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االشراف العام

د	سليمان	بن	علي	الخطيب

مدير	عام	االدارة	العامة	للثروة	النباتية.

التقديم الفني والمراجعة العلمية

١	 م/	عبدالعزيز	الشريدي	مستشار	وكيل	الوزارة	للزراعة..

٢	 د.	ســـلمان	بـــن	عبـــد	الرحمـــن	الســـديري	عضـــو	مجلـــس	إدارة	المركـــز	.
الوطنـــي	للنخيـــل	والتمـــور.

3	 م/	عبدالله	الحوتان	نائب	مدير	عام	االدارة	العامة	للثروة	النباتية..

4	 د.	عبد	اللطيف	بن	علي	الخطيب	جامعة	الملك	فيصل.

5	 م/	موسى	عسيري	مدير	عام	برنامج	مكافحة	سوسة	النخيل	الحمراء..

٦	 م/	منصور	البليخي	كبير	أخصائيين	باإلدارة	العامة	للثروة	النباتية..

والشكر الموصول للزمالء أعضاء فريق العمل بمشروع التركيبة المحصولية على 
ما بذلوه من جهد في مراجعة وإضافة بعض التعديالت القيمة على هذا الدليل.

جهة اإلشراف

اإلدارة	العامة	للثروة	النباتية.

المتعاونون

شركة بالديوم المحدودة لالستشارات من خالل فريقها الفني المتكون من:

	 الدكتور	يوسف	الفهيد:	مدير	مشروع	مكافحة	سوسة	النخيل	الحمراء.	

	 د.	أحمد	عبد	الرحيم	ليله	مدير	مشروع	التركيبة	المحصولية	

	 الدكتور	مروان	جدوع	:	رئيس	الفريق	الفني	لمشروع	مكافحة		
الحمـــراء. النخيـــل	 سوســـة	

	 الدكتور	محمد	جيطان:	مدير	مشروع	التركيبة	المحصولية.	

	 الدكتور	زكريا	مسلم:	خبير	فني.	

	 األستاذ	الدكتور	بوزيد	نصراوي:	خبير	فني.	

	 المهندس	حمدة	الشابي:	مستشار	فني.	

	 الدكتور	أحمد	إسماعيل:	مستشار	فني.	

	 المهندس	محمد	صابر	الزين:	مستشار	فني.	

	 المهندس	وسيم	بالصادق:	مستشار	فني.	

	 المهندس	عماد	شاهين:	أخصائي	الوقاية	النباتية.	

	 المهندس	فخري	المشاهرة:	أخصائي	الوقاية	النباتية.	

	 المهندس	عبدالملك	العاشوري:	أخصائي	الوقاية	النباتية.	

	 المهندس	محمد	الناصر	الرابحي:	أخصائي	الوقاية	النباتية.	

	 المهندس	صبري	السايس:	أخصائي	الوقاية	النباتية.	

	 التصميم	واإلخراج	:	عبدالعزيز	راشد	الراشد	
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تعد النخلـــة مصدر خير وبركـــة فضلها الله   

تبـــارك وتعالى على غيرهـــا من الشـــجر حيث ورد 

ذكرها فـــي أكثر من ٢٠ موضًعا فـــي القرآن الكريم 

قـــال تعالى: )وفي	األرض	قطـــع	متجاورات	وجنات	

مـــن	أعنـــاب	وزرع	ونخيـــل	صنـــوان	وغيـــر	صنـــوان	

يســـقى	بمـــاء	واحد	ونفضـــل	بعضهـــا	على	بعض	

فـــي	األكل	إن	فـــي	ذلـــك	آليـــات	لقـــوم	يعقلون(	

»الرعـــد4«. فتزداد النخلـــة بذلك تشـــريًفا وتكريًما، 

وتتبـــوأ منزلـــة عاليـــة بين بقيـــة األشـــجار. كما ورد 

ذكر النخلة أيضـــا في مواضع كثيـــرة من األحاديث 

النبويـــة الشـــريفة، حيـــث أوصانا النبـــي صلى الله 

عليـــه وســـلم وحثنـــا علـــى زراعتهـــا والعنايـــة بها 

)أكرمـــوا	عمتكـــم	النخلـــة(. وإلى جانب ذلـــك، فإن 

العناية بالنخلـــة تتبوأ أولوية كبيرة في السياســـة 

الزراعيـــة فـــي المملكـــة العربية الســـعودية حيث 

ا في الهرم الغذائي لألجيال  تشكل عنصًرا أساســـيًّ

فـــي الحاضر والمســـتقبل، كمـــا أنها تتميـــز بكونها 

ذات أهميـــة وتقديـــر لـــدى كل فئـــات المجتمـــع 

وباألخـــص العاملين في قطـــاع النخيل. وفي هذا 

التوجـــه، حرصت الجهات المختصة فـــي وزارة البيئة 

والميـــاه والزراعـــة والمتمثلـــة فـــي اإلدارة العامة 

للثـــروة النباتيـــة علـــى تعزيـــز الجهـــود الوطنيـــة 

الراميـــة إلـــى المحافظـــة على المـــوروث الوطني 

للنخيـــل بإنتاج هـــذا الدليـــل التطبيقـــي الحقلي 

الشـــامل لعمليـــات خدمـــة ورعايـــة النخلـــة خالل 

مراحـــل نموها الخضرية والثمريـــة، ومتناواًل األبواب 

الرئيســـة التي تشـــمل تباًعـــا المتطلبـــات البيئية 

للنخيـــل )الحـــرارة، رطوبـــة الجـــو، األمطـــار والتربة( 

واإلكثـــار الخضري بالفســـائل واألنســـجة وإنشـــاء 

المـــزارع ومتطلبـــات الـــري والتســـميد والعمليات 

الزراعيـــة )خف الثمـــار، التدلية، التقويـــس، التكريب، 

التلقيـــح، القطـــاف، التعبئـــة والتخزيـــن،...( وكذلك 

أهـــم اآلفـــات واألمـــراض واألكاروس التي تصيب 

النخلـــة. لذلك تم إعداد هذا الدليـــل الحقلي بحيث 

يكون بشـــكل ســـلس ومبســـط، مع الحرص على 

احتوائـــه على أفضل الممارســـات العملية الحديثة، 

لكونه يســـتهدف كل الفئـــات المعنية في التعامل 

مـــع النخلـــة مـــن مهندســـين وفنييـــن ومزارعيـــن 

ومهتميـــن بالموضـــوع بصفة عامة، آمليـــن أن تعم 

الفائـــدة جميع مزارعـــي نخيل التمر فـــي المملكة 

العربيـــة الســـعودية، وفـــي جميـــع أقطـــار الوطن 

العربـــي، والعالـــم أجمع.    

المقدمة





المتطلبات
البيئية للنخيل

  البـــاب األول
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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..

الضــوء

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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الباب األول

		
	

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.
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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 الطين بطيئة 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





اإلكثــــــار
وإنشـاء البستـان

  الباب الثاني
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٢. إكثار النخيل وإنشاء البستان  

٢.	١	اإلكـثــــار	
تتعـــدد طرق إكثار أشـــجار النخيل ويكون ذلك بواســـطة البذور )التكاثر الجنســـي(، وهي طريقـــة قديمة وغير مرغوب فيهـــا لكونها تنتج أصناًفا غيـــر معروفة وغير 

اقتصادية غالًبا، أو عن طريق الفســـائل والراكوب أو زراعة األنســـجة )التكاثر الخضري أو الالجنســـي(.

طرق	اإلكثار	للنخيل

٢.	١.	١.		اإلكثار	بالبذور
تتـــم عمليـــة اإلكثار الجنســـي بزراعـــة البذور المأخوذة مـــن الثمار لتزرع في أكياس بالســـتيكية معدة للغرض، أو مباشـــرة فـــي التربة بعمق حوالي ٢.5-3 ســـم مع 
توفيـــر درجـــة الحـــرارة العالية وتهويـــة التربة، وذلك في ســـطور تبعد عن بعضها ٢5 ســـم. كمـــا يلجأ البعض مـــن المزارعين في قطـــاع التمور إلى هـــذه الطريقة 

وذلـــك لســـهولة الزراعة وقوة اإلنبـــات، غير أن هـــذه الطريقة في اإلكثار تتســـم بالكثير من المشـــاكل والنقائص.

		عيوب	اإلكثار	بالبذور

عدم تطابق صفات النبات الناتج مع الشجرة األم من الناحية الوراثية، حيث يترتب عليها اختالفات كثيرة في الشكل أو الحجم أو اللون.	 

الثمار في غالبها تكون رديئة وال تصلح للتسويق. 	 

صعوب التفرقة بين األشجار الذكرية واألنثوية حتى موعد اإلثمار، مما يؤدي إلى ضياع الوقت طوال فترة الزراعة.	 

تأخر الدخول في اإلثمار عن النخيل المزروع بالفسائل، حيث تدخل األشجار الناتجة في طور اإلنتاج في حدود  7-١٠ سنوات.	 

٢.	١.	٢.	اإلكثار	بالفسائل
تعـــد طريقة اإلكثـــار الخضري وخاصـــة المتعلقة بالفســـائل األكثر شـــيوًعا وتـــداواًل واعتماًدا 
لـــدى مزارعـــي النخيل، كمـــا تتميز هـــذه الطريقة فـــي اإلكثار بمـــدى تطابق أشـــجار النخيل 

الناتجـــة مع النباتـــات األم في جميـــع صفاتها وخصائصهـــا الوراثية. 

		مواعيد	فصل	وزراعة	الفسائل

منتصف فبراير حتى منتصف مايو. . ١

أول سبتمبر حتى منتصف نوفمبر.. ٢

		إعداد	الفسيلة	قبل	الفصل 

اختيـــار فســـائل خالية مـــن األمراض واآلفـــات )العمر ٢ - ٤ ســـنوات، القطـــر أكثر من 3٠ . ١
ســـم، الوزن أكثر مـــن ٢٠ كيلوجراًما(.

تربيـــة عدد محدد من الفســـائل حـــول النخلة األم )٢ - 3 فســـائل(، كمـــا أن العدد يعد . ٢
ـــا يتعلق بالنـــوع والطلب عليه. موضوًعا اقتصاديًّ

تنتخب الفسائل الناضجة أو القابلة للفصل .. 3

قبـــل موعـــد الفصـــل بحوالي شـــهرين يفضل تجهيـــز مـــكان الفصل، وذلـــك بتنظيف . ٤
قواعـــد األوراق القديمة على الفســـيلة، ويفتح مكان الفصل ثم توضـــع )تكوم( التربة 

حول الفســـائل المختارة للمســـاعدة علـــى تكوين مجموع جـــذري قوي .    
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		األدوات	الالزمة	لفصل	الفسائل

 العتلة )الهيب(، المسحات، المنجل، القادوم، القفازات، الحبال )صورة	١	أ(	، عربة صغيرة، فأس )صورة	١	ب(.

		خطوات	فصل	الفسائل

اختيـــار الفســـيلة المعـــدة للزراعـــة بمواصفـــات مناســـبة، بحيث تكون . ١
خالية مـــن األمـــراض واآلفات )صـــورة ٢(.

ربط الســـعف بطريقة هينة مـــن المنتصف قبل فصل الفســـيلة لكيال . ٢
يتعرض قلب الفســـيلة ألشعة الشـــمس المباشرة )صورة 3(.

تقليـــم األوراق بحيـــث ال يبقى ســـوى صفين من جريد الفســـيلة حول . 3
القلـــب لحماية البرعـــم الطرفي »منطقـــة النمو«، كمـــا ُتقص أطراف 

ســـعف الفســـيلة وال يبقى منه ســـوى الثلث )صورة ٤(. 

١	-	ب١	-	أ
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		طريقة	الفصل

إزالة التربة من حول الفسيلة المراد فصلها حتى تظهر منطقة االتصال باألم )صورة 5(.. ١

فصــل الفســيلة بواســطة العتلــة )الهيــب( مــن خــالل وضــع حــد العتلــة عنــد منطقــة االتصــال بيــن الفســيلة والنخلــة األم وُتحــّرك مــع الضــرب الخفيــف حتــى . ٢
تنفصــل الفســيلة )صــورة ٦(.

اجتثاث الفسيلة بشكل صحيح، ويجب أن يكون سطح القطع )الفطيم( أملَس ونظيًفا وبأقل مساحة ممكنة حتى ال تتعرض الفسيلة للتعفن )صورة 7(.. 3

بعد الفصل، يجب المحافظة على أاّل ترتطم الفسيلة باألرض وذلك لتجنب أي شروخ في الجمارة مما يؤدي إلى موتها. . ٤

تشذيب الجذور الجافة وإزالة المجروحة والمتهتكة.. 5

ــد و/. ٦ ــس معتم ــري مالم ــد حش ــة األم بمبي ــى النخل ــع عل ــكان القط ــيلة واألم، ورش م ــى الفس ــة عل ــية الفطري ــدات النحاس ــد المبي ــل بأح ــكان الفص ــر م تطهي
أو تعفيــره بمــادة الكبريــت ثــم تغطيــة مــكان الفصــل بالتربــة مباشــرة بعــد الفصــل حتــى ال تكــون عرضــة لإلصابــة بسوســة النخيــل الحمــراء، ويفضــل تغطيــة 
مــكان الفصــل علــى الفســيلة بعجينــة بــوردو حتــى ال تتعــرض للتعفــن )وللمزيــد مــن المعلومــات عــن المبيــدات يمكــن الدخــول علــى موقــع وزارة البيئــة والميــاه 

.)>https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/oldblock.aspx< والزراعــة 

تنقــل الفســائل المنفصلــة حديًثــا برفــق إلــى مواقــع زراعتهــا مباشــرة، وفــي حــال تعــذر ذلــك توضــع الفســائل فــي أماكــن مظللــة مــع لــف جذورهــا بخيــش ُمنــّدى . 7
بالمــاء حتــى موعــد زراعتهــا مــع الحــرص علــى أاّل تتأخــر الزراعــة عــن أســبوع.

صورة	)4(	إزالة	التربة	من	حول	الفسيلةصورة	)3(	ربط	جريد	الفسيلةصورة	)٢(	إختيار	الفسيلة	المعدة	للزراعة

صورة	)٦(	فصل	الفسيلة	عند	منطقة	اإلتصالصورة	)5(	قص	سعف	الفسيلة	من	األطراف
بالنخلة	األم	بإستخدام	الهيب

صورة	)٧(	فسيلة	بعد	فصلها	توضح	منطقة
إتصالها	بالنخلة	األم

خطوات فصل الفسائل من النخلة األم

١

4

٢

5

3

٦

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/oldblock.aspx
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		مواصفات	الفسائل	المعدة	للزراعة

الحـــرص علـــى أن تكون الفســـيلة التـــي اختيرت من صنـــف جيد يمتـــاز بجودة ثماره وســـرعة نموه، ويفضـــل اختيار الفســـائل وقت وجـــود الثمار علـــى النخلة األم 
وذلـــك للتأكـــد من مواصفـــات الصنف المطلـــوب )صورة 8(. ومـــن أهم الشـــروط التي يجـــب توافرها في الفســـائل المعدة للزراعـــة موضحة في الجـــدول )3(.

إختيار	الفسائل	ذات	المواصفات	المناسبة	لفصلها	وزراعتهامشتل	لتربية	فسائل	نخيل

فصل	الفسيلة	بإستخدام	الهيبربط	الفسيله	من	المنتصف	قبل	فصلها

خطوات فصل الفسائل من المشتل
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جدول	)3(	مواصفات	الفسائل	المعدة	للزراعة	

الشروطالوصف

الحالة	الصحية	
خالية من األمراض واآلفات وليس فيها تجاويفللفسائل

3-٤ سنوات بجانب األم عمر	الفسيلة

وزن/	قطر	الفسيلة
ال يقل عن ٢٠ كلغ/ ال يقل عن 3٠ سم

)تختلف حسب الصنف(

المجموع	الجذري
جيد وقوي وسليم وخاٍل من
األمراض الفطرية والنيماتودا

3.١.٢	اإلكثار		بالرواكيب	)الفسائل	الهوائية(
هـــي عبـــارة عن فســـائل هوائيـــة تتكون على جـــذع النخلـــة بارتفـــاع حوالي    
٠.5-3 أمتـــار من ســـطح التربة )صـــورة 9(، وتكون الحاجة للتكاثـــر بهذه الطريقة 
عندمـــا تكـــون األمهـــات قليلة اإلنتـــاج للفســـائل، غيـــر أن هـــذه الطريقة من 
اإلكثـــار ليســـت محبـــذة وغير مجديـــة وبالتالي غيـــر متداولة بشـــكل كبير في 
المملكـــة، وقلمـــا تســـتخدم الرواكيب فـــي إكثـــار النخيل وخصوًصـــا في حال 
توفـــر الفســـائل االعتيادية لـــدى المزارعين نظرا لكثـــرة عيوبهـــا وأضرارها، لذا 
يجـــب إزالة الرواكيـــب وأاّل تترك حتى ال تضعف النخلة األم بســـبب اســـتنزافها 
للمـــواد الغذائيـــة ولكونها أيًضـــا تمثل مكاًنـــا مفضاًل لإلصابـــة باآلفات وخاصة 

الحمراء. النخيل  سوســـة 

		طريقة		فصل	الرواكيب	عن	األم

لـــف منطقـــة اتصـــال الراكوب باألم بواســـطة كيس بالســـتيكي شـــفاف . ١
)صـــورة ١٠( ويربـــط بإحـــكام ويوضـــع فـــي تربة صناعيـــة )بتمـــوس( ويبلل 
بالمـــاء كل أســـبوع أو أســـبوعين، ويترك الكيس عـــادة لفترة ٤-٦ أســـابيع 
ا عند قاعـــدة الراكوب ومن ثم  إلـــى حين تكويـــن المجموع الجـــذري تدريجيًّ

الفصل. الكيـــس وتبدأ عمليـــة  يرفع 

يفصـــل الراكـــوب - فـــي الربيـــع أو أواخـــر الخريـــف - ويوضع فـــي وعاء أو . ٢
صندوق خشـــبي يحتوي على طمي وســـماد عضوي وُيـــروى على فترات 

متقاربة حتـــى يكتمل تكـــّون الجذور.

ُيـــرش مكان فصـــل الراكـــوب عن الشـــجرة األم بمبيـــد حشـــري معتمد أو . 3
ُيعّفـــر بمـــادة الكبريت وُيغطـــى بالطين.

صورة	)8(	فسائل	نخيل	معدة	للزراعة
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		أضرار		الرواكيب

- ُتنافس الرواكيب النخلة األم على الماء والغذاء مما يؤثر على إنتاجية النخلة.
- احتمالية سقوط الرواكيــب بفعل الريــاح ويخــرج مــن مــكان اتصالهــا بالنخلــة األم كيرمونــات تكــون جاذبــة لبعــض اآلفــات خاصــة سوســة النخيــل الحمــراء.

صورة	)١0(	لف	الراكوب	بكيس	بالستيكي	شفافصورة	)9(	راكوب	متصل	بالنخلة	األم

4.١.٢		اإلكثار	باستخدام	أشجار	النخيل	الكبيرة	)النقائل	/	الجثايث(
تعـــد أمهـــات النخيـــل أو النقائل إحدى وســـائل اإلكثـــار للنخيل إلنشـــاء مزارع 
جديـــدة أو إضافـــة أنـــواع مرغوب فيهـــا، كما تتميـــز النقائل في اإلنتـــاج المبكر 
فـــي الســـنة التاليـــة لنقلهـــا نظـــًرا لتقدمها النســـبي فـــي العمـــر مقارنة مع 
الفســـائل االعتيادية أو فســـائل األنســـجة، كما تســـتخدم هـــذه الطريقة من 

أجـــل تجميل الحدائـــق والشـــوارع العامة.

		الخطوات	المتبعة	في	قلع	وزراعة	النقائل

توضع إشارة - قبل النقل - على الشجرة للداللة على االتجاه الشمالي . ١
لها، وذلك بقصد المحافظة على االتجاه نفسه بعد الغرس.

يزال سعف النخيل ويترك حوالي 7 إلى ١٠ سعفات وتربط القمة من أعلى . ٢
وتلف بالسعف، وذلك لحمايتها من التأثيرات الخارجية والمناخية.

تزال التربة بعمق 3٠ سم حول ساق الشجرة على شكل دائرة يصل قطرها . 3
إلى حدود ١.5 متر )حسب حجم الساق(.

الداخل . ٤ باتجاه  7٠ سنتيمتر ويتوسع  الدائرة بعمق  يحفر خندق خارج هذه 
لتكوين الكتلة الترابية حول جذع النخلة.

تقتلـــع النخلـــة بعـــد إحاطتهـــا بهيـــكل حديدي خـــاص بواســـطة رافعة . 5
ذلك. علـــى  قـــادرة  كبيرة 

توضـــع النخلة فـــور اقتالعها في الشـــاحنة التي ســـتنقلها إلـــى أماكن   . ٦
الغـــرس مع  الحـــرص على لف الجـــذور بالخيـــش  المبلل. 

تحفر حفـــرة بحجم أكبر من حجـــم الكتلة الترابية المحيطـــة بجذع النخلة، . 7
ويفضـــل أن تكون أبعادها: ١.5-٢ متر قطـــر x ١.5-٢ متر عمق.

تحضير مخلوط التربة المناسب المتكون من 3٠% طمي و7٠% من الرمل.. 8

إزالة الخيش واألسالك من حول الجذور.. 9

تغـــرس النخلة فـــي الحفرة المعدة لها بشـــكل عمودي أو بشـــكل مائل . ١٠
قليـــاًل باتجاه معاكس التجاه الريـــاح وبعمق أكبر مما كانـــت عليه بمقدار 
٠.5٠ إلـــى ١ متـــر، وذلك بقصـــد تثبيتها وتمكينهـــا من مقاومـــة الرياح، ثم 
يوضع مخلـــوط التربة المجهز مســـبًقا حول جـــذع النخلة وتضـــاف التربة 
إلـــى حين الوصـــول إلى مســـتوى الكتلـــة الترابيـــة، وتـــدك التربة حول 
الجـــذور وذلك إلزالة الجيـــوب الهوائية، ثـــم تروى النخلة حســـب االحتياج.

إذا كانـــت عمليـــة نقـــل الجثايـــث فـــي الصيـــف، يحبـــذ تغطيـــة األرض . ١١
المحيطـــة بالنخلـــة بســـعف النخيـــل لتفـــادي التبخـــر والمحافظة على 

رطوبـــة عاليـــة فـــي التربة.
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5.١.٢		اإلكثار	باستخدام	زراعة	األنسجة
 تعـــد زراعة األنســـجة إحدى طرق اإلكثـــار الخضري، حيث تســـتخدم فيها زراعة 
الخاليـــا النباتيـــة إلنتـــاج نباتـــات أو ســـالالت جيدة مشـــابهة لـــألم وخالية من 
األمـــراض وخصوًصا األمراض الفيروســـية. وتعتمـــد تقنيات الزراعة النســـيجية 
علـــى زراعـــة أجزاء نباتيـــة معينة تحت ظـــروف معقمة في بيئـــة صناعية داخل 
أنابيـــب خاصـــة ومعقمـــة ولفتـــرة محـــددة حتـــى يســـتجيب النســـيج أو الجزء 
النباتي إلعطـــاء نموات خضرية. وعـــادة تمر تقنية زراعة األنســـجة بعدة مراحل 
ابتـــداًء مـــن فصل النســـيج من النبـــات األم وزراعتـــه على البيئـــة المغذية إلى 
مرحلـــة الحصول علـــى نباتات كاملـــة لها القـــدرة على النمو فـــي الحقل تحت 

الطبيعية. البيئيـــة  الظروف 

		مزايا	استخدام	زراعة	األنسجة

اإلنتاج المكثف والسريع للبادرات بنوعيات جيدة.. ١
حفظ التراكيب الوراثية للنخيل ذات الصفات الممتازة.. ٢
نســـبة النجاح عند الزراعة وأثنـــاء النمو مرتفعة مقارنة بالفســـائل المزروعة . 3

التقليدية. بالطرق 
الحصول على فسائل خالية من األمراض الفطرية واآلفات.. ٤
ســـهولة نقل وتـــداول الفســـائل المنتجـــة بالزراعة النســـيجية إلى مختلف . 5

المناطق وذلـــك نظًرا لصغـــر حجمها.

٢.٢.			إنشاء	البستان	)إنفوجرافيا	١(

إن إنشـــاء بســـاتين النخيل باالعتماد على األســـس العلمية يعـــد مرحلة مهمة 
وأساســـية نحـــو تطوير زراعة وإنتـــاج التمـــر، ولتحقيق ذلك يجـــب تطبيق جملة 

من الحـــزم الفنية والتقنيـــة التالية:

٢.٢.	١		اختيار	األرض	
ا قبل  تعـــد عمليـــة تحليـــل التربـــة وباألخص ملوحـــة وقلويـــة التربة مهمة جـــدًّ
زراعة فســـائل النخيـــل، وذلك للتعـــرف على قوامهـــا ومحتوياتها مـــن العناصر 
الغذائيـــة وكذلك صفاتهـــا الفيزيائية والكيمائية األخـــرى، باإلضافة إلى التأكد 
مـــن جاهزيـــة مصدر مياه الـــري ألن الماء من أهـــم العوامل المحـــددة لطبيعة 
النشـــاط الزراعـــي، حيث يفضـــل أن يكون مصـــدر الـــري ثابًتا وأن تكـــون مياه 

الـــري صالحة لزراعـــة النخيل.

		إعداد	األرض	للغرس	والتخطيط 

١  تجهيز	شبكة	الري 

 تعـــد عملية تجهيز شـــبكة الري )صـــورة ١١( من العمليات المهمـــة في التحضير 
إلنشـــاء بســـتان النخيل، وُيختار نظام الري وُينفذ حســـب طريقـــة الري المتبعة 
فـــي المنطقـــة، وأيًضـــا على حســـب عـــدة عوامـــل أخـــرى؛ منها على ســـبيل 

المثـــال: نـــوع التربة، نوع الميـــاه، والعوامل الجوية الســـائدة فـــي المنطقة. 

٢  حفر	الجور	وتحديد	أبعاد	الزراعة

تحـــدد مواقع جـــور الزراعة علـــى األبعاد المناســـبة )صورة ١٢( من خـــالل عملية 
التخطيـــط قبل الزراعة لترك المســـافة الكافية بين األشـــجار بحيث تســـمح لها 
بالتهويـــة ودخول أشـــعة الشـــمس وتخفيف الرطوبة ومنع تشـــابك األشـــجار، 
وبالتالـــي ســـهولة فـــي القيـــام بالعمليـــات الزراعية والكشـــف عـــن األمراض 
والحشـــرات. ويجب حفر الجور بما يتـــالءم مع حجم قواعد الفســـائل، لذا يفضل 

١x م . ١x أن تكـــون أبعاد الجـــورة ١
 

3  تجهيز	مخلوط	التربة

ُيســـتبدل التـــراب الناتـــج مـــن الحفر بخلطـــة مكونة مـــن ١ جزء طمـــي + ٢ جزء 
رمل )صـــورة ١3 أ ، ب( إذا كانـــت التربة طينية، و٢جزء طمي+١جـــزء رمل إذا كانت 
التربـــة رملية، وفـــي حالة عدم توفر الطمي أو الرمل تســـتخدم تربة ســـطحية 
نظيفـــة بعـــد خلطها بمـــا يعادلها من ســـماد عضـــوي قديم متحلـــل، ويفضل 
إضافة من ١ -٢  كجم ســـوبر فوســـفات و٠.5 كيلوجرام مـــن الكبريت يخلط جيًدا 
مـــع التربة فـــي الجورة و 5.. كيلوجرام ســـلفات نشـــادر و5.. كيلوجرام ســـلفات 

بوتاسيم.
   

٢.٢.٢		أبعـاد	الغـرس
يلجأ كثيـــر من مزارعي النخيل إلـــى غرس أكبر عدد من الفســـائل في مزارعهم 
دون مراعـــاة المســـافة الالزمة بين األشـــجار ممـــا ينعكس ضرره علـــى اإلنتاج 
ـــا بزراعة النخيل على أبعـــاد 8 ×8 إلى ١٠ ×  وصفـــات الثمار والخدمة، وينصح حاليًّ

١٠ متر على حســـب صنف النخيـــل )صورة ١٤(.
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صورة	)١٢(	حفر	الجور	قبل	الزراعةصورة	)١١(	تركيب	شبكة	الري

صورة	)١3	أ	،	ب(	تجهيز	مخلوط	التربة	من	الرمل	)أ(	ومن	السماد	العضوي	)ب(

صورة	)١4(	أبعاد	غرس	النخيل

خطـــوات تجهيـــز األرض للزراعـــة

١٢

3

بأ
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3.٢.٢	تحديد	األصناف	وموعد	الزراعة	المناسبة

		

أ.	تحديد	األصناف

يعد اختيار الصنف عملية مهمة في إنشـــاء البســـتان، حيث يجب زراعة األصناف 
المناســـبة والتي تعطـــي إنتاًجا وفيًرا ومرغوًبا في الســـوق مـــن حيث المذاق 
والشـــكل وســـرعة الدخـــول في اإلنتاج حســـب الظـــروف المناخيـــة للمنطقة، 
وأن يكـــون مصدر األصنـــاف موثوًقا به مـــن حيث مطابقة األصناف وســـالمتها 
من األمراض والحشـــرات خاصة سوســـة النخيل الحمراء، وأاّل تســـتعمل فسائل 
منتجـــة من مـــزارع مصابـــة ومـــن مناطق وجـــود سوســـة النخيل الحمـــراء، مع 
ضـــرورة أن ُيزرع صنفـــان أو ثالثة في البســـتان الواحد، وأاّل ُتـــزرع أصناف كثيرة 
مختلفـــة فـــي المزرعـــة الواحـــدة خاصـــة إذا كانت متباينـــة في موعـــد النضج 

ريها. برامج  الختـــالف  وذلك 

																

ب.	موعد	الزراعة	
يرتبط موعد زراعة النخيل بموعد فصل الفسائل حيث تكون الزراعة على فترتين :

	 خالل	أشهر	فبراير	ومارس	وأبريل.		

	 خالل	أشهر	سبتمبر	وأكتوبر	ونوفمبر.	

4.٢.٢	اختيار	الفحول	

ا لضمـــان الحصـــول على  تعـــد عمليـــة اختيـــار الفحـــول الممتـــازة مهمـــة جـــدًّ
الكميـــة المطلوبـــة من اللقـــاح  وبنوعية جيدة، وأن تزرع في البســـتان بنســـبة                          
٤ - ١٠ % مـــن العدد اإلجمالـــي للنخيل في المزرعة، ويكفي فحـــل واحد لتلقيح 
٢٠ إلـــى ٢5 نخلـــة، كمـــا يجب أن ُيـــزرع نوعان مـــن الفحول أحدهمـــا مبكر واآلخر 
متأخـــر التزهيـــر، حيـــث إن أفضـــل الفحول مـــا كانت أعمارهـــا بين ١٠ و 5٠ ســـنة، 
كمـــا يجب توزيع هـــذه الفحول عند الزراعة فـــي مواقع مناســـبة باتجاه هبوب 
الريـــاح خاصة على مســـتوى  أطراف البســـتان وفـــي الوســـط، ويمكن كذلك 
جمعها في مربعات مســـتقلة لتســـهيل العمليات الزراعية كالـــري وجمع اللقاح 

ومكافحـــة اآلفات.

		األدوات	الالزمة	لزراعة	الفسائل

 القفازات، عربة صغيرة لنقل الفسائل، فأس صغيرة وأخرى كبيرة )صورة ١5(.

5.٢.٢		خطوات	زراعة		فسائل	النخيل	)إنفوجرافيا	١	(

المحافظــة علــى القمــة الناميــة للفســيلة وتالفــي تعرضهــا ألي صدمــات . ١
أثنــاء النقــل أو الغــرس منًعــا لحــدوث أي أضــرار لهــا. 

ــن . ٢ ــون م ــول مك ــي محل ــا ف ــل زراعته ــا وقب ــد فصله ــائل بع ــس الفس ُتغّط
مبيــد حشــري مالمــس ومبيــد فطــري نحاســي )حســب التوصيــات علــى 
عبــوة المبيــد(. ويجــب أن تكــون الميــاه المســتخدمة فــي التغطيــس غيــر 

ــورة ١٦ و ١7(. ــة )ص مالح

توضــع الفســيلة فــي وســط الجــورة بحيــث يكــون قلــب الفســيلة أعلــى . 3
ــة حتــى ال يتعــرض للتعفــن )صــورة ١8(.  مــن ســطح الترب

ــوط الرمــل والطمــي بنســبة ٢: ١ . ٤ ــردم الجــورة بعــد زراعــة الفســيلة بمخل ُت
ــى  ــرص حت ــة وال ــرار ردم الترب ــع تك ــيلة م ــول الفس ــط ح ــري والضغ ــع ال م

ــورة ١9(.  ــة )ص ــوب الهوائي ــة الجي ــن إزال ــد م يتأك

يراعــى عــادة أن تكــون الفســيلة مائلــة نحــو الشــمال حتــى يكــون القلــب . 5
ــا عــن الوضــع العمــودي لتفــادي  ــًدا عــن تعامــد الشــمس عليــه عوًض بعي

ــه وجفافــه )صــورة ٢٠(. اســتنزاف عصارت

يعمل حوض مستدير حول الفسيلة يبعد عن جذعها 5٠ –٦٠ سم )صورة ٢١(.. ٦

إذا كان الســعف كثيًفــا وطويــاًل، ُتقّلــم األوراق بحيــث ال يبقــى ســوى . 7
صفيــن مــن جريــد الفســيلة حــول القلــب لحمايــة البرعــم الطرفــي »منطقــة 
النمــو«، كمــا يقــص جــزء مــن طــول ســعف الفســيلة وال يبقــى منــه ســوى 

الثلــث حتــى ال يتســبب طولــه فــي انحنــاء الفســيلة. 

عنــــد زراعــــة الفســائل في تربــــه طينيــة يجــب ملء الحفرة برمــل ليسهل . 8
دك التربــة وإزالــة الجيــوب الهوائية. 

يفضل إضافة أحد منظمات النمو التي تساعد على تجذير الفسيلة.. 9

صورة	)١5(
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صورة	)١8(	وضع	الفسيلة	في	الجورة	المعدة	مسبقًا

صورة	)١٦(	وضع	الفسيلة	بعد	فصلها	في	محلول	من	المبيد	الفطري	والحشري

صورة	)٢0(	زراعة	الفسيلة	بشكل	مائل	قلياًل	في	اتجاه	معاكس	التجاه	الرياح

صورة	)١٧(	تغطيس	الفسيلة	لمدة	30	دقيقة

صورة	)١9(	ردم	الجورة	بعد	زراعة	الفسيلة	ودك	التراب	حول	الفسيلة

صورة	)٢١(	عمل	حوض	مستدير	حول	الفسيلة	بمسافة	50	-	٦0	سم

خطوات زراعة فسائل النخيل

١

3

5

٢

4

٦
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٦.٢.٢	مراعاة		الفترة	الزمنية	بين	فصل	الفسائل	والزراعة

تنقل الفســـائل التـــي ُفصلت عن النخلـــة األم إلـــى أماكن زراعتها مباشـــرة أو 
ُيحتفـــظ بها في مـــكان مظلل مع اســـتمرارية ترطيب جذورهـــا بالماء أو وضع 
خيش مبلـــل على منطقة الجذور بهـــدف حمايتها من الجفـــاف إلى حين موعد 
الزراعـــة، مع العلم بأنه كلمـــا طالت الفترة بين فصل الفســـيلة وزراعتها تعرضت 
للجفاف، وبالتالي تزداد نســـبة فشـــلها، ولذلـــك يراعى أال تزيد الفتـــرة الزمنية 

عن أســـبوع من الفصل حتـــى الزراعة.

٧.٢.٢	خدمة	ورعاية	الفسيلة	بعد	الزراعة

		ري	الفسائل	حديثة	الزراعة 

عند زراعة فسائل جديدة يتوقف نجاحها على عدة عوامل منها: 

	 ا	خالل		 القيـــام	بعمليـــة	الري	بعـــد	الزراعـــة	مباشـــرة	)صـــورة	٢٢	أ	،	ب(	يوميًّ
األربعيـــن	يوًمـــا	األولـــى	مـــن	تاريـــخ	غـــرس	النخيـــل	دون	انقطاع	حســـب	
طبيعة	التربة	والظروف	الجوية	ونســـبة	الرطوبة	األرضيـــة	لتوفير	الرطوبة	
المســـتمرة	حـــول	منطقة	الجذور	حتى	تســـاعد	على	ســـرعة	نموها،	وذلك	

حســـب	االحتياج	حتـــى	ال	تختنق	الجـــذور	وتتعفن.

