
    Date palmDate palmنخیل البلح  نخیل البلح  

Phoenix dactyliferPhoenix dactylifer  االسم العلمىاالسم العلمى
PalmaceaePalmaceae: : العائلةالعائلة
ØØ الموطن األصلى ھو شبھ جزیرة العرب ثم الموطن األصلى ھو شبھ جزیرة العرب ثم

انتشرت زراعتھ فى الجھات الصحراویة من انتشرت زراعتھ فى الجھات الصحراویة من 
  ٠٠المناطق المعتدلة الدافئة وتحت اإلستوائیةالمناطق المعتدلة الدافئة وتحت اإلستوائیة



األھمیة االقتصادیة والغذائیةاألھمیة االقتصادیة والغذائیة

ØØ     النخیل لھ مكانھ خاصة فى كل األدیان السماویة وقد ُذكر النخل والتمر فى القرآن النخیل لھ مكانھ خاصة فى كل األدیان السماویة وