	

١١	 الحبيب،	عبدالرحمن	.	الدليل	العملي	لرعاية	النخيل	..

١٢	 خليل،	عمر	عالء	الدين	وســـعيد	ســـعد	ســـليمان.	٢0١٢.	خدمة	بساتين	نخيل	.
البلح،	قســـم	اإلنتاج	النباتي،	كليـــة	علوم	األغذية	والزراعـــة	،	جامعة	الملك	

ســـعود،	المملكة	العربية	السعودية.

١3	 الخطيـــب	،	عبداللطيـــف	،علـــي	الجبر	،	أحمد	الجبـــر		.٢00٦	.	نخيـــل	التمر	في	.
المملكـــة	العربيـــة	الســـعودية	-المركز	الوطنـــي	ألبحاث		النخيـــل	والتمور	

. باإلحساء	

١4	 الخطيب	عبداللطيـــف	ومزمل	دينار	.	٢00٢.نخيل	التمر	فـــي	المملكة	العربية	.
الســـعودية-	جامعة	الملك	فيصل	.

١5	 الخمشـــي،	أحمـــد	بن	صالح	وســـعود	بـــن	حمد	الحقيـــل	وإبراهيـــم	بن	عبد	.
اللـــه	المطلـــق.	٢0١8.	المفكرة	الزراعيـــة.	3٦5	صفحة.		

١٦	 درحاب	،	صبحـــي.	٢004.	زراعة	وإنتاج	نخيل	البلح،	وزارة	الزراعة	واالســـتصالح	.
األراضي،	مركز	البحـــوث	الزراعية-	اإلدارة	المركزية	لإلرشـــاد	الزراعي،	مصر.

١٧	 زايـــد،	عبدالوهاب،	بـــي.	أف.	ديول	وت،	أم.	دي	جربـــي،	و	أ.	أئيهابي.	)٢005(.	.
أمراض	وآفـــات	نخيل	التمـــر.	تأليف	زايد،	

١8	 عبدالوهـــاب،	زراعة	نخيل	التمر	)الصفحـــات	٢80-340(.	روما،	إيطاليا:	منظمة	.
األغذية	والزراعة	التابعة	لألمـــم	المتحدة	)الفاو(.

١9	 زراعـــة	وإنتـــاج	نخيل	البلـــح،	المـــادة	العلمية	مركـــز	البحوث	الزراعية	نشـــرة	.
رقـــم	8٢5	/	٢003.

٢0	 الســـحيباني،	علـــي	بـــن	محمـــد	والشـــرحي،	محمـــد	بـــن	محســـن،	اإلدارة	.
المتكاملة	لآلفات	الحشـــرية	لنخيل	التمر،	قســـم	وقاية	النبـــات،	كلية	علوم	
األغذيـــة	والزراعـــة،	جامعة	الملك	ســـعود.	المملكـــة	العربية	الســـعودية.	



٢١	 الســـعود،	أحمـــد	حســـين	.	٢0١5.	الخدمات	األساســـية	ألشـــجار	النخيل	بعد	.
جمـــع	المحصـــول.	مجلة	مـــزارع.	العدد	9،	صفحـــة:	٧-١0.	

٢٢	 الســـعود،	أحمـــد	حســـين.	٢004.دور	العمليـــات	الزراعية	في	حماية	أشـــجار	.
النخيـــل	مـــن	اإلصابة	بسوســـة	النخيـــل	الحمراء،	مجلـــة	مـــزارع،	العدد	٢5،	

.١-٦ صفحة:	

الســـعود،	أحمد	حســـين.	٢0١5.	تنظيف	أشـــجار	النخيل	يحد	من	أضرار	اآلفات	.	٢3
ويزيد	اإلنتاج،	مجلة	مـــزارع،	العدد	8،	صفحة:	١5-١8.

٢4	 الســـعود،	أحمد	حســـين.	٢0١5.	دور	عمليـــة	التكريب	في	برنامـــج	المكافحة	.
المتكاملـــة	ألهـــم	الحشـــرات	التي	تصيـــب	أشـــجار	النخيل،	مجلـــة	مزارع،	

العدد	44	،	صفحـــة:	٢8-30.

٢5	 الســـعود،	أحمد	حســـين.	٢0١5.تحديـــر	وتكيس	عـــذوق	نخيل	التمـــر،	مجلة	.
مـــزارع،	العـــدد	١5،	صفحة:	9-8.

٢٦	 الســـعود،	أحمد	حســـين.	٢0١5.قلع	فســـائل	)صـــروم(	النخيل	عـــن	األمهات	.
وزراعتهـــا		فـــي	الحقل	الدائـــم،	مجلة	مـــزارع،	العـــدد	١0،	صفحة:	٧-9.