	 أن	تكـــون	عملية	الـــري	في	ظـــروف	معتدلة	مـــع	تجنب	زيـــادة	كمية	مياه		
الـــري	حتـــى	ال	تتعفن	قاعدة	الفســـيلة،	وكذلك	تجنب	فتـــرات	ارتفاع	درجة	
الحـــرارة	ظهًرا	والقيـــام	بعملية	الري	فـــي	الصباح	الباكر	أو	عند	المســـاء.		

	 بعـــد	تكويـــن	المجموع	الجـــذري	تكون	عمليـــة	ري	النخيل	مرتيـــن	أو	ثالث		
ا	حســـب	الظـــروف	المناخية	من	حيـــث	درجة	الحـــرارة	والرطوبة.	 مرات	أســـبوعيًّ

		حماية	فسائل	النخيل	المزروعة	حديًثا

تهـــدف عملية وضـــع وتثبيت الخيش )صـــورة ٢3 أ، ب( أو ســـعف النخيل الجاف 
)صـــورة ٢٤ أ ، ب( حـــول منطقة المجموع الخضـــري للنخيل المـــزروع حديًثا إلى:

تقليـــل عملية النتـــح وحماية القمـــة الناميـــة )قلب النخلة( مـــن الجفاف . ١
نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وتقليل تعرضها ألشـــعة الشـــمس المباشـــرة 

وبالتالـــي تقل فرصـــة نجاحها . 

حماية الفسائل حديثة الزراعة من الصقيع عند انخفاض درجة الحرارة.. ٢

ربـــــط األوراق مـــــن أعلـــــى بحيـــث تكـــون غير مشـــدودة بقـــوة وذلك . 3
لتغطيتهـــــا وحمايتهـــــا مــن الريــاح البـــــاردة والســـــاخنة وشــدة حــرارة 
الشـــــمس في الصيــف وشــدة الصقيـــــع في الشــتاء حيث تتمثل هذه 

الطريقـــة فـــي التالي : 

	 تثبيـــت	ســـعف	النخيـــل	أو	الخيش	حـــول	الجـــذع	والمجمـــوع	الخضري	مع		
الحرص	علـــى	حمايـــة	منطقة	القلـــب	)القمـــة	النامية(.	

	 تربط	منطقـــة	الحماية	من	أعلى	ومن	أســـفل	وحول	الوســـط	ربًطا	خفيًفا		
دون	شـــد	كثير	حتى	ال	تتأثر	منطقـــة	القمة	النامية.	

بعـــد التأكد من نجاح الفســـيلة وذلك بخـــروج مجموعة جديدة مـــن األوراق مع 
التأكـــد من حيويـــة القمة الناميـــة يزال الســـعف الجاف المثبت حول الفســـيلة 
حتـــى يتعرض المجمـــوع الخضري لضوء الشـــمس والهواء لتنمـــو النخلة النمو 

لطبيعي. ا

ري الفسائـــل بعد الزراعــــة

صورة	)٢٢	أ	،	ب(	ري	فسائل	النخيل	بعد	الزراعة

بأ
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حماية الفسائل بعد الزراعة

صورة	)٢3	أ	،	ب(	لف	فسائل	النخيل	بالخيش	بعد	الزراعة	مباشرة

صورة	)٢4	أ	،	ب(	لف	فسائل	النخيل	بالسعف

أ

أ

ب

ب
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تغطيس	قاعدة	الفسائل	في	محلول	
من	مبيد	فطري	وحشري	معتمد

لف	الفسيلة	بالسعف	الجاف	لحمايتها	
من	الرياح	وأشعة	الشمس

فصل	الفسيلة	عن	األم زراعة	الفسائل	والترديم	حولها

ري	الفسيلة	بعد	الزراعة	مباشرة

ربط	جريد	الفسيلة	قبل	فصلهاتجهيز	األرض	للزراعة

١٢

3 4 5

67

إنشاء بستان
نخيـــل التـمـر

انفوجرافيا	١
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متطلبـات
الـري والتسميد

  الباب الثالث
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3. متطلبات الري والتسميد لنخيل التمر 

3	.١		ري	النخيل	

يعـــد ري النخيل مـــن العمليات الزراعية المهمـــة بحيث ُتزّود النخلـــة باحتياجاتها 
المائيـــة مـــع مراعاة تحديـــد كميات وفتـــرات إضافـــة المياه والوقت المناســـب 
والـــذي يفضـــل أن يكـــون صباًحا أو مســـاًء. ويؤدي اإلســـراف فـــي الري إلى 
تشـــبع التربـــة وزيـــادة الرطوبـــة حـــول قاعـــدة النخلة ممـــا يؤدي إلـــى تعفن 
قاعـــدة النخلـــة، وبالتالي زيـــادة فرصة اإلصابـــة باألمراض والحشـــرات وخاصة 
سوســـة النخيل الحمـــراء، باإلضافـــة إلى زيادة نمو الحشـــائش ورفـــع تكاليف 

اإلنتاج واســـتنزاف المـــوارد المائية.

يقـــدر عمق جذور النخلة المثمرة بخمســـة أمتـــار تقريًبا، مع امتـــداد أفقي يصل 
إلـــى حـــدود ثالثة أمتـــار حول جـــذع النخلـــة، وتكـــون عمليات امتصـــاص مياه 

الري وفـــق تعمق الجـــذور في التربة حســـب الجـــدول التالي: 

جدول	)4(	امتصاص	جذور	النخيل	لمياه	الري	حسب	تعمقها	داخل	التربة

نسبة ما تمتصه الجذور من الماءالعمق

40٪٠ - ٦٠  سم

30٪٦٠ - ١٢٠  سم

١5٪١٢٠ - ١8٠  سم

5٪١8٠  سم

ومـــن هـــذا المنطلق، يجـــب أن يكون الري بطريقـــة تراعي أاّل يصـــل الماء إلى 
مســـتويات التربـــة األكثـــر عمًقا وذلـــك لضمـــان النمو الســـريع للجـــذور، ولهذا 
يعـــد الري الموضعي )الـــري بالتنقيط( أفضـــل من أنظمة الـــري األخرى )الري 

. بالغمر(

3	.١	.١	تأثير	تعطيش	النخيل	
تحتاج أشـــجار النخيـــل لكميات كافية مـــن المياه خالل مراحـــل نموها المختلفة 
لكي تعطـــي محصواًل وفيًرا ونوعيـــة جيدة من التمر. ويعـــد ري النخيل بصفة 
متواصلـــة ضروريا للمحافظة علـــى إنتاجيتها من الثمار، حيـــث إن تعرض النخيل 
للعطـــش لفتـــرات طويلـــة خاصة خـــالل فترتي الربيـــع و أوائل الصيـــف يترتب 

عليه عدة مشـــاكل أهمها:
	 بطء عمليـــة نمو الثمار والنقص فـــي وزنها )الرطب والتمر(، وضعف األشـــجار، 

السعف. وجفاف 
	 تدني الجودة )التقليل من الحجم والنوعية(.

	 تساقط الثمار.

3	.١	.٢	تأثير	اإلسراف	في	ري	النخيل	
يـــؤدي اإلســـراف في الري ســـواء بزيادة عدد الريـــات أو كمية ميـــاه الري في 

الريـــة الواحدة إلـــى عدة مشـــاكل للنخلة ومنها:

	 زيادة	فرصة	اإلصابة	بسوســـة	النخيـــل	الحمراء	نتيجة	زيـــادة	الرطوبة	حول		
جـــذع	النخلـــة	والتي	تؤدي	إلـــى	تعفن	الجـــذع	في	المنطقـــة	القريبة	من	

التربة.	 سطح	

	 زيـــادة	نمـــو	الحشـــائش	وتوفير	جو	مالئـــم	لكثير	مـــن	األمـــراض	الفطرية		
الحشـــرية. واآلفات	

	 رشـــح	العناصر	الغذائية	وارتفاع	مســـتوى	الماء	األرضي	إذا	وجدت	طبقات		
صماء.	 تربة	

	 رفع	تكاليف	اإلنتاج.		

	 استنزاف	الموارد	المائية	من	اآلبار	الجوفية.	

	 حدوث	بعض	الظواهر	الفسيولوجية	للنخلة	والطلع	والثمار.	

	 نمو	غير	متوازن	للمجموع	الخضري.	

	 زيادة	اســـتخدام	األســـمدة	مع	مياه	الـــري	)في	حالة	التســـميد	بالري(	مما		
يؤدي	إلـــى	زيادة	التكاليـــف	دون	الحاجة	إليها.

3	.١	.3	نظم	الري	
هنـــاك نظم عديـــدة متبعة في عمليـــة الري ولـــكل منها إيجابيات وســـلبيات، 
وتختلـــف الطرق المتبعة لري أشـــجار النخيـــل في كفاءتها من طـــرق تقليدية 
)الـــري بالغمر( إلى أخرى حديثة )الـــري بالتنقيط وأخرى بالمحابس(، ولترشـــيد 
اســـتخدام المياه المتاحـــة، يفضل اســـتعمال نظام الري بالمحابـــس وهو أكثر 

النظـــم المتبعة في ري النخيل فـــي المملكة العربية الســـعودية :
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جدول	)5(	نظم	الري	المختلفة	

السلبياتاإليجابياتالوصف نظام الري

الري	بالغمر
يعد من أقدم أساليب الري المعروفة 

استعماال في ري النخيل 

انخفاض الكلفة التشغيلية 	 

انخفــاض الكلفــة األوليــة فــي حــال كانــت األرض 	 
منبســطة و مســتوية 

سهولة وبساطة الري 	 

 القيام بري المناطق البينية حيث ال يوجد نخيل	 

ال تتماشى مع التربة الرملية	 

انخفاض كفاءة استخدام الماء )كميات زائدة(	 

الري	
بالتنقيط

	

يعـــد مـــن الطـــرق الحديثـــة للقيام 
بعمليـــة الري ويهدف إلى تســـهيل 
العمـــل وتوزيـــع متجانـــس للميـــاه 
ويـــؤدي إلى رفع كفاءة اســـتعمال 
الماء وترشـــيد الكميات المستعملة

الرفــع مــن كفــاءة اســتخدام كميــات الميــاه والتوزيع 	 
المتجانس

التخفيض من عدد العمالة المطلوبة	 

سهولة وبساطة الجدولة والتنفيذ	 

اســتعمال األســمدة مــع ميــاه الــري بكفــاءة ومرونــة 	 
لية عا

يمكن استخدامه في األراضي الرملية	 

قلة نمو الحشائش	 

ارتفاع التكاليف التشغيلية	 

تراكم تركيز األمالح حول منطقة انتشار جذور النخيل 	 
)الحد الخارجي للمنطقة المبتلة(

انسداد النقاطات	 

صعوبة عملية الصيانة	 

من 	  عميقة  مستويات  إلى  الجذور  انتشار  من  الحد 
التربة قد يعرض النخلة إلى خطر السقوط أو الميالن 

جراء الرياح الموسمية خاصة في مرحلة االثمار

الري	تحت	
السطحي

يعـــد من الطـــرق الحديثـــة في ري 
النخيـــل، حيـــث يعتمد علـــى إيصال 
بالســـتيكية  أنابيب  بواســـطة  الماء 
مدفونـــة تحت ســـطح التربـــة على 
امتـــداد  حســـب  مناســـبة  أعمـــاق 

ر  و لجذ ا

تقليل عملية البخر	 

التوفير في المياه	 

تقليل وجود األعشاب	 

تقليل العمالة الالزمة للري والتعشيب	 

االســتفادة الكاملــة مــن األســمدة التــي توضــع مــع 	 
ميــاه الــري

انسداد النقاطات	 

صعوبة الصيانة لوجود شبكة الري تحت سطح التربة	 

ارتفاع تكاليف الصيانة	 

تراكم األمالح حول منطقة انتشار الجذور	 

الري	
بالفوارات	
)البابلر(

هي طريقة محســـنة لنظـــام الري 
باألحواض وهي مـــن أفضل الطرق 
المســـتعملة لـــري أشـــجار النخيـــل 
وتصـــل كفاءتهـــا إلـــى حوالي %85 

من حيـــث توفير ميـــاه الري

يؤدي إلى تعمق انتشار الجذور	 

تعمــل هــذه الطريقــة علــى غســيل األمــالح بعيــًدا 	 
عــن منطقــة الجــذور

يمكــن ري مجموعــة كبيــرة مــن األشــجار فــي فتــرة 	 
زمنيــة قصيــرة

ال تتماشى مع التربة الرملية الخفيفة	 

تساعد على نمو الحشائش بكثرة	 

الري

بالمحابس

كفـــاءة  مـــن  الرفـــع  إلـــى  يهـــدف 
الكميات  وترشـــيد  الماء  اســـتعمال 

. لمســـتعملة ا

التقليص من عدد العمالة المطلوبة	 

ســهولة صيانــة الشــبكة مقارنــة بالــري بالتنقيــط 	 
بســبب أن المحابــس التتعــرض لالنســداد.

ال يحتاج إلى ضغط تشغيلي مرتفع	 

ال تحتاج إلى مرشحات مقارنة بالري بالتنقيط	 

إمكانية إضافة األسمدة البلدية والكيميائية	 

ارتفاع كفاءة الري والتي تصل إلى حدود%9٠.	 

يساعد على نمو الحشائش	 

ال يمكن استخدامه في األراضي الرملية	 
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الــري بالتنقيــط

الــري بالغمــر

الري بالفوارات )البابلر(
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الــري تحــت السطحــي

الــري بالمحـــابس
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3	.١	.4	االحتياجات	المائية	لنخيل	التمر	
تعتمـــد االحتياجـــات المائية ألشـــجار النخيل على الظـــروف المناخية والعوامل األخرى مثل الصنف وعمر األشـــجار وكذلـــك على العوامل المرتبطـــة بالتربة ومراحل 
النمـــو )التلقيـــح، عقـــد الثمار، نضـــج وحجم الثمـــار،...( وفصول الســـنة، ولذلك يعد الـــري من العوامل األساســـية والمهمـــة التي يتوقـــف عليها نجاح زراعـــة النخيل 

ونموه )جداول ٦-9، أشـــكال ١-٤(.

جدول	)٦(	نظام	الري

الري تحت السطحي )متوسط كفاءة نظام الري = ٪95(

بعد	السنة	الخامسة	)مثمر( السنة	الثالثة	والرابعة السنة	األولى	والثانية   

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر( الشهر

39٠٠ ١٠ 39٠ ١٦٠٠ ١٠ ١٦٠ 85٠ ١٠ 85 ١

39٠٠ ١٠ 39٠ ١٦٠٠ ١٠ ١٦٠ 85٠ ١٠ 85 ٢

٤٦8٠ ١٢ 39٠ ١٦٠٠ ١٠ ١٦٠ 85٠ ١٠ 85 3

585٠ ١5 39٠ ٢٤٠٠ ١5 ١٦٠ ١٢75 ١5 85 4

585٠ ١5 39٠ ٢٤٠٠ ١5 ١٦٠ ١٢75 ١5 85 5

585٠ ١5 39٠ ٢٤٠٠ ١5 ١٦٠ ١٢75 ١5 85 ٦

585٠ ١5 39٠ ٢٤٠٠ ١5 ١٦٠ ١٢75 ١5 85 ٧

585٠ ١5 39٠ ٢٤٠٠ ١5 ١٦٠ ١٢75 ١5 85 8

585٠ ١5 39٠ ٢٤٠٠ ١5 ١٦٠ ١٢75 ١5 85 9

585٠ ١5 39٠ ١٦٠٠ ١٠ ١٦٠ 85٠ ١٠ 85 ١0

٤٦8٠ ١٢ 39٠ ١٦٠٠ ١٠ ١٦٠ 85٠ ١٠ 85 ١١

39٠٠ ١٠ 39٠ ١٦٠٠ ١٠ ١٦٠ 85٠ ١٠ 85 ١٢

٦٢0١0 ١59 	 ٢4000 ١50 	 ١٢٧50 ١50 	 المجاميع

		5٦-	FAO		معادلة	وباستخدام	عاما،	لثالثين	الجوية	األرصاد	بيانات	على	بناًء	المملكة،	مناطق	لجميع	العام	المتوسط
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الشكل )١( : الري تحت السطحي )متوسط كفاءة نظام الري = ٪95(

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١٢	رية

لكل	شهر

١0	ريات

لكل	شهر

١٢	رية

لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	٢،5	يوم

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	٢،5	يوم

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

عمر	النخلة	من	سنة	إلى	سنتين

عمر	النخلة	من	3	إلى	4	سنوات

عمر	النخلة	من	5	سنوات	فأكثر

الرية	=	85	لتر	/	النخلة

الرية	=	390	لتر	/	النخلة

الرية	=	١٦0	لتر	/	النخلة
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جدول	)٧(	نظام	الري	بالتنقيط

الري بالتنقيط )متوسط كفاءة نظام الري = ٪90(

بعد	السنة	الخامسة	)مثمر( السنة	الثالثة	والرابعة السنة	األولى	والثانية   

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر( الشهر

٤١٠٠ ١٠ ٤١٠ ١7٠٠ ١٠ ١7٠ 9٠٠ ١٠ 9٠ ١

٤١٠٠ ١٠ ٤١٠ ١7٠٠ ١٠ ١7٠ 9٠٠ ١٠ 9٠ ٢

٤9٢٠ ١٢ ٤١٠ ١7٠٠ ١٠ ١7٠ 9٠٠ ١٠ 9٠ 3

٦١5٠ ١5 ٤١٠ ٢55٠ ١5 ١7٠ ١35٠ ١5 9٠ 4

٦١5٠ ١5 ٤١٠ ٢55٠ ١5 ١7٠ ١35٠ ١5 9٠ 5

٦١5٠ ١5 ٤١٠ ٢55٠ ١5 ١7٠ ١35٠ ١5 9٠ ٦

٦١5٠ ١5 ٤١٠ ٢55٠ ١5 ١7٠ ١35٠ ١5 9٠ ٧

٦١5٠ ١5 ٤١٠ ٢55٠ ١5 ١7٠ ١35٠ ١5 9٠ 8

٦١5٠ ١5 ٤١٠ ٢55٠ ١5 ١7٠ ١35٠ ١5 9٠ 9

٦١5٠ ١5 ٤١٠ ١7٠٠ ١٠ ١7٠ 9٠٠ ١٠ 9٠ ١0

٤9٢٠ ١٢ ٤١٠ ١7٠٠ ١٠ ١7٠ 9٠٠ ١٠ 9٠ ١١

٤١٠٠ ١٠ ٤١٠ ١7٠٠ ١٠ ١7٠ 9٠٠ ١٠ 9٠ ١٢

٦5١90 ١59 	 ٢5500 ١50 	 ١3500 ١50 المجاميع 

		5٦-	FAO		معادلة	وباستخدام	عاما،	لثالثين	الجوية	األرصاد	بيانات	على	بناًء	المملكة،	مناطق	لجميع	العام	المتوسط
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الشكل )٢( : الري بالتنقيط )متوسط كفاءة نظام الري = ٪90(

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١٢	رية

لكل	شهر

١0	ريات

لكل	شهر

١٢	رية

لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	٢،5	يوم

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	٢،5	يوم

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

عمر	النخلة	من	سنة	إلى	سنتين

عمر	النخلة	من	3	إلى	4	سنوات

عمر	النخلة	من	5	سنوات	فأكثر

الرية	=	90	لتر	/	النخلة

الرية	=	4١0	لتر	/	النخلة

الرية	=	١٧0	لتر	/	النخلة
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جدول	)8(	نظام	الري	بالفورات

الري بالفوارات )متوسط كفاءة نظام الري = ٪85(

بعد	السنة	الخامسة	)مثمر( السنة	الثالثة	والرابعة السنة	األولى	والثانية   

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر( الشهر

٤3٠٠ ١٠ ٤3٠ ١8٠٠ ١٠ ١8٠ 95٠ ١٠ 95 ١

٤3٠٠ ١٠ ٤3٠ ١8٠٠ ١٠ ١8٠ 95٠ ١٠ 95 ٢

5١٦٠ ١٢ ٤3٠ ١8٠٠ ١٠ ١8٠ 95٠ ١٠ 95 3

٦٤5٠ ١5 ٤3٠ ٢7٠٠ ١5 ١8٠ ١٤٢5 ١5 95 4

٦٤5٠ ١5 ٤3٠ ٢7٠٠ ١5 ١8٠ ١٤٢5 ١5 95 5

٦٤5٠ ١5 ٤3٠ ٢7٠٠ ١5 ١8٠ ١٤٢5 ١5 95 ٦

٦٤5٠ ١5 ٤3٠ ٢7٠٠ ١5 ١8٠ ١٤٢5 ١5 95 ٧

٦٤5٠ ١5 ٤3٠ ٢7٠٠ ١5 ١8٠ ١٤٢5 ١5 95 8

٦٤5٠ ١5 ٤3٠ ٢7٠٠ ١5 ١8٠ ١٤٢5 ١5 95 9

٦٤5٠ ١5 ٤3٠ ١8٠٠ ١٠ ١8٠ 95٠ ١٠ 95 ١0

5١٦٠ ١٢ ٤3٠ ١8٠٠ ١٠ ١8٠ 95٠ ١٠ 95 ١١

٤3٠٠ ١٠ ٤3٠ ١8٠٠ ١٠ ١8٠ 95٠ ١٠ 95 ١٢

٦83٧0 ١59 	 ٢٧000 ١50 	 ١4٢50 ١50 	 المجاميع

		5٦-	FAO		معادلة	وباستخدام	عاما،	لثالثين	الجوية	األرصاد	بيانات	على	بناًء	المملكة،	مناطق	لجميع	العام	المتوسط
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الشكل )3( : الري بالفوارات )متوسط كفاءة نظام الري = ٪85(

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١٢	رية

لكل	شهر

١0	ريات

لكل	شهر

١٢	رية

لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	٢،5	يوم

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	٢،5	يوم

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

عمر	النخلة	من	سنة	إلى	سنتين

عمر	النخلة	من	3	إلى	4	سنوات

عمر	النخلة	من	5	سنوات	فأكثر

الرية	=	95	لتر	/	النخلة

الرية	=	430	لتر	/	النخلة

الرية	=	١80	لتر	/	النخلة
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جدول	)9(	نظام	الري	بالغمر

الري بالغمر )متوسط كفاءة نظام الري =٪70(

بعد	السنة	الخامسة	)مثمر( السنة	الثالثة	والرابعة السنة	األولى	والثانية   

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر(

كمية	الري	
لكل	شهر	

)لتر(
عددالريات كمية	الرية	

الواحدة	)لتر( الشهر

٤95٠ ١٠ ٤95 ٢٠5٠ ١٠ ٢٠5 ١١٠٠ ١٠ ١١٠ ١

٤95٠ ١٠ ٤95 ٢٠5٠ ١٠ ٢٠5 ١١٠٠ ١٠ ١١٠ ٢

59٤٠ ١٢ ٤95 ٢٠5٠ ١٠ ٢٠5 ١١٠٠ ١٠ ١١٠ 3

7٤٢5 ١5 ٤95 3٠75 ١5 ٢٠5 ١٦5٠ ١5 ١١٠ 4

7٤٢5 ١5 ٤95 3٠75 ١5 ٢٠5 ١٦5٠ ١5 ١١٠ 5

7٤٢5 ١5 ٤95 3٠75 ١5 ٢٠5 ١٦5٠ ١5 ١١٠ ٦

7٤٢5 ١5 ٤95 3٠75 ١5 ٢٠5 ١٦5٠ ١5 ١١٠ ٧

7٤٢5 ١5 ٤95 3٠75 ١5 ٢٠5 ١٦5٠ ١5 ١١٠ 8

7٤٢5 ١5 ٤95 3٠75 ١5 ٢٠5 ١٦5٠ ١5 ١١٠ 9

7٤٢5 ١5 ٤95 ٢٠5٠ ١٠ ٢٠5 ١١٠٠ ١٠ ١١٠ ١0

59٤٠ ١٢ ٤95 ٢٠5٠ ١٠ ٢٠5 ١١٠٠ ١٠ ١١٠ ١١

٤95٠ ١٠ ٤95 ٢٠5٠ ١٠ ٢٠5 ١١٠٠ ١٠ ١١٠ ١٢

٧8٧05 ١59 	 30٧50 ١50 	 ١٦500 ١50 	 المجاميع

		5٦-	FAO		معادلة	وباستخدام	عاما،	لثالثين	الجوية	األرصاد	بيانات	على	بناًء	المملكة،	مناطق	لجميع	العام	المتوسط
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الشكل )4( :  الري بالغمر )متوسط كفاءة نظام الري = ٪70(

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

رية	واحدة	كل	يومين

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١٢	رية

لكل	شهر

١0	ريات

لكل	شهر

١٢	رية

لكل	شهر

١0	ريات	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

١5	رية	لكل	شهر

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	٢،5	يوم

رية	واحدة

كل	ثالث	أيام

رية	واحدة

كل	٢،5	يوم

رية	واحدة	كل	ثالث	أيام

عمر	النخلة	من	سنة	إلى	سنتين

عمر	النخلة	من	3	إلى	4	سنوات

عمر	النخلة	من	5	سنوات	فأكثر

الرية	=	١١0	لتر	/	النخلة

الرية	=	495	لتر	/	النخلة

الرية	=	٢05	لتر	/	النخلة
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8.0 CROPWAT		

هـــو برنامج حاســـوبي ســـهل االســـتخدام، تم تطويره بواســـطة قســـم تنمية 
األراضي والمياه في منظمة األغذية والزراعـــة )الفاو( بهدف تحديد االحتياجات 
المائيـــة للمحاصيـــل وجدولة مياه الـــري. يحتـــاج البرنامج إلى تزويـــده بالبيانات 
التـــي لها عالقة بالمناخ )األمطار، درجة الحرارة،...( والنبات )النوع، التعمق الجذري، 

فترة النمـــو، ...( والتربة )النوعيـــة، العمق، ...(. 

يتيـــح البرنامـــج تطوير جـــداول إدارة الـــري المختلفة وحســـاب كميـــات المياه 
ألنمـــاط المحاصيـــل المختلفة، كما يمكـــن للبرنامج أيًضا تقييم ممارســـات الري 
الخاصـــة بالمزارعيـــن وتقديـــر أداء المحاصيل فـــي ظل ظروف األمطـــار والري.

3	.١	.5		تأثير	ملوحة	المياه	والتربة	على	النخيل	

ينمـــو النخيـــل ويعطـــي أفضل إنتـــاج عندما تكون درجـــة ملوحة ميـــاه الري ال 
تتعـــدي ٢٠٠٠ جزء في المليـــون، لذلك يجب أن ُيعمل تحليل لميـــاه الري لمعرفة 
درجـــة الملوحة فيها وصالحيتها لري النخيل قبل البدء بإنشـــاء بســـاتين النخيل. 

يمكـــن أن يتحمـــل النخيل حتى ٤٠٠٠ جزء فـــي المليون. ولكـــن يالحظ أن صفات 
الثمار تتأثـــر فيصغر حجمها وتتكرمش قشـــرتها بعكـــس المياه العذبة.

يمكـــن غـــرس النخيل فـــي مختلـــف األراضي وهـــو أكثـــر تحماًل لألمـــالح من 
غيـــره من أنـــواع الفواكـــه، إال أن النخلة ال تجود وتعطي محصـــواًل جيًدا إال في 
األراضـــي الخصبة حســـنة الصـــرف، كاألراضـــي الطينية المتكونة من رواســـب 
ا جيـــًدا إذا زرع فـــي األراضي الرمليـــة ألنه يكون  الســـيول، وينمـــو النخيل نمـــوًّ
أكثـــر ازدهـــاًرا ممـــا يزرع فـــي األراضـــي الطينيـــة. وقد لوحـــظ أن نمـــو وإنتاج 
أشـــجار النخيـــل يقل كثيـــًرا إذا كانت التربة فيهـــا ملوحة مرتفعة )شـــكل 5 و ٦(.

3	.١	.	٦		االعتبارات	التي	يجب	مراعاتها	عند	ري	النخيل	

	 يفضـــل	الـــري	لياًل	تجنًبـــا	الرتفـــاع	درجة	الحـــرارة	نهـــاًرا	للتقليل	مـــن	البخر		
وبالتالـــي	فقـــدان	الماء.

	 يجب	أن	يتناسب	حوض	الفسيلة	أو	النخلة	مع	عمرها	وحجمها.	

	 أن	تكـــون	شـــبكة	الـــري	مدفونة	علـــى	عمق	٢0-30	ســـم	حتـــى	ال	تتعرض		
لإلتالف.	

	 استخدام	جهاز	قياس	رطوبة	التربة	لتحديد	االحتياجات	المائية.		

	 زيادة	عـــدد	مرات	الـــري	مع	زيـــادة	كميات	الميـــاه	في	الـــري	الواحدة	في		
األراضـــي	الملحيـــة،	مع	اســـتعمال	أنمطة	الري	الســـطحي	بهدف	غســـل	

األمـــالح	الموجودة	فـــي	منطقة	انتشـــار	البذور.

	 الصيانة	الدورية	لشبكة	الري	والفالتر	في	حالة	الري	بالتنقيط.	

	 تغطية	األحـــواض	بطبقـــة	من	المخلفـــات	النباتيـــة	والحيوانيـــة	المتحللة		
يقلل	البخر	ويســـاعد	التربة	علـــى	االحتفاظ	بالرطوبة	وزيادة	نســـبة	المادة	

العضويـــة	بالتربة.

	 إضافـــة	كميات	كبيـــرة	من	مياه	الري	إلـــى	األحواض	بعد	التســـاقط	الغزير		
لألمطـــار	في	األراضـــي	الملحـــة	وذلك	لرشـــح	األمالح	التي	ترســـبت	في	

أحـــواض	النخيل	القريبة	مـــن	التربة	المحيطـــة	بالنخلة.
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3	.٢	تسميد	النخيل		

ا لتحســـين جـــودة ثمار النخيـــل وزيـــادة إنتاجيته،  يعد التســـميد عاماًل أساســـيًّ
باإلضافـــة إلى تحســـين خصوبـــة التربـــة وخصائصهـــا الفيزيائيـــة والكيميائية 
ا،  والحيويـــة، ويوصـــى بإضافة التســـميد العضـــوي المتحلـــل )البلدي( ســـنويًّ
وذلـــك خالل شـــهري ديســـمبر وينايـــر، مع الحـــرص علـــى توزيع الســـماد جيًدا 
وبشـــكل منتظـــم فـــي حـــوض النخلـــة، ثـــم يخلط مـــع التربـــة. أما التســـميد 
الكيميائـــي فيكـــون خالل موســـم نشـــاط النخلة ســـواًء كان ذلك نثـــًرا أو من 
خـــالل إضافته مباشـــرة فـــي مياه الـــري. وترتبط كميات التســـميد )األســـمدة 
العضويـــة والكيميائيـــة( التي تضاف إلـــى النخلة بعدة عوامل مـــن أهمها عمر 

النخلـــة، وبدرجـــة ثانوية نوعيـــة التربة، وبدرجـــة أقل نوعيـــة المياه. 

3	.٢	.١		أهم	العناصر	الغذائية	الالزمة	لتغذية	نخيل	التمر
عناصـــر غذائيـــة كبـــرى: النيتروجين، الفســـفور، البوتاســـيوم، الكالســـيوم 	 

والماغنيســـيوم.
عناصر غذائية صغرى : الحديد،	الزنك	والمنغنيز.	 

٢.٢.3		أنواع	األسمدة

		األسمدة	العضوية 

هـــي عبارة عن مخلفـــات حيوانيـــة ونباتية تضاف إلـــى التربة بغـــرض إمدادها 
بالعناصـــر الغذائيـــة وتحســـين خصائصها، حيث تفـــكك التربة الثقيلة وتحســـن 
مـــن خصائـــص التربة الرمليـــة حيث تعمل على تحســـين البناء وتماســـك التربة 
وبالتالي تعمـــل على زيادة احتفـــاظ التربة بالماء والعناصـــر الغذائية. ويوصي 

بإضافة الســـماد العضوي المتحلل بالتدريج حســـب عمـــر النخلة. 

يضاف الســـماد فـــي خندق نصف دائري حـــول جذع النخلة من إحـــدى الجوانب 
وعلـــى بعد 7٠-١٠٠ ســـم منـــه وبعمق وعرض نصـــف متر ويمأل بالســـماد البلدي 
المتحلـــل، وتكرر هـــذه العملية في الســـنة التالية من الجانب اآلخـــر من الجذع، 
أو ُيعمل خنـــدق دائري حول الجذع بالكامل بعمق ٤٠ - 5٠ ســـم ويغطى بطبقة 
خفيفة من التربة وذلك بعد خلطه بالســـماد الفســـفوري )الســـوبر فوســـفات( 
والكبريـــت الزراعـــي، وذلك بمعدل نصف إلى كيلوجرام واحد ســـوبر فوســـفات 
الكالســـيوم ١5% للنخلـــة الواحـــدة مـــع إضافـــة نصـــف كيلوجرام مـــن الكبريت 
الزراعي حيث يفيد في تحســـين صفـــات التربة ومعالجة التأثيـــر القلوي للتربة، 
وتختلـــف الكميـــة المضافـــة من الســـماد البلدي حســـب نـــوع الســـماد وعمر 
النخلـــة، حيث تتـــراوح ما بيـــن 3٠ - ٤5 كيلوجراًما من الســـماد البلدي وتقل إلى 

النصف في حالة اســـتخدام ســـماد الدواجن.

		األسمدة	الكيميائية	 

هـــي عبارة عن مـــواد كيميائيـــة طبيعيـــة أو صناعية تضـــاف للتربـــة أو النبات 
إلمداده بعنصـــر أو أكثر من العناصـــر الضرورية للنمو وتختلف احتياجات أشـــجار 
النخيـــل مـــن الســـماد الكيميائي حســـب عمـــر النخيل ومرحلـــة النمـــو والتربة، 

وتنقســـم األســـمدة الكيميائية إلى قســـمين:

		األسمدة	األحادية

 تحتـــوي علـــى عنصـــر ســـمادي واحد؛ مثـــل ســـماد اليوريـــا كمصـــدر لعنصر 
)النيتروجين( أو ســـماد الســـوبر فوسفات كمصدر لعنصر )الفســـفور( أو سلفات 

البوتاســـيوم. لعنصر  كمصدر  البوتاســـيوم 

		األسمدة	المركبة

 تحتـــوي على أكثر من عنصر ســـمادي، وتشـــمل العناصر الســـمادية الرئيســـة 
النيتروجين والفســـفور والبوتاســـيوم )N.P.K( ويعبر عن تركيب هذه األســـمدة 
بنســـب الوحـــدات الســـمادية لكل ١٠٠ وحـــدة، وقد يضـــاف إليها بعـــض العناصر 

الصغرى. 

		التسميد	بالنيتروجين

يعـــد النيتروجين من أهم العناصر األساســـية الضرورية للنمو الخضري ألشـــجار 
النخيل. 

	 يجـــب	إضافـــة	ســـماد	نيتروجيني	معدنـــي	لتكملـــة	احتياجـــات	النخلة	من		
لنيتروجين. ا

	 مواعيد	إضافة	الســـماد	النيتروجيني:	ينصح	بإضافـــة	اليوريا	بمعدل	تقريبا		
٢	كجـــم	)حوالي	9٢0	جرام	من	النيتروجين	إذا	اعتبر	أن	ســـماد	اليوريا	يحتوي	

ا	وعلى	ثالثة	دفعات	: على	4٦٪	وحـــدة	النيتروجين(	لكل	نخلة	ســـنويًّ

الدفعة	األولى	 حوالي 750 جم في بداية الربيع.

الدفعة	الثانية	 حوالي 750 جم بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف.

الدفعة	الثالثة	 حوالي 500 جم بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف.

مـــع األخذ بعيـــن االعتبار أن النخلـــة ال تحتاج إلـــى أي إضافات مـــن النيتروجين 
في مراحـــل نمو الثمـــار المتأخرة. 

