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١. المتطلبات البيئية للنخيل

١.١.	المنــاخ
المنـــاخ هـــو مجمـــوع الظروف الجوية التي تســـود منطقة معينة، وهي تعد من المحددات األساســـية لنجاح أو فشـــل زراعـــة وإنتاج نخيل التمر، كمـــا أن لها عالقة 
مباشـــرة بجـــودة ونوعيـــة أصناف التمـــور المختلفة. لذلك، قبل الشـــروع فـــي زراعة النخيـــل يجب األخـــذ بعين االعتبـــار العوامل المناخية الســـائدة فـــي المنطقة 

ودراســـة مالئمة األصناف المـــراد زراعتها لها.

العوامل	المناخية	األساسية	المؤثرة	على	النخيل	:

                              

أ	-	الحرارة	والضوء
ـــا، حيث تؤثر ســـلًبا وإيجاًبـــا على موعد اإلزهـــار ونضج الثمـــار إضافة إلى  يعـــد عامـــل الحرارة مـــن أهم العوامـــل المؤثرة فـــي مردودية إنتاج نخيـــل التمر اقتصاديًّ
تأثيرهـــا المباشـــر على جـــودة ونوعية التمـــور المنتجة. وتعـــد درجة الحـــرارة 3٢-38 م˚ مالئمـــة لنمو هذه الشـــجرة، ويمكنهـــا أن تتحمل درجات حـــرارة أعلى حتى 
حـــدود 5٠ م˚، حيـــث إنـــه في المناطق شـــديدة الحـــرارة يعطي النخيل إنتاًجـــا جيًدا، ولكـــن غالًبا ما تكون نوعيـــة الثمار جافـــة  ومتصلبة  نتيجة جفاف الجو وشـــدة 
الحـــرارة، بينمـــا تتأثـــر أشـــجار النخيـــل بصفة ملحوظة عنـــد انخفاض درجـــة الحرارة حيـــث تتوقف عن النمـــو إذا انخفضـــت درجة الحرارة فـــي الظل عـــن 9˚م مع أنها 

تتحمل الصقيـــع حتى -3 م˚.

ويقسم نخيل التمر حسب االحتياجات الحرارية إلى ثالثة أقسام رئيسة :

١	 األصناف	الطرية؛	وهي	األصناف	التي	تحتاج	إلى	وحدات	حرارية	من	١٢00-١400	وحدة	حرارية..

٢	 األصناف	نصف	الجافة؛	وهي	األصناف	التي	تحتاج	إلى	وحدات	حرارية	من	١500-١٧00	وحدة	حرارية..

3	 األصناف	الجافة؛	وهي	األصناف	التي	تحتاج	إلى	وحدات	حرارية	من	٢500-	3000	وحدة	حرارية	فأكثر..

الوحدات	الحرارية

كما يعد الضـــوء من العوامل الضرورية لحياة النبـــات فهو يلعب دوًرا 
رئيًســـا في بناء الكربوهيـــدرات التي هـــي المكون الرئيـــس للتمر، 
باإلضافـــة إلـــى الدور الذي يلعبه فـــي تركيب العديد مـــن المركبات 
الحيويـــة لشـــجرة النخيـــل. ويعـــد نخيـــل التمر مـــن األنـــواع المحبة 
للضـــوء، وال تســـتطيع النخلة تحقيـــق إثمار جيد فـــي المناطق التي 
تكثـــر فيها الســـحب والغيـــوم حتى لو توفـــرت االحتياجـــات الحرارية 
المناســـبة، حيـــث تميـــل النباتات إلـــى النمـــو الخضري واســـتطالة 
الســـاق بحًثا عن أشـــعة الشـــمس ويكون اإلنتـــاج ضعيًفـــا. لذا فإن 
زراعة أشـــجار النخيل على مســـافات مناســـبة تســـمح باالســـتفادة 
الكاملـــة مـــن الضوء، تعد مـــن العوامل الرئيســـة في زراعـــة النخيل 

وإنتاج محصـــول وفير بمواصفـــات جيدة.
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ب	-	رطوبة	الجو	واألمطار
تحتـــاج شـــجرة النخيـــل إلى جو جـــاف وصاٍف خالل فتـــرة التلقيح وكذلك أثناء نضـــج الثمار، إذ إن هطول األمطار مباشـــرة أو خالل ١٠ - ١٢ ســـاعة بعـــد عملية التلقيح 
يتســـبب في غســـل حبـــوب اللقاح مما يـــؤدي إلى انخفـــاض أو إخفاق فـــي عملية التلقيـــح. لذا ُينصح بإجـــراء عمليـــة التلقيح عندما يكـــون الجو صافًيـــا. ويتحمل 
نخيـــل التمـــر جفـــاف الجو وانخفاض الرطوبـــة الجوية إلى حـــد 5% كما هو الحال فـــي المناطق الصحراويـــة، بينما تؤدي زيادة الرطوبة النســـبية فـــي مناطق زراعة 

النخيـــل إلى حدوث اختالالت فســـيولوجية مثل تشـــطيب الثمار واســـوداد الذنـــب وتعفن الثمار. 