٢٧	 الســـعود،	أحمد	حســـين.	٢0١٦.	الزراعة	البيئية	في	األماكـــن	المختلفة	التي	.
تزرع	فيها	أشـــجار	النخيـــل.	مجلة	المزارع،	العـــدد	١9،	صفحة:	١٢-١3.	

٢8	 الســـعود،	أحمد	حســـين.	٢0١٦.	أهمية	اســـتخدام	الطـــرق	الحديثة	في	ري	.
أشـــجار	النخيل،	مجلة	مـــزارع،	العـــدد	٢0،	صفحة:	9-8.

٢9	 الســـعود،	أحمد	حســـين.	٢0١٦.أفضل	الممارســـات	في	عملية	حصاد	التمور،	.
مجلة	مزارع،	العـــدد	١٧	،	صفحة:	9-8.

30	 شـــباتة	،	حســـن	عبـــد	الرحمن	وزايـــد،	عبـــد	الوهاب	و	ســـنبل،	عبـــد	القادر	.
إســـماعيل.	٢0١0.	المواصفـــات	القياســـية	العربية	والدوليـــة	للتمور،	منظمة	
األغذية	والزراعـــة	لألمم	المتحدة،	دولـــة	اإلمارات	العربيـــة	المتحدة.	موقع	

		www.iraqui-datepalms.net	:التمـــر	لنخلـــة	العراقية	الشـــبكة

3١	 الشـــرباصي،	شـــريف	ورزق	رضـــا.	٢0١9.	نخيـــل	البلـــح	والتمـــور	فـــي	مصر،	.
منظمـــة	األغذيـــة	والزراعـــة	لألمـــم	المتحـــدة،	رومـــا،	كتـــاب	5١4	صفحة.	

الشـــــرباصي،	شريف.	٢0١8.	الدليـــــل	المصــور	فــي	زراعـــــة	وخدمــة	نخيــل	.	3٢
البلــح	والتمــور.	مصـــــر،	منظمــة	األغذيــة	والزراعــة.	١٢4	صفحة.عبدالكريم،	
عبدالعزيـــز	محمـــد،	علـــي	العصفـــور،	عيســـى	غانـــم.	)٢0١٢(.	مســـح	ألنواع	
الحشـــرات	والعناكـــب	المتواجـــدة	فـــي	مزارع	النخيـــل	في	ممـــل	البحرين.	
غير	منشـــور،	إدارة	الثـــروة	النباتية،	شـــئون	الزراعة،	وزارة	شـــئون	البلديات	
والتخطيـــط	العمراني	بالتعاون	مـــع	المركز	الدولي	للبحـــوث	الزراعية	في	

المناطـــق	الجافة	)إيـــكاردا(،	مملكـــة	البحرين.

33	.	Dates	&	quality	الجـــودة	وعوامل	التمور	حســـن	خالـــد	حســـن	العكيدي
Factors	الملتقـــى	العلمي	لعلمـــاء	وباحثين	الزراعـــة	و	النخيل.	

غالـــب،	حســـام	حســـن	علـــي	،	٢0١٢.	الـــري	والتســـميد	وتأثيـــر	الملوحـــة	.	34
التمـــر:																																																																			 لنخلـــة	 العراقيـــة	 الشـــبكة	 موقـــع	 التمـــر،	 نخيـــل	 نمـــو	 علـــى	
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غالـــب،	حســـام	حســـن	علـــي،	تكاثـــر	نخيـــل	التمـــر	والطـــرق	المتبعة	في	.	35
إكثارهـــا،	الشـــبكة	العراقيـــة	لنخيـــل	التمر.

3٦	 كعكـــة	،	وليد	عبـــد	الغني،	أنظمـــة	المكافحة	الســـلوكية،	دولـــة	اإلمارات	.
.4-١ صفحة:	 المتحـــدة.	 العربية	

المديـــرس،	جاســـم	محمـــد	حمـــد.	٢0١0.	أطلـــس	أصنـــاف	التمور	)الشـــجرة	.	3٧
	 الطيبة(	في	الخليج،	كتاب	١9٢	صفحة،	النسخة	الرابعة.	

.http://www.4shared.com/off ice/IUuqxvpqba.html

وزارة	الزراعة.	)٢0١١(.	حفارات	النخيل.	إدارة	اإلرشـــاد	الزراعي،	شـــعبة	التوعية	.	38
والتثقيف	الزراعي.	المملكة	العربية	الســـعودية.

http://www.iraqui-datepalms.net
http://www.iraqui-datepalms.net   
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