في حالة اســـتخدام الـــري بالتنقيط فإن أفضـــل صورة لألســـمدة النيتروجينية 
ا لكل  هي ســـلفات النشـــادر، ويضـــاف بمعدل ٢.5 إلـــى ٤.٠ كيلوجرامات ســـنويًّ
نخلـــة تبًعـــا لخصوبـــة التربة وعمـــر النخلة، وينقســـم إلـــى دفعات متســـاوية 
ا من مـــارس حتى أغســـطس للنخيـــل المثمـــر، ويضاف إلـــى النخيل  أســـبوعيًّ
الصغيـــر أقـــل مـــن ٦ ســـنوات من مـــارس حتـــى أكتوبر، كمـــا يضاف نثـــًرا حول 
جـــذع النخلة وعلـــى بعد من 7٠ إلى ١٠٠ ســـم منهـــا ويقلب فـــي التربة ويضاف 
بمعدل ٤ كيلوجرامات ســـلفات نشـــادر للنخلة في الســـنة تبًعـــا لخصوبة التربة 
وعمر النخلة وحجمها، وينقســـم إلى دفعات متســـاوية ابتداًء من شـــهر مارس 

ا. وحتى يونيـــو، ويفضل أن تكون شـــهريًّ

أمـــا النخـــل الصغير الـــذي لم يصل إلـــى مرحلة اإلثمار، ينقســـم الســـماد على 
دفعات شـــهرية متســـاوية من مارس إلى ســـبتمبر.
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األدوات والمواد الالزمة لتسميد النخيل

السماد	الكيميائيكومة	من	السماد	العضوي	المتحللعربة	صغيرة	وفأس	لنقل	السماد

نثر	وتوزيع	السماد	الكيميائي	في	حوض	النخلة

بأ

التسميد الكيميائي ألشجار النخيل
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التسميد العضوي ألشجار النخيل

إضافة	وتوزيع	السماد	العضوي	في	حوض	النخلة

تغطية	السماد	العضوي	بالرمل	النظيف
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ج
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د



دليل رعاية النخلة

46

		التسميد	بالفوسفور 

يســـاعد علـــى تكوين ونمـــو الجذور، ولـــه دور هام فـــي عمليـــات التزهير في 
األصنـــاف التي تعاني مشـــاكل فـــي التزهير والعقـــد مثل عجـــوة المدينة.

يمكـــن إضافة الفوســـفور على صورة ســـوبر فوســـفات في الشـــتاء مع خلطة 
بالســـماد العضوي. ويمكـــن إضافته مختلًطـــا مع النيتروجين علـــى صورة داب 
DAP )داي أمونيـــوم فوســـفيت(. كمـــا يمكـــن إضافتـــه من خالل شـــبكة الري 
علـــى صورة حمض الفوســـفوريك بمعدل ١5٠ ســـم3 )وهي تعـــادل حوالي ٦5 

جم فوســـفور( للنخلـــة في الســـنة بحيث يضاف علـــى دفعات. 

		التسميد	بالبوتاسيوم 

يلعـــب دوًرا في زيادة نســـبة عقـــد الثمار وكميـــة المحصول وجـــودة الثمار من 
حيـــث محتواها من الســـكر وتســـريع النضـــج، كما يحســـن لون الثمـــرة ويقلل 
مـــن عملية التقشـــر، ولـــه دور في زيـــادة مقـــدرة النخلة على تحمـــل األمراض 
والعطش. ويفضل إضافة ســـماد البوتاســـيوم على هيئة كبريتات البوتاسيوم 

بمعـــدل ٢.5 كجـــم للنخلة في الســـنة وعلى ثالث دفعـــات كالتالي:

الدفعة األولى: وضع حوالي 75٠ جم في بداية الربيع.

الدفعـــة الثانيـــة:  وضـــع حوالـــي 75٠ جم بعـــد الدفعـــة األولى بحوالي شـــهر 
. نصف و

الدفعة الثالثة:  وضع حوالي ١٠٠٠ جم بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف.

يضاف الســـماد البوتاســـي )ســـلفات البوتاســـيوم( مع ماء الـــري بالتبادل مع 
الســـماد األزوتـــي )النيتروجيـــن( وخـــالل الفترة نفســـها، كما يمكـــن أن يضاف 
تكبيًشـــا أســـفل النقاطـــات، وفي هذه الحالة يقســـم الســـماد علـــى دفعات 

متســـاوية ابتـــداء من شـــهر مارس حتـــى يوليو.

		تسميد	بالماغنسيوم 

ا  يضاف ســـلفات الماغنســـيوم بمعدل 75٠ إلـــى ١٠٠٠ جرام للنخلة الواحدة ســـنويًّ
ا ويضـــاف مع مياه  تبًعا لعمر النخلة، ويقســـم على دفعات متســـاوية أســـبوعيًّ

الـــري بالتبادل مع الســـماد النيتروجيني وخالل الفترة نفســـها.

		التسميد	بالعناصر	الصغرى 

إضافـــة العناصر الصغرى في مزارع النخيل تحســـن كثيًرا مـــن نموها وإثمارها، 
وتعـــد عناصـــر الحديـــد والمنجنيـــز والزنـــك والنحـــاس والمولبيدنـــم مـــن أهم 
العناصـــر الصغـــرى التي يظهر أعـــراض نقصها فـــي األراضي الرمليـــة الفقيرة 
فـــي محتواها من هذه العناصـــر، وتعالج بإضافة أمالح الكبريـــت لهذه العناصر. 
أمـــا بالنســـبة لعنصر البـــورون فقد يؤدي نقصه إلى فشـــل العقـــد في بعض 
األصنـــاف، ويعالج بإضافته إلـــى التربة قبل التزهير على صـــورة حمض البوريك.

وقـــد يكـــون محتوى هـــذه العناصر فـــي الســـماد العضوي بكميات مناســـبة 
تكفـــي احتياجات النخيـــل منها، وقد تظهـــر أعراض نقص هـــذه العناصر عندما 

ال تضـــاف األســـمدة العضوية في األراضـــي الرملية.  

		أهم	النقاط	التي	توضع	في	االعتبار	عند	التسميد 

أن يوضـــع الســـماد فـــي منطقة انتشـــار الجـــذور حتى يمكن االســـتفادة . ١
منها. الكاملـــة 

مراعاة الري عقب التســـميد مباشـــرة حتـــى يمكن للجذور االســـتفادة من . ٢
هذه العناصـــر المضافة.

نقـــص أو زيـــادة الرطوبـــة األرضية إلـــى درجة الجفـــاف أو الغرق )التشـــبع . 3
التـــام( يـــؤدي إلى منـــع امتصـــاص العناصر الغذائيـــة ويعيـــق الجذور من 

تأديـــة وظيفـــة االمتصاص.

يراعـــى أال يزيـــد مـــا يعطـــى للنخلـــة الواحـــدة المثمـــرة عـــن ٤٠ جراًما من . ٤
المصادر الســـمادية في اليـــوم الواحد، وأال يزيد عـــن ٢٠ جراًما للنخيل األقل 

عمًرا فـــي حالة الـــري بالتنقيط.

فـــي حالـــة الـــري بالغمـــر ينصح بنثـــر الســـماد بعد الـــري حتـــى ال يتجمع . 5
الســـماد فـــي مـــكان واحد بســـبب دفـــع ميـــاه الري. 
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		التسميد	بالري

تعـــد تقنيـــة التســـميد بالـــري مـــن الطـــرق الحديثـــة فـــي إضافة األســـمدة 
الكيماويـــة، وذلـــك من خـــالل حقن األســـمدة بواســـطة الحاقنات الســـمادية 
مباشـــرة في خطـــوط الري للوصول إلى مســـتوى مثالي مـــن الرطوبة وتركيز 
ثابـــت للعناصـــر الغذائيـــة في منطقـــة الجـــذور. حيث يمكـــن التحكـــم بتركيز 
العنصـــر الغذائـــي في مياه الري حســـب نـــوع المحصول. وتمتاز هـــذه التقنية 
بأنهـــا تعمل علـــى رفع كفاءة اســـتخدام األســـمدة الكيماوية من خـــالل زيادة 
جاهزيـــة العناصـــر الغذائيـــة للمحصـــول وتقليـــل فقد هـــذه األســـمدة نتيجة 
الغســـل والتطايـــر. باإلضافـــة إلى المرونـــة في توقيت اســـتعمال األســـمدة 
والتقليـــل من التلـــوث البيئي وخاصـــة الميـــاه الجوفية نتيجـــة إلضافتها وفقا 
لالحتياجـــات الفعلية للمحصـــول. و كذلك تعمل هذه التقنيـــة على رفع كفاءة 
اســـتعمال مياه الـــري مـــن خـــالل اإلدارة الجيدة لنظـــام الري. والـــذي يؤدي 

بمجملـــه إلى زيـــادة اإلنتـــاج الزراعي وتحســـين نوعيته.

من أهم إيجابيات هذه التقنية ما يلي:

	 رفع	كفاءة	استخدام	مياه	الري	.	

	 رفع	كفاءة	استخدام	األسمدة	الكيماوية	

	 زيادة	وتحسين	اإلنتاجية	للمحاصيل	الزراعية.	

	 تقليل	التلوث	البيئي.	

	 مرونة	في	توقيت	استعمال	األسمدة.	

		العوامل	التي	يجب	مراعاتها	عند	عمل	برنامج	للتسميد	بالري 

نوعيـــة مياه الري خاصة ما تحتويه من الكالســـيوم والكبريتات والصوديوم . ١
والكلوريد. 

إضافة االحتياجات الترشـــيحية المناســـبة والتي تتوقف علـــى نوعية مياه . ٢
الـــري ودرجة تحمل النبـــات لألمالح. 

اســـتخدام األســـمدة كاملـــة الذوبان فـــي المـــاء، باإلضافة إلـــى إمكانية . 3
تحضير األســـمدة المركبة كاملـــة الذوبان في الماء بطريقة بســـيطة في 

الحقل مباشـــرة. 

إضافـــة األحمـــاض المعدنيـــة بغرض غســـيل شـــبكة الـــري ومنع انســـداد . ٤
مواســـير وفتحات الـــري، ويفضل لذلك أحمـــاض النيتريك والفوســـفوريك، 
حيـــث تتميز بأنهـــا مصادر للتســـميد النتيروجينـــي والفوســـفاتي للنباتات، 
باإلضافـــة إلى قدرتها علـــى خفض درجـــة الحموضة لمياه الـــري وبالتالي 
محلول التربة مما يســـاعد على زيادة درجة تيســـر العناصـــر الغذائية خاصة 

الصغـــرى منها لنمـــو النباتات.

حقن األســـمدة في شـــبكة الـــري بمعـــدالت منتظمة حتى يمكـــن توزيع . 5
االحتياجـــات الســـمادية بانتظـــام علـــى جميع النباتـــات خاصة تلـــك التي 

تـــروى في الوقـــت نفســـه، ويكون ذلـــك بعدة طـــرق أهمها: 

أ-	استخدام جهاز لحقن األسمدة بالمعدالت المطلوبة. 

ب	-	التحكـــم فـــي صمام خـــروج األســـمدة المركزة من الســـّمادة إلى شـــبكة 
الـــري، بحيث يبدأ دفع األســـمدة إلى شـــبكة الـــري بعد مـــرور حوالي ٢5% من 
وقـــت الـــري وينتهـــى دفع األســـمدة إلى شـــبكة الري قبـــل ٢5% مـــن انتهاء 
الوقـــت الـــذي ينتهـــى فيه مـــرور الكميـــة المطلوبة مـــن مياه الـــري، ويفضل 
اســـتخدام جهـــاز لقياس درجـــة ملوحة مياه الـــري بعد خلطها باألســـمدة لكي 
يســـتدل من قراءاتـــه على وقت انتهـــاء دفع محتويات الســـّمادة إلى شـــبكة 
ا أثناء  الـــري، حيث يالحظ انخفاض مســـتوى االمـــالح في محلول الـــري تدريجيًّ
فتـــرة التســـميد حتى يصـــل إلى مســـتوى األمالح نفســـه في ميـــاه الري بال 
تســـميد، ويعرف من ذلـــك الوقت الالزم إلنهـــاء حقن المحلـــول المركز الموجود 
في الســـمادة إلى شـــبكة الـــري. فمثـــاًل إذا كان وقت الري هـــو ٦٠ دقيقة فإن 
دفـــع األســـمدة خالل شـــبكة الري يبـــدأ بعد ١5 دقيقـــة من بدء تشـــغيل مياه 
الـــري، ثـــم ينتهى دفع األســـمدة خـــالل الشـــبكة قبـــل ١5 دقيقة مـــن انتهاء 
تشـــغيل مياه الري، حيـــث إن محتوى الســـماد يجب أن يفرغ في شـــبكة الري 

خالل هـــذه الفترة وهـــي 3٠ دقيقة.
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قد تســـتخدم بعض األســـمدة صعبة الذوبـــان في الماء لتســـميد النباتات . ٦
مـــن خـــالل ميـــاه الـــري، وذلـــك ألن األســـمدة ســـهلة الذوبان فـــي الماء 
غيـــر متوفـــرة، ويـــؤدي ذلك إلى انســـداد النقاطـــات مما يقلـــل من معدل 

تصرفهـــا للميـــاه وبالتالـــي انخفاض كفـــاءة توزيع المياه واالســـمدة. 

وللتقليـــل من هـــذه المشـــكلة يجب اســـتخدام رائـــق هذه األســـمدة لفصل 
الجـــزء غيـــر الذائـــب منها حتـــى ال يؤدي إلى مشـــاكل االنســـداد. 

ويمكن استخدام الطرق التالية لزيادة درجة وسرعة ذوبان األسمدة.

	 استخدام مياه دافئة خاصة في فصل الشتاء. 

	 إضافة األحماض المعدنية إلى المياه المســـتخدمة في تحضير رائق األسمدة، 
ويكـــون ذلـــك بمعدل )5-١٠( لتـــرات حامض نيتريـــك )٦٠%( لكل كيـــس )5٠كيلو( 
من ســـلفات البوتاســـيوم أو نترات الجير. )5-١٠( لترات حامض فوسفوريك )%7٠( 

لكل كيس )5٠كيلو( من ثالثي فوســـفات أو ســـوبر فوســـفات مركز. 

	 يتـــرك اإلناء لمـــدة يوم كامل على األقـــل حتى يتم الترويق أي ترســـب الجزء 
الـــذي لم يُذب في أســـفل اإلنـــاء، وهو عبارة عن رواســـب من الرمـــل واألتربة 

والجير أو الجبس أو أي شـــوائب أخرى.

	 يرشـــح الجزء الرائق من الســـماد خـــالل قطعة من القماش لفصـــل المواد غير 
الذائبـــة، ويســـتقبل الجزء الرائق في إناء آخر حيث يســـتخدم في التســـميد من 

خالل الحقن فـــي مياه الري. 

	 ال يســـتخدم الجزء غير الذائب من الســـماد )الراســـب( في التسميد مرة أخرى 
ولكـــن يمكـــن إضافته إلـــى تربة الحقل مباشـــرة لالســـتفادة ممـــا يحتويه من 

عناصر غذائيـــة مدمصة عليه. 

	 عـــادة مـــا تحتـــوي ميـــاه الري على نســـبة مـــن الكالســـيوم والماغنســـيوم 
وتزداد هذه النســـبة كلمـــا زادت ملوحة مياه الري، لذلك فمـــن المتوقع حدوث 
بعـــض التفاعـــالت الكيميائيـــة بين ميـــاه الري واألســـمدة التـــي تحتوي على 
نســـبة عالية من الفوســـفات أو الكبريتـــات مما يؤدي إلى تكويـــن مواد صعبة 
الذوبان مثل فوســـفات ثالثي الكالسيوم، وفوســـفات الماغنسيوم، وكبريتات 
الكالســـيوم وهذه المواد تترســـب في النقاطـــات مما يؤدي إلى انســـدادها 

وبالتالـــي يقل معدل تصـــرف المياه والعناصـــر الغذائية. 

		خلط	األسمدة	بغرض	اإلضافة	من	خالل	مياه	الري

في هـــذه الحالة يجب أاّل ُتخلط األســـمدة التي تحتوي على الســـلفات )مثل: 
ســـلفات النشادر، ســـلفات البوتاســـيوم، ســـلفات المغنســـيوم( أو الفوسفات 
عدا حامض الفوســـفوريك )مثل: ســـوبر فوســـفات عادي أو مركز، الفوســـفات 
الثالثـــي( مـــع األســـمدة التي تحتـــوي علـــى الكالســـيوم )مثل: نتـــرات الجير، 

الجيرية(. النشـــادر  نترات 

كذلـــك يجـــب أاّل ُتخلط األســـمدة التي تحتوي على الفوســـفات عـــدا حامض 
الفوســـفوريك )مثل: ســـوبر فوســـفات عادي أو مركز، الفوســـفات الثالثي( مع 
األســـمدة التي تحتوي على المغنســـيوم )مثل: ســـلفات المغنسيوم أو سماد 

النترات(. 

		خلط	األسمدة	بغرض	االضافة	مباشرة	إلى	التربة 

في هـــذه الحالة يمكـــن خلط األســـمدة جميعها، مـــع مراعـــاة أن ُيخلط خلًطا 
جيـــًدا في الحقل قبل االســـتخدام مباشـــرة، ومـــن الجدير بالذكر أنـــه ال يفضل 
أن يكـــون الخلـــط مع اليوريـــا أو نترات النشـــادر او نترات الجير عنـــد ارتفاع درجة 
الحـــرارة والرطوبـــة الجويـــة، حيـــث إن هـــذه الظـــروف قـــد تؤدي إلـــى تعجن 

المخلـــوط وصعوبة توزيعه فـــي الحقل. 

		ملحوظـــة  هناك بعض األســـمدة المركبة )NPK-S( التـــي تحتوي على عنصر 
الكبريت يفضل إضافتها، حيث إن عنصر الكبريت يعمل على خفض درجة الحموضة 
فـــي مياه الـــري وبالتالي درجـــة حموضة التربة ممـــا يؤدي إلى تيســـر العناصر 

النبات.  لتغذية  الالزمة 
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الحاقنات	التي	تعتمد	على	فرق	الضغط	)الفنتشوري(

حاقنات	السماد	الهيدروليكية

وحدات	تسميد	بالري	المحوسبة

خزان	)تنك	سماد(

أهم أنواع حاقنات األسمدة
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3.٢.3	برامج	التسميد	
جدول	)8(	برنامج	تسميد	فسائل	النخيل

عمر 
موعد إضافة السمادالكمية/ نخلةنوعية السمادالفسيلة

سنتان

ديسمبر ويناير3-5	كجمعضوي

النيتروجين )يوريا(

الدفعة األولى: حوالي ٢5٠ جم

الدفعة الثانية: حوالي ٢5٠ جم

الدفعة الثالثة: حوالي ١٠٠ جم

٦00	جم

في بداية الربيع	 
بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف 	 

بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف 	 

الفسفور

سوبر فوسفات أو 	 
ثنائي فوسفات األمونيوم )د أ ب(	 

حمض الفوسفوريك 	 

٢50	جم

١00	جم

١30	سم3

تضاف دفعة واحدة مع السماد العضوي في الشتاء	 
تضاف على دفعتين متساويتين، األولى مع السماد العضوي والثانية في مرحلة ما قبل التزهير	 
تضاف على دفعات مع الري ابتداًء من فصل الربيع	 

البوتاسيوم )كبريتات البوتاسيوم(

الدفعة األولى: حوالي 5٠٠ جم

الدفعة الثانية: حوالي 5٠٠ جم

الدفعة الثالثة: حوالي ٦٠٠ جم

١٫٦	جم
في بداية الربيع	 
بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف 	 
بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف	 

3	سنوات

ديسمبر - فبراير )الحرص على تكبير مساحة الحوض(5-١0	كجمعضوي

النتروجين )يوريا(

الدفعة األولى: حوالي 3٠٠ جم

الدفعة الثانية: حوالي 3٠٠ جم

الدفعة الثالثة: حوالي ١5٠ جم

٧50	جم

في بداية الربيع	 
بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف 	 
بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف 	 

الفسفور

سوبر فوسفات أو 	 
ثنائي فوسفات األمونيوم )د أ ب(	 
حمض الفوسفوريك	 

٢50	جم

١00	جم

١30	سم3

تضاف دفعة واحدة مع السماد العضوي في الشتاء	 
تضاف على دفعتين متساويتين، األولى مع السماد العضوي والثانية في مرحلة ما قبل التزهير	 
تضاف على دفعات مع الري ابتداء من فصل الربيع	 
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جدول	)9(		برنامج	التسميد	ألشجار	النخيل	المثمر

موعد إضافة السمادالكمية/نخلةنوعية السمادعمر النخلة

	١0	-	5
سنوات

نوفمبر وديسمبر ويناير٢5	كجم	عضوي: األسمدة العضوية

يحتوي على النيتروجين )يوريا(
الدفعة األولى: حوالي 75٠ جم
الدفعة الثانية: حوالي 75٠ جم
الدفعة الثالثة: حوالي 5٠٠ جم

٢	كجم
في بداية الربيع	 
بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف 	 
بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف 	 

الفسفور
سوبر فوسفات أو 	 
ثنائي فوسفات األمونيوم )د أ ب(	 
حمض الفوسفوريك	 

300	جم
١30	جم
١50	سم3

تضاف دفعة واحدة مع السماد العضوي في الشتاء	 
تضاف على دفعتين متساويتين، األولى مع السماد العضوي والثانية في مرحلة ما قبل التزهير	 
تضاف على دفعات مع الري ابتداًء من فصل الربيع	 

البوتاسيوم )كبريتات البوتاسيوم(
الدفعة األولى: حوالي 75٠ جم
الدفعة الثانية: حوالي 75٠ جم
الدفعة الثالثة: حوالي ١٠٠٠ جم

٢٫5	كجم
في بداية الربيع	 
بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف 	 
بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف	 

إضافة الكبريت في أحد أشكاله الثالثة:
كبريتات األمونيوم )٢٤% كبريت       . ١

و٢١% نيتروجين(
كبريتات البوتاسيوم )١8% كبريت    . ٢

و5٠% بوتاسيوم(
كبريت )حبيبات(. 3

	 حسب		
تعليمات	
المنتج

	 	0٫5	كجم	

هام جدا: إضافة الكبريت الزراعي في أحد أشكاله الثالثة )١، ٢ أو 3( يؤدي إلى :
تحسين خصوبة التربة	 
خفض قلوية التربة وتحويلها إلى وسط مالئم لحسن انتشار الجذور	 
نمو جيد لجذور النخلة وتحسين قدرتها على امتصاص العناصر الغذائية والماء	 

أكبر	من				
١0	سنوات

نوفمبر وديسمبر ويناير30	-	45	كجمعضوي: األسمدة العضوية

يحتوي على النيتروجين )يوريا(
الدفعة األولى: حوالي ١٠٠٠ جم
الدفعة الثانية: حوالي ١٠٠٠ جم
الدفعة الثالثة: حوالي 5٠٠ جم

٢٫5	كجم
في بداية الربيع	 
بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف 	 
بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف 	 

الفسفور
سوبر فوسفات أو 	 
ثنائي فوسفات األمونيوم )د أ ب(	 
حمض الفوسفوريك	 

350	جم
١50	جم

١٧5	سم3

تضاف دفعة واحدة مع السماد العضوي في الشتاء	 
تضاف على دفعتين متساويتين، األولى مع السماد العضوي والثانية في مرحلة ما قبل التزهير	 
تضاف على دفعات مع الري ابتداًء من فصل الربيع	 

البوتاسيوم )كبريتات البوتاسيوم(
الدفعة األولى: حوالي ١٠٠٠ جم
الدفعة الثانية: حوالي ١٠٠٠ جم
الدفعة الثالثة: حوالي ١٢٠٠ جم

3٫٢	كجم
في بداية الربيع	 
بعد الدفعة األولى بحوالي شهر ونصف 	 
بعد الدفعة الثانية بحوالي شهر ونصف	 

إضافة الكبريت في أحد أشكاله الثالثة:
كبريتات األمونيوم )٢٤% كبريت و٢١% . ١

نيتروجين(
كبريتات البوتاسيوم )١8% كبريت و%5٠ . ٢

بوتاسيوم(
كبريت )حبيبات(. 3

	 حسب		
تعليمات	
المنتج

	 	0٫5	كجم	

هام جدا: إضافة الكبريت الزراعي في أحد أشكاله الثالثة )١، ٢ أو 3( يؤدي إلى :
تحسين خصوبة التربة	 
خفض درجة حموضة التربة وتحويلها لوسط مالئم لحسن انتشار الجذور	 
نمو جيد لجذور النخلة وتحسين قدرتها على امتصاص العناصر الغذائية والماء	 





العمليات الزراعية
لنخيــل التمــر

  الباب الرابع
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4. العمليات الزراعية لنخيل التمر

يتميز شـــجر النخيل عن باقي األشـــجار بالعمليات الزراعية التـــي يحتاجها والتي 
تعـــد ضرورية للنمو واإلثمـــار، حيث تحتاج هـــذه العمليات إلى المهـــارة والدقة 
مـــن حيـــث األداء وكذلـــك الدقة فـــي التوقيت، وقـــد ارتبطت هـــذه العمليات 
بمســـميات ومصطلحـــات وأوقات معينـــة يجب أن تجـــرى فيهـــا، وحتى يقوم 
المـــزارع بتلـــك العمليات فإنه بحاجـــة إلى أداتيـــن مهمتين همـــا المنجل والكر، 
أمـــا المنجـــل فهو أداة حـــادة تســـتخدم للقطع، وأمـــا الكر فهو عبـــارة عن حبل 
متين يصنـــع من ليف النخيل أشـــبه بالحزام له جزء عريض لّين يســـند به الفالح 
ظهره. أمـــا العمليـــات الزراعية التـــي تحتاجها النخلـــة فهي التقليـــم، التكريب، 

التشـــويك، إزالة الرواكيب، التلقيـــح، الخف، التكييس، التقويـــس، التكميم.

		األدوات	الالزمة	لتقليم	وتكريب	النخيل

المحـــش أو المنجل، والقفازات، وحامل مشـــد أو الكر للصعود للنخلة والمســـن 
)٢5 )صورة 

4	.١		التقليم

يعـــد التقليم من أهـــم العمليات التي يجب القيام بها، ويشـــمل إزالة الســـعف 
الجـــاف والمصـــاب بشـــدة والقديم )صـــورة ٢٦( الـــذي توقف عـــن أداء مهمته 
الوظيفية لتنشـــأ عوضـــه أوراق جديدة غضة أكثر قدرة علـــى التمثيل الغذائي. 
ويراعـــى عنـــد عمليـــة التقليـــم أاّل ُيقطع الســـعف األخضـــر، ويكتفـــى بقطع 
الســـعف الجـــاف والقديم والمكســـور والمصاب بالحشـــرة القشـــرية بشـــدة، 

ويراعـــى تـــرك )8-9( أوراق لكل عذق علـــى النخلة.

		موعد	إجراء	التقليم

ينصـــح بإجـــراء التقليم خالل األشـــهر الباردة في الشـــتاء تفادًيـــا للفترات التي 
تنشـــط فيها سوســـة النخيل الحمراء، ألنـــه تنبعث روائح كيرومونية من نســـيج 

النخلـــة المجروح تجذب الحشـــرة إليها.

4	.٢.		التكريب

تجـــرى هـــذه العملية مـــرة واحدة كل ســـنتين إلى أربع ســـنوات تبًعا لنشـــاط 
ا وبشـــكل مائـــل إلى الخارج  النخلـــة ونموها، حيث ُتقطع قواعد الســـعف أفقيًّ
ومتـــدرج بحيـــث تنتهـــي كل درجة عنـــد بدايـــة قاعدة الكربـــة التـــي تليها من 
األعلـــى، حتى ال تتجمع المياه والتمر المتســـاقط بين قاعدة الســـعف والجذع، 

وُيـــزال الليف الموجود فـــي قواعد الكرب )صـــورة ٢7 و ٢8(.

	 يراعـــى	ترك	صفيـــن	من	الكـــرب	لحمايـــة	رأس	النخلـــة	)المتمثـــل	بقواعد		
الســـعف	األخضـــر(	من	تقلبـــات	درجـــة	الحرارة.	

	 يجـــب	رش	أو	تعفير	أجـــزاء	النخلة	عقب	إجـــراء	عمليتي	التقليـــم	والتكريب		
بمبيد	حشـــري	للحد	من	اإلصابة	بسوســـة	النخيـــل	الحمراء.

		فوائد	التكريب 

تســـهيل جميع الخدمات المطلوبة للنخيل وتحســـين وضعهـــا الصحي، لكونها 
توفـــر اإلمكانيـــة لفحـــص النخيـــل والتأكد مـــن أنه ال توجـــد إصابات حشـــرية، 
وأيًضـــا التخلص مـــن الثمار المتســـاقطة المخفية بيـــن الكـــرب والليف والتي 
تشـــكل غـــذاء للعديد من اآلفـــات مثل يرقات حشـــرة الحميرة وكذلك تشـــكل 
بـــؤًرا للفطريـــات وغيرها، حيـــث إن الثمار المتســـاقطة قد تســـاهم في جذب 
سوســـة النخيل الحمـــراء وباألخص عنـــد تعرض الثمـــار لمياه الـــري او االمطار 

فإنـــه ينبعث منهـــا الكيرمونات الجاذبة للسوســـة.

4	.3	إزالة	األشواك	)التشويك(

 هي عملية إزالة األشـــواك لتســـهيل عمليات التلقيح وجني المحصول، وتكون 
ـــا أو باســـتعمال المحـــش أو المنجل  المســـنن والمعقوف  هـــذه العملية يدويًّ
)صـــورة ٢9(، وبعد ذلـــك ُيتخلص من األشـــواك بربطها بخوص الســـعف  )صورة 

وحرقها.  )3٠

األدوات والمواد الالزمة لتسميد النخيل

صورة	)٢5(	األدوات	الالزمة	لتقليم	وتكريب	أشجار	النخيل
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صورة	)30(	التخلص	من	األشواك	بربطها	وحرقها	خارج	المزرعةصورة	)٢9(	إزالة	األشواك	يدويًا

صورة	)٢8(	تكريب	قواعد	السعف	أفقيًاصورة	)٢٧(	إزالة	الليف	الموجود	بين	الكربصورة	)٢٦(	تقليم	وإزالة	السعف	الجاف
وبشكل	مائل	للخارج

١٢3

تقليم وتكريب أشجار النخيل

إزالة األشواك )التشويك(
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4	.4	إزالة	الرواكيب	والفسائل	الزائدة	

يفضـــل إزالـــة العـــدد الزائد من الفســـائل عن النخلـــة األم كما هو موضح في الصـــور )3١ و 3٢ و 33(، مع ترك ٢-3 فقط حســـب قـــوة النخلة، كما يفضـــل أيًضا إزالة 
الرواكيـــب )صـــورة 3٤( حتـــى ال تضعف النخلة األم بســـبب اســـتنزافها للمواد الغذائيـــة وُتعّفر أو ُتـــرش أماكن فصل الفســـائل والرواكيب بأحد المبيدات الحشـــرية 

.)35 )صورة  والفطرية 

إزالة الفسائل الزائدة

األدوات الالزمة لفصل الرواكيب والفسائل الزائدة

صورة	)33(	إزالة	الفسيلة	باستخدام	الهيبصورة	)3٢(	الحفر	حول	الفسيلة	للوصول	لمنطقة	إتصالها	بالنخلة	األم

صورة	)3١(		األدوات	الالزمة	إلزالة	الفسائل	الزائدة	والرواكيب	
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5.4		تلقيح		النخيل	)إنفوجرافيا	٦	،	٧	،	8(

تجـــرى عملية التلقيـــح عند اكتمـــال نمو الطلـــع المؤنث وبعد انشـــقاق غالفه 
بيوميـــن إلـــى ســـتة أيـــام، أو ثالثة أيـــام إلى خمســـة أو ســـتة أيام بالنســـبة 
لبعـــض أصناف النخيـــل، وأفضل طريقة للتلقيح هي اســـتخدام حبـــوب اللقاح 
وشـــماريخها حيث يصعد الملّقـــح إلى النخلة ويضع حوالي 3 - 7 شـــماريخ في 
كل قنـــو أنثوي حســـب الصنـــف بطريقة مقلوبة حتى تتســـاقط حبـــوب اللقاح 

منهـــا على األزهـــار المؤنثة، ويربـــط حول القنـــو ربطة خفيفة لعـــدة أيام. 

4	.١.5	عدد	الذكور	الواجب	زراعتها	في	المزرعة	بغرض	التلقيح	
يمكـــن للنخلـــة المذكـــرة الواحدة تلقيـــح حوالـــي ٢5 نخلة مؤنثـــة، وفي أغلب 
األحيـــان يـــزرع مـــن ٤ - ١٠% من النخيـــل الذكر )الفحـــل( لكل مزرعة مـــن النخيل 
المؤنـــث بحيث يكـــون توزيع زراعـــة نوعين من الفحـــول الجيـــدة )أحدهما مبكر 
واآلخـــر متأخـــر التزهيـــر( علـــى أطـــراف المزرعـــة بطريقـــة دائرية وفـــي اتجاه 
ا بواســـطة الرياح  هبـــوب الرياح، ومن الممكـــن أن تكون عمليـــة التلقيح طبيعيًّ
التـــي تحمل حبوب اللقـــاح إلى اإلناث القريبة منها، إال أن نســـبة نجـــاح التلقيح 
وعقـــد الثمار تكـــون قليلـــة، ولهذا يلجـــأ المزارع إلـــى تقليل عـــدد الذكور إلى 
ـــا وذلك إلتمام  ـــا أو ميكانيكيًّ أقـــل عـــدد ممكن واالعتمـــاد على التلقيـــح يدويًّ

عمليـــة التلقيح واإلخصـــاب الجيد. 

٢.5.4		ما	يجب	مراعاته	عند	إجراء	التلقيح
تنظيف الفحل من األشـــواك والســـعف الجـــاف ومالحظة الطلـــع المذكر . ١

باســـتمرار وتهيئته الســـتخدامه في عمليـــة التلقيح.
يجـــب أن ينتخـــب اللقـــاح من ذكـــور قويـــة وخالية مـــن األمـــراض واآلفات . ٢

ومعروفـــة بارتفـــاع حيوية حبوب اللقاح ومناســـبتها للصنف المـــراد تلقيحه 
وكفاءتهـــا في اإلخصـــاب والعقد من حيـــث تأثيرها علـــى خصائص الثمار 

لناتجة. ا
يفضل أن يكون اللقاح المذكر من طلع السنة نفسها.. 3
تجمـــع األغاريـــض المذكـــرة بعـــد التأكـــد مـــن النضـــوج الكامل )عنـــد بدء . ٤

انفـــالق األغاريض وميلهـــا في الخارج وإحـــداث فرقعة عنـــد الضغط عليها 
ا وتســـتخرج  باألصابـــع( عندهـــا يجـــب قطعها مـــن النخلة ثم تشـــق طوليًّ

مباشرة. الشـــماريخ 
بعـــد جفاف الشـــماريخ توضـــع في صنـــدوق أو ســـلة بعيًدا عـــن الرطوبة . 5

أوالحشـــرات أو التعـــرض للحـــرارة الشـــديدة وتحفـــظ إلـــى حيـــن تفتـــح 
المؤنثة. األغاريـــض 

اعتماد الكمية المناسبة من حبوب اللقاح لتلقيح الطلع األنثوي.. ٦

		الوقت	المناسب	للتلقيح

األنســـب هو إجـــراء التلقيـــح صباًحـــا لتوافق درجة الحـــرارة المالئمـــة لإلخصاب 
)مـــن ٢5-3٠ درجـــة مئوية( على أن يكـــون التلقيح خالل ٢٤-٤8 ســـاعة من تفتح 
الطلـــع المؤنث وقبـــل تحول الشـــماريخ إلـــى اللـــون األخضر وجفاف مياســـم 

األزهار.

إزالة الرواكيب

صورة	)35(	تطهير	مكان	فصل	الراكوب	بأحد	المبيدات	الحشريةصورة	)34(	إزالة	الراكوب	باستخدام	الهيب
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3.5.4	طرق	التلقيح

أواًل:	التلقيح	اليدوي

١  التلقيح	باستخدام	الشماريخ	الذكرية	الطازجة 
يعد أكثر أساليب التلقيح شيوًعا واستخداًما ويكون كالتالي: 

١	 جمع	األغاريض	المذكرة	من	ذكور	قوية	وذات	حيوية	)صورة	3٦(.	.

٢	 اســـتخالص	الشـــماريخ	الزهريـــة	المذكـــرة	بعـــد	نـــزع	الغـــالف	الخارجـــي	.
لإلغريـــض	وتجفيفها	لمـــدة	٢-3	أيام	فـــي	مكان	مظلل	مـــع	تقليبها	حتى	

ال	تتعـــرض	للتلـــف	نتيجـــة	الرطوبة	)صـــورة	3٧(.

3	 يجهز	اللقاح	الذكري	)3-٧(	من	الشـــماريخ	الزهرية	الناضجة	حســـب	الصنف	.
وتنفض	بشـــدة	على	الشـــماريخ	المؤنثـــة	وتوضع	بشـــكل	طولي	وبوضع	

مقلوب	داخل	الشـــماريخ	الزهرية	األنثويـــة	)صورة	38(.