وعلـــى الرغـــم مـــن أن النخيل ينمو فـــي األماكن الرطبـــة إال أن إنتاج الثمـــار الجيدة تحتاج إلـــى قلة األمطار، وإلـــى مناٍخ جاٍف خـــالل فترتي التلقيح ونضـــج الثمار، 
فخـــالل فترة التلقيح يســـاعد ســـقوط األمطار والرطوبة العالية على انتشـــار مرض خيـــاس طلع النخيل )التعفن والخمـــج(، أو يعيق عملية التلقيح من خالل غســـل 
حبـــوب اللقـــاح، أمـــا فـــي مرحلتي الُرطب والتمـــر فقد تصاب الثمـــار بالتعفـــن والتخمر في حال حـــدوث ارتفاع الرطوبة النســـبية، ورغـــم أن النخيـــل يفضل الجفاف 
والحـــرارة المرتفعـــة، فإنـــه يجـــب أن تتوفر فـــي التربة دائما كميـــة من الرطوبـــة الكافية لنمو الشـــجرة واألزهار ولتطـــور الثمار ال ســـيما عند ارتفاع درجـــات الحرارة 
إلـــى مســـتويات عالية، وهـــذه الحالة يعبر عنهـــا بالمثل العربي المعـــروف )يعيش نخيل التمر حيـــث تكون أقدامه في الماء ورؤوســـه في نار الســـماء(. كما يمكن 

القيـــام ببعـــض المعامالت الزراعيـــة للتقليل من اآلثار الســـلبية الرتفاع الرطوبـــة واألمطار منها : 

١	 الزراعة	على	مسافات	مناسبة.	.

٢	 زراعة	األصناف	مبكرة	النضج	في	المناطق	التي	تنزل	فيها	األمطار	مبكًرا..

3	 تغطية	العذوق	بأغطية	ورقية	أو	بالستيكية	لحماية	الثمار	من	األمطار..

4	 خف	الثمار	بإزالة	عدد	من	الشماريخ	من	وسط	العذوق	للتهوية..

  

               

ت	-	الريــاح
تتمتـــع شـــجرة النخيـــل بقـــدرة كبيـــرة على تحمـــل الريـــاح ويرجع هـــذا إلى قوة 
ومتانـــة الجـــذع، حيـــث إنه مثبـــت فـــي التربة بواســـطة مجمـــوع جـــذري كثيف 
ومنتشـــر إضافة إلى مرونة ومتانة الســـعف وقـــوة التصاقه بالجـــذع. وبالرغم من 
هـــذه القدرة علـــى التحمـــل، تبقى للريـــاح الشـــديدة والعواصف تأثيـــرات ضارة 
علـــى النخيل حيث قد تتســـبب في إســـقاط النخيـــل الطويل الضعيف المســـن، 
كمـــا يمكـــن أن تتســـبب أثنـــاء نمو ونضـــج الثمـــار في إنتـــاج تمر جـــاف منخفض 
ا. كمـــا أن الرياح  الجـــودة. أمـــا تأثيرهـــا على عمليـــة التلقيـــح فيبقى محدود جـــدًّ
الشـــديدة المحملـــة باألتربـــة والرمل قد تحـــدث خدوًشـــا في الثمار تـــؤدي إلى 
ســـرعة جفافها أو إنتاج ثمار بمواصفـــات رديئة، هذا باإلضافة إلـــى أن هذه الرياح 
قـــد تكون محملـــة بالحشـــرات واألكاروس وباألخص حلم الغبـــار )الغبيرة( وكذلك 
جراثيم األمراض مثل اللفحة الســـوداء، كما تســـاعد زيادة الريـــاح على رفع معدل 

عمليـــة النتـــح مما يـــؤدي إلى حـــدوث جفاف على مســـتوى جريـــد النخلة.



دليل رعاية النخلة

١0

١.٢.	التربة
يمكن ألشـــجار النخيـــل أن تنمو فـــي كافة أنـــواع التربة، فهـــي تتحمل قلوية 
التربـــة وملوحتهـــا مـــا ال يتحمله غيرها مـــن األشـــجار، ولها مـــن الخصائص ما 
يوفـــر لها القـــدرة على النمـــو واإلثمار التجـــاري المربح في أنـــواع متعددة من 
األراضـــي ما بيـــن الرملية الصرفـــة والطينية الثقيلـــة، إال إنها تزدهـــر أكثر في 
ا وأغـــزر محصواًل  التربـــة الزراعيـــة الخفيفـــة والعميقة، حيـــث تكون أســـرع نموًّ

منها فـــي التربة الطينيـــة الثقيلة. 