4	 ُيربـــط	القنـــو	ربًطـــا	خفيًفا	بخـــوص	الســـعف	لتبقـــى	الشـــماريخ	المذكرة	.
لينتشـــر	منهـــا	اللقـــاح	مـــع	اهتـــزاز	العرجون	بفعـــل	الهـــواء	لتلقيـــح	األزهار.

5	 يراعـــى	إعادة	التلقيح	فـــي	حالة	هبوب	الرياح	بشـــدة	أو	ســـقوط	األمطار	.
مباشـــرة	أو	خالل	١0	-	١٢	ســـاعة	بعد	التلقيح.	

٢  التلقيح	باستخدام	قطع	اإلسفنج	المشبعة	بحبوب	اللقاح 
يعد من األساليب المستخدمة في تلقيح النخيل، ويكون كالتالي: 

١	 جمع	األغاريض	الزهرية	الذكرية	الناضجة	)صورة	40(.		.

٢	 لإلغريض	. الخارجي	 الغالف	 نزع	 بعد	 المذكرة	 الزهرية	 الشماريخ	 استخراج	
)صورة	4١(.

3	 تجفيف	الشماريخ	الزهرية	المذكرة	الناضجة	في	غرفة	خاصة	جيدة	التهوية	.
تكون	درجة	الحرارة	فيها	حوالي	٢8	-	3٢	درجة	مئوية	)صورة	4١(.

4	 أو	باستخدام	ماكينة	استخالص	. ا	)صورة	4٢(	 اللقاح	يدويًّ استخالص	حبوب	
حبوب	اللقاح	بخاصية	الطرد	المركزي	)صورة	43(.

5	 من	. وأصابع	 حاملة	 كمادة	 والطحين	 المستخلصة	 اللقاح	 حبوب	 تجهيز	
اإلسفنج	النظيف	بطول	حوالي	٢0	سم	ووعاء	بالستيكي	للخلط	)صورة	44(.

٦	 الوعاء	. في	 	4-١ بنسبة	 حاملة	 كمادة	 الطحين	 مع	 اللقاح	 حبوب	 خلط	 	
البالستيكي	)حسب	الصنف(	)صورة	45(	ويغلق	ويرج	جيًدا	لضمان	تجانس	

المخلوط	)صورة	4٦(.

٧	 تغمس	أصابع	اإلسفنج	في	مخلوط	حبوب	اللقاح	مع	الطحين	داخل	الوعاء	.
البالستيكي	ويرج	جيًدا	لضمان	تشبع	أصابع	اإلسفنج	بالمخلوط	)صورة	4٧(.

8	 المؤنثة	. الشماريخ	 وسط	 اللقاح	 بحبوب	 المشبعة	 اإلسفنج	 أصابع	 وضع	
)صورة	48(.

9	 ربط	القنو	ربًطا	خفيًفا	بخوص	من	السعف	)صورة	49(..

ثانيًا:	التلقيح	الميكانيكي

التلقيـــح الميكانيكي هو اســـتعمال آلة خاصة لتلقيح النخيـــل، وهو من البدائل 
الحديثة التي تســـاهم في تقليل العمالـــة وتوفير الوقت.

األدوات الالزمة لقطع األغاريض الزهرية المذكرة
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خطوات التلقيح اليدوي بالشماريخ الذكرية الناضجة

صورة	)3٦(	جمع	األغاريض	المذكرة	من	ذكور	قوية	وذات	حيوية

صورة	)38(	وضع	3-5	شماريخ	مذكرة	مقلوبة	وسط	الشماريخ	المؤنثة

١

3

٢

4

صورة	)3٧(	استخراج	الشماريخ	الزهرية	من	األغاريض	لتجفيفها	في	مكان	ظليل

صورة	)39(	ربط	الشماريخ	المؤنثة	بعد	التلقيح	بخوص	من	السعف
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خطوات التلقيح اليدوي بالشماريخ الذكرية الناضجة

صورة	)40(	جمع	األغاريض	المذكرة	من	ذكور	قوية	وذات	حيوية	معروفة

صورة	)4٢(	استخالص	حبوب	اللقاح	يدويًا	من	الشماريخ	الزهرية	المذكرة	بعد	تجفيفها

١

3

٢

4

صورة	)4١(	تعليق	الشماريخ	الزهرية	المذكرة	الناضجة	على
حوامل	خشبية	داخل	غرف	التجفيف	بعد	استخراجها	من	األغاريض	

صورة	)43(	توضح	جهاز	استخالص	حبوب	اللقاح	آليا	بإستخدام	خاصية	الطرد	المركزي
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خطوات التلقيح اليدوي بالشماريخ الذكرية الناضجة

صورة	)4٧(	غمس	أصابع	اإلسفنج	في
مخلوط	حبوب	اللقاح

صورة	)48(	وضع	أصابع	اإلسفنج	المشبعة	بحبوب	اللقاح	
وسط	الشماريخ	األنثوية

صورة	)49(	ربط	القنو	ربطة	خفيفة
بخوص	من	السعف	للخارج

صورة	)44(	تجهيز	حبوب	اللقاح	والطحين
وأصابع	األسفنج

صورة	)45(	خلط	حبوب	اللقاح	والطحين	بنسبة	١:	4	
حسب	الصنف

صورة	)4٦(	رج	الوعاء	البالستيكي	لتجانس	خلط	حبوب	
اللقاح	مع	الطحين	السعف	للخارج

١

4

٢

5

3

٦
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طرق	التلقيح	الميكانيكي	

١  التلقيح	الميكانيكي	الجاف	بالتعفير
اســـتخدام عفارة يدويـــة صغيرة )صـــورة 5٠ أ،ب( أو جهاز التلقيـــح اآللي )صورة 
5١(، حيـــث ُتخلط حبوب اللقاح المســـتخلصة مع الطحين بنســـبة )١: ٤( حســـب 
الصنـــف، ثـــم بعد ذلـــك ُيوضـــع المخلوط في خـــزان آلـــة التعفير )صـــورة 5٢(

المحمـــول علـــى الســـيارة ، فتصل حبـــوب اللقاح إلـــى الشـــماريخ المؤنثة عن 
طريـــق أنبوب معدني )صـــورة 53(.

صورة	)5١(	جهاز	التلقيح	اآللي	المستخدم	في	تلقيح	المساحات	الكبيرة	من	النخيلصورة	)50	ب	(	ملئ	خزان	العفارة	اليدوية	بحبوب	اللقاح

صورة	)53(	توصيل	حبوب	اللقاح	إلى	الشماريخ	الزهرية	باستخدام	جهاز	التلقيح	اآللي	
من	خالل	أنبوب	معدني	طويل.

التعفير الميكانيكي بالعفارة اليدوية

التعفير الميكانيكي باستخدام جهاز التلقيح اآللي

صورة	)50	أ	(	عفارة	يدوية	صغيرة

صورة	)5٢(	جهاز	التلقيح	اآللي	المحمول	على	السيارة.
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٢  التلقيح	الميكانيكي	الرطب	بالرش
تتـــم هذه العمليـــة من خالل تحضيـــر معلق من حبـــوب اللقاح بنســـبة ١-٢ جرام 
فـــي ١ لتـــر مـــاء )صـــورة 5٤ و 55 و 5٦(، وُتوّصـــل حبـــوب اللقاح إلى الشـــماريخ 
الزهرية باســـتخدام رشاشـــة يدوية )صورة 57(، أو آلة الرش مثل التي تستخدم 

فـــي رش المبيدات.

صورة	)54(	األدوات	الالزمة	للتلقيح	الرطب

صورة	)5٦(	رج	خزان	الرشاشة	اليدوية	لتكوين	معلق	متجانس	من	حبوب	اللقاح

صورة	)55(	تحضير	معلق	من	حبوب	اللقاح

صورة	)5٧(	رش	الشماريخ	الزهرية	بمعلق	حبوب	اللقاح

التلقيح الميكانيكي الرطب بالرش
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4	.٦		الخف	)إنفوجرافيا9	(	

هو عبـــارة عن إزالـــة جزء من األزهـــار أو الثمار أو اســـتئصال شـــماريخ كاملة أو 
تقصيـــر شـــماريخ أو إزالة عـــذوق كاملة، أي تقليـــل عدد العذوق علـــى النخلة، 
ويمكـــن اســـتخدام أكثر من خيار للخـــف، ولهذه العملية مـــردود اقتصادي مهم 
ألن إهمـــال الخـــف ينتـــج عنه ثمـــار قليلـــة الجـــودة وبالتالي انخفـــاض القيمة 
التســـويقية لهـــا، كما أن إهمـــال الخف يؤدي إلـــى ميل األشـــجار للمعاومة أو 
تبـــادل الحمـــل، وأيًضا المبالغـــة في عملية الخـــف تقلل من اإلنتـــاج فينعكس 
ذلك علـــى المردود االقتصادي، لذلـــك يجب التوازن في عمليـــة الخف، ويجرى 
الخـــف في ميعاديـــن األول وقت التلقيـــح والثاني عند إجـــراء عملية التقويس 

أي بعد حوالي ســـتة أســـابيع من التلقيح.

		خف	عذوق	بأكملها 

قطـــع العذوق التي تظهـــر في آخر الموســـم وغير الطبيعيـــة والضعيفة ذات 
العقـــد القليـــل والقريبة مـــن قلب النخلـــة، مع تـــرك ٦ – ١٠ عذوق علـــى النخلة 
الجيدة حســـب حجم وقوة النخلة، على أن توزع في مســـافات متســـاوية على 
محيـــط النخلة لمنـــع ميالنها، ويمكـــن إجراء الخف بنســـبة تصل إلـــى 5٠% من 

النخلة. حمل 

		إزالة	عدد	من	شماريخ	العرجون

تســـتخدم هذه الطريقـــة في المناطـــق ذات الرطوبـــة المرتفعـــة وذلك لمنع 
تزاحـــم األزهار والثمـــار حتى ال تتعرض للتعفـــن )صـــورة 58 أ ، ب( حيث يترك ٤٠ 

إلى 5٠ شـــمروًخا مـــع قطع باقي الشـــماريخ من قلـــب العذق.

		تقصير	شماريخ	العرجون	

تقصير أطراف الشـــماريخ بمعـــدل قبضة أو قبضتين باليد عنـــد األصناف طويلة 
العـــذوق مثل البرحـــي والمجهول، وقطـــع ٢5 % من نهاية العـــذق عند التلقيح 
حوالـــي )7.5 – ١٠ ســـم( مع تـــرك 5٠ -٦٠ شـــمروًخا، وقطع باقي الشـــماريخ من 
قلـــب العذق وبعد تشـــقق طلع النخيل بقرابة ٤8 - 7٢ ســـاعة )صـــورة 59 أ ، ب(.

		خف	الثمار

 تجـــرى هـــذه العمليـــة لألصناف كبيـــرة الثمار والفاخـــرة كالمجهـــول، بعد 3-٤ 
ا بحيـــث يترك ١٠  أســـابيع من التلقيـــح حيث ُتخـــف الثمار علـــى الشـــماريخ يدويًّ

ثمار فقـــط على كل شـــمروخ.

		يجب	مراعاة	التالي	أثناء	الخف 

قطـــع العـــذوق ذات العقـــد القليـــل والضعيفة النمـــو والصغيـــرة الحجم 	 
النخلة.  قلـــب  من  والقريبـــة 

قطع عذوق ثمـــار اإلزهار غير المخصبة )الشـــيص(، وكذلـــك قطع العذوق 	 
الموجـــودة ما بين الســـعف القديم، مـــع مراعاة تجانس توزيع الســـعف مع 
العـــذوق )توزيع حملها( وذلك بــــترك 8-١٢ ســـعفة لكل عـــذق لمنع تأثيرها 

على إمكانيـــة ميالن النخلة خصوًصـــا لألصناف الســـريعة النمو كالبرحي.

يجري الخـــف في ميعاديـــن، األول وقـــت التلقيح ويكون أساًســـا بطريقة 	 
التقصيـــر، والثانـــي عند إجـــراء عملية التقويـــس أي بعد حوالي ٦ أســـابيع 
ا. مـــن التلقيح وُتـــزال في هـــذه المرحلة بعض الشـــماريخ أو العراجيـــن كليًّ

األدوات الالزمة لعملية الخف
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صورة	)58	أ	،	ب(	إزالة	عدد	من	الشماريخ	الزهرية	المؤنثة	من	منتصف	العرجون

بأ

صورة	)59	أ	،	ب(	تقصير	الشماريخ	الزهرية	المؤنثة	من	األطراف

بأ
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4	.٧		التكييس

يكون التكييس بعد التلقيح مباشـــرة للمســـاعدة على تحســـين نســـبة العقد 
خاصـــة عنـــد إجـــراء التلقيح في ظـــروف بيئيـــة غير مالئمـــة، وذلـــك من خالل 
تهيئة ظـــروف مناخية أفضل داخـــل األكياس الورقية مما يســـاهم في عملية 

إنبات حبـــوب اللقاح وحـــدوث اإلخصاب.

يتـــم التكييس فـــي معظم مناطـــق إنتاج التمور فـــي مدة تتراوح مـــن ٢٠ إلى 
5٠ يوًمـــا أو أكثر، وقـــد يمتد إلى مرحلة الخـــالل حيث تظهر التأثيـــرات اإليجابية 
لعمليـــة التكييس خالل مرحلتـــي الحبابوك والجمري. وفي العـــادة وعند أغلب 
المزارعيـــن ُتســـتعمل األكياس الورقيـــة ذات اللون البني بعـــد عمل عدة ثقوب 

فيهـــا في عملية التكييـــس )صورة ٦٠(.

4	.	8		التقويس

يقصـــد بهذه العملية تعديل وضـــع العراجين أو العذوق بعد إتمـــام عقد الثمار، 
و ذلـــك بجذبهـــا و تقويســـها برفق إلى أســـفل ومـــن خالل الســـعف و توزيعها 
علـــى قمـــة النخلة بانتظام )صـــور ٦١ و ٦٢( بحيـــث تأخذ وضعهـــا الطبيعي في 

التدلي متخذة شـــكل قـــوس، ثم ُتربـــط العراجين عند العرق األوســـط.

		الوصف

ُتضم شـــماريخ العرجون إلـــى بعضها البعض وتدلى إلى أســـفل، ثم يثنى 	 
حامـــل العرجـــون برفـــق إلى األمام واألســـفل إلـــى ما يجاوره من ســـعف، 
وُيربـــط حامل العذق بســـعفة أو أكثـــر أو حبل لتفادي كســـره )يكون الربط 
عنـــد بدايـــة تفرع الشـــماريخ لمنع كســـره جراء زيـــادة الـــوزن( ويراعى في 

والعناية.  الدقـــة  العملية  هذه 

تســـتند األصنـــاف قصيرة العراجين إلى عصا ذات شـــعبتين ويشـــد الطرف 	 
اآلخـــر إلى النخلـــة أو إلى جريدتين حتى ال ينكســـر أثنـــاء ازدياد وزنه.

تجـــري عملية التدليـــة والتقويس بعد العقـــد بحوالي ٦-8 أســـابيع و بعد 	 
اكتمال امتـــداد العرجـــون، حيث تكون ذات مرونة تســـمح بتقويســـها دون 
أن تنكســـر مـــن القاعدة، وقبل أن تتشـــابك مع الســـعف و يصعـــب ترتيبها.

يمكن إجراء عملية التقويس أثناء عملية الخف توفيًرا للوقت والجهد.	 

		ملحوظة

يجـــب أاّل ُيؤجل التقويـــس إلى بداية تلـــون الثمار، ألن عملية االلتواء ســـتصبح 
صلبـــة، مما يزيد في احتمال كســـرها وذبـــول الثمار وضيـــاع المحصول.

صورة	)٦١(	تقويس	العراجين	بعد	عقد	الثمارصورة	)٦0(	عملية	تكييس	العذوق
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4	.9		التكميم	أو	تغطية	العذوق

تعد عمليـــة التكميم من أهـــم العمليات الزراعيـــة المؤثرة فـــي حماية ووقاية 
الثمـــار خالل مراحل تطورهـــا ونموها.

تكـــون عمليـــة تكميم العـــذوق عنـــد نهاية مرحلـــة الجمـــري أو بدايـــة الخالل 
)التلويـــن( بهـــدف حمايتها مـــن العوامـــل التي تؤثر ســـلًبا على كميـــة وجودة 
المحصـــول مثل الظـــروف المناخيـــة واآلفـــات. ويتوقف طول مرحلـــة التكميم 
علـــى الصنـــف أو مرحلـــة جمـــع المحصـــول والتـــي قـــد تكـــون رطًبـــا أو تمًرا، 

وُتســـتخدم أكيـــاس بألـــوان مختلفـــة في عمليـــة التكميـــم منها:

	 اللون	األســـود:	يســـتعمل	لزيـــادة	نســـبة	الظل	حتـــى	يصبح	لـــون	الثمرة		
والعجوة(. )الصفـــاوي	 ســـواًدا	 أكثر	

	 اللون	األبيض	الشـــفاف:	عنـــد	عدم	الحاجـــة	إلى	زيادة	الظـــل	حتى	يبقى		
ا،	أو	لتأخيـــر	النضج	 لـــون	الثمـــرة	فاتًحـــا	وهـــو	اللـــون	المرغـــوب	تســـويقيًّ

)العنبـــرة	والصقعي(	)صـــورة	٦3(.

	 اللـــون	األخضر:	يســـتخدم	فـــي	األماكـــن	الحارة	إلـــى	األماكـــن	المعتدلة		
الحـــرارة،	إلســـراع	عمليـــة	النضـــج	ألصنـــاف	تتأّخر	عـــادة	فـــي	نضجها	إلى	

أواخـــر	فصـــل	الصيـــف	)المجدول(	)صـــورة	٦4(.

وبصفـــة عامـــة ال ينصـــح بتكميـــم العذوق قبـــل نهايـــة مرحلة الجمـــري، حيث 
وجـــد أن ثمـــار بعض األصناف قابلـــة لإلصابة ببعض األضرار الفســـيولوجية مثل 
الذنب األســـود أو الطرف األســـود والوشم أو التشـــطيب، خاصة عند استخدام 

أنـــواع األغطية التـــي تعمل على زيـــادة الرطوبة المحيطـــة بالثمار.

صورة	)٦3(	عملية	تكميم	عذوق	النخيل	باألكياس	البيضاء	الشفافةصورة	)٦٢(	عراجين	متدلية	بعد	إجراء	عملية	التقويس

صورة	)٦4(	عملية	تكميم	عذوق	النخيل	باألكياس	الخضراء	الشفافة
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انفوجرافيا	٦

التلقيح الميكانيكي بالسائل

١

3

٢4

تحضير	حبوب	اللقاح	وعمل
	التركيز	المناسب

وضع	محلول	حبوب
	اللقاح	في	خزان	موتور
	الرش	وبدء	التشغيل

خلط	حبوب	اللقاح	بالماء	جيدًا
	لعمل	محلول	متجانس	قبل
				وضعها	في	خزان	الرش

رش	حبوب	اللقاح
	على	الشماريخ	الزهرية	

		ملحوظة  ال يفضل استخدام هذه الطريقة في المناطق ذات الرطوبة المرتفعة
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انفوجرافيا	٧

التلقيح الميكانيكي بالتعفير

١

3

٢4

عملية	استخالص	حبوب	اللقاح
	آليًا	وتجميعها	في	وعاء

وضع	حبوب	اللقاح
في	خزان	العفارة

خلط	حبوب	اللقاح
مع	الطحين	بنسبة		١/4

)حسب	الصنف(

تتم	عملية	التلقيح	بتوجيه	األنبوب
	للشماريخ	الزهرية	االنثوية
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انفوجرافيا	8

التلقيح اليدوي للنخيل

١

٢3

وضع	3-5	شماريخ	زهرية	طازجة	من
	الطلع	الذكري	)حسب	األصناف(

	بوضع	مقلوب	بين	الشماريخ	األنثوية

وضع	قطعة	من	االسفنج	مشبعة	بمخلوط	
	اللقاح	مع	دقيق	وسط	الشماريخ	المؤنثة

ربط	الشماريخ	)قنوان(
	ربطة	خفيفة	بعد	عملية	التلقيح
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انفوجرافيا	9

طـرق خف نخيل التمــر

١

3

٢4

الخف	بتقصير	اطراف
الشمراخ	الزهري

الخف	بإزالة	ثمار	فردية

الخف	بإزالة	شماريخ
	زهرية	من	وسط	العذوق

الخف	بإزالة	عذوق
	كامل	على	أن	ال	يزيد	عن	٢0٪
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4	.	١0		العوامل	المؤثرة	على	جودة	الثمار

		كمية	المياه	الالزمة

بعـــد عملية التلقيـــح واإلخصـــاب، تمر التمـــرة بعدة مراحـــل من النمـــو والتطور 
والتـــي هي مرحلـــة انقســـام الخاليا التـــي تنشـــط وتتضاعف لزيـــادة الحجم، 
وهـــذه المرحلة تحتـــاج إلى كمية مياه أكبـــر قد تصل إلى حجـــم 3٠٠ – ٤5٠ لتر / 
ا على األقل والتي تســـتمر لمـــدة ٢٠ – ٢٢ أســـبوًعا،  ومن ثم يبدأ  نخلة أســـبوعيًّ
ا، وفي األســـابيع الثالثة  بتقليـــل كمية المياه إلـــى ١5٠ – ٢٠٠ لتر / نخلة أســـبوعيًّ

ا لتبدأ عمليـــة التجفيف.  األخيـــرة للنضج التـــام، ُيوقف الـــري نهائيًّ

		نوعية	المياه

 مـــن المعـــروف أن أكثـــر أقطارنـــا العربيـــة لديهـــا مشـــكلة فـــي كميـــة المياه 
ونوعيتهـــا، وعلى العمـــوم فإن نوعيـــة المياه التـــي تعتمد على كميـــة المواد 
الصلبـــة الكليـــة الذائبـــة )TDS( التي تتراوح ما بيـــن ٦٠٠ إلـــى ٦5٠٠ TDS -وأحياًنا 
أكثـــر- لهـــا تأثير ســـلبي علـــى نوعية الثمـــار خصوًصا بعـــد TDS 3٠٠٠ إلـــى ٦5٠٠، 

وتـــؤدي إلى مـــا يلي:

	 نوعية	التمور	رديئة.	

	 ظاهرة	التقشر	واضحة.	

	 عملية	النمو	للثمرة	غير	طبيعية	وكثيرة	التجاعيد	واالنتفاخات.	

	 وزن	الثمرة	يقل.	

	 لونها	غير	مقبول.	

لذلك البد من االهتمام بنوعية مياه الري للحصول على تمور ذات جودة عالية.

		عدد	الفسائل	حول	النخلة	األم

إن لعدد الفســـائل حول شـــجرة األم تأثيًرا كبيًرا على تكويـــن المجاميع الزهرية 
لـــألم، وبالتالي قلة عـــدد العراجين الناتجـــة، إضافة إلى تردي جـــودة الثمار من 

حيـــث الوزن والحجم، لـــذا ال بد من إزالة الفســـائل من حـــول النخلة االم.

		عدد	السعف	للنخلة	)المساحة	الخضراء(

عدد الســـعف علـــى النخيل له دور كبير فـــي نمو وتطور النخلة حيـــث إن النخلة 
ال تعـــرف فـــي حياتهـــا طـــور الراحـــة وال الســـبات، وهـــي تختلف عن األشـــجار 
األخـــرى ألن البرعـــم القمـــي الواقع فـــي قلب النخلـــة هو في عملية انقســـام 
مســـتمر، لذلك تبقى الحـــزم الوعائية مفتوحـــة وفعالة في نقـــل العصارة إلى 
األعلى، كما يعمل الســـعف مـــن خالل عملية البناء الضوئي بتكوين الســـكريات 
ا بالكربوهيـــدرات والتي تتكون  األحاديـــة المتعـــددة التي يطلق عليهـــا كيميائيًّ
عموًما من الكميات المقـــدرة  والثابتة من الكربون والهيدروجين واألوكســـجين، 
ا، وهذا ما يعكســـه لنا عدد  لـــذا فاالهتمام بالمســـاحة الخضراء أمر ضـــروري جدًّ
الســـعف للعرجـــون الواحد، فكلما كانـــت المســـاحة الخضراء كبيـــرة كان اإلنتاج 

أكبر والجـــودة أعلى.

 

		نوعية	التربة

تعـــد نوعيـــة التربة مـــن العوامل المؤثـــرة على نمـــو النخيل وإنتاجه مـــن الثمار، 
حيـــث تنمو جيدا في التربـــة الخفيفة والعميقة وجيدة الصـــرف والتهوية والتي 

لها القدرة على االحتفاظ بالرطوبة بشـــكل مناســـب.

ومـــن أهم خصائـــص التربة حموضتهـــا )pH(، فالتربـــة ذات الحموضـــة المعتدلة 
pH )٦ – 7( هـــي األفضـــل للنباتـــات من حيـــث الخصوبـــة ونوعية الثمـــار، حيث 
تكـــون الثمار ذات لـــون أحمر زاهـــي، بينما في التربـــة القلويـــة ذات  pH مرتفع 

ا )أكثـــر من 7(، تكـــون التمـــور ذات لون بنـــي داكن مائل إلى الســـواد.  نســـبيًّ

		الخف

عمليـــة الخـــف تلعـــب دوًرا كبيًرا في تحســـين جودة الثمار بشـــكل كبيـــر، وهذا 
يعتمـــد أيًضا على الخبرة والممارســـة حيث يجب تحديد فترة الخـــف أواًل، ونوعه 

طبًقـــا للصنف )حســـب ما هو مفصل ســـابًقا(. 
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		تأثير	نوعية	السماد	وعدد	الفسائل 

هنـــاك تداخل كبير مـــا بين نوعية الســـماد وعدد الفســـائل حـــول األم، حيث إن 
زيـــادة تركيز عنصـــر النيتروجين في التربة ســـيقلب الميزان الحيـــوي العام لحياة 
النخلـــة، حيث تتجه النخلـــة إلى النمو الخضـــري وتكوين الســـعف ويقل إنتاجها 
مـــن العراجيـــن، وبالتالـــي ينجم عنه نقصـــان في عـــدد الشـــماريخ الزهرية، كما 
أن الزيـــادة في عنصـــر النتروجين يؤثر على نوعيـــة الثمار ألن العناصـــر الغذائية 
ســـتتوزع على الفســـائل وعلى القطوف الزهرية في الوقت نفســـه مما يؤدي 

الثمار. إلى تردي نوعيـــة 

		نوع	اللقاح	وحيويته

ا في تحديد صفـــات الثمرة النوعية، لـــذا وجب تحديد  ـــا جدًّ يعـــد نوع اللقاح مهمًّ
صنـــف الذكـــور الالزمة لهـــذه العملية، كما أن حيويـــة حبوب اللقاح لهـــا دور كبير 
فـــي تحديد جـــودة الثمار، لـــذا فاالهتمام بنوعيـــة اللقاح وكذلـــك نوعية عملية 
التلقيـــح وعـــدد مرات تكـــرار إجـــراء التلقيح يســـاهم بدرجـــة كبيرة فـــي جودة 

الثمار.

		األمطار	والرطوبة 

إن كثـــرة األمطـــار وزيـــادة نســـبة الرطوبة خـــالل فتـــرات التلقيـــح والعقد ونمو 
الثمـــار لهـــا تأثير ســـلبي، حيث تقلل من نســـبة العقد وتســـاهم في تســـاقط 
الثمـــار كما تزيد من فرص حـــدوث األمراض الفطرية والتعفنـــات. وفي األراضي 
ذات الملوحـــة المرتفعة يجب أن يراعى عند تســـاقط كميـــات كبيرة من األمطار 
أن ُيعمـــل بعدها مباشـــرة ريـــة كاملة للنخيـــل وذلك للتخلص مـــن األمالح التي 

تراكمـــت في حوض النخلة بســـبب األمطـــار الغزيرة.

		عامل	الحرارة	والضوء

يحتاج النخيـــل إلى درجات حرارة معينـــه ألجل التزهير واإلخصـــاب والتي تتراوح 
بيـــن ١8مْ  و3٠ ْم  خـــالل شـــهري فبراير وبداية شـــهر مـــارس، لذلك فـــإن درجات 
الحـــرارة هـــي المحدد فـــي عمليـــة التزهيـــر والتلقيـــح واإلخصاب، أمـــا عملية 
النمـــو والتطـــور الثمـــري فتحتـــاج إلى درجـــات حرارة مرتفعـــة فـــوق 3٠ – ٤٠ ْم، 
لـــذا فإن درجات الحـــرارة التراكميـــة تلعب دوًرا فـــي تصنيف التمـــور إلى مبكرة 
ومتوســـطة ومتأخـــرة، وكذلك إلـــى طرية ونصف جافـــة وجافـــة، وأن أي تغير 
فـــي درجات الحـــرارة الموســـمية التراكمية يؤثر علـــى عملية التزهيـــر والتلقيح 

الثمار. والنمو والنضـــج وجودة وتلـــون 

يعـــد الضـــوء مـــن العوامـــل المهمة لشـــجرة النخيـــل، لذا فـــإن عمليـــة التقليم 
للســـعف تؤدي إلـــى إظهـــار العراجيـــن، ولعامل الضـــوء دور كبير فـــي تكوين 
المـــادة الخضـــراء، كمـــا أنـــه عامـــل أساســـي فـــي عمليـــة التمثيـــل الضوئي 
لكونـــه مصـــدًرا للطاقة، علًما بـــأن للموجات الضوئيـــة دوًرا مســـاعًدا في توزيع 
ا فـــي عملية النمـــو، ويحتـــاج النخيل إلى  األوكســـينات، وبالتالـــي تؤثـــر إيجابيًّ
وحـــدات ضوئيـــة وإلى فترة ضوء مناســـبة لكـــي تعمل على تســـريع العمليات 

الحيويـــة، وبالتالـــي تحســـن من جـــودة الثمار. 

		عملية	التكميم

تعمـــل عملية التكميم علـــى تنظيم درجة الحـــرارة، وكذلك درجة شـــدة الضوء، 
ممـــا يـــؤدي إلـــى تحســـين الثمـــار وجودتها، كمـــا أن نوعيـــة وألـــوان األكياس 
تلعـــب دوًرا مهمـــا في جـــودة الثمار والمحافظـــة عليها، حيث أثبتـــت التجارب أن 
اللـــون األخضر هو األفضـــل ألنه يمرر اللـــون األخضر واألحمر من أشـــعة الطيف 
الشمســـي وهذا ما تحتاجـــه النباتات عموًمـــا، بينما اللون األســـود يمتص كافة 
أطياف أشـــعة الشـــمس ممـــا يســـبب النضـــج المبكر، أمـــا اللون األبيـــض فإنه 

يعكـــس جميع أطياف أشـــعة الشـــمس ممـــا يؤخر في عمليـــة النضج.





اآلفات واألمراض
واإلجهادات

الفيسيولوجية

  الباب الخامس
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5. اآلفات واألمراض واإلجهادات الفيسيولوجية

تتعـــرض شـــجرة النخيـــل بجميـــع أجزائهـــا إلـــى اإلصابـــة بالعديد مـــن اآلفات 
واألمـــراض، حيث يبلغ عدد اآلفات التي تهاجم أشـــجار النخيـــل أكثر من ١5٠ آفة، 
ولعـــل الحشـــرات من أكثرهـــا إذ تصل إلى حوالـــي ١3٢ آفة حشـــرية. وتتعرض 
أشـــجار النخيـــل فـــي المملكـــة للعديـــد من اآلفـــات الحشـــرية واألكاروســـية 
واألمـــراض الفطرية التي تقلل مـــن محصول التمر أو تتلفه عنـــد تخزينه نتيجة 
لإلصابـــات التـــي تحدثها هذه اآلفـــات، وقد يصـــل الفقد فـــي المحصول إلى 
حوالـــي 5٠%، وقـــد تؤدي بعـــض هذه اآلفـــات مثل سوســـة النخيـــل الحمراء 
إلى مـــوت النخلة خالل فترة قصيرة )ســـنة أو ســـنتين(، مما يـــؤدي إلى إلحاق 
خســـائر كبيرة بقطاع زراعـــة النخيل، ومن اآلفـــات ما يصيب الطلع والشـــماريخ 
والثمـــار ومنها مـــا يصيب العذوق والســـعف ومنها ما يصيب الجـــذوع والجذور. 
كمـــا تختلـــف األهمية االقتصاديـــة لآلفات، فمنها مـــا هو خطير جـــًدا ومنها ما 
ليس له أهميـــة اقتصادية، ويمكـــن تلخيص األضرار التي تســـببها اآلفات في 

التالية: الرئيســـة  النقاط 

	 اصفرار	وموت	األوراق	وضعف	األشجار	.				

	 قصر	العمر	اإلنتاجي	وموت	األشجار	.	

	 ا	ونوًعا	.	 إنتاج	رديء	كمًّ

أهم اآلفات الحشرية التي تهاجم النخيل

١.5	آفات	جذع	النخيل

Rhynchophorus	ferrugineus		الحمراء	النخيل	سوسة	١.١.5

		الحشـــرة	الكاملـــة	: هـــي حشـــرة كبيرة الحجـــم، لونهـــا برتقالـــي يميل إلى 
االحمـــرار، يتراوح طولها بين ٢.5 – ٤ ســـم ويوجد عدد من البقع الســـوداء على 
ظهـــر الحلقـــة الصدريـــة قـــد تختلف في العـــدد والشـــكل، ولها خرطـــوم أقل 
طـــواًل لـــدى الذكر، ويحمل شـــعيرات فـــي نهايتـــه وبالقرب مـــن قاعدته يخرج 

قرنا استشـــعار علـــى جانبيه.

ا )١- 7 كلم(، وال  وللحشـــرة الكاملة قدرة على الطيران لمســـافات بعيدة نســـبيًّ
تنجـــذب إلى المصائـــد الضوئية، ولديها 3 - ٤ أجيال في الســـنة.

		البيضة	: مســـتطيلة، لونهـــا أبيض كريمي المع، ســـطحها أملس وطولها 5.٢ 
مـــم وعرضها ١ مم.

بيضاوية  أبيض مصفر  لونها  األرجل  الضار، وهي عديمة  الطور  : هي  اليرقة	 	 	
الشكل لها رأس أحمر مسود وأجزاء فم قارضة قوية، واليرقة مكتملة النمو يبلغ 
طولها 3.5-5 سم ولها قدرة محدودة على الحركة حيث تدفع الجسم إلى األمام 
الوعائية  األنسجة  اليرقة بشراهة على  تتابعات. تتغذى  الجسم في  باقي  ثم 

محدثة أنفاًقا في جميع االتجاهات داخل جذع النخلة.  

		الشرنقة	: تشبه البرميل بطول حوالي 7 سم وعرض ٢.5 سم. 

يصل  البني.  اللون  إلى  األخيرة  المراحل  في  يتحول  كريمي  لونها   : العذراء	 	 	
متوسط طول العذراء إلى حدود 3.5 سم وعرضها ١.5سم. يكون طور العذراء 
الحشرة  طور  إلى  ا  تدريجيًّ فيه  تتحول  حيث  الشرنقة،  داخل  ناشط  غير  ساكًنا 

البالغة.
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دورة	الحياة	للسوسة 

تتطـــور الحشـــرة مـــن بيضة إلـــى يرقة إلى عذراء داخل شـــرنقة ثم إلى حشـــرة بالغة، فهي نشـــطة وتتكاثر علـــى مدار العـــام وليس لها بيات شـــتوي أو صيفي. 
تضـــع األنثـــى خالل حياتهـــا غالًبا من ٢5٠ إلـــى 3٠٠ بيضة في فتحـــات تحفرها على الجـــذع أو في الثقـــوب واألنفاق التي تحفرها حشـــرات أخـــرى، وكذلك الجروح 
ا  التـــي يحدثهـــا المـــزارع أثنـــاء العمليات الزراعية علـــى النخلة. بعد أيـــام قليلة )٢ - 5 أيـــام( يفقس البيـــض فيعطي يرقات صغيرة فـــي البداية حيث تنمـــو تدريجيًّ
وتحفـــر أنفاقـــا وتتغـــذى بشـــراهة على األنســـجة الوعائية الحيـــة داخل جذع النخلـــة. وبعد وصولهـــا إلى المرحلـــة األخيرة من عمرها )١ - 3 أشـــهر(، تنســـج اليرقة 
شـــرنقة مـــن األلياف بيضاوية الشـــكل لتتعـــذر داخلها لمـــدة ١٤ - ٢١ يوًما، ثـــم تخرج الحشـــرة الكاملة بعد انقضـــاء فترة التعذر. تقـــدر دورة الحياة لسوســـة النخيل 

الحمراء بحوالي 3 - ٦ أشـــهر حســـب فصل الســـنة )صورة ٦5(. 

الدورة الحياتية
لسوسة النخيل الحمراء

)صورة	٦5(

بيضة

حشرة بالغة

شرنقةيرقة

عذراء
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		أعراض	اإلصابة	بسوسة	النخيل	الحمراء

إفـــرازات صمغيـــة بنية )يكـــون لونهـــا فاتًحا فـــي البداية ثم يصبـــح داكًنا( 	 
خارجة مـــن جذع النخلة مـــع وجود رائحـــة كريهة تنبعث من مـــكان اإلصابة 

ناتجـــة عن تحلل أنســـجة الشـــجرة وعن مخلفـــات اليرقات )صـــورة ٦٦(.

نشـــارة خشـــبية رطبـــة خارجـــة من جـــذع النخلـــة مع وجـــود رائحـــة كريهة 	 
تنبعـــث من مـــكان اإلصابة ناتجة عن تحلل أنســـجة الشـــجرة وعن مخلفات 

اليرقـــات )صورة ٦7(.

خليـــط من النشـــارة واإلفـــراز الصمغي مع وجـــود رائحة كريهـــة تنبعث من 	 
مـــكان اإلصابـــة ناتجة عـــن تحلل أنســـجة الشـــجرة وعن مخلفـــات اليرقات 

.)٦8 )صورة 

ثقـــوب في الجذع، وهي عبـــارة عن مداخل أو مخارج األنفـــاق التي حفرتها 	 
.)٦9 )صورة  اليرقات 

ذبـــول واصفرار وموت بعض الفســـائل مع ســـهولة فصلها عـــن النخلة األم 	 
.)7٠ )صورة 

يبدأ الســـعف بالذبول واالصفرار ثم بعد ذلك يجف الســـعف بشـــكل كامل 	 
وتصبح الســـعفة ســـهلة اإلزالة، وعندمـــا تصل اإلصابة إلـــى درجة متقدمة 

يتعرض الجذع إلى الكســـر والســـقوط عند هبوب الريـــاح )صورة 7١(.

مـــوت الكرب فـــي حال اإلصابات الشـــديدة مع ســـهولة فصلـــه ومالحظة 	 
أنفـــاق التغذية داخله مع وجود الشـــرانق التي قد تكـــون فارغة أو محتوية 
على طـــور العـــذراء، كما يالحظ وجود النشـــارة الخشـــبية وتعفـــن الكرب 

من الداخل ويصبـــح خفيف الـــوزن )صورة 7٢(.

قـــد تحـــدث اإلصابـــة فـــي قمـــة النخلـــة وباألخص فـــي الفحـــول وبعض 	 
األصناف )الحلـــوة، بياض، الصقعـــي( مما يؤدي الحًقا إلى ســـقوط النخلة 

.)73 )صورة 

صورة	)٦8(	خليط	من	النشارة	واإلفرازات	الصمغيةصورة	)٦٦(	وجود	إفرازات	صمغية	على	جذع	النخلة

صورة	)٦٧(	وجود	نشارة	خشبة	أسفل	الكرب
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صورة	)٧٢(	موت	الكرب	في	حاالت	شديدة	اإلصابةصورة	)٦9(	وجود	ثقوب	نتيجة	اإلصابة

صورة	)٧0(	ذبول	واصفرار	ثم	جفاف	الفسيلة	المصابة

صورة	)٧3(	إصابة	شديدة	في	قمة	النخلة	وسقوطهاصورة	)٧١(	ذبول	واصفرار	ثم	جفاف	سعف	النخلة	المصابة
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		أهم	العمليات	الزراعية	التي	تقلل	من	احتمال	اإلصابة	بسوسة	النخيل	الحمراء

يجـــب التركيز علـــى العمليات الزراعيـــة الجيدة التي يقـــوم بها الُمـــزارع والتي 
تســـاعد علـــى توفير الظـــروف المالئمة لنمـــو النخلـــة والزيادة فـــي اإلنتاجية 
وتقلـــل من فرصـــة حـــدوث اإلصابة بسوســـة النخيـــل الحمراء، وتشـــمل هذه 

التالي: الزراعيـــة  العمليات 

		الري

تجنـب الـري بالغمـر الـذي يرفـع الرطوبـة أسـفل الجذع ويـؤدي إلى تعفـن الجزء 
السـفلي منـه، ممـا يشـكل بيئـة مالئمـة لتكاثـر الحشـرات المحبة للرطوبـة ومنها 
حفـار العـذوق، وأيضـا سوسـة  النخيـل الحمـراء التـي تضـع البيـض فـي المناطق 
السـطحي  تحـت  أو  بالتنقيـط  الـري  يكـون  أن  ويفضـل  الجـذع،  مـن  الطريـة 

للتخفيـض مـن الرطوبـة )صـورة 7٤(.

		التسميد

االعتـــدال فـــي التســـميد العضـــوي والكيميائي بحيـــث ال يتعـــدى احتياجات 
النخلـــة، حتى ال تتجـــه النخلة إلى تكوين نمـــوات خضرية غضة والتي تشـــجع 
علـــى حـــدوث اإلصابة. كمـــا يجب اســـتعمال أســـمدة عضوية مكتملـــة التخمر 
متحللـــة بالكامـــل وغير ملوثـــة باآلفـــات وباألخص حفـــار عـــذوق النخيل الذي 

يســـهل اإلصابة بسوســـة  النخيـــل الحمراء )صـــورة 75 أ،ب(.

		التقليم	والتكريب 

بعد التقليم والتكريب، تنبعث من النسيج المجروح روائح كيريومونية قوية يمكن 
أن تجذب الحشرة، لذلك يجب القيام بهذه العمليات خارج مواسم الذروة لنشاط 
السوسة وأشهر الذروة هي )فبراير و مارس و سبتمبر و أكتوبر(، ويفضل القيام 

بالرش الوقائي بمبيد حشري معتمد مباشرة بعد التقليم والتكريب )صورة 7٦(.

		قطع	الطلع	وفصل	الفسائل	الزائدة	والرواكيب

يفضل ترك 3-٤ فســـائل نظيفـــة والتخلص من جميع الفســـائل األخرى، وذلك 
للتقليل من وجود البيئات المناســـبة لإلصابة بالسوســـة ووضع البيض، وكذلك 
لتســـهيل عملية الكشـــف عـــن اإلصابة. أمـــا الرواكيب فـــال بد مـــن إزالتها كلها 
الحتوائها على أنســـجة غضة وطرية مفضلة لسوســـة النخيـــل الحمراء. ويجب 
تغطيـــة أماكـــن القص والفصـــل عند القيـــام بقـــص الطلع الذكـــري من أجل 
التلقيـــح وكذلك بعـــد فصل الفســـائل والرواكيب عـــن األم، حيـــث يترتب على 
هـــذه العمليات جروح بليغـــة منتجة لروائـــح كيريومونية قوية جاذبة للحشـــرة. 
لذلـــك يجب إغالق هذه الجروح بعجينة بوردو أو رشـــها بأحد المبيدات الحشـــرية 

 .)77 )صورة 

		التخلص	من	جميع	مخلفات	العمليات	الزراعية

يجـــب االهتمـــام بنظافـــة المزرعـــة والتخلـــص مـــن جميـــع مخلفـــات التقليم 
والتكريـــب ومـــن الثمـــار المتســـاقطة وغيرهـــا حتى ال تكـــون مصـــدًرا لجذب 

وتكاثـــر الحشـــرات )صـــورة 78(.

		زراعة	فسائل	سليمة 

يعـــد نقل الفســـائل من منطقة إلى أخـــرى دون رقابة من أهـــم العوامل التي 
تـــؤدي إلى انتشـــار سوســـة النخيـــل الحمراء مـــن مناطق مصابة إلـــى مناطق 
ســـليمة، لذلك يجـــب على الُمـــزارع التأكـــد من مصـــدر الفســـائل، بحيث يكون 
مصدرهـــا من مـــزارع خالية مـــن اإلصابة مع الحـــرص على مراقبتهـــا والترخيص 
لهـــا من الجهـــات المختصة بالـــوزارة، بعـــد أن ُتغطس فـــي مبيد قبـــل زراعتها 

.)79 )صورة 

		إزالة	األعشاب	والتحويض	بشكٍل	مستمر

يشكل نمو األعشاب حول النخلة عائًقا أمام عملية الكشف عن اإلصابة، ومصدًرا 
مالئًما لتكاثر الحشرات، ويزيد من ارتفاع الرطوبة النسبية حول جذع النخلة لتصبح 

بيئة مالئمة لوضع سوسة النخيل الحمراء بيضها )صورة 8٠(.

صورة	)٧4(	الري	المعتدل	والحرص	على	عدم	مالمسة	مياه	الري	جذع	النخلة
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صورة	)٧5	أ،ب(	إضافة	السماد	العضوي	وتوزيعه	بطريقة	متجانسة	في	حوض	النخلة

بأ

صورة	)٧٧(	إزالة	الفسائل	الزائدة	عن	األمهات صورة	)٧٦(	الحرص	على	التقليم	والتكريب	بصفة	مستمرة	للنخلة
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صورة	)٧8(	مزرعة	خالية	من	مخلفات	التقليم	والتكريب	والثمار	المتساقطة

صورة	)٧9(	زراعة	فسائل	خالية	من	اإلصابة
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		مكافحة	سوسة	النخيل	الحمراء

إحـــدى وســـائل مكافحة سوســـة النخيل الحمراء هو كشـــط مـــكان اإلصابة وتتبع أنفاق الحشـــرة والتخلـــص من جميع األطـــوار الموجودة داخل الجـــذع بحيث يتم 
التأكـــد مـــن إزالـــة جميـــع أطوار الحشـــرة، وبعد عملية الكشـــط يتـــم رش منطقة اإلصابـــة على الجـــذع بمبيد حشـــري معتمد، ومن ثـــم إغالق التجاويـــف بالطين 
وتثبيـــت قطعـــة من البالســـتيك حـــول منطقة اإلصابة، على أن يتم متابعة وجود أي طور من اطوار الحشـــرة بعد أســـبوعين من وضع البالســـتيك )صـــورة 8١ و 8٢(.

صورة	)80(	إزالة	األعشاب	والتحويض	بشٍكل	مستمر	يقلل	من	إمكانية	اإلصابة	بسوسة	النخيل	الحمراء

صورة	)8٢(	تغطية	منطقة	الكشط	ووضع	قطعة	من	البالستيك	حول	جذع	النخلةصورة	)8١(	كشط	منطقة	االصابة	والتخلص	من	جميع	اطوار	الحشرة
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		استخدام	المصائد	في	مراقبة	سوسة	النخيل	الحمراء

تســـتخدم المصائـــد بعد االنتهاء مـــن ٤ دورات كشـــف دوري )نصف ســـنوية(، 
بهـــدف تقييـــم أعمـــال  مكافحة سوســـة النخيـــل الحمـــراء المســـتخدمة في 
المزرعـــة، وتوضـــع بمعدل مصيدة واحـــدة لكل هكتار، وتبقى لمدة أســـبوعين، 
ألخـــذ القـــراءات وتحليلها، مـــع تـــرك المصائد فـــي المواقع كهيكل فـــارغ، أي 

دون وجـــود أي فيرمونـــات أو كيرمونـــات أو مـــاء بداخلها )صـــورة 83 ، 8٤(. 

بعـــد االنتهـــاء مـــن ٤ دورات كشـــف أخـــرى )أي االنتهـــاء من 8 دورات كشـــف( 
ُيوضع الفيرمـــون والكيرمون والماء داخـــل المصيدة ومتابعتهـــا وأخذ القراءات 

. تحليلها و

		الخطوات	الصحيحة	للتخلص	من	النخيل	المصاب

الرش واإلزالة.	 

تقطيع النخيل إلى قطع بطول ١ متر على األكثر )صورة 85(.	 

نقل النخيـــل الُمصاب المـــزال إلى موقع الفرم أو الردم بواســـطة وســـيلة 	 
نقل مغلقـــة )صورة 8٦(. 

صورة	)85(	تقطيع	النخيل	إلى	قطع	بطول	١	متر	على	األكثرصورة	)83(	مصيدة	محتوية	على	الفيرمون	والتمر

صورة	)8٦(	نقل	النخيل	المصاب	المزال	إلى	موقع	الردم	أو	الفرمصورة	)84(	تثبيت	المصيدة	على	جذع	النخلة
بواسطة	وسيلة	نقل	محكمة	اإلغالق
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		الخطوات	المتبعة	في	عملية	فرم	النخيل	المصاب

اختيار موقع الفرم بعيًدا عن مزارع النخيل بمسافة ال تقل عن ١٠ كم.. ١

وضع الفتات إرشادية تشير إلى موقع الفرم )صورة 87(.. ٢

تحديد إحداثيات موقع الفرم.. 3

التأكد من مواقع المصائد وجاهزيتها.. ٤

تحميل أجزاء النخيل المزال على آلة الفرم )صورة 88(.. 5

البدء في فرم أجزاء النخيل، بحيث ال يتجاوز حجم نواتج الفرم أكثر من ٢ سم، . ٦
وأن ُتجرى عملية الفرم مباشرة بعد وصولها إلى مكان الفرم )صورة 89(. 

فحص نواتج الفرم والتأكد من حجمها )صورة 9٠(.. 7

إعـــادة عملية الفرم بعد معايـــرة الفرامة، وذلك للتحكم بحجـــم نواتج الفرم . 8
.)9١ )صورة 

صورة	)8٧(	وضع	الفتات	إرشادية	لموقع	الفرم

صورة	)88(	تفريغ	أجزاء	النخيل	المزال	من	الشاحنة

صورة	)89(	إعادة	عملية	الفرم	بعد	معايرة	الفرامة

صورة	)90(	فحص	نواتج	الفرم	من	ناحية	الحجم

صورة	)9١(	معايرة	الفرامة	إلعادة	عملية	الفرم	وذلك	للتحكم	بحجم	نواتج	الفرم
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		الخطوات	المتبعة	في	عملية	ردم	النخيل	المصاب

تعـــد عملية الـــردم خياًرا ثانًيا في حـــال تعذر القيام بعملية الفـــرم، بحيث تدفن 
أجـــزاء النخيـــل المصابة فـــي حفر عميقة، ثـــم ُيوضع التـــراب فوقهـــا بارتفاع ال 
يقل عـــن متريـــن، وذلك لضمـــان أاّل تخـــرج الحشـــرة البالغة من خـــالل طبقات 

التربة. 

فـــي حال صعوبـــة إيجاد مكان للردم فـــي المزرعة، يجب نقـــل أجزاء النخيل . ١
المصاب إلى مكان الردم بواســـطة وســـيلة نقـــل محكمة اإلغالق. 

اختيار موقع الردم بعيًدا عن المزارع بمسافة ال تقل عن ١٠ كلم.. ٢

وضع الفتات إرشادية في موقع ردم النخيل المزال .. 3

حفر حفرة أو عدة حفر بعمق ال يقل عن 3 أمتار )صورة 93(.. ٤

تركيـــب 8 مصائـــد في محيـــط دائري حول موقـــع الـــردم ومتابعتها بصفة . 5
دوريـــة إلى حين االنتهاء من األشـــغال )صـــورة 9٤(.

تفريغ أجزاء النخيل من الشاحنة قرب مكان الردم ورشها بمبيد معتمد. . ٦

وضع أجزاء النخيل داخل الحفرة باستخدام الجرافة )صورة 95(.. 7

ردم الحفـــرة بالتـــراب بحيـــث يكون ارتفاع التـــراب فوق أعلـــى نقطة ألجزاء . 8
النخيـــل المردومـــة ال يقل عن متريـــن )صورة 9٦(.

مراقبة عملية الردم والتأكد من مطابقتها للمواصفات.. 9

التأكد من المصائد وصيانتها وجاهزيتها.. ١٠

صورة	)93(	حفر	حفرة	بعمق	ال	يقل	عن	3	متر

صورة	)94(	تركيب	8	مصائد	في	محيط	دائري	حول	موقع	الردم

صورة	)95(	وضع	أجزاء	النخيل	المصاب	داخل	الحفرة

صورة	)9٦(	ردم	الحفرة	بالتراب،	ويكون	إرتفاعه	على	األقل	مترين	فوق	أعلى	نقطة	
ألجزاء	النخيل	المردومة
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		المكافحة	الحيوية	لسوسة	النخيل	الحمراء

ا علـــى مبيدات حيوية  تعتمد المكافحة الحيوية لسوســـة النخيـــل الحمراء حاليًّ
محتويـــة على الفطريـــات أو النيماتودا الطفيلية وذلـــك بالتعفير إذا كان المبيد 
مســـحوًقا، أو بالـــرش إذا كان المبيـــد ســـائاًل. وتقـــوم الفطريـــات والنيماتـــودا 
بالتغـــذي والتكاثر داخل السوســـة وتقتلها. وهذه المبيـــدات الحيوية ال تحدث 
أضراًرا علـــى المحيط وال تلوثه، علًما بـــأن النتائج المختبريـــة أثبتت كفاءتها غير 

أنهـــا ال زالـــت غير مطبقة على نطاق واســـع فـــي الميدان. 

		النيماتودا	الممرضة	للحشرات

النيماتـــودا                   أنـــواع  علـــى  المحتويـــة  الحيويـــة  المبيـــدات  اســـتعمال  يمكـــن 
  Steinernema	carpocapsae	و	Steinernema	feltia	و	Heterorhabditis	spp.
، وقـــد وجد في التجـــارب المختبريـــة أن هذه األنـــواع تؤدي إلى إبـــادة الكثير 

مـــن أعداد سوســـة النخيـــل الحمراء )صـــور 79(.

ُتضـــاف النيماتودا الممرضة للحشـــرات عن طريـــق حقن المعّلـــق الذي يحتوي 
على النيماتـــودا داخل جذع النخلة، وحســـب المعـــدالت التالية:

	 حقـــن	النخلة	التـــي	يقل	ارتفـــاع	جذعها	عـــن	٢م	بحجم	لتر	واحـــد	من	الماء		
الذي	يحتـــوي	على	3٫5	مليـــون	نيماتودا.

	 حقـــن	النخلـــة	التـــي	يزيد	ارتفـــاع	جذعها	عـــن	٢م	بحجـــم	١,5	لتر	مـــن	الماء		
الذي	يحتـــوي	على	5	ماليين	نيماتـــودا،	وتكون	طريقة	االســـتخدام	على	

النحـــو	التالي	:

استخدام المثقاب لعمل عدد من الثقوب بعمق ١٢ سم وقطر ٠.5 سم.. ١

يكون الثقب األول على ارتفاع 3٠ سم من سطح التربة.. ٢

تـــوزع بقيـــة الثقـــوب على جـــذع النخلة وبشـــكل حلزونـــي علـــى أاّل يزيد . 3
ارتفاعهـــا عن متـــر واحد مـــن ســـطح التربة.

حقـــن ٢5 مـــل من المعّلـــق الذي يحتـــوي علـــى النيماتودا فـــي كل ثقب، . ٤
علـــى أن يكـــون ضغط الحقـــن 3-٤ بار.

يجب الحقن بالمعّلق بعد تجهيزه مباشرًة.. 5

يجب أاّل تزيد الحرارة داخل الجذع عن 35 درجة سلسيوس.. ٦

تغطية الثقوب مباشرًة بعد حقن المعّلق.. 7

		الفطريات

Beauveria bas-  يمكن اســـتعمال المبيدات البيولوجية المحتويـــة على الفطر
siana ويســـتطيع هـــذا الفطـــر أن ينقل عدواه مـــن جيل إلى الجيـــل الموالي 
ومـــن جنس إلـــى الجنـــس المقابل. وأدى اســـتعماله فـــي التجـــارب المخبرية 
إلـــى قتل أعداد كبيرة من سوســـة النخيل الحمـــراء إال أن هـــذه التقنية بحاجة 
إلـــى المزيد مـــن البحث فيمـــا يتعلق بالوســـيلة والوقـــت ومقـــدار الجرعة قبل 
اعتمادهـــا فـــي الحقـــول ضمـــن تقنيـــات اإلدارة المتكاملـــة لسوســـة النخيل 

الحمراء )صـــور 98 ، 99(.

		استخدام	المستخلصات	النباتية	الطبيعية

فـــي نطـــاق البحوث فـــي المكافحـــة البيولوجية، اســـُتعملت مبيدات حشـــرية 
  Derris sp. مســـتخلص من جذور نبـــات(   »Rotenone نباتيـــة مثل »روتينـــون
و .Lanchocarpus  sp( أو ليمونيـــن )مســـتخلص من ثمـــار الحمضيات( اللذان 
مّكنـــا مـــن التخفيض في اســـتهالك الغـــذاء لدى يرقات الحشـــرة ومـــن زيادة 

نســـبة الموت.

		تقنية	تعقيم	الذكور

هـــي مـــن التقنيـــات التي أعطـــت نتائج مشـــجعة مع بعـــض أنواع الحشـــرات 
مثـــل ذبـــاب الفاكهة، وقد أجريـــت بعض التجـــارب لتقييم فعالية هـــذه التقنية 
في مكافحة سوســـة النخيل الحمـــراء فأعطت نتائج مشـــجعة مختبريا ولكنها 

الزالـــت تتطلب مزيـــًدا من الجهود والدراســـات. 

صورة	)9٧(	يرقات	حشرات	مصابة	بالنيماتودا	الممرضة	للحشرات

صورة	)99(	حشرة	بالغة	لسوسة	النخيل	الحمراء	ملوثة	بالفطر	الممرض

Beauveria	bassiana	بفطر	مصابة	الحمراء	النخيل	سوسة	عذراء	)98(	صورة
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		االستعمال	المقيد	لمبيد	فوسفيد	األلمنيوم	في	مكافحة	
حشرة	سوسة	النخيل	الحمراء

يمكـــن اســـتخدام أقـــراص فوســـفيد األلمنيـــوم عـــن طريـــق جهـــة مختصـــة 
ومعتمـــدة، بحيث يوضع 5 أقـــراص )وزن القرص 3 جرامـــات وبمعدل قرص واحد 
فـــي كل ثقب( مـــن ذلـــك المرّكب عنـــد منطقة اإلصابـــة وداخل جـــذع النخلة، 
ومن ثـــم ُيغطى جذع النخلة بواســـطة ســـترة مخصصة لهـــذه الغاية، وتبقى 

الســـترة حول جـــذع النخلة لمـــدة ال تقل عـــن 5 أيام )صـــورة ١٠٠(.

		المكافحة	الكيميائية

الـــرش بعد التكريب مباشـــرة بأحـــد المبيدات التاليـــة: دلتامثريـــن ٢.5 % )١٠٠ مل 
/ ١٠٠ لتـــر مـــن المـــاء( أو ميثيداثيون ٤٠ % ويســـتعمل بجرعة ١5٠ مـــل / ١٠٠ لتر من 
المـــاء )فترة التحريـــم: ٦5 يوًمـــا( أو ســـايبرمثرين ١٠ % )١٠٠ مل/ ١٠٠ لتـــر من الماء(.

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ملوحته معتدلة أثناء خلط المبيد.

		المكافحة	التشريعية

في إطار المكافحة التشـــريعية لسوســـة النخيل الحمراء، تفرض المملكة حجًرا 
ـــا بمنع نقل أشـــجار وفســـائل النخيل مـــن المناطق المعلنـــة بأنها  ـــا داخليًّ زراعيًّ
موبوءة بحشـــرة السوســـة إلى المناطق الســـليمة، وحتى عند نقل الفســـائل 
بيـــن المناطق الســـليمة، يكون ذلك تحت إشـــراف وزارة البيئـــة والمياه والزراعة 
بعد إجراء عملية تغطيس للفســـائل فـــي مراكز معتمدة. ولتنفيـــذ هذا الحجر، 

التالية: التعليمات  الـــوزارة  أصدرت 

	 ا		تـــداول	ونقل	فســـائل	ونقائـــل	النخيل	من	دون	شـــهادة		 ُيمنـــع	منًعـــا	باتًّ
صـــادرة	من	الجهـــة	المختصـــة	بالوزارة.

	 تخضـــع	جميـــع	الشـــاحنات	والمركبات	التي	تنقل	فســـائل	ونقائـــل	النخيل		
للتفتيـــش،	ويتـــم	اعتـــراض	الشـــحنات	غير	المرفقة	بشـــهادة		نقل	أشـــجار	
وفســـائل	نخيـــل	داخـــل	المملكة	صـــادرة	مـــن	الـــوزارة	ومطوقة	بســـلك	

ا	مـــع	بيان	خط	الســـير. معدنـــي	مختوم	رســـميًّ

	 يجـــب	الحصول	علـــى	تصريح	لحركـــة	فســـائل	ونقائل	النخيل	)الشـــحنات(		
مـــن	منطقة	خالية	مـــن	اآلفة	إلى	مناطـــق	أخرى	وذلك	بموجب	الشـــهادة		
ذات	الصلـــة	نافذة	الصالحيـــة	لمدة	ال	تتعـــدى	5	أيام	من	تاريـــخ	إصدارها	
مـــن	قبل	الجهـــة	المختصة	بالوزارة	بعـــد	إجراء	المعاملـــة	الموصى	بها،	وأن	
تكون	مطوقة	بســـلك	معدنـــي	وأن	تحمل	ختـــم	رصاص	عليه	شـــعار	الوزارة.	

	 يجـــب	أن	يتم	نقل	الشـــحنات	في	وســـائل	نقـــل	محكمة	اإلغالق	تتناســـب		
ونوعيـــة	الشـــحنة	المحمولـــة،	كما	ال	يجوز	اســـتخدام	وســـيلة		نقل	ســـبق	
لهـــا	أن	قامـــت	بنقل	شـــحنة	مصابة	إال	بعـــد	التأكد	مـــن	تعقيمهـــا	بالمواد	

التطهيريـــة	التـــي		ثبتـــت	فعاليتها	وموصـــى	بها	من	قبـــل	الوزارة.

	 تشـــمل	تعليمـــات	الحجر	الزراعي	فســـائل	ونقائـــل	النخيـــل	المتداولة	بين		
المحافظـــات	والمناطـــق	وأيًضـــا	فســـائل	ونقائـــل	النخيـــل	المنقولة	بين	

المـــزارع	المجـــاورة	في	المحافظة	نفســـها.

صورة	)١00(	لف	جذع	النخلة	ببدلة	مخصصة
بعد	وضع	أقراص	فوسفيد	األلمنيوم	داخل	جذع	النخلة
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انفوجرافيا	١0

إجراءات الوقاية مـن سوسـة النخيـل الحمــراء

١

4 3

٢5

زراعة	فسائل	نخيل	خالية	من	اإلصابة	
بسوسة	النخيل	الـحـمـراء

االعتــدال	في	الـــري	ألن	كمية	
الـري	الزائـدة	توفر	رطوبة		عالية	
حول	جذع	النخـلة	مـمـا	يجعـلها	

أكثر	عرضة	لإلصـابة.

الحرص	على	نظافة		مزرعة	
النخــيــــل	مـــن	األعشـــاب	
وخصوصًا	حول	جذع	النخلة

عملية	تغطيس	فسائل	النخيل	
في	محلول	مبيد	حشري	معتمد	

قبل	الزراعة

التكريــب	بزاويــة	45	درجـة	وعـمــق	١0	إلى	١5	سـم	

بهــدف	المحافظة	على	النخلة	وسهولة	الكشـف	

عـن	وجــود	اإلصــابة	وعـدم	توفيــر	أمـاكــن	للحشرة	

لالختبـاء	والتكاثر.	يفضــل	أن	يكــون	التكريــب	إبتـداًء		

من	شهر	ديسمبر	إلى	شهر	يناير.



دليل رعاية النخلة

90

Jebusaea	hammerschmidti		الطويلة	القرون	ذو	النخيل	ساق	حفار	.٢.١	5

تعد حشرة حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة )صورة ١٠١ ، ١٠٢( من اآلفات التي تسبب خسائر كبيرة في مزارع النخيل .	 

تنتشر في بعض مناطق زراعة النخيل في المملكة .	 

هناك جيل واحد للحشرة في السنة، وتضع األنثى العشرات من البيض، وتنتشر الحشرة الكاملة خالل الفترة من  شهر مارس وحتى شهر يونيو .	 

تهاجم الحشرة األشجار الضعيفة بشكل رئيس .	 

صورة	)١0١(		حشرة	حفار	ساق	النخيل	ذو	القرون	الطويلة	)المصدر:	مختبر	المكافحة	الحيوية	بالقطيف(

صورة	)١0٢(	عذراء	ويرقة	حفار	ساق	النخيل	ذو	القرون	الطويلة

اليرقةالعذراء
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دورة	الحياة	لحشرة	حفار	ساق	النخيل	ذي	القرون	الطويلة

تضـــع أنثى حفار ســـاق النخيـــل ذو القرون الطويلة حوالي 3٠ - ١5٠ بيضة ُفرادى في أي تشـــققات على ســـاق الفســـيلة أو جذع النخلة أو على قواعد الســـعف أو 
علـــى الليـــف. يفقس البيـــض بعد ١5 يوًمـــا، وتبدأ اليرقات بحفـــر أنفاق في الجذع وقواعد الســـعف، وتتجه نحو األســـفل. وتمـــر اليرقات بثالثة أعمار يرقية ُتشـــّتي 

خاللهـــا، ثـــم تتحول إلـــى عذراء في داخل األنفـــاق بالجذع، وبعد حوالي 3 أســـابيع تخرج الحشـــرة الكاملة. وللحشـــرة جيل واحد في الســـنة )صورة ١٠3(.

صورة	)١03(	الدورة	الحياتية	لحفار	ساق	النخيل	ذو	القرون	الطويلة

جيل واحد
في السنة

بيضة

١4 يوم٢0 يوم

١5 يوم
١١ شهر

حشرة بالغة

يرقة

عذراء
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		أعراض	اإلصابة

 يمكـــن االســـتدالل علـــى وجود اليرقات داخـــل أجزاء النخلة )صـــورة  ١٠٤ أ( بظهـــور ألياف حمراء مهضومة تســـد منافذ األنفاق ووجود ثقوب مســـتديرة على ســـاق 
النخلـــة المصابـــة وهـــي عبارة عن فتحـــات خروج الحشـــرة الكاملة  )صـــورة ١٠٤ ب( مصحوبـــة بظهور مادة صمغيـــة بنية غامقة اللـــون وهي عصـــارة خفيفة القوام 
وملتصقـــة بالجـــذع وليس لها رائحـــة )صورة ١٠٤ ج(، وفي حاالت اإلصابة الشـــديدة يصفر الســـعف، وينحني الجـــذع بدرجات مختلفة قد تؤدي إلى انكســـاره وموت 

 .)١٠5 )صورة  النخلة 

صورة	)١04	أ(		وجود	أنفاق	ويرقات	الحشرة	داخل	جذع	النخلة

صورة	)١04	ج(		وجود	أنفاق	ويرقات	الحشرة	داخل	جذع	النخلة

صورة	)١04	ب(		ثقوب	تبين	خروج	الحشرة	الكاملة

صورة	)١05(		إنكسار	وموت	النخلة	المصابة
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		العمليات	الزراعية	التي	تساعد	على	التقليل	من	اإلصابة 

الخدمة الجيدة ألشجار النخيل ألن الحشرة تهاجم غالًبا األشجار الضعيفة.	 

ا للتخلص مـــن اليرقات الموجودة داخـــل الكرب والتي 	  تكريب النخيـــل دوريًّ
يصعب مكافحتها بالمبيد الحشـــري.

النظافة العامة ألشجار النخيل.	 

		المكافحة	الكيميائية

رش كامـــل أجـــزاء النخلـــة  المصابـــة بالمبيـــد المحتوي علـــى المـــادة الفعالة 
دلتامثريـــن ٢.5 % ، ويســـتعمل بجرعـــة 35 إلـــى 5٠ مـــل / ١٠٠ لتر مـــن الماء، على 
أن ُيـــرش ١٠ لتـــرات مـــن المحلول لكل متـــر طولي مـــن النخلة مع مراعـــاة فترة 

يم. لتحر ا

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

٢.5	آفات	السعف	والجريد

Ommatissus	Lybicus	النخيل	دوباس	.١	.٢	5

	 مـــن	الحشـــرات	الثاقبـــة	الماصـــة،	وســـميت	بالدوبـــاس	ألنهـــا	تفـــرز	مادة		
دبسية. ســـكرية	

	 تهاجم	الحشرة	الكاملة	)صورة	١0٦(	معظم	أجزاء	النخلة.	

	 تضـــع	اإلنـــاث	البيـــض	في	حفـــر	دقيقـــة	تصنعها	فـــي	الخـــوص	والعروق		
الوســـطية	لجريـــد	النخلة.	وتضـــع	األنثـــى١00-١50	بيضـــة	خالل	فتـــرة	حياتها.

	 بعـــد	الفقـــس	تبـــدأ	الحورية	)صـــورة	١0٧(	بالتغذية	وتنســـلخ	مـــن	عمر	إلى		
عمر،	وفـــي	أعقاب	الطـــور	الخامـــس	تتحول	الحوريـــة	إلى	حشـــرة	كاملة.

	 تحتـــاج	الحشـــرة	من	بـــدء	الفقس	وحتـــى	وصـــول	الحشـــرة	الكاملة	إلى		
حوالـــي	48	يوًمـــا	في	الجيـــل	الربيعـــي	و44	يوًمـــا	في	الجيـــل	الخريفي.	

	 للحشرة	جيالن	في	السنة	)جيل	ربيعي	وآخر	خريفي(	

صورة	)١0٦(		دوباس	النخيل	)حشرة	بالغة(

صورة	)١0٧(		حورية	دوباس	النخيل
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		أعراض	اإلصابة

تمتص الحشـــرات الكاملـــة وحورياتهـــا العصـــارة النباتية من الخـــوص والجريد 
)صـــورة ١٠8( والعـــذوق والثمار  )صورة ١٠9(، وتفرز الحشـــرات الكاملـــة وحورياتها 
مادة عســـلية كثيفة )صورة ١١٠( تغطي الســـعف والعذوق والجذوع والشماريخ 
الزهرية التي تلتصق بشـــدة مع بعضها مما يســـبب الفشـــل فـــي إتمام عملية 
العقد، وينمـــو على هذه اإلفرازات العســـلية فطر العفن األســـود، كما تلتصق 
بهـــا األتربـــة وتغطيها بطريقـــة كثيفة تعوق عمليـــة التمثيل الضوئـــي والنتح 

مما يزيد مـــن الضرر.

تضعـــف النخلة ويتحول لون الســـعف من األخضر إلى األخضـــر المصفر، وتكون 
الثمـــار المصابـــة بطيئـــة النمـــو ويتأخر نضجهـــا ويقـــل حجمها، وتكـــون ملوثة 
باإلفـــرازات العســـلية واألتربة الملتصقـــة، وبالتالـــي تقل قيمتها التســـويقية، 
وفي حالة اإلصابات الشـــديدة ال تنجح عملية العقـــد وبالتالي ال تنمو العذوق.

صورة	)١09(		أضرار	الحشرة	على	الثمار

صورة	)١١0(			حوريات	وحشرات	بالغة	على	السعف صورة	)١08(			أضرار	الحشرة	على	الخوص
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		العمليات	الزراعية	التي	تقلل	من	اإلصابة	بحشرة	الدوباس

الخدمة الجيدة ألشجار النخيل ألن الحشرة تهاجم األشجار الضعيفة غالًبا.	 

التسميد والري المتوازن ألشجار النخيل	 

زراعة الفسائل على مسافات مناسبة وليست متالصقة.	 

الفحص الدوري المستمر لوجود الحشرة.	 

		المكافحة	الكيميائية

رش أشـــجار النخيل مع بدايـــة ظهور اإلصابات باســـتعمال المبيـــدات المحتوية 
علـــى أحد المـــواد الفعالة التاليـــة: ميثيداثيون ٤٠ % ويســـتعمل بجرعة ١5٠ مل / 
١٠٠ لتـــر من الماء )فترة التحريـــم: ٦5 يوًما( أو بايفنترين ١٠ %، ويســـتعمل بجرعة 5٠ 
مـــل / ١٠٠ لتر مـــن الماء ) فترة التحريم: ٢١ يوًما( أو اســـيتاميبريد ٢٠ % ويســـتعمل 

بجرعـــة 5٠ مل / ١٠٠ لتـــر من الماء. 

تكـــون عملية الـــرش في بدايـــة فترة ظهـــور الحوريـــات ومشـــاهدة اإلفرازات 
العســـلية وقبل تكّون العفن األســـود على الســـعف )شـــهري أكتوبر ونوفمبر(، 

والـــرش الثاني يكـــون في الفتـــرة الربيعية.