مواصفات	التربة	المالئمة	لزراعة	النخيل	وإنتاج	التمور	:

مالءمـــة عمـــق وقـــوام التربـــة لتمكيـــن الجـــذور مـــن النمـــو واالمتداد 	 
الطبيعـــي المتصاص العناصـــر الغذائية الالزمة والميـــاه الموجودة في 

األرض. باطن 

احتواؤهـــا على العناصر الغذائيـــة الالزمة للنمو واإلثمار ســـواء العناصر 	 
الصغرى. أو  الكبرى 

ذات قابليـــة لالحتفـــاظ بكميـــات مناســـبة مـــن الرطوبة الالزمـــة إلمداد 	 
األشـــجار باحتياجاتهـــا المائية ولتمكيـــن  الجذور من امتصـــاص العناصر 

الغذائية.

تحتـوي علـى نسـبة من المواد العضويـة )بقايا النباتـات المتحللة والمواد 	 
الخصائـص  تحسـين  فـي  لدورهـا  المتحللـة(  الحيوانـات  مـن  المتحللـة 
المتماسـكة  التربـة  تفكيـك  خـالل  مـن  للتربـة  والكيميائيـة  الفيزيائيـة 

الخفيفـة. الرمليـة  التربـة  تماسـك  علـى  والمسـاعدة  الثقيلـة 

تربـــة ذات ملوحـــة منخفضـــة )أقـــل مـــن ٤ ديســـمنز لـــكل متـــر( ودرجة 	 
حموضـــة قليلـــة القلويـــة )حوالـــي 8(.

جدول	)١(	أهم	أنواع	التربة	ومواصفاتها	وطرق	تحسينها

طرق تحسين وإصالح التربة المواصفات نوع التربة

إضافة رمل خاٍل من الملوحة و سماد عضوي قديم متحلل لتخفيف التربة
و تحسين تهويتها و نفاذيتها للمياه

ذات محتوى عاٍل من الطينبطيئة النفاذية ورديئة التهوية

١-	الطينية	الثقيلة
إنشاء شبكة صرف للتخلص من مياه الري الزائدة لخفض مستوى الماء األرضي إلى الحد 

المطلوب لتحسين التهوية و النفاذية
ارتفاع مستوى الماء األرضي مما يؤدي إلى زيادة ملوحة أو قلوية التربة

غسيل التربة إما غسيل سطحي إذا كانت الملوحة في الطبقات العليا أو غسيل جوفي
إذا كانت في الطبقات السفلى

وجود أمالح بيضاء مزهرة على سطح التربة ٢-	الملحية

إضافة جبس زراعي لخفض درجة قلوية التربة وجود أمالح بنية مزهرة على سطح التربة 3-	القلوية

إضافة السماد العضوي المتحلل لتحسين بناء التربة و لتعويض نقص العناصر الغذائية قوام رملي وجيدة التهوية والنفاذية 4-	الرملية

إضافة السماد العضوي القديم المتحلل الذي يحسن من بناء التربة ونفاذيتها والتهوية 
الجيدة

تعجن التربة عند زيادة ماء الري أو شدة التماسك عند الجفاف 5-	الجيرية

يمكــن تحســين خصائــص التربــة عبــر إضافــة المــواد العضويــة المتحللــة لتحســين بنــاء التربــة و لتعويــض نقــص العناصــر الغذائيــة فــي حالــة األراضــي الرمليــة   
ــة  ــة وتحســين تهويتهــا ونفاذيتهــا فــي حال الخفيفــة أو اضافــة رمــل خــاٍل مــن الملوحــة و ســماد عضــوي قديــم متحلــل، حيــث يعمــالن علــى تخفيــف تماســك الترب

ــة. ــة الثقيل ــي الطيني األراض
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3	.١.	أهم	أصناف	التمور	المنتشرة	في	مناطق	اإلنتاج	بالمملكة	العربية	السعودية

جدول	)٢(	أهم	أصناف	التمور	المزروعة	في	مناطق	المملكة	

أهم األصناف المزروعة المنطقة

عجوة، عنبرة، الصفاوي، روثانة، برني، الربيعة، الشلبي، لونة مساعد المدينة	المنورة

مشوك، الملتبن، اللبان، الخضري، الربيعة، صفري مكة	المكرمة

سلج، منيفي، نبتة سيف، نبتة سلطان، خضري، دخيني، خالص، أم الخشب، مسكاني، روثانة، صقعي، مكتومي  الرياض

سكري أصفر، سكري أحمر، شقراء، خالص، نبتة علي، ونان، رشودية، صقعي القصيم

خالص، شيشي، رزيز، خنيزي، شبيبي، غر، هاللي، وصيلي، شهل، أم رحيم، خصاب، برحي، بكيرة. الشرقية

بياض، مواكيل، صيغة، برني نجران

صفري، برني، الشكل، سري، بديرة عسير

صفري الباحة

حلوة، حسينية، بويضاء خذماء الجوف

حلوة، الكسبة، الرخيمي، فنخاء، صويرية، الرشودي حائل

حلوة، برني تبوك

صفري، خضري جازان

حلوة، فنخاء، صفراء، كسبة، مكتومي الحدود	الشمالية
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