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

	Date	Scales	Insects			القشرية	الحشرات		.٢.٢	5

	 تعد	الحشـــرات	القشـــرية	من	الحشـــرات	الثاقبـــة	الماصة	ولها	عـــدة	أجيال		
السنة. في	

	 يتعـــرض	النخيل	بجميـــع	أجزائه	ألكثر	من	٢0	نوًعا	من	الحشـــرات	القشـــرية،		
إال	أن	أكثـــر	أنـــواع	القشـــريات	التي	تصيب	النخيل	شـــيوًعا	هي	القشـــرية	
	Asterolecanium	الخضراء	والقشرية	Parlatoria	blanchardii	البيضاء

	Phoenicococcus	marlatti	الحمراء	والقشـــرية	phoenicis

	 تهاجم	هذه	الحشرات	جميع	أجزاء	النبات	الخضراء	وقد	تهاجم	الثمار.	

	 تصيـــب	القشـــريات	بصفـــة	عامة	العـــروق	الوســـطى	للســـعف	والخوص،		
حيـــث	تلتصـــق	باألجـــزاء	المصابـــة	وتمتـــص	العصـــارة	النباتية	إلـــى	درجة	

يصعـــب	إزالتهـــا	بالماء	عند	الغســـيل.

		أعراض	اإلصابة	بالحشرات	القشرية

تتميز مظاهر اإلصابة بوجود قشـــور أو حراشـــف شـــمعية مختلفة األشكال 	 
واأللوان )صور ١١١ و ١١٢(.

بعـــض أنـــواع الحشـــرات القشـــرية تهاجـــم العراجيـــن وقواعـــد الثمار في 	 
المناطـــق الرطبة والظليلـــة، حيث تمتص عصـــارة النبات مما يتســـبب في 
جفاف وتجعـــد الثمار بخاصة الموجودة في وســـط العـــذق، ويصاحب ذلك 
إفراز ندوة عســـلية تشـــجع نمو فطريات العفن األســـود بكثافـــة وبالتالي 

تمنع وصـــول الضوء للمناطـــق المصابة.

		المكافحة	الكيميائية

رش أشـــجار النخيل بالمبيدات المحتويـــة على أحد المواد الفعالـــة ميثيداتيون 
٤٠ %، مخلوطـــة بزيـــوت معدنية صيفيـــة: برافيـــن 9٦.5 % ، وتســـتعمل بجرعة ١٠٠ 
مـــل/ ١٠٠ لتـــر من المـــاء )فترة التحريـــم: ٦5 يوًمـــا( أو دالتامثرين ٢.5 ويســـتعمل 
بجرعـــة 5٠ إلـــى 75 مل / ١٠٠ لتر من الماء أو اســـيتاميبريد ٢٠ % ويســـتعمل بجرعة 
5٠ مـــل / ١٠٠ لتـــر من الماء أو ميثيداثيون ٤٠ % ويســـتعمل بجرعـــة ١5٠ مل / ١٠٠ لتر 

من المـــاء )فترة التحريـــم: ٦5 يوًما(. 

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

صورة	)١١٢(	إصابة	متقدمة	ناتجة	عن	الحشرات	القشرية

Parlatoria	blanchardii	القشرية	الحشرة	عن	ناتجة	إصابة	)١١١(	صورة
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3.5		آفات	الطلع	والثمار	والشماريخ
Derelomus	sp.		النخيل	طلع	سوسة		.١.3	5

	 تنتشر	في	معظم	مناطق	زراعات	النخيل	في	المملكة.	

	 تمر	الحشـــرة	الكاملة	)صـــورة	١١3(	بفترة	البيات	الشـــتوي،	حيث	تكون	تحت		
قواعـــد	الجريد	واألليـــاف	المحيطة	بالطلع	عند	جمـــارة	النخلة	تحت	الليف.

	 لـــون	الحشـــرة	الكاملة	بنـــي،	ويميزهـــا	وجـــود	بقعتين	بلون	أســـود	على		
الســـطح	الخارجـــي	للغمديـــن،	والبقعة	األماميـــة	أصغر	مـــن	الخلفية	ولها	

خرطوم.

	 األطوار	الضارة	هي	اليرقة	والحشرة	الكاملة.	

	 اليرقة	عديمة	األرجل.	

	 يبدأ	ظهور	الحشـــرة	قبل	تفتـــح	األغاريض	الزهرية	مع	بدايـــة	فبراير	-	أبريل		
وهو	ما	يتناســـب	مع	ظهـــور	الطلع	إلى	ما	بعـــد	عقد	الثمار.

		أعراض	اإلصابة

- تســـبب سوســـة الطلع  خســـائر كبيرة، وتهاجـــم األزهار والثمـــار حديثة العقد 
وتؤدي إلى تســـاقطها )صـــورة ١١٤(.

- خلو الشماريخ من األزهار.

- وجود حفر ونقر أسفل قواعد األزهار أو الثمار.

- وجود يرقات بيضاء اللون داخل الثمار حديثة العقد.

- سقوط الثمار حديثة العقد.

		المكافحة	الكيميائية

رش أشـــجار النخيـــل بالمبيدات المحتوية علـــى أحد المواد الفعالـــة: دالتامثرين 
٢.5 %  ويســـتعمل بجرعـــة 5٠ إلى 75 مـــل / ١٠٠ لتر من الماء أو ألفا ســـايبرمثرين 

١٠ % ويســـتعمل بجرعـــة 5٠ إلى 75 مل / ١٠٠ لتـــر من الماء. 

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

صورة	)١١4(		أثار	اإلصابة	على	الشماريخ

صورة	)١١3(		الحشرة	الكاملة	لسوسة	الطلع
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Batrachedra	amydraula	)الحميرة	)	الصغرى	البلح	دودة		٢	.3.	5

أطلق اسم الحميرة على الحشرة ألن الثمار المصابة تتحول إلى اللون األحمر .

	 الحشرة	الكاملة	عبارة	عن	عثة	)فراشة(	صغيرة	سمراء	اللون	وطولها	ال	يتعدى	١5	مم	)صورة	١١5	أ،ب(.	

	 تضع	اإلناث	البيض	منفرًدا	على	غالف	الطلع	وعلى	الخوص	والجريد.	

	 تتغذى	اليرقات	)صورة	١١٦(	على	األزهار	والثمار	حديثة	العقد.	

	 للحشرة	3	أجيال	في	السنة.	

صورة	)١١5	ب	(	دودة	البلح	الصغرى،	الحشرة	البالغة

صورة	)١١5	أ	(	الحميرة	،	الحشرة	البالغة

صورة	)١١٦(	يرقة	دودة	البلح	الصغرى
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		أعراض	اإلصابة	بحشرة	دودة	البلح	الصغرى

تحـــدث اليرقـــات إصابـــات بالغة علـــى الشـــماريخ الصغيرة مما يـــؤدي إلى 	 
موت العرجـــون بالكامل )صـــورة ١١7(.

ا يربـــط الثمرة المصابـــة بالشـــمراخ بالقرب من 	  تفـــرز اليرقـــات نســـيًجا حريريًّ
القمـــع أو تحتـــه بقليل.

وجود بقايا مخلفات )براز( اليرقات على الثمار المصابة )صورة ١١8(.	 

ا، ثم تجـــف ويحمـــر لونها وتظل 	  اصفـــرار الثمـــار الصغيـــرة المصابـــة تدريجيًّ
عالقة بالشـــماريخ بواســـطة خيـــوط حريرية تفرزهـــا اليرقات )صـــورة ١١9(.

تسقط الثمار بكثرة من العراجين عند كبر حجمها.	 

		العمليـــات	الزراعيـــة	التـــي	تقلل	مـــن	اإلصابة	بدودة	الثمـــار	الصغرى	
)الحميـــرة(	إنفوجرافيا	١١

تكييس العذوق بالقماش الشاش أو الشبك لمنع وضع البيض.	 

إزالة الشماريخ والعراجين القديمة وبقايا األغاريض الزهرية والتخلص منها.	 

جمع الثمار المتساقطة على الكرب والليف واألرض والتخلص منها.	 

		المكافحة	الكيميائية

رش المبيـــدات المحتويـــة علـــى أحـــد المـــواد الفعالـــة: دالتامثريـــن  5.٢ % 	 
ويســـتعمل بجرعة 5٠ إلـــى 75 مل / ١٠٠ لتـــر من الماء أو اندوكســـكارب ٢٠ % 
بجرعـــة ١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتر من الماء أو ألفا ســـايبرمثرين ١٠ % ويســـتعمل بجرعة 

5٠ إلـــى 75 مـــل / ١٠٠ لتر مـــن الماء. 

توقيـــف رش المبيـــدات بعـــد التلقيح بأســـبوع، ويكرر الرش مـــرة أخرى بعد 	 
أسابيع  3-٢

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

صورة	)١١٧(	عذق	مصاب	)المصدر:	مختبر	المكافحة	الحيوية	بالقطيف(

صورة	)١١8(	يرقة	الحشرة	خارج	الثمرة

صورة	)١١9(	جفاف	الثمر	المصاب
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الطرق الوقائية والعالجية للحد
مــن آفــــة دودة البــلـح الصغرى 

تغــلـيــف	العراجيــن	بعـد	التلقيـــح	
بأكيـــاس	ورقية	تحــمـي	الثمــار	الحديثـة	

من	اإلصابة	بديدان	البلح

تكييس	العذوق	بعد	عقد	الثمار	
بأكياس	شبكية

وضع	مصائد	ضوئية	في	مزارع	النخيل	
لمعرفة	بداية	ظهور	الحشرة

التخلص	من	أربطة	العراجين	التي	تستخدم	أثناء	التلقيح	
بعد	التأكد	من	عملية	عقد	الثمار	لكون	الربط	يسهل	إنتقال	

يرقات	دودة	البلح	الصغرى	من	ثمرة	الى	أخرى

عدم	ترك	بقايا	الثمار
متناثرة	في	المزرعة

نظافة	المزرعة	)التكريب	،	إزالة	الحشائش	
والتخلص	من	مخلفات	بقايا	المحصول	السابق(

تعفير	جمارة	النخلة	حول	الطلوع	عند
القيــام	بالعمليــات	الزراعيــة	االولى	في	بداية	

الموسم	)التشويك	والتلقيح(	بالكبريت

١٢

3 4 5

67

انفوجرافيا	١١
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		Arenipses	sabella		الكبرى	الثمار	عثة	أو	الكبرى	البلح	دودة	أو	النخيل	طلع	دودة		.3.3	5

	 الحشرة	الكاملة		)صورة	رقم	١٢0	أ،ب(	عبارة	عن	عثة	)فراشة(	رمادية	قاتمة	اللون	ال	يتعدى	طولها	١٫5	سم.	

	 لون	اليرقة	كاملة	النمو	قرنفلي	غامق،	ويتراوح	طولها	بين	30-35	مم	)صورة	١٢١(.		

	 تعد	دودة	طلع	النخيل	من	أهم	اآلفات	التي	تصيب	النخيل.	

	 تصيب	دودة	البلح	الكبرى	الثمار	سواًء	كانت	على	األشجار	أو	في	المخازن.	

	 للحشرة	عدة	أجيال	في	السنة.		

	 ا	ونوًعا.	 تؤثر	إصابات	الحشرة	على	ثمار	النخيل	كمًّ

	 يستمر	وجود	الحشرة	طيلة	الموسم	نتيجة	تداخل	األجيال.	

صورة	)١٢0	ب	(		دودة	البلح	الكبرى	)الحشرة	البالغة(

صورة	)١٢0	أ	(		دودة	البلح	الكبرى	)الحشرة	البالغة(

صورة	)١٢١(	يرقة	دودة	البلح	الكبرى
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١0١

		أعراض	اإلصابة 

تتغـــذى اليرقـــات داخل الشـــماريخ قبل تفتحها مســـببة ثقوًبـــا عليها، وعند 	 
تفتحها تـــرى بعض األزهـــار مأكولة.

تحـــدث اليرقات أنفاًقـــا داخل الغالف الـــذي يبقى متصاًل مع األشـــجار، مما 	 
يســـاعد على مرور الطور العذري بســـالم.

وجود نسيج حريري على الشماريخ. 	 

ذبول جزئي للثمار ووجود أنفاق مملوءة ببراز اليرقات.	 

		المراقبة	الحقلية	لحشرة	دودة	الطلع

تـــزداد نســـبة انتشـــار اإلصابة من بدايـــة الربيع الـــى أوائل الصيـــف، ويالحظ أن 
الطلـــوع الذكريـــة تصاب أكثـــر من األنثويـــة. وتكـــون المراقبة الحقليـــة بالبحث 

المباشـــر عن اإلصابـــة من بداية مـــارس حتى نهايـــة الموســـم كالتالي :

١	 البحث	عن	األنفاق	وما	فيها	من	يرقات	على	أغلفة	الطلوع..

٢	 تحدث	اليرقات	أنفاًقا	سطحية	طولية	تتسبب	في	سقوط	الثمار..

3	 يصـــاب	الجزء	الخشـــبي	مـــن	العـــذوق	الذي	يحمـــل	الشـــماريخ،	حيث	تحفر	.
اليرقـــات	أنفاًقـــا	طولية	غالًبـــا	ما	تحدث	انشـــقاًقا	في	الخشـــب	عند	قاعدة	
الشـــماريخ	تكون	مليئة	بالبـــراز	وجلود	االنســـالخ،	ويالحظ	موت	الشـــماريخ	

المقابلـــة	لإلصابـــة	بما	عليها	مـــن	ثمار	.

4	 الثمـــار	:	توجـــد	اليرقات	داخـــل	الثمار	لتتغـــذى	على	ما	بداخلهـــا،	كما	يمكن	.
مالحظـــة	براز	اليرقـــات	والجلود	االنســـالخية	داخل	الثمـــار	عند	فتحها.

5	 رأس	الشـــجرة	او	األجـــزاء	الليفيـــة	حيـــث	تختبـــئ	اليرقـــات	للتعـــذر	خـــالل	.
الموســـم.

٦	 تكافح	هذه	اآلفة	بنفس	طريقة	مكافحة	حشرة	دودة	البلح	الصغيرة..

		المكافحة	من	خالل	تغـطية	العذوق	بالشاش

تكـــون التغطيـــة مـــع أول ظهـــور للطلـــوع  بشـــكل كامـــل بواســـطة قطعة 
مســـتطيلة مـــن الشـــاش األبيض )صـــورة ١٢٢( وُتغلـــق من 3 جهـــات عن طريق 
خياطتهـــا، وتبقـــى جهة مفتوحة مـــن أجل إدخـــال العذوق من خاللهـــا ومن ثم 

ُتربط، ومـــن فوائـــد التغطية:

	 حماية	الثمار	من	اإلصابة	باآلفات	التي	تهاجمها.	

	 حماية	الثمار	من	الطيور	وغيره.	

	 الحصول	على	زيادة	في	حجم	ونوعية	الثمار.	

	 تساعد	على	تجانس	عملية	نضج	الثمار.	

		المكافحة	الكيميائية

رش المبيـــدات المحتويـــة علـــى أحد المـــواد الفعالـــة: أو ألفا ســـايبرمثرين ١٠ % 
ويســـتعمل بجرعـــة 75 – ١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتـــر مـــن الماء )فتـــرة التحريـــم: ٢٠ يوًما(. 

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

صورة	)١٢٢(		تغطية	العذوق	بالشاش
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Oligonychus	afrasiaticus	الغبيرة	أو	الغبار	حلم		.4.3	5

أكروس حلـــم الغبار يصيـــب الكثير من العوائـــل النباتية، وهو مـــن اآلفات التي 
تســـبب خســـائر اقتصادية لمحصـــول النخيل. وجاءت تســـمية األكـــروس بحلم 
الغبـــار بســـبب أن الثمار المصابـــة تكون مغطاة بنســـيج عنكبوتي يفـــرزه الحلم 
تلتصـــق بـــه ذرات التراب، وبذلـــك يظهـــر التمر والســـعف المصـــاب وكأنه عليه 
طبقـــة مـــن الغبار ولذلـــك يســـمى ب » mite	Dust« . ينتشـــر حلـــم الغبار في 
العديـــد من بلـــدان العالم وهو مـــن أخطر اآلفـــات التي تصيـــب النخيل، خاصة 
الموجـــودة في المناطـــق الجافة، وتزداد اإلصابة مع نقص ميـــاه الري واإلهمال 
فـــي العمليات الزراعية. وتصل نســـبة اإلصابة والخســـارة فـــي المحصول خالل 

الســـنوات الجافة والحارة إلـــى حوالي %8٠.

		الوصف	الكامل	لحلم	الغبار 

يتبـــع حلـــم الغبار صـــف العناكب، لون جســـمه الكامـــل أبيض أو ســـمني )صورة 
١٢3 أ ، ب(، وتكـــون نهاية البطن مســـتديرة في األنثى ويبلـــغ طولها حوالي 3.٠ 
ملـــم، أما الذكـــر فلونه أقـــل اصفراًرا من لـــون األنثـــى، ويبلغ طولـــه حوالي ٠.٢ 
مـــم وتكون نهايـــة بطنه مســـتدقة. البيضة كروية الشـــكل ومائيـــة اللون عند 
أول وضعهـــا ثم يتحـــول لونها إلى الشـــمعي الفاتح بعد مرور يـــوم واحد تقريبا 
وذلـــك قبل الفقس، ويبلغ طـــول قطرها حوالي ٠.١٢ ملم. أمـــا اليرقة فبيضاوية 
الشـــكل ولونها أخضر فاتح، وتتميز بوجـــود ثالثة أزواج من األرجـــل ويبلغ طولها 
حوالـــي ٠.١5 مم. وتنســـلخ اليرقة بعـــد ذلك لتتحـــول إلى طور الحوريـــة، وتتميز 
بأربعـــة أزواج من األرجل ولونهـــا أصفر فاتح أو برتقالـــي وذات عيون حمراء ويبلغ 

طولهـــا حوالي ٠.٢ مم. 

صورة	)١٢3	ب(		حلم	الغبار،	مع	البيض صورة	)١٢3	أ(		حلم	الغبار،	العنكبوت	الكامل
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دورة	الحياة

تضع اإلناث البيض على الشماريخ الزهرية والثمار، بمعدل ٢٠-٢5 بيضة لألنثى طوال فترة حياتها.	 

يفقس البيض بعد حوالي ٢-3 أيام ليعطي يرقات خضراء فاتحة بيضاوية الشكل ذات ٤ أزواج من األرجل.	 

تتغـــذى اليرقـــات من خالل امتصاص العصارة النباتية لمدة ٢-3 أيام ثم تســـكن لمدة ٢٤ ســـاعة، حيث تنســـلخ بعـــد ذلك إلى طور الحورية األولـــى ويكون لونها 	 
أصفـــر أو أخضر، وتتميز بوجود أربعـــة أزواج من األرجل.

تســـتمر الحوريـــة األولى في التغذية حوالي يومين ثم تســـكن لمدة ٢٤ ســـاعة، وبعد ذلك تنســـلخ ليظهـــر طور الحوريـــة الثانية والتي تكون أكبـــر حجما، وبعد 	 
تغذيتهـــا لمدة يوم إلى يومين تســـكن لفترة ٢٤ ســـاعة، وبعدها تنســـلخ حيث يظهر الطور الكامـــل للعنكبوت. 

ينتج العنكبوت عدة أجيال متداخلة في السنة، وتختلف مدة كل جيل من ١5-3١ يوًما حسب درجات الحرارة وتكون حوالي 8-١٢ يوًما في الظروف المثالية.	 

يقضـــي حلـــم الغبار فترة الشـــتاء على شـــكل إناث بالغـــة، وفي معظم الحـــاالت على الســـعف المحيط بقلـــب النخلة وبين الكـــرب والليف، أو على األعشـــاب 	 
المزارع. فـــي  الموجودة  النجيلية 

دورة الحياة
ألكاروس النخيل

حلم الغبار

بيضة

األكاروس بالغة

الحورية األولىيرقة

الحورية الثانية
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		أعراض	اإلصابة	بحلم	الغبار

يعد حلـــم الغبار مـــن أخطر اآلفـــات التي تصيـــب نخيل التمـــور، وقد تؤدي 	 
اإلصابـــة الشـــديدة إلى فقـــدان المحصول بالكامـــل. وتبدأ اإلصابـــة عموًما 
مـــن ناحية قمـــع الثمرة ثم تمتـــد إلى الطـــرف اآلخر، ولذلـــك تظهر مظاهر 
أو آثـــار اإلصابة بشـــكل واضح فـــي المنطقـــة القريبة من قمـــع الثمرة. كما 
تتغـــذى مختلف األطـــوار لحلم الغبار على خوص الســـعف الجديد والعذوق 

العنكبوتية. خيوطها  بذلك  وتنســـج 

تتشـــقق الثمار )صورة ١٢٤( وتفقد األنســـجة رطوبتها ويصبح ملمسها خشًنا 	 
وتقل نســـبة المواد الســـكرية، وبالتالي تصبح الثمار غير قابلة لالســـتهالك 

والتسويق.

عدم اكتمال نمو الثمار المصابة.	 

يتحـــول لون الثمـــار المصابة من األخضر إلـــى اللون األحمـــر الداكن أو البني 	 
)صورة ١٢5( وتتشـــوه نتيجة امتصاص العصارة. 

وجـــود النســـيج العنكبوتـــي الـــذي تتعلق بـــه األتربـــة وتلتصق بـــه جلود 	 
االنســـالخات الخاصـــة بتحـــول أطـــوار الحلم )صـــورة ١٢٦(.

تتساقط الثمار مع اشتداد اإلصابة.	 

صورة	)١٢5(	وجود	شبكة	خيوط	تجمع	التربة

صورة	)١٢٦(		تشوه	الثمار صورة	)١٢4(		تشقق	الثمار
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		المكافحة	الزراعية	لحلم	الغبار 

فحـــص المـــزارع بشـــكل دوري والتركيـــز علـــى المحيـــط الخارجـــي للحقل 	 
ومراقبـــة بدايـــة ظهـــور اإلصابة حتـــى تكـــون عمليـــة المكافحة أكثـــر جدوى.

زراعة أشـــجار النخيـــل على المســـافات الموصى بها لتســـهيل دخول الضوء 	 
وحرارة الشـــمس التـــي تقتل الكثير من أفـــراد الحلم.

إزالة األعشـــاب التـــي تنتمي إلـــى العائلـــة النجيليـــة والعراجيـــن والجريد 	 
والليـــف القديـــم وبقايـــا األغاريـــض الزهريـــة لمنع حلـــم الغبار مـــن التكاثر 

. عليها

تنظيف أشـــجار النخيـــل من بقايا الطلـــع والثمار المتســـاقطة، والثمار التي 	 
لـــم تنضج بعد )الشـــيص(، والتي تعـــد عائاًل مفضاًل لحلم الغبـــار، خاصة بعد 

نضج ثمار التمر وجمـــع المحصول.

التخلص من العذوق المصابة بشدة.	 

الـــري المنتظم لألشـــجار، حيث تـــزداد اإلصابة بحلـــم الغبار خالل الســـنوات 	 
الجافـــة، وتـــؤدي عملية نقص ميـــاه الري إلى زيـــادة اإلصابة بهـــذه اآلفة، 

لذا يجـــب االهتمام بالـــري، وتنظيم هـــذه العملية.

وضـــع مصـــدات ريـــاح حول مـــزارع النخيـــل لتجنب وصـــول حلم الغبـــار على 	 
النخيل. أشـــجار 

		المكافحة	الكيميائية	لحلم	الغبار 

المراقبـــة الدوريـــة خـــالل بداية فترة النشـــاط التـــي تكون غالًبا في شـــهر 	 
أبريـــل أو بدايـــة مايـــو وباألخص علـــى أطراف المـــزارع والقيام بعمل رشـــة 

وقائيـــة وعالجيـــة بمجرد مالحظـــة بداية األعـــراض األوليـــة لإلصابة.   

يوجـــد حلم الغبـــار على األشـــجار طـــول العـــام ويتجمع في الشـــتاء حول 	 
قلـــب النخلـــة وبيـــن الليـــف والكـــرب، ويدل هـــذا الســـلوك علـــى أهمية 
مكافحـــة هـــذه اآلفة خـــالل فترة الشـــتاء للقضاء علـــى أعداد كبيـــرة منه، 

والحـــد من أضـــراره خالل الموســـم.

يجـــب اســـتخدام المبيـــدات المتخصصة فـــي بداية اإلصابـــة للحصول على 	 
أفضـــل النتائج مع الحرص علـــى تغيير المـــادة الفّعالة، ألن آفـــة حلم الغبار 

تعد من اآلفـــات التي تولـــد مقاومة ســـريعة للمبيدات.

عند اســـتخدام مبيـــدات العناكب، يجب أن تســـتهدف بيـــض الحلم واألطوار 	 
البالغـــة وغيـــر البالغة، وقـــد يحتـــاج المزارع إلـــى خلط مبيـــدات متخصصة 

لبيوض الحلـــم واألطوار المتحركـــة األخرى.

تعفير النخلة في الشتاء بالكبريت الزراعي.	 

قـــد تحتاج اآلفة إلـــى رش المبيدات أكثـــر من مرة خالل الموســـم للحصول 	 
على أفضـــل النتائج.

رش المبيـــدات المحتويـــة علـــى أحد المـــواد الفعالـــة التالية: ماتريـــن ٠.٦ % 	 
ويســـتعمل بجرعـــة 8٠ – ١٠٠ مـــل/ ١٠٠ لتـــر من المـــاء أو أبامكتيـــن ١.8 % + زيت 
معدنـــي صيفـــي، ويســـتعمل المخلوط بجرعـــة ١٢٠ مـــل / ١٠٠ لتر مـــن الماء 
)فتـــرة التحريـــم: ٢١ يوًما(، مـــع الحرص علـــى أن تكون المداواة فـــي الفترة 

التـــي تلي عقـــد الثمار.

اســـتعمال الكبريـــت الزراعي تعفيًرا علـــى العراجين بمعـــدل 5٠ إلى ١٠٠ جرام 	 
للنخلـــة بعد العقد.

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.
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4.5		آفات	تصيب	أجزاء	النخلة	كاملة

	Oryctes	elegans		))العنقر	النخيل	عذوق	حفار		١.4.5

تعـــد الحفارات من اآلفـــات الرئيســـة التي تصيب أشـــجار النخيل فـــي مناطق 
مختلفـــة مـــن العالـــم ومن بينهـــا منطقـــة الخليـــج، وتعـــد الحفارات مـــن نوع             
elegans	O. األكثـــر شـــيوًعا، ويوجـــد في المملكـــة ثالثة أنواع مـــن الحفارات 
التـــي تصيـــب النخيل وهي تتشـــابه فـــي الشـــكل الظاهري ولكـــن تختلف 
ا فـــي الحجم ويطلـــق عليها خنافـــس وحيد القـــرن . صـــور )١٢7 أ، ب ، ج( نســـبيًّ

دورة	الحياة	للحشرة

تضـــع األنثـــى حوالـــي ١٠٠ بيضة علـــى الجريد وعلـــى العراجين وعلى ســـيقان 
النخيـــل الضعيف والميت، وفـــي التربة على المادة العضويـــة. ويفقس البيض 
في غضون أســـبوع عن يرقات مقوســـة لكل منها ثالثـــة أزواج من أرجل صدرية 
ضعيفـــة والحلقات البطنيـــة الثالث األخيرة متضخمة )صـــور ١٢8 أ ، ب(. وتتغذي 
اليرقـــة الحديثـــة الفقس على األجـــزاء الرطبة واألجـــزاء المتحللة مـــن النخيل، 
وتنســـلخ ثـــالث مرات لتصـــل إلى اليرقـــة الكاملة النمـــو ذات اللـــون الكريمي، 
وتتـــراوح فترة الطور اليرقي من 9 إلى ١٠ شـــهور. أما الحشـــرة الكاملة فتتغذى 
علـــى جريد الســـعف والطلـــع والعرق الوســـطي وحامـــل العذق والشـــماريخ 
وقلـــب النخلـــة. وتقضـــى الحشـــرة البيات الشـــتوي خالل طـــور اليرقـــة التي 
تتحـــول إلى عـــذراء فـــي أوائل الربيع وتســـتمر ثالثة أســـابيع لتتحـــول بعدها 

إلى حشـــرة كاملة. ولحشـــرة العنقـــر جيل واحد في الســـنة. 

صور	)١٢٧	أ،	ب	،	ج(		أنواع	حفارات	عذوق	النخيل	في	المملكة
)المصدر:	متحف	جامعة	الملك	سعود(

	O.	elegans

	O.	poas 	O.	agamemenon	arabicus

أ

جب

صورة	)١٢8	أ	،	ب(		يرقات	حفار	عذوق	النخيل

أ

ب
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		أعراض	اإلصابة 

		أعراض	اإلصابة	التي	تحدثها	الحشرة	البالغة 

تســـبب الحشـــرة الكاملة أضراًرا متفاوتة مـــن خالل حفرها ألنفـــاق داخل العرق 
الوســـطي للورقة )الجريـــد( أو في حامل عذق الثمـــار )صورة ١٢9(.

أنفاق تغذية الحشرة الكاملة مع وجود نشارة خشبية.	 

تكّسر الجريد والعذوق المصابة والجفاف.	 

موت العذق الحامل للثمار.	 

		أعراض	اإلصابة	التي	تحدثها	اليرقات

يســـبب الطور اليرقي لحفار عـــذوق النخيل أضراًرا اقتصاديـــة متفاوتة في 	 
شـــدتها ونوعيتها وأماكن حدوثها.

تتغـــذى اليرقـــات على األجـــزاء المتحللـــة وتهاجـــم الجذور مســـببة تلفها، 	 
وقـــد يســـتمر نخرها داخـــل ســـاق النخلة ليصل إلـــى األنســـجة الحية.

تهاجـــم اليرقـــات أشـــجار النخيـــل الضعيفـــة على مســـتوى أجـــزاء الجذع 	 
الســـفلية المالمســـة لســـطح التربة.

تحفـــر اليرقات أنفاًقا أســـفل الجـــذع وفي منطقـــة وجود الفســـائل حول 	 
نخيـــل األم، ممـــا يؤدي إلى مـــوت الفســـيلة أو زيـــادة احتماليـــة مهاجمة 

النخلة بحشـــرة السوســـة.

		العمليات	الزراعية	التي	تساعد	على	التقليل	من	اإلصابة	بيرقات	حفار	عذوق	النخيل

االهتمام بالتسميد الجيد والمتوازن.	 

التخلـــص من النخيل الضعيـــف وأاّل ُيترك في المزرعة ألنـــه يعد من األماكن 	 
الحشرة. لتكاثر  المفضلة 

عزل جـــذع النخلة عـــن مياه الـــري حتى ال تحـــدث تعفنات تجذب الحشـــرة، 	 
كذلك تخميـــر وتعقيم الســـماد العضوي  قبـــل إضافته.

التخلـــص مـــن المخلفـــات النباتيـــة المتحللـــة وأاّل ُتتـــرك فـــي المزرعـــة، أو 	 
معاملتهـــا بالمبيـــدات المنصـــوح بهـــا للقضـــاء علـــى مـــا فيها مـــن يرقات.

تقليـــب أكوام الســـماد العضوي الموجـــود في المزرعة من حيـــن آلخر لقتل 	 
اليرقـــات الموجودة فيه من خالل تعريضها للشـــمس أو المفترســـات.

إبعـــاد الســـماد البلـــدي عن جـــذع النخلـــة حتى ال يتســـبب فـــي التخمرات 	 
والتعفنـــات التي تســـاعد علـــى اإلصابة.

		المكافحة	الكيميائية

رش النخيل المصـــاب بالمبيدات المحتويـــة على أحد المواد الفعالـــة: دلتامثرين 
٢.5 % بجرعـــة 35 إلـــى 5٠ مـــل / ١٠٠ لتر من الماء، ويستحســـن اســـتعمال المبيد 
ا عند ظهـــور اإلصابة. ـــا خاصة فـــي الفترة ما قبل طلـــوع الطلـــع، وعالجيًّ وقائيًّ

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

صورة	)١٢9(	أعراض	تغذية	الحفار	على	العذوق

األخاديد	التي	تحدثها
الحفار	في	العذق

تغذية	الحفار	عند
قاعدة	السعفة
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5.	5		األمراض	التي	تصيب	النخيل

	 	 5.5.	١	خياس	طلع	النخيل	أو	مرض	تعفن	الطلع	
	Inflorescence	rot	of	khamaj

	 			 	Mauginiella	scaettae	الثالثة	الفطريات	أحد	المرضي:	المسبب
	Thielaviopsis	 paradoxa 	 أو	 	Fusarium	 moniliforme أو	

	 أخطر	األمراض	الفطرية	التي	تصيب	النورات	الزهرية	المذكرة	والمؤنثة.	

	 ينتشر	المرض	غالًبا	في	المناطق	ذات	الرطوبة	العالية.	

	 قد	تصل	الخسائر	إلى50٪	من	المحصول.	

	 توجـــد	هيفات	الفطر	بيـــن	قواعد	الكرب	وأنســـجة	الليف	فـــي	رأس	النخلة		
لفتـــرة	طويلـــة	قد	تصـــل	إلى	خمـــس	ســـنوات،	أما	أبـــواغ	الفطـــر	فتكون	

قصيرة. حياتهـــا	 فترة	

	 تســـاعد	األمطـــار	والرطوبـــة	العاليـــة	ودرجـــات	الحـــرارة	المنخفضـــة	على		
وانتشـــاره. المرض	 حـــدوث	

		أعراض	اإلصابة	بمرض	خياس	الطلع	)الخمج(	

تظهـــر األعـــراض علـــى النبـــات أو الطلع بعـــد ظهوره فـــي أواخر الشـــتاء 	 
وأوائـــل الربيع، وأول مـــا يميز المرض ظهـــور بقع حمراء صدئيـــة اللون على 
الســـطح الخارجـــي للطلـــع، وعند فتـــح الطلع نشـــاهد بقًعا شـــفافة ذات 
لـــون أصفـــر مقابل البقـــع الصدئية )صـــورة ١3٠( التي شـــوهدت على غالف 
الطلـــع من الخـــارج. كما نشـــاهد على الغالف مـــن الداخل بقًعـــا بنية اللون 
في منطقـــة تماس الغالف مع الشـــماريخ الزهرية المصابـــة، وهناك رائحة 
كريحـــة للطلـــع المصاب ناتجة عـــن عفن جزئـــي أو كلي لألزهار والشـــماريخ.

أمـــا على الشـــماريخ الزهرية فنشـــاهد بقًعـــا بنية ومســـحوًقا أبيض )صورة 	 
١3١( هـــو عبارة عن أبواغ الفطر المســـبب لهذا المرض. ويغـــزو الفطر األزهار 
والشـــماريخ الزهريـــة ويمكـــن أن ينـــزل ليصيـــب حامـــل العنقـــود الزهري. 
وتـــؤدي اإلصابة الشـــديدة إلـــى أاّل تتفتـــح الطلعـــات الفتيـــة، حيث تجف 

وتمـــوت وال تنتـــج أي ثمار.
		المكافحة	الكيمائية	لخياس	طلع	النخيل

رش النخيـــل المصاب بعد قطـــف المحصول بالمبيدات الفطريـــة المحتوية على 
أحـــد المـــواد الفعالة: ثيوفانيـــت - ميثل 7٠%، ويســـتعمل بجرعة ١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتر 
من الماء أو ميتاالكســـيل م ٢٤ %  ويســـتعمل بجرعة ١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتر من الماء أو 

حســـب التعليمات الموضحة على عبـــوة المبيد.

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

		عمليات	زراعية	تقلل	من	اإلصابة	بالمرض	مثل:

التخلص من الطلع المصاب	 

التأكد من نظافة أيدي العمال أثناء عملية تلقيح النخيل.	 

أاّل يستخدم الطلع المصاب أو الطلع من نبات مصاب للتلقيح.	 

صورة	)١30(	أعراض	اإلصابة	داخل	الطلع

صورة	)١3١(	أعراض	اإلصابة	على	الشماريخ	الزهرية



دليل رعاية النخلة

١09

5.5	.٢		تفحم	أوراق	النخيل	)التفحم	الكاذب	أو	تبقع	األوراق	الجرافيولي(	

	 	Graphiola	phoenicis	الفطر	المرضي:	المسبب

	 يعد	مـــرض	تبقـــع	األوراق	الجرافيولـــي	من	األمـــراض	األكثر	شـــيوًعا	على		
النخيل،	ويســـود	فـــي	المناطق	التي	تكثـــر	فيها	األمطار	والرطوبة	مســـبًبا	

اإلنتاج. قلة	

		أعراض	اإلصابة

تظهـــر اإلصابة بهذا المرض على شـــكل بقـــع صغيرة )بثرات( صلبة ســـوداء 	 
ا فـــي البداية ثم  مرتفعـــة عن ســـطح الوريقة )صـــورة ١3٢(، ويكون لونها بنيًّ

يتحـــول فيما بعد إلى اللون األســـود.

يظهـــر المـــرض غالًبـــا علـــى األوراق المتقدمة فـــي العمر، وتظهـــر أعراض 	 
اإلصابـــة علـــى كال ســـطحي ورقـــات النخيـــل فـــي شـــكل بثـــرات صلبـــة 

أســـطوانية وبـــارزة يصـــل قطرهـــا إلى ١.5 ســـم.

تكـــون البثرات مقفلة فـــي البداية ثم تتفتح على شـــكل غبـــار أصفر اللون 	 
وهـــي أبـــواغ الفطر التي تكـــون ممزوجة مـــع هيفاته، وتعد هـــذه األبواغ 

مصدر اإلصابـــات الجديدة.

في مرحلة متقدمة من المرض يحدث اصفرار األوراق وجفافها.	 

		المكافحة	المتكاملة	لمرض	التفحم	الكاذب

قـــص األوراق المصابـــة ووضعهـــا داخـــل كيس لمنع انتشـــار أبـــواغ الفطر، 	 
والتخلـــص منهـــا بطريقة آمنـــة بعيًدا عـــن الحقل.

احتـــرام المســـافات المناســـبة لكثافة الزراعـــة )x 8 8 إلى ١٠ x ١٠ متر حســـب 	 
الصنـــف( لمنـــع تزاحم أشـــجار النخيل وبالتالـــي تقليل الرطوبـــة حولها.

االعتدال في الري.	 

رش أشـــجار النخيل بعد تقليـــم األوراق المصابـــة بأحد المبيدات النحاســـية 	 
المحتوية على أحد المواد الفعالة: هيدروكســـيد النحاس 87 %، ويســـتعمل 
بجرعة ١٠٠ مل / ١٠٠ لتر من الماء أو أوكســـي كلوريد النحاس 87 %، ويســـتعمل 
بجرعـــة ١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتـــر مـــن الماء، مـــع الحرص علـــى إضافة مـــادة الصقة 

للمبيد لتثبيته حســـب التعليمـــات الموضحة على عبـــوة المبيد.

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

صورة	)١3٢(	مظاهر	اإلصابة	بمرض	تبقع	األوراق	الجرافيولي
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5.5.	3		مرض	اللفحة	السوداء	أو	مرض	تعفن	القمة	النامية				
Black	Scorsh					)المجنونة(			 	

	 	Thielaviopsis	paradoxa	:المسبب	الفطر

	 ينتشر	هذا	المرض	في	األراضي	رديئة	الصرف	والمزارع	المهملة.	

		أعراض	اإلصابة

تظهر األعراض على شـــكل ندوة في األزهار ولفحة ســـوداء على السعف، 	 
وتتعفن في الجـــذع والقمة النامية، حيث يدخل الفطـــر عن طريق الجروح.

يتأخر نمـــو األوراق الجديـــدة ويبدأ نمـــو الوريقات من األطـــراف متجهة إلى 	 
العرق الوســـطي. وتبدأ تلك األعراض في األوراق الكبيرة )الســـعف الكبير( 
أواًل ثـــم يعقبهـــا إصابة المجمـــوع الخضـــري بأكمله ثم موت قمة الشـــجرة. 
تظهـــر اإلصابـــة على هيئة بثـــرات دائرية بنيـــة اللون تتحول بعـــد ذلك إلى 
اللون األســـود وذلك على العرق الوســـطي لألوراق، وخاصـــة الحديثة منها، 
وتكبـــر هـــذه البثرات مـــع اشـــتداد اإلصابة مما يـــؤدي إلى تهدل الســـعف 
ومـــوت القمـــة الناميـــة وتحلـــل األنســـجة الداخليـــة وتلونها باللـــون البني 
الغامـــق أو األســـود. ويتغلب بعض النخيـــل المصاب على ذلـــك بإنتاج برعم 
جانبـــي، ممـــا يجعـــل الـــرأس الجديـــدة للنخلة مائلة، وهذا ســـبب تســـمية 

النخلـــة المصابة بالمجنونـــة )صورة ١33(.

		المكافحة

قطـــع وإزالـــة الســـعف المحيـــط بالقمـــة الناميـــة وحرقه وتغطيـــة مواقع 	 
اإلصابـــة بعجينة بـــوردو في الخريف بعـــد الجني وتكـــرار العملية في أوائل 

الربيـــع قبل ظهـــور األغاريض.

الرش بمخلوط بوردو رشًة وقائية في الخريف بعد جني الثمار.	 

إزالة النباتات المصابة وحرقها.	 

أاّل ُتقلـــم األشـــجار تقليًما جائًرا، وذلـــك ألن إحداث الجروح مـــع توفر الرطوبة 	 
يعد من الظـــروف المالئمة النتشـــار هذا المرض.

رش أو تعفيـــر أشـــجار النخيـــل بمركبات نحاســـية تحتوي على أحـــد المواد 	 
الفعالة: ميتاالكســـيل م ٢٤ %، ويســـتعمل بجرعة ١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتر من الماء أو 
أوكســـي كلوريد النحاس 87 % ويســـتعمل بجرعـــة ١٠٠مل / ١٠٠ لتـــر من الماء 
وأيًضـــا ثيوفانيـــت - ميثل 7٠ % ويســـتعمل بجرعة ١٠٠مل / ١٠٠ لتـــر من الماء أو 

حســـب التعليمات الموضحة على عبـــوة المبيد.

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.  

صورة	)١33(	أعراض	متقدمة	من	مرض	تعفن	القمة	النامية	)المجنونة(
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Helminthosporium,Fusarium,	Bispora	األوراق	تبقع	مرض		4	5.5.

	 تظهـــر	األعراض	على	شـــكل	بقـــع	بنية	مائلة	إلـــى	الســـواد	مختلفة	الحجم		
على	الســـعف	)صورة	١34(.

	 من	األمراض	غير	االقتصادية	على	النخيل.		

	 يمكن	التخلص	من	السعف	المصاب	بشدة.		

		المكافحة	الكيمائية

رش أو تعفيـــر أشـــجار النخيل - بعـــد إجراء عمليـــة التكريب - بمركبات نحاســـية 
تحتـــوي على أحد المواد الفعالة: أزوكســـي ســـتروبين ٢٠ %، ويســـتعمل بجرعة 
١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتر مـــن الماء أو مادة الكبريت )Sulfur WC %8٠ (، ويســـتعمل بجرعة  
١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتر مـــن الماء )فترة التحريـــم: 7 أيام( أو حســـب التعليمات الموضحة 

على عبـــوة المبيد. 

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.  

Phytoplasma	Disease		الوجام	مرض		5	5.5.

	 المسبب	المرضي:	فايتوبالزما.	

	 تتمثـــل	األعراض	األوليـــة	لإلصابة	في	ظهور	االصفـــرار	المخطط	على	نصل		
ا	لتشـــمل	ســـعف	النخلـــة	كاماًل	 الســـعف	)صـــورة	١35	أ(	ثم	تنتشـــر	تدريجيًّ
)صـــورة	١35	ب(	وفي	اإلصابـــات	المتقدمة،	يتحول	لون	الســـعف	إلى	اللون	
البنـــي	ويجف،	مما	يـــؤدي	إلى	تقـــزم	النخلـــة	وموتها	في	حـــال	اإلصابات	

الشديدة.

	 ينتقـــل	المرض	مـــن	النخيل	المصاب	إلى	النخيل	الســـليم	عن	طريق	حشـــرة		
األوراق.	 نطاطات	

	 ُســـجل	وجـــود	المرض	فـــي	المنطقـــة	الشـــرقية،	ويهاجـــم	النخيـــل	بأعمار		
. مختلفة

	 ال	يوجـــد	عالج	لهـــذا	المرض،	ويجـــب	مكافحـــة	الناقل	الحشـــري،	والحفاظ		
على	نظافـــة	البســـتان	وأاّل	ُتزرع	فســـائل	مصابة.

صورة	)١35	أ(	مظاهر	اإلصابة	بمرض	الوجام

صورة	)١35	ب(	إنتشار	مرض	الوجام	على	كامل	سعف	النخلصورة	)١34(	سعف	مصاب	بالفطر	)بقع	سوداء(
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٦.5		اإلجهادات	الفسيولوجية

Bending	Head	البرحي	نخيل	)انحناء(	شذوذ	١	٦.	5.

	 يظهـــر	االنحناء	علـــى	صنف	نخيل	البرحـــى	فقط،	حيث	ينحنـــي	رأس	النخلة		
)صـــورة	١3٦(	بزاوية	5	إلـــى	زاوية	90	درجة	نحو	الجنوب	أو	الجنوب	الشـــرقي،	
ويوجـــد	االنحناء	فـــي	األنســـجة	النباتيـــة	الموجودة	فـــوق	القمـــة	النامية	

وتبقـــى	البرعمة	الرئيســـة	فـــي	وضع	قائم.

	 ـــا،	وال	يظهر	قبل		 يعزى	الســـبب	إلـــى	ضعف	فســـيولوجي	قد	يكـــون	وراثيًّ
أربع	ســـنوات	من	عمـــر	النخلة،	وتـــزداد	فرصة	حدوثـــه	كلما	زاد	عمر	الشـــجرة.	

	 كلما	زاد	االنحناء	كان	إنتاج	الشجرة	أقل.	

٦.5.	٢	ظاهرة	تجعد	األوراق	النامية

	 تظهر	األوراق	مجعـــدة	ومتقزمة	وذلك	عند	نقل	أشـــجار	النخيل	لزراعتها	من		
مـــكان	إلى	آخر،	حيـــث	تظهر	النمـــوات	األولى	للســـعف	مجعـــدة	ومتقزمة	

. 	)١3٧ )صورة	

صورة	)١3٧(	تجعد	وتقزم	النمواتصورة	)١3٦(	انحناء	رأس	النخلة
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٦.5	.	3		التقشــر	)	انفصــال	القشــرة(

 هو عبـــــارة عــن حـــــدوث انتفــاخ بســيط في الثمــرة وانفصـــــال غـالف الثمــرة 
)القشـــــرة  الخارجيــة( عــن الجــزء اللحمــي مكونــة غــالًفا منفصــاًل بنســبة %5٠، 
وتالحــظ هــذه الحالــة في مرحلــة التمــر بشــكل واضــح، ويجــب أاّل تزيد نســبة 
التقشــر في الصنــف الواحــد عــن ١٠% ،عــدا أصنــاف الخــالص والبرحي والجبــري 
وســـــلطانة حيـــــث تزيــد النســـــبة عـــــن ٢٠%، وتختلــف األصنـــــاف فيمــا بينهــا 
في ظهـــــور هــذه الصفـــــة التــي تعــد مــن الصفـــــات الرديئة وغيــر المقبولــة 
وتتســـــبب في تـــــردي نوعيتهــا وضعــف قيمتهــا التســـــويقية. وتتميــز بعــض 
ـمك  ـُ األصنــاف بوجــود فــراغ بـيـن الجــزء اللحمــي للثمــرة وبــين البــذرة، وقلــة س
الجــزء اللحمــي، بينمــا يتالشى هــذا الفــراغ في أصنــاف اخــرى مثــل المجهول 
والمكتـــــومي. وتحــدث هــذه الظاهــرة في األصنــاف المزروعــة في المناطــق 
الســاحلية والقريبـــــة مــن الســواحل، حيــث تالحظ ظاهـــــرة انفصــال القشــرة 
عــن اللحــم في األصنـــــاف الحساســة وخاصــة صنــف الخــالص وحاتمــي وأبــو 
معـــــان والبرحي وســري وصفـــــري وابــو العــذوق، وهــي مـــــن الصفــات غيــر 
المرغوبــة في الثمـــــار والتــي تقلــل مــن قيمتهــا التســويقية وتجعلهــا عرضــة 

للتعفــن وظهــور البلــورات الســـــكرية وتقلــل مــن قابليتهــا للتخزين.

		المسببات

		العوامــل	الوراثيــة

- قشــرة الثمرة وُســمك اللحم

- طبيعــة الصنــف )طبيعــة ثمار الصنف التشــريحية(

- قــوام أو لحــم الثمــرة

		العوامــل	البيئيــة

- درجــة الحرارة

- الرياح

- التربــة

- الرطوبــة

		عمليــات	الخدمــة

- التلقيــح وتأثير حبــوب اللقــاح

- خــف الثمــار

- التســميد

		معامــالت	مــا	بعــد	الجني

- نقطة التصدع للثمار 

- غســيل التمور 

- تجفيــف التمور 

- تعقيــم التمــور بالحــرارة  

- التخزين
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٦.5.	4		ظاهرة	الوشم	أو	التشطيب

تحدث ظاهرة الوشـــم أو التشـــطيب عند ارتفاع الرطوبـــة الجوية حول العذوق 
أثناء تحول الثمار من طور الخالل إلى طور البســـر، حيـــث توقف الرطوبة العالية 
عمليـــة التبخـــر من الثمار مع اســـتمرار حركة الماء بداخل النخلـــة، ومن ثم يحدث 
 تضخـــم وانتفاخ للخاليا الموجودة تحت قشـــرة الثمرة مما يؤدي إلى تشـــققها. 
يظهر التشـــقق في الثمار على شـــكل خطوط أفقية أو طولية رفيعة ســـوداء 
اللـــون، وتموت الخاليـــا الموجودة حول التشـــقق جميعها )صـــورة ١38(، وتؤدي 
الشـــقوق الكثيرة علـــى الثمار إلـــى تصلب القشـــرة وجفاف الطبقـــة اللحمية 
ممـــا يؤدي إلـــى انخفاض فـــي نوعية الثمـــار المصابـــة، ويعد تزاحم الســـعف 
ووجـــود الظل الشـــديد من العوامل المســـاعدة علـــى ظهور وتطـــور اإلصابة 

وبالتالـــي حدوث أضـــرار اقتصادية.

		اإلجراءات	المتبعة	للتقليل	من	حدوث	ظاهرة	الوشم	والتشطيب

توفير تهوية كافية حول العذوق من خالل إجــــراء عمليــــة التقليــــم بإزالــــة 	 
الســــعف القـديم والســــعف الزائـد حـول العذوق، مــــع القيام بعملية تدلية 
العــــذوق في شــــهر يونيــــو وتقليل عدد العذوق وكذلك خف عدد العذوق 

والشـــماريخ على العـــذق الواحد والثمار على الشـــمروخ.

زراعة النخيل على أبعاد مناسبة.	 

أاّل ُتزرع المحاصيل الصيفية تحت أشجار النخيل.	 

تنظيم عمليات الري حتى ال ترتفع الرطوبة الجوية حول أشجار النخيل.	 

٦.5.	5		ظاهرة	تساقط	الثمار

تعـــد ظاهرة تســـاقط الثمار عملية فســـيولوجية شـــائعة مرتبطة بشـــكل 	 
مباشـــر بمنظمـــات النمو خاصـــة التداخـــل بين عنصـــري اإليثليـــن وحامض 
األبسيســـك )ABA(، فكلمـــا تقدمـــت الثمار فـــي النمو والنضـــج ازداد تركيز 
غاز اإلثيليـــن الذي يرافقه زيادة حامض األبسيســـك )ABA( المســـؤول عن 
خفـــض قـــوة ارتباط الثمـــار وبالتالـــي فرصة زيـــادة تســـاقطها، إضافة إلى 
ذلك  تســـاعد الظـــروف البيئية غيـــر المالئمـــة وكذلك اإلصابات الحشـــرية 
والمرضيـــة خاصـــة الفطريـــة منهـــا على زيـــادة تســـاقط الثمـــار، ومن أهم 

العوامـــل الرئيســـة والمؤثرة على تســـاقط الثمـــار لدى أشـــجار النخيل:

العوامـــل الجويـــة والتي تشـــمل درجة الحـــرارة المرتفعة واألمطـــار الغزيرة 	 
خـــالل موســـم التلقيح والريـــاح الشـــديدة خالل فتـــرة األزهـــار وبداية عقد 

. ر لثما ا

اإلجهـــادات الفيســـيولوجية الناتجـــة عـــن عـــدم اكتمـــال عمليتـــي التلقيح 	 
واإلخصـــاب وغزارة األزهار وزيـــادة تنافس الثمار أثناء نموهـــا وتقدمها في 
النضـــج على المواد الغذائية وعـــدم انتظام الري ونقـــص العناصر الغذائية 

)الكبـــرى والصغـــرى( بصفة حادة فـــي التربة.

اإلصابات المرضية والحشـــرية وبشـــكل خاص عند إصابة الثمـــار بدودة البلح 	 
الصغـــرى )الحميرة( المتمثلة فـــي جيلها األول الذي يتزامـــن مع بداية عقد 

الثمار.   

		ملحوظة  يعد تساقط الثمار صفة خاصة بالصنف، وهي تتباين من صنف آلخر 
ولكنها ثابتة خالل الصنف الواحد، وعموًما فإن أعلى نسبة للتساقط هي التي 

تتراوح بين فترتي اإلزهار ومرحلة بداية العقد.

صورة	)١38(	تصلب	القشرة	وتشقق	الثمار
)خطوط	سوداء(	ناتجة	عن	إصابتها	بظاهرة	الوشم
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الحصاد
والتعبئة والتخزين

  الباب السادس
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6. الحصاد والتعبئة والتخزين

       يعـــد الحصـــاد والمراحـــل التـــي تليه من تعبئـــة وتبخير وتخزين وتســـويق 
التمور من النشـــاطات المهمـــة لتجارة التمـــور في المملكة، حيث يتم اســـتالم 
التمـــور وفحصهـــا ثـــم تبخيرها للتخلص مـــن اآلفات الحشـــرية كاملـــًة، ثم بعد 
ذلـــك يتم فرزها وغســـلها وتجفيفهـــا وتبخيرها حتـــى تكون جاهـــزة لتعبئتها 
فـــي صناديـــق أو أوانـــي مصنوعـــة مـــن البالســـتيك المقـــوى، مـــع االلتـــزام 
باالشـــتراطات والمواصفات القياســـية ومعايير الســـالمة والجودة. ولضمان أن 
يكـــون المنتج جيـــًدا ومطابًقا لمعاييـــر الجودة، يجـــب العنايـــة بمتابعة تطبيق 
ـــا ونوًعا،  خاصة  العمليـــات الزراعية التي من شـــأنها تحســـين  جـــودة اإلنتاج كمًّ
فـــي  مراحل ما قبـــل الحصاد وأثنائـــه.  ونظـــًرا ألن عملية جني وتعبئـــة الثمار 
تمثـــل خالصة عمليات خدمة أشـــجار النخيل طوال العام، فـــإن االهتمام بالثمار 
ا. وهذا االهتمـــام بالثمار يبدأ  ـــا جدًّ أثنـــاء مختلف مراحـــل تطورها يعد أمًرا هامًّ
بتحديـــد درجـــة النضج المناســـبة لقطفها إلـــى أن تصل إلى المســـتهلك. لهذا 
يجـــب التركيـــز علـــى عمليـــة الحصـــاد والمراحل التي تســـبقه بهـــدف  تطبيق 
أفضـــل الطـــرق التقنيـــة للحصول على ثمـــار عالية الجودة ســـواًء للمســـتهلك 

للتخزين. أو  للتصديـــر  أو  المحلي 

٦.	١	العمليات	الزراعية	الهامة	قبل	الحصاد	

 يجـــب على المـــزارع أن يقوم بالعمليـــات الزراعية الضرورية علـــى النخلة بهدف 
الحصـــول على جودة  اإلنتـــاج المطلوب مـــن ناحية حجم الثمار مـــع المحافظة 
عليهـــا من أضـــرار العوامـــل الجوية الخارجيـــة ومـــن اإلصابة باآلفـــات المرضية 
والحشـــرية. وتبـــدأ العمليات الزراعية منـــذ مرحلة التلقيح وعقـــد الثمار وتوزعها 

علـــى الشـــماريخ وصوال إلى مرحلتـــي  ما قبـــل النضج والقطـــاف، كما يلي :

	 عمليـــة	خـــف	الثمـــار:	تؤثـــر	هـــذه	المعاملة	بشـــكل	واضـــح	علـــى	تقليل		
التفـــاوت	الزمنـــي	في	مواعيـــد	نضج	الثمار	علـــى	العذق	الواحـــد،	وكذلك	
ا	 بيـــن	العذوق	علـــى	النخلـــة	الواحدة.	كمـــا		أن	عمليـــة	الخف	تؤثـــر	إيجابيًّ
ا	والتقليل		من	مشـــكلة	ظاهـــرة	تبادل	الحمل	 علـــى	انتظام	اإلثمار	ســـنويًّ
)المعاومـــة(،	وكذلـــك	الحـــد	من	مشـــكلة	تســـاقط	الثمـــار	الناضجة	على	
األرض.	وتـــؤدي	هـــذه	المعاملة	إلـــى	المحافظة	على	الثمـــار	بحالة	جيدة	
وتســـهل	عمليـــة	القطف	وإنـــزال	العـــذوق	إلـــى	األرض	دون	فقـــد	للثمار	
التـــي	عـــادة	ما	تتســـاقط		على	األرض	أثنـــاء	عمليات	قطع	العـــذوق.	هذا	
باإلضافـــة	إلـــى	تأثيرها	المباشـــر	على	تحســـين	جـــودة	الثمار	مـــن	ناحية	

زيادة	حجـــم	الثمرة	وتجانســـها.

	 تثبيت	الشـــماريخ:	ُتثبت	الشـــماريخ	الثمرية	على	األوراق	)الســـعف(	بأربطة		
خاصة،	وذلـــك	لكيال	تتأرجـــح	بفعل	الريـــاح،	ولتقليل	احتكاكها	بـــاألوراق	أو	
بالجـــذع	أو	ببعضهـــا	البعـــض	والذي	يـــؤدي	إلـــى	تجريح	الثمـــار	وتعرضها	

للتلـــف	بفعل	العوامـــل	الجوية	أو	األمـــراض	الفطرية.

	 تكميـــم	أو	تغطيـــة	العـــذوق	بالكامل	عنـــد	وصولهـــا	إلى	مرحلـــة	الخالل		
)مرحلة	تلـــون	الثمار(	بأغطيـــة	من	الـــورق	المقّوى	لحمايتهـــا	من	الظروف	

الجويـــة	واإلصابات	الحشـــرية	وكذلك	مـــن	الطيور.	

	 حمايـــة	الثمـــار	من	اآلفات	الحشـــرية	واألكاروســـية	ومن	الطيـــور	من	خالل		
تغطيتها	بأكيـــاس	من	البالســـتيك	أو	القماش	الخفيف	)الموســـلين(.

	 حمايـــة	محيط	النخلة	بالتخلـــص	من	الثمار	الســـاقطة	وإتالفها،	ألنها	تكون		
بؤرة	النتشـــار	األمراض	والحشرات.
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٦.	٢	تصنيف	ثمار	النخيل

		حسب	مرحلة	نضج	الثمرة	)أربع	مجموعات(

-	البسر: عندما تكون الثمار في لونها األخضر. 

-	الخالل: عندما يصبح لون الثمار أصفر محمر )مرحلة اكتمال النمو(. 

ا وليًنا. -	الرطب: عندما يصبح الطرف الداخلي للثمرة طريًّ

-	التمر:	عند النضج الكامل للثمار حيث تصبح الثمرة كاملًة لينة وطرية. 

		حسب	طبيعة	الثمار	في	مرحلة	النضج	)ثالث	مجموعات(	

-	مجموعـــة	أصنـــاف	تكـــون	ثمارها	فـــي	مرحلة	النضـــج	رطبة	طريـــة، ويكون 
المحتـــوى الرطوبـــي أكثـــر مـــن ٢٢%، وتتســـم هـــذه المجموعـــة بـــأن ثمارها 
تســـتهلك عـــادة في مرحـــة الرطب وجـــزء منها يســـتهلك فـــي مرحلـــة التمر، 
مثل )الصفـــاوي، البرحي، الحلوة، الخـــالص، الغر، الرزيز، نبوت ســـيف، مكتومي، 
شـــلبي، روثانة المدينة، سلج، ســـكرية حمراء، نبتة ســـلطان، دخيني، هاللي..(.

-	مجموعـــة	أصنـــاف	تكـــون	ثمارها	فـــي	مرحلة	النضـــج	نصف	جافـــة، ويتراوح 
المحتـــوى الرطوبي لهـــذه المجموعة ما بيـــن ١5%- ٢١% وتمثـــل معظم أصناف 
التمـــور مثـــل )الصقعي، الســـباكة، الســـكري، الصفـــاوي، العنبـــرة،  الصفري، 
الخضـــري، البرني، نبتـــة علي، الخالص، الشيشـــي، رشـــودية.، نبوت ســـيف..(.

-	مجموعـــة	أصناف	ثمارها	في	مرحلـــة	النضج	جافة	قاســـية، ويكون المحتوى 
الرطوبـــي أقـــل مـــن ١5% وتجف الثمـــار وهـــي على النخلـــة مثـــل  )الخضري، 

العجوة، المجـــدول، البيـــاض ، المواكيل ، أصابـــع البنات،....(.

كمـــا ُيعتمد فـــي بعض البلدان العربيـــة تصنيف آخر للنضج يتمثل في تقســـيم 
الثمـــار إلى ثمار حـــارة وهي التـــي تترك عند التـــذوق طعما قابضـــا في الفم 
)مرحلـــة ما قبـــل النضج الكامـــل(، وثمار باردة وهـــي التي تترك على اللســـان 

عنـــد تذوقها طعما وإحساًســـا بالبرودة. 

مـــن كل ما ســـبق يالحـــظ أن لنضـــج الثمـــار طبيعة ومراحـــل مختلفـــة، أي أنه 
يمكـــن أن تســـتهلك هذه الثمار فـــي مراحل مختلفة من نضجهـــا، لذلك ُتقطف 
في مراحل نضج مختلفة وذلك حســـب أذواق المســـتهلكين، وحســـب شـــروط 

والتصدير.  التســـويق  وأغراض 

٦.	3	مراحل	نمو	ثمار		التمر

٦.	3.	١		مرحلة	الجمري
تســـــتمر هــذه المرحلة حوالي شـــــهرين، وفيهــا يــزداد نمـــــو الثمــار الصغيــرة 
ويزيـــد طولهـــا ويرتفع وزنها وحجمها، وتصبح مســــتطيلة الشــــكل، ذات لــــون 
أخضــــر، وتبـــدأ في االنتفاخ بســـبب ارتفاع نســــبة الرطوبــــة فيهـــا إلى حوالي     

)8٠ %( ، كمـــا تـــزداد فيها نســــبتا الحموضة والمـــواد التانينية.

٦.	3.	٢	مرحلة	البسر	)الخالل(
تســـــتمر هــذه المرحلة مـــــن 3 إلى 5 أسابيع  حســـــب األصناف، وفيها يكتمل 
نمو الثمــرة فتتلــون باللـــــون األحمر أو األصفر حســب اختالف األصناف، وتــزداد 
نســـــبة الســـــكريات فيها. وفي بعـــــض األصناف، تبقى في الثمار نســـــبة من 
المواد القابضـــــة )البســــر القابــــض( مثل نبوت ســـيف والرزيـــز والخالص، وعند 
بعــــض األصناف األخرى، تصبــــح الثمــــار خاليـة مــــن المواد القابضــــة التانينية 

فتصبح حلـــــوة المذاق )البســـــر الحلـــو( مثل البرحي والصقعي والســـكري.

٦.	3.	3		مرحلة	الرطب
تســــتغرق هــــذه المرحلة مــــن أسبوعين إلى شــــهر حســــب األصناف، وفيهــــا 
ينخفض أو يتوقف نمــــو الثمرة  ويقل وزنها بســبب فقدهــا للرطوبــة. وتتحــول 
عند ذلـــك الصفـــــات الثمرية الداخليـــــة والخارجية إلـــى أن يبدو مظهـــر الثمار 
ـــا ليًنـــا، ولونها بني غامق أو فاتح حســـب اختـــالف األصناف، وتزداد نســـبة  طريًّ
الســـكريات فيصبـــح المـــذاق حلـــًوا مع انخفـــاض في نســـبة  المـــواد القابضة 

)التانينات(. 

٦.	3.	4	مرحلة	التمر
 هذه هــــي المرحلة النهائية من النمــــو وتسمــــي مرحلــــة النضــــج. في هـذه 
المرحلة، تكــــون الثمـرة قــــد فقـدت معظـم رطوبتهـا، وتتركــــز فيها السـكريات، 
ويصبــــح قوامهـا يميـل إلى الصالبة، ولونهــــا غامـق )محمـر أو  مصفـر(، وشـكلها 
ا. وتقســـم هذه  الخارجـــي مجعــــد وتختفي المـــواد القابضــــة )التانينات( نهائيًّ

قســـمين:  إلى  المرحلة 

	 قسم	التمــر	نصــف	الجــاف؛	مثل	صفري	وبرني	ونبوت	سيف	وعجوة.		

	 قسم	التمـر	الجاف؛		مثل		الخضري،	العجوة،	المجدول،	البياض.	
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٦.	4	الحصاد		)القطاف(

تتوقف طريقــــة الحصاد أو الجني على عــــدة عوامــــل أهمهــــا مرحلــــة النضـج 
الــــتي  يجـــب أن يكون فيهـــا التمر صالًحا  لالســـتهالك والتســـــويق. 

٦.	4.	١	مواعيد	الحصاد	
	 مواعيد	حصاد	الرطب		

يمكن أن تقسم مواعيد حصاد أصناف الرطب حسب فترات الموسم إلى:

-	أصناف	منتجة	في	أول	الموسم	من	١	يونيو	إلى	نهاية	يونيو.	

-	أصناف	منتجة	في	وسط	الموسم	من	١	يوليو	إلى	١5	أغسطس.

-	أصناف	منتجة	في	آخر	الموسم	من	١5	أغسطس	إلى	منتصف	أكتوبر.

		الحصاد	في	مرحلة	البسر	)الخالل(

ُتقطـــع عذوق البســـر عنـــد نهايتها فـــي مجموعـــات وذلك قبل مرحلـــة الرطب 
وبعـــد اكتمـــال النمـــو والتلون حســـب مرحلة النضج المناســـب لـــكل صنف كما 
ُيجمـــع الرطـــب فقط وهـــو علـــى الشـــماريخ الثمرية قبـــل أن يتســـاقط على 
األرض ويكون عرضـــة للتلوث باألتربة والتعفن بالفطريات واإلصابة بالحشـــرات، 
وبالتالـــي يصبح غير صالح للتســـويق. وُيقِبـــل بعض المســـتهلكين على تناول 
عـــدد من األصناف فـــي مرحلة الخـــالل نظًرا لتميزهـــا بطعم حلو ومـــذاق خاٍل 

القابضة. المـــادة  من 

		الحصاد	في	مرحلة	الرطب

ُتقطـــع العذوق بالكامل عنـــد وصول الثمار إلى مرحلة الرطـــب، أو ُيجمع الرطب 
فقـــط من الشـــماريخ الثمرية قبـــل أن يتســـاقط علـــى األرض، وبالتالي يكون 

عرضـــة للتلوث باألتربة والتعفن والتخمر مما يســـبب فســـاده. 

		الحصاد	في	مرحلة	التمر

يبدأ موعد حصاد التمر من ١5 أغسطس وينتهي في حدود 3٠ أكتوبر تقريًبا.

 تعـــد مرحلة التمـــر مرحلة النضـــج التام التـــي تتحول فيهـــا الثمار إلـــى الليونة 
الكاملة، حيث ترتفع فيها نســـبة الســـكريات وتنخفض الرطوبـــة، ويكون الحصاد 

اليـــدوي للثمار بطـــرق مختلفة مثل:

	 جمـــع	الثمار	في	أواني	أو	ســـالل	مصنوعـــة	من	خوص	النخيل،	وتشـــد	إلى		
حبـــال	ُتنزل	إلـــى	األرض	بشـــكل	تدريجي	وبهدوء	أو	باســـتخدام	الســـاللم	

نيكية.	 لميكا ا

	 قطـــع	العـــذوق	كاملـــة	بعـــد	الوصـــول	إلـــى	مرحلـــة	النضـــج	المناســـبة		
لالســـتهالك،	وبعـــد	ذلك	ُتربـــط	العذوق	وُتوضع	في	ســـالل	خاصـــة	وُتنزل	
بالحبـــال	إلـــى	األرض	بشـــكل	تدريجـــي	وبهـــدوء	أو	باســـتخدام	الســـاللم	

العاديـــة	أو	الميكانيكيـــة.	

	 هـــز	العـــذوق	لتتســـاقط	الثمـــار	الناضجـــة	وتنزل	علـــى	الفـــرش	النظيفة		
النخلـــة	وحولها.	 تحـــت	 المعدة	مســـبًقا	
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٦.	4.	٢		طرق	الحصاد	
  يعد ارتفاع النخلة ســـبًبا رئيًســـا في صعوبة إجراء الممارســـات الزراعية وخدمة 
األشـــجار وجنـــي الثمار، إذ يتحتـــم صعود النخلـــة والوصول إلـــى قمتها إلتمام 
هـــذه العمليات. وتزداد هـــذه الصعوبة مـــع خصوصيات بعض أصنـــاف النخيل 
ا، حيـــث أصبح من الضـــروري توفر عمـــال متخصصيـــن ومتدربين  المرتفعـــة جدًّ

على القيـــام بالعمليات الزراعية فـــي رأس النخلة.

   الطرق	العادية 

  تسلق	النخيل	بال	أدوات	مساعدة 

يتســـلق العامـــل المتمـــرس علـــى هـــذا العمـــل ويصعـــد إلـــى قمـــة النخلة 
باســـتخدام يديه ورجليه فقط ودون أي مســـاعدات أخرى، ثـــم يقطع العذوق 
ويربطهـــا بالحبـــل )صـــور ١39 و١٤٠ و١٤١( مـــن أعلـــى، أو يهز العذوق لتتســـاقط 

الثمـــار على الفـــرش التي تكـــون معدة مســـبًقا. 

عيوب	هذه	الطريقة	:

	 قد	يتعرض	العامل	للسقوط.	

	 ندرة	العمالة	الماهرة	للقيام	بمثل	هذه	األعمال.	

	 اســـتهالك	وقت	طويل	فـــي	الحصاد	بســـبب	الوقت		الطويل	المســـتهلك		
فـــي	الصعود	والحصـــاد	والنزول	.

	 قلة	مراعـــاة	قواعد	المحافظة	على		ســـالمة	التمور	ونظافتهـــا،	واحتمالية		
تلوثهـــا	باألتربة	والغبار.

		تسلق	النخيل	باستخدام	الحزام 

تعتمد هذه الطريقة على تســـلق العامـــل جذع النخلة باســـتخدام حزام خاص 
مكـــون مـــن حبال أو أســـالك مجدولـــة. ويحتوي هـــذا الحزام مـــن الخلف على 
جـــزء عريض يســـند عليـــه العامـــل ظهره )صـــورة ١٤٢( عنـــد وصولـــه إلى رأس 
ـــا، ولها   النخلـــة، وتعـــد هـــذه الطريقة األكثر شـــيوًعا فـــي مـــزارع النخيل حاليًّ

تقريبا عيوب الطريقة الســـابقة نفســـها )صـــورة ١٤3(.

)صورة	١39(	عامل	يقوم	بقطع	العذوق

)صورة	١40(	إنزال	العذوق	بالحبل

)صورة	١4١(	عامل	يستلم	العذوق	بواسطة	الحبل )صورة	١4٢(	الكر	او	الحزام	المستعمل	للتسلق.
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  الطرق	الميكانيكية 

  استخدام	الساللم	

تعتمـــد هـــذه الطريقـــة علـــى اســـتخدام الســـاللم الطويلـــة بأنواعها ســـواء 
الخشـــبية أو المعدنيـــة )صـــورة ١٤٤( في التســـلق من أجل الوصـــول إلى رأس 
النخلـــة، وفـــي هذه الطريقـــة يجب أيًضـــا اســـتخدام الحزام الخاص بالتســـلق 
لالســـتناد عليـــه حتـــى يتمكـــن العامل مـــن قطع العذوق بســـهولة. انتشـــرت 
هـــذه الطريقـــة في العديـــد من مـــزارع النخيل بســـبب قلة العمـــال المتدربين 

وضـــرورة صعـــود النخلة عدة مـــرات لجنـــي الثمار. 

  استخدام	الرافعات	الهيدروليكية

تعتمـــد هـــذه الطريقة علـــى اســـتخدام الرافعـــات الهيدروليكية )صـــورة ١٤5( 
كالتـــي تســـتخدم فـــي إصالح أعمـــدة اإلنـــارة والكهربـــاء في الشـــوارع، لكن 
هنـــاك رافعـــات مصنعـــة خصيًصـــا ألغـــراض خدمـــة رأس النخلة، حيـــث يصل 
العامـــل إلى أعلـــى النخلة بكل ســـهولة لقطع العـــذوق أو جمع الثمـــار، إال أن 
هذه الطريقة غير منتشـــرة في كثير مـــن المزارع نظًرا الرتفـــاع تكلفة الرافعة، 
حيث تســـتعمل أساًسا في المزارع الحديثة ذات المســـاحات الشاسعة والزراعة 

مناســـبة.  بأبعاد  المنتظمة 

مميزات	هذه	الطريقة	:

	 سهولة	وسرعة	جمع	الثمار.	

	 توفير	الوقت	والمجهود	عند	جمع	الثمار.	

	 الحصول	على	ثمار	نظيفة	وسليمة	وخالية	من	األضرار	الميكانيكية.	

	 انخفاض	نسبة	الثمار	التالفة	مقارنة	بالطرق	العادية.			

عيوب	هذه	الطريقة	:

	 تكلفة	عالية.	

	 صعوبة	االســـتعمال	في	المـــزارع	التقليدية	ألن	الجـــرار	أو	العربة	التي	تجر		
اآللة	الرافعة	ال	تســـتطيع	الســـير	بين	النخيل	المتالصق.

)صورة	١44(	سلم	ألمنيوم	يستعمل	لصعود	النخلة

)صورة	١45(	رافعة	هيدرولوكية	لخدمة	رأس	النخلة	ولجني	التمور	والرطب

)صورة	رقم	١43(	عامل	يتسلق	النخلة	مسند	ظهره	بالحزام
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٦	.	5		التعبئة

ا فـــي عمليات الحصـــاد، حيث  تعـــد تعبئـــة التمور بعـــد الجني حلقـــة مهمة جدًّ
ا قبـــل تعبئتها  تجّمـــع الثمـــار في مـــكان مخصص فـــي المزرعـــة، وُتفـــرز مبدئيًّ
فـــي األكيـــاس المخصصة لذلك )صـــورة ١٤٦(. وأًيـــا كانت طريقـــة الجني، فمن 

الضـــروري اتخاذ اإلجـــراءات المذكـــورة أدناه لنجاح هـــذه العملية.

٦.	5.	١		أهم	العمليات	الوقائية	عند	التعبئة
- تنظيـــف محيـــط النخلة ووضع فرشـــات بالســـتيكية أو حصائـــر مصنوعة من 

جريـــد النخل علـــى األرض إلجـــراء عمليات الفـــرز والتعبئة. 

- أاّل تســـتعمل الفرشـــات فـــي أكثر من موســـم، ألنهـــا غالًبا ما تكـــون مصدًرا 
للتعفـــن ومـــالًذا جيًدا لحشـــرات المخازن.

ا تحت النخلة مع الثمـــار المجنية، إذ غالبا  - أاّل ُتخلـــط الثمار المتســـاقطة طبيعيًّ
ما تكـــون الثمار المتســـاقطة مصابة باآلفات ومـــن أهمها الحشـــرات المخزنية 
ممـــا يجعلهـــا مصدر عـــدوى للثمـــار الســـليمة المجنيـــة، إضافًة إلى اتســـاخها 
نتيجـــة ســـقوطها على التربة مـــع احتمال أن تكـــون ملوثة بفطريـــات التعفن.

 - عزل الثمار المصابة وغير الناضجة.

- اســـتعمال صناديق بالســـتيكية نظيفة، ويفضل أن تكون غيـــر عميقة تفادًيا 
النضغاط الثمـــار )صورة ١٤7(.

- فـــرز وتعبئـــة التمـــور وتصفيفها بـــكل عناية  داخـــل الصناديق البالســـتيكية 
لذلك. المخصصـــة 

 ٦.	5.	٢	بعض	عمليات	تجهيز	الثمار	قبل	التعبئة
إن مـــن بيـــن العمليات الهامـــة التي يقوم بهـــا المزارعون خاصة بالنســـبة للثمار 
الجافـــة ونصـــف الجافة هو إجـــراء عمليـــة التبخير أو التشـــعيع للثمـــار للقضاء 
علـــى اآلفات الحشـــرية.  وأفضل األواني التي تســـتخدم فـــي التعبئة ما كان 
مصنوًعـــا من مادتي الخشـــب أو البالســـتيك وبـــال غطاء. ويجـــب تنظيف هذه 
األوانـــي وتطهيرها بشـــكل منتظـــم قبل اســـتعمالها  ألن المنـــاخ في بعض 
المناطق ال يســـاعد على إنضاج ثمار البســـر على األشـــجار، فيتـــم إنضاجها في 
األواني بعـــد قطع العذوق وهي مازالت في طور البســـر الـــذي يحتوي على 
نســـبة مرتفعة من الماء. ومن الســـهل تحويـــل الثمار وهي في مرحلة البســـر 

أو بدايـــة الرطب إلـــى مرحلة الرطب بعـــدة طرق على النحـــو التالي:

  تعريض	الثمار	إلى	حرارة	الشمس

ُتعّلـــق العذوق في أماكن خاصـــة، وُتجمع الثمار التي تصل إلـــى مرحلة الرطب 
أول بـــأول، أو ُتهـــز العذوق مـــع وضع أغطية مـــن الحصير أو القماش أســـفلها. 
كمـــا يمكـــن أن ُتنشـــر ثمار البســـر بُســـمك طبقة واحـــدة على حصير ســـميك، 
ويعـــاب علـــى هذه الطريقـــة احتياجهـــا إلى فتـــرة طويلة، أو حدوث كرمشـــة 
للثمـــار نتيجة فقـــد الرطوبة لطـــول فترة اإلنضـــاج وتغير اللون وتعـــرض الثمار 

والطيور.  والحشـــرات  لألتربة 

  استخدام	الخل

ُتعامـــل ثمـــار البســـر بالخـــل بتركيز ٦ % مـــع وضعها فـــي غرفة محكمـــة الغلق 
لمـــدة يومين فتبـــدأ فـــي الترطيب، ويعـــاب على هـــذه الطريقة بـــأن صفات 
الثمـــار تفقـــد جودتها المطلوبة مع ســـرعة تعرضهـــا لإلصابة بالتعفـــن والتخمر 

بســـبب الخل وزيادة نســـبة رطوبـــة الثمار.

  اإلنضاج	باألثيفون

 أجريـــت بعض التجـــارب على إنضـــاج ثمار البلح باســـتخدام األثيفـــون )اإلثريل( 
وقـــد أعطـــت نتائج جيدة في ســـرعة  إنضاج الثمـــار، إال أن الثمار كانت ســـريعة 
التلـــف. وبوجه عام فـــإن تجانس النضج فـــي الثمرة يعد من أهـــم المواصفات 

التسويقية.

  تتمير	الرطب  

تتميـــر الرطب هـــو تجفيف ثمـــار األصنـــاف الجافة وهـــي في مرحلـــة الرطب 
لخفـــض الرطوبـــة وبالتالـــي المحافظة عليها لفتـــرة طويلة دون حـــدوث تلف، 
ويكـــون ذلك عندما توضـــع ثمار الرطب علـــى صواني في طبقـــات خفيفة ثم 
يوجـــه إليها تيار هـــواء متجدد بدرجة حـــرارة من 3٢ - ٤5°م ورطوبة نســـبية من 
٢5- 3٠% وتســـتمر هـــذه العمليـــة حتـــى تصل نســـبة الرطوبة فـــي الثمار إلى 

.%٢5 حوالي 

)صورة	١4٦(	الطريقة	التقليدية	في	فرز	وتعبئة	التمور
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٦.	٦	التجفيف	

تتعـــرض ثمار أشـــجار النخيل خـــالل فترة اكتمـــال مراحل نضجهـــا تحت الظروف 
المناخيـــة الرطبة للمناطق الســـاحلية إلى مشـــكلة أهم عامل بيئـــي حرج يؤثر 
على طـــول فتـــرة التجفيف المناســـبة للحصول علـــى ثمار ذات صفـــات جودة 
مناســـبة للتداول والتخزيـــن، والتي تتمثل في نســـبة الرطوبـــة الجوية والتي 
يجـــب أن تكـــون بحـــدود٢٠%، وهو الحـــد األمثل إليقاف نشـــاط عوامـــل التلوث 
الميكروبـــي )بكتريا، فطريات، خمائر(. فالهواء المشـــبع بالرطوبة بنســـبة تفوق 
7٠% - وهـــي الحالة الســـائدة عند نضج نســـبة ٦٠ % من ثمـــار محصول األصناف 
الرطبـــة )الخـــالص والخنيـــزي( - يخفـــض مـــن كفـــاءة التخلص من المـــاء الحر 
والســـيتوبالزمي فـــي  أنســـجة الثمـــار عبر آليـــة التبـــادل الرطوبي بيـــن الثمار 
والبيئـــة المحيطـــة بها. وهـــذا الوضع يطيـــل من فتـــرة التجفيف ممـــا يعرض 
الثمـــار إلى العديـــد من الظواهر الســـلبية للصفات الطبيعيـــة والكيميائية غير 
المرغوبـــة كاســـوداد لون الثمـــار نتيجة تعرضهـــا لعملية ارتفاع  نشـــاط إنزيَمي 
البولـــي فينول أوكســـيديز والفينول أوكســـيديز، واكتســـاب الطعـــم الحامض 
نتيجـــة تخمـــر الســـكريات، وقلـــة المحصـــول  نتيجـــة تســـاقط الثمـــار، وتدني 
الرتبة التســـويقية للثمـــار بســـبب مهاجمة الطيـــور واآلفات الحشـــرية وظهور 
األمـــراض الفطريـــة. ولتفـــادي هذه الســـلبيات ُأوجـــدت طرق فعالـــة وناجحة 
فـــي إكمال نضـــج وتجفيف التمـــور  وذلك بخزنهـــا في صوب مغطـــاة بصفائح 
البولي كربونايت أو البالســـتيك -حســـب المواصفات المذكورة أســـفله- والتي 
تـــؤدي إلـــى اختصار فتـــرة التجفيـــف لمدة 3-5 أيام حســـب الصنـــف. والهدف 
من اســـتخدام هذه المجففـــات هو الحصول علـــى تمور ذات جـــودة عالية من 
خـــالل ســـرعة التجفيف التي تـــؤدي كذلك إلـــى الحفاظ على بعـــض الصفات 
النوعيـــة كاللـــون والقوام والمذاق مـــع خلوها مـــن األتربة والغبـــار والملوثات 

العضويـــة والبكتيرية واإلصابات الحشـــرية واألمـــراض الفطرية.

٦.	٦.	١	مواصفات	وحدة	التجفيف	
تتكـــون الصوبـــة مـــن هيـــكل معدنـــي مقوس مصنـــوع مـــن أنابيـــب الحديد 
المجلفـــن بســـماكة ٢ إنش مغطـــى بصفائح البولـــي كربونايت أو البالســـتيك 
بطول ١٢.5 م وعرض 9 م مزود بمروحة شـــفط بمســـاحة متـــر واحد قادرة على 
ســـحب الهواء بمعـــدل 3٢متر  مكعب/ســـاعة مقابلـــة لفتحة البـــاب من الجهة 
الخلفيـــة، وتعمـــل بواســـطة مفتـــاح يدوي وآخـــر إلكترونـــي يمكـــن معايرته 
حســـب درجة الحـــرارة المطلوبـــة 5٦-58 ˚م، كما يحتوي المجفـــف على حوامل 
حديديـــة مثبتة على الخرســـانة األرضيـــة للصوبة توضع عليهـــا صواني جوانبها 
مصنوعة من الخشـــب بارتفاع 5 ســـم ومغطاة بقواعد من الشبك البالستيكي 
ليســـتوعب  مـــا مقـــداره ١٠-٢٠ كجـــم من التمـــور بإجمالـــي 8٠٠ كجم مـــن التمور 

للصوبة )صـــورة ١٤8(. 

)صورة	١4٧(	صناديق	بالستيكية	لتعبئة	التمور

)صورة	١48(		صوبة	:	منظر	من	الداخل
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٦.	٦.	٢	طريقة	التجفيف	
أواًل/	تداول	التمور	من	الحقل

ُتجمـــع الثمار بطريقتين: إحداهمــــا قطف الثمار بشــــكل منفرد )خراف  بشـــكل 
يومي وتوضع في ســـالل صغيرة ســـعة 5 كجـــم(، أما األخـــرى وهي األجدى 
ـــا  فُتجمـــع الثمار بقص العـــذوق الناضجة بنســـبة 7٠% من عـــدد الثمار  اقتصاديًّ

الكلـــي )صرام( بالطريقـــة التالية :

١	 ُتقـــص	الثمار	)ُتصـــرم(	في	مرحلـــة	النضج	الكامل	بنســـبة	٧0٪	مـــن	العدد	.
الكلـــي	لثمـــار	العـــذق،	وذلـــك	لتســـهيل	عملية	الحصـــاد	مقارنـــة	بطريقة	

القطـــف	المتكرر	)الخـــراف	(	.

٢	 ا	بهدف	إســـقاط	الثمار	. ُتهـــز	العذوق	المغطاة	بأكيـــاس	تغطية	الثمار	يدويًّ
الناضجـــة	فقط	ومن	ثـــم	نقلها	إلى	صناديق	جمع	الثمــــار	المصنوعــــــة	من	

البالســــتيك	والتي	تســتوعب	)٢0	كيلو(	.

3	 ُتســـتعمل	آلة	فصل	تمـــور	النخيل	من	العـــذوق	والتي	تـــم	تطويرها	في	.
المملكـــة	العربية	الســـعودية	)صورة	١49(،	حيث	تالئم	هذه	اآللة	المشـــاريع	
المتوســـطة	والكبيـــرة	فـــي	اختصـــار	وقـــت	فصل	الثمـــار	وكذلـــك	تقليل	
حـــدوث	أضرار	بالثمـــار	نتيجة	تعرضهـــا	لألضـــرار	الميكانيكية	أثنـــاء	عمليات	
الفصـــل	اليـــدوي	وضرب	العـــذوق	بجســـم	صلب	لفصـــل	الثمـــار،	علًما	بأن	

الكهروضوئية. بالخاليـــا	 هذه	اآللة	تعمـــل	

4	 ُتغســـل	الثمـــار	داخـــل	الصنـــدوق	بالميـــاه	النظيفـــة	،	ومـــن	التوصيـــات	.
المســـتخلصة	من	نتائـــج	عمليات	التجفيـــف	على	مدى	ثالث	ســـنوات	في	
صـــوب	التجفيف	فـــي	فرع	المركـــز	بالقطيـــف:	أهمية	تأجيل	غســـل	الثمار	
لمدة	٢4	ســـاعة	من	بعـــد	فرزها	علـــى	الصواني	داخل	المجفـــف	للحصول	
علـــى	قوام	يتحمـــل	عملية	الغســـل	والتقليب	والذي	يحافـــظ	بدوره	على	

جـــودة	الصفات	الشـــكلية	للثمار.

ثانيًا/	معامالت	التجفيف	
١	 ُيـــرش	البيت	)الصوبة(	بمبيد	حشـــري	وُيتـــرك	ثالثة	أيام	مقفـــاًل،	مع	إغالق	.

مروحة	الشـــفط	للقضاء	على	الحشـــرات.

٢	 ُتفـــرد	ثمار	كل	صنـــدوق	على	صينية	واحـــدة	داخل	صوبـــة	التجفيف	وتوزع	.
بشـــكل	متجانس	على	كامل	مســـاحة	الصينيـــة	بارتفاع	طبقـــة	واحدة	من	

)١50 )صورة	 التمور	

3	 يعايـــر	جهـــاز	التحكم	درجـــة	الحـــرارة	الصوبة	علـــى	درجة	تتـــراوح	50-54˚م	.
للحفـــاظ	علـــى	جـــودة	لـــون	الثمـــار	ورفع	كفـــاءة	مـــدة	التجفيـــف	والتي	
تســـتغرق	مـــدة	3	-	4	ايام	حســـب	الصنف	والظـــروف	المناخيـــة	التي	تأثر	

علـــى	محتـــوى	الثمـــار	الرطوبي	فـــي	الحقل	.

4	 ا	بشكل	يومي	للحصول	على	تجفيف	متجانس.. ُتقّلب	الثمار	يدويًّ

5	 من	أهـــم	الملحوظـــات	الفنيـــة	التي	يجـــب	التأكيـــد	عليها	ضـــرورة	إقفال	.
الباب	البالســـتيكي	للصوبة	ليـــاًل	لتجنب	تميؤ	الثمار	بفعـــل	ارتفاع	الرطوبة	

النســـبية	وانخفاض	درجة	حـــرارة	المجفف	.

صورة	رقم	)١49(		آلة	فصل	تمور	النخيل	من	العذوق

)صورة	رقم	١50(	عامل	يقوم	بنشر	الثمار	على	الصواني	بطريقة	متجانسة
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	٦.	٦.	3		مراقبة	جودة	الثمار	
تؤخـــذ عينات مـــن الثمار المجففـــة داخل الصوبة عند الســـاعة العاشـــرة صباًحا 
بعـــد مـــدة 3 أيام مـــن التجفيف وذلـــك ألخذ القـــراءة الالزمـــة بمعـــدل ١٠ ثمار 
للعينـــة الواحـــدة، وتوضـــع داخل كيـــس بالســـتيكي محكم اإلغـــالق لتالفي 
إدخـــال الرطوبـــة عند نقلها إلـــى المختبـــر. وُتقرأ فـــي المختبر القـــراءة الالزمة 

على أجهـــزة القياســـات التالية :

  جهاز قياس درجة الرطوبة  

يقـــرأ هـــذا الجهاز نســـبة الرطوبة فـــي العينة بعد إزالـــة  الماء الســـيتوبالزمي  
المرتبـــط في العينـــة، وتكون  أفضل النتائـــج عند قراءة الجهاز بنســـبة 3٠% من 
وزن العينة والتي تســـاوي نســـبة تجفيف الفرن العادي وهـــي ١7% ألن الفرن 

العـــادي غيـــر قادر علـــى إزالة المـــاء المرتبط في خاليا عينـــة الثمار.

  قياس النشاط المائي 

وتعـــد هذه القراءة مـــن أهم القياســـات الالزمة والتي تتوقـــف عليها صالحية 
التمور للتخزين، حيث تؤدي إلى تثبيط نشـــاط البكتيريا المســـؤولة عن  فســـاد 

الثمـــار والتي تتحقق عند قراءة الجهـــاز رقم 5.٠-5٦.٠.  

  قياس درجة الشفافية 

هـــو جهاز يـــدوي يقـــرأ درجـــة الشـــفافية للـــون الواقع بيـــن اللونين األســـود 
واألبيـــض وكلمـــا ارتفـــع الرقـــم دل على شـــفافية لـــون العينة.

  قياس درجة القوام )الصالبة( 

يقيـــس هذا الجهـــاز المـــواد الصلبة الكليـــة في الثمـــار اعتماًدا على انكســـار 
الضـــوء، وكلما ارتفـــع الرقم كانـــت نتيجة العينـــة أفضل.

	٦.	٦.	4	حفظ	الثمار
تخـــزن الثمار في أكياس بالســـتيكية داخـــل الثالجة المعايرة علـــى درجة حرارة 

5 °م. 

٦.	٦.	5	الطريقة	التقليدية	للتجفيف
ال زال قليـــل من المزارعين يســـتعملون الطريقة البدائية لتجفيـــف التمور، حيث 
تتلخـــص هـــذه الطريقة في وضع التمـــور التي ُجنيت على فرش )بالســـتيكية 

أو مصنوعة من جريد النخيل( وُتعّرض للشـــمس مباشـــرة بشـــكل مكشوف. 

عيوب	هذه	الطريقة	:

	 	تغيـــر	لـــون	الثمار	فتصبح	داكنة	اللون	بســـبب	تعرضها	للشـــمس	مباشـــرة		
باإلضافـــة	إلى	تلوثهـــا	باألتربة	وحشـــرات	المخازن.		

٦.	٦.	٦	طرق	أخرى	حديثة	للتجفيف	
	 التجفيف	بالمكائن	)صورة	١5١(		

تتمثـــل هذه الطريقة في اســـتعمال حاوية صغيرة مقســـمة فـــي الداخل إلى 
رفوف تحـــوي إطارات )لوضع التمور( قواعدها مشـــبكة لتســـمح بمـــرور الهواء 
الســـاخن بيـــن الثمـــار، كما تحتوي علـــى مراوح لســـحب ودفع الهواء الســـاخن 
)الذي ُيســـّخن بمســـخنات تعمـــل بالكهرباء/الغاز/الديزل إلى درجـــات حرارة ٤٠ 
- ٦٠°م( لتخفيـــض نســـبة الرطوبة في الثمار. وتســـتغرق عمليـــة التجفيف عادة 
مـــن ٦ إلى ٤8 ســـاعة )اعتماد على نســـبة الرطوبـــة في الثمار(، ثـــم ُتعبأ التمور 
في صناديق بالســـتيكية وترســـل إلى مصانـــع التمور للتخزين فـــي درجة حرارة  

تتـــراوح بين ٠ و5°م.

مميزات	هذه	الطريقة	:

	 السرعة	في	إنجاز	عمليات	التجفيف.	

	 المحافظة	على	لون	التمور	العادية.	

	 تعقيم	التمور	وقتل	الحشرات	المخزنية	بجميع	أطوارها.	

)صورة	١5١(	وحدة	متطورة	لتجفيف	التمور
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٦.	٧		التبخير	

تتعـــرض التمور إلى العديد من اإلصابات بحشـــرات المخـــازن أثناء مراحل الجني 
والتعبئـــة والتجفيـــف والتخزيـــن وحتـــى وهـــي ال تزال علـــى النخلـــة. ولكي 
نحصل علـــى ُمنتج خاٍل من اإلصابات ويتســـنى تســـويق التمور بســـهولة دون 
حصول ضـــرر على الثمـــار نتيجة توســـع  وانتشـــار اإلصابات بحشـــرات المخازن، 
يجب إجـــراء عملية التبخيـــر لقتل الحشـــرات بجميع أطوارها حتـــى تصل التمور 

إلـــى المســـتهلكين في حالة صحية ســـليمة.

 ١.٧.٦		الطريقة	التقليدية	في	التبخير	
 التبخيـــر باســـتعمال أقـــراص الفوستوكســـين:   بعد وضـــع التمر فـــي  عبوات 
مختلفـــة األحجـــام داخل مســـتودع محكـــم اإلغـــالق،  ُيعّقم  باســـتعمال مبيد 
فوســـفيد األلمنيوم )قـــرص فوستوكســـين/ م3 مـــن التمر( وُيغطـــى المنتج 
كاماًل بغطاء بالســـتيكي ســـميك محكم اإلغالق لضمان أاّل يتســـرب الغاز إلى 
الخـــارج، ويتـــرك لمدة ثالثة أيـــام ثم تنقـــل التمور إلـــى المخازن )صـــورة ١53(.

٢.٧.٦		الطريقة	الحديثة	في	التبخير	
تكـــون عمليـــة التبخير فـــي غـــرف إســـمنتية وبمواصفات مدروســـة، ســـعتها 
تتناســـب وكميـــات التمور الـــواردة أوقات الـــذروة أو في غـــرف معدنية مزودة 
بأجهـــزة ضـــخ الغاز ومروحـــة توزعه داخـــل الغرفة ثم تســـحبه إلى الخـــارج بعد 
انتهـــاء عمليـــة التبخير )صـــورة ١5٤(. وفي كلتـــا الحالتين، تكون عمليـــة التبخير 
بوضـــع التمـــر فـــي أكياس بالســـتيكية والتـــي بدورهـــا توضع فـــوق قاعدات 
خشـــبية معدة لذلك لتســـهيل انتشـــار الغـــاز مـــن كل الجهات. ويعـــد المبيدان 
فوستوكســـين و غـــاز اإليكوفيوم مـــن أهم الغازات شـــائعة االســـتخدام في 

تبخيـــر التمور. 

  استخدام غاز الفوسفين المولد من أقراص الفوستوكسن

ا، باإلضافـــة إلى قلـــة التكاليف  تتميـــز هـــذه المعاملة بســـهولة إجرائها نســـبيًّ
الالزمـــة لتنفيـــذ التبخير، ســـواء من ناحيـــة المواد والمعـــدات أو غرفـــة التبخير. 
وهـــذه الطريقـــة المجربة علـــى التمـــور أثبتت نجاحهـــا النســـبي وعلى نطاق 
ا، حيـــث إن بقايـــا المبيـــدات تكاد  إنتـــاج المزرعـــة، كمـــا أنها األقـــل ضرًرا نســـبيًّ

تختفـــي بعـــد حوالي أســـبوعين مـــن التبخير.

Fume-ECO2 استخدام غاز اإليكوفيوم  

هـــذا الغـــاز هو عبارة عـــن مخلوط من غـــاز ثاني أكســـيد الكربون بنســـبة %98 
وغاز الفوســـفين بنســـبة ٢%، وهـــذا المخلوط يوفـــر فاعلية فائقـــة للتبخير في 
كافـــة مخـــازن التمـــور. يكون الغـــاز معبأ فـــي صورة ســـائل ويتميز بأنه ســـريع 
التأثيـــر وســـهل وآمـــن ويســـتخدم على مختلـــف المنتجـــات ســـواء المنتجات 

الغذائيـــة وغيـــر الغذائيـــة بالمقارنة مع الطـــرق األخرى.

مميزات	الطريقة	الحديثة 

	 القدرة	على	قتل	الحشرات	بجميع	أطوارها	وبسرعة.	

	 السرعة	في	التبخير	

	 ليس	لها	تأثير	على	الطعم.	

)صورة	١53(	مخزن	تمور

)صورة	١54(	غرفة	معدنية	تستخدم	في	تبخير	التمور
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٦.	8		التخزين	

أصبـــح التخزيـــن المبـــرد مـــن الضـــرورات الواجـــب توفيرها عنـــد تخزيـــن التمور 
لحفظها فترة طويلة بهدف تســـويقها وبيعها بأســـعار جيدة ومنافســـة، وهذا 
جعـــل فترات التســـويق تمتد على مـــدى العـــام بالتخزين تحت درجـــات الحرارة 
يـــن للتمور وحمايتها  المنخفضـــة مع المحافظة على اللـــون الزاهي والقوام اللَّ
مـــن اإلصابات  مـــن الحشـــرات واآلفات األخـــرى. كما يمكـــن خزن الثمـــار لمدة 
طويلة مـــع المحافظة على الصفـــات إذا حفظت بدرجة تبريد تتـــراوح بين صفر 
و5°م مـــع توفير رطوبة نســـبية داخـــل الغرفة تتراوح بيـــن ٦5 - 7٠% لضمان بقاء 

الوزن.  ثابتة  المخزونـــة  التمور 

٦.	8.	١		تخزين	البلح		
تعـــد عملية تخزين ثمـــار البلـــح ضرورية حيث يمكن مـــن خاللها تســـويق الثمار 
حســـب متطلبـــات األســـواق، كمـــا أنه يعـــد  مجزًيـــا  للمـــزارع.  وتهـــدف عملية 
التخزيـــن إلـــى توفير ثمار البلـــح على فترة أطـــول من موســـمها الطبيعي مما 
ا جيًدا للمـــزارع. إن طريقـــة التخزين المثلـــى تؤدي إلى  يحقـــق عائـــًدا اقتصاديًّ
حفـــظ الثمـــار لخواصها الطبيعيـــة بحيث يقل فيهـــا فقد الرطوبـــة والتغير في 
اللون، مـــع المحافظة على مميزاتها الكيميائية مثل زيادة نســـبة الســـكر وقلة 
الحموضة والمـــادة القابضـــة، باإلضافة إلى احتفـــاظ الثمرة بالقيمـــة الغذائية 

فتـــرة ممكنة. أطول 

أما األصنـــاف التي تؤكل فـــي طور الرطب، فُتجنـــى الثمار عنـــد مرحلة اكتمال 
نموها في مرحلة البســـر، وُتعبأ فـــي صناديق مبطنة بالبولـــي إيثيلين  لتقليل 
ا  فقـــد الرطوبة، ومن ثم  ُتوضـــع في ثالجات )-١8°م( لتجمد لفترة طويلة نســـبيًّ
ثم ُتخـــرج من الثالجـــات، وعند تعرضهـــا للجو العـــادي يتحول لونهـــا خالل يوم 
أو يوميـــن إلى اللون البني المشـــابه لطـــور الرطب. إن وجود مثـــل هذه الثمار 
في موســـم غير موســـمها الطبيعي يعطيهـــا قيمة تســـويقية عالية. وينصح 
بإجـــراء تبريـــد مبدئي للثمار بعـــد تعبئتها في الحقل وقبل نقلهـــا إلى الثالجات 
خاصـــة في المناطـــق الحارة، مما يســـاعد على إطالـــة فترة تخزيـــن الثمار، كما 

يمكن تخزيـــن الرطب بالتجميد الفائـــق بالنتروجين.

٦.	8.	٢.		تخزين	الرطب	

  المعاملة بالتبريد

 ُيخـــزن الرطـــب في وحـــدات تبريد )صـــورة ١55( ، حيث تتراوح درجـــة الحرارة بين 
٠ و5°م ويعبـــأ فـــي عبـــوات كرتونية أو بالســـتيكية ســـعة ١ إلى ٢ كلـــغ لفترة 

 . ة قصير

  المعاملة بالتجميد

 يخـــزن الرطب في درجة حـــرارة -١8 °م ويعبأ في عبوات كرتونية أو بالســـتيكية 
سعة ١ إلى ٢ كلغ.

  تخزين الرطب بالتجميد الفائق بالنتروجين )صورة ١56(

هنـــاك إمكانيـــة لتســـويق وتصديـــر الرطب إلـــى مختلـــف دول العالـــم طوال 
الســـنة دون أن تتغيـــر جودته، فنجـــد أن تخزين ثمار صنف البرحي يســـاعد على 
انتظـــار ارتفاع ســـعره مـــع وجوده فـــي األســـواق بحالـــة جيدة ألطـــول فترة 
ممكنـــة،  علًمـــا بأن  الفتـــرة التي يســـتغرقها البلح الرطب للوصـــول إلى مرحلة 
التجمـــد بالنتروجين تـــدوم حوالي  ١٠ دقائق فقط. إن اســـتخدام هـــذه التقنية  
سيســـهم في تحســـين عملية تخزين بلح صنـــف البرحي لمدة تصـــل إلى أكثر 
من  ٦ أشـــهر حيـــث ُيخزن في درجـــة -٤٠ °م وذلـــك من خالل تثبيـــط التفاعالت 
الفســـيولوجية، مما يـــؤدي إلى إبطاء نضـــج الرطب بعد الحصـــاد وإطالة فترة 
عرضـــه في األســـواق بجـــودة عالية ممـــا يزيد من قيمتـــه التســـويقية ويقلل 

الفاقد منـــه ويرفع دخـــل المزارعين.

تتمثـــل هـــذه التقنية فـــي تخزين الرطـــب في مســـتودعات تبريد باســـتخدام 
تقنيات حديثة وفق أســـس هندســـية دقيقة للتحكم في الغـــازات )النيتروجين 
واألكســـجين واإليثيلين وثاني أكســـيد الكربـــون(، وعدد مـــن العوامل األخرى 
التي تبطـــئ التفاعالت الحيوية للرطـــب، وبالتالي الحفـــاظ عليها ألطول فترة 
ممكنـــة، كمـــا أن تخزين الرطب تحـــت جو هوائـــي معدل  يســـاهم في حفظ 
اللـــون الخارجـــي والداخلي، ويقلل مـــن أضـــرار التجميد، ويبطئ نضـــج الثمرة 
ويحفـــظ قوامهـــا ويطيل مـــن فتـــرة صالحيتها ويخفض فيها نســـبة الفســـاد 

وفقدالوزن.
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  إرشادات	عامة	لتجميد	الرطب

اختيار الثمار األعلى جودة. . ١

إجراء عملية التجميد في اليوم نفسه. . ٢

يكـــون النقـــل والتخزين مبـــرًدا أو على األقل مظلال من أشـــعة الشـــمس . 3
التجميد. وقـــت  حتى 

تنظيـــف الثمار من األتربة واألوســـاخ بالنفـــخ بالهواء أو برشـــه بالماء البارد . ٤
ثـــم تجفيفه بالهـــواء مع مراعـــاة أاّل توجد قطـــرات من الماء على ســـطح 

الثمار.

تعبئـــة الرطب فـــي عبـــوات محكمة الغلـــق لتجنب حـــروق التجميـــد التي . 5
تنتـــج من فقـــد الرطوبـــة والتي تتســـبب فـــي بقع بنيـــة على أســـطح الثمار.

ال ينصـــح باســـتخدام عبـــوات الـــورق الكرتونيـــة إال المغلفـــة بالبالســـتيك . ٦
للحمايـــة مـــن فقـــد الرطوبة.

يمكن اســـتخدام العبوات البالســـتيكية محكمـــة الغلق، وكذلـــك العبوات . 7
المعدنيـــة المطلية مـــن الداخل. 

 

٦.	8.	3		تخزين	التمور	
يخـــزن التمـــر في غـــرف خاصة مبـــردة تحـــت درجـــة ٢٠ °م لفترة قصيـــرة بهدف 
التســـويق. أمـــا بهـــدف التصنيع فتخـــزن التمور مبـــردة تحت درجة حـــرارة تراوح 

بين صفـــر و 5 °م ولفتـــرات طويلة.

ومن الملحوظات التي يجب التنبه لها قبل التخزين ما يلي: 

	 يجب	تنظيف	وصيانـــة	وحدات	التبريد	ومداواتها	ضد	الحشـــرات	والقوارض		
قبل	وضع	صناديـــق	التمور	بداخلها.

	 بشـــكل	عام،	يمكـــن	تخزين	معظم	التمـــور	على	درجة	حـــرارة	0	°م	لمدة	٦	-		
١٢	شـــهًرا	ونســـبة	رطوبة	من	٦5	إلـــى	٧5٪	ويتوقف	ذلك	علـــى	نوع	التمر.

	 يجـــب	أاّل	تخزن	التمور	مع	ثمـــار	أو	خضروات	أخرى	ذات	نســـبة	تنفس	عالية		
)التفاح،	اإلجاص،	الخـــوخ،		الثوم،	البطاطـــا(	لتجنب	تلف	التمور.	

	 تجنـــب	قطـــع	الكهرباء	عن	غـــرف	التبريـــد	ألن	تذبـــذب	درجات	الحـــرارة	من		
شـــأنه	أن	يـــؤدي	إلى	تخمـــر	الثمار.

	 يجب	نقل	التمور	في	شاحنات	مبردة.		

	 يجب	صيانـــة	مكونات	وحـــدات	التبريد	والتأكد	من	ســـالمة	غـــرف	التكييف		
الحرارة.	 عـــزل	 على	 وقدرتها	

	 التأكد	من	سالمة	األبواب	والغلق	المحكم	للغرف.	

)صورة	١5٦(	وحدة	لجهاز	التبريد	تعمل	بمادة	النتروجين)صورة	١55(	وحدة	لمجموعة	غرف	لتبريد	وتخزين	التمور
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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.
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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	
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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
البلـــــح	والتمــور.	مصـــــر،	منظمــة	األغذيـــــة	والزراعــة.	١٢4	صفحة.

عبدالكريـــم،	عبدالعزيز	محمد،	علي	العصفور،	عيســـى	غانم.	)٢0١٢(.	مســـح	.	33
ألنـــواع	الحشـــرات	والعناكـــب	المتواجـــدة	فـــي	مـــزارع	النخيل	فـــي	ممل	
البحريـــن.	غيـــر	منشـــور،	إدارة	الثروة	النباتية،	شـــئون	الزراعة،	وزارة	شـــئون	
البلديـــات	والتخطيـــط	العمرانـــي	بالتعـــاون	مـــع	المركز	الدولـــي	للبحوث	

الزراعيـــة	في	المناطـــق	الجافة	)إيـــكاردا(،	مملكـــة	البحرين.

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

كعكـــة	،	وليد	عبـــد	الغني،	أنظمـــة	المكافحة	الســـلوكية،	دولـــة	اإلمارات	.	3٧
.4-١ صفحة:	 المتحـــدة.	 العربية	

المديـــرس،	جاســـم	محمـــد	حمـــد.	٢0١0.	أطلـــس	أصنـــاف	التمور	)الشـــجرة	.	38
	 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	.	39
والتثقيف	الزراعي.	المملكة	العربية	الســـعودية.

http://www.iraqui-datepalms.net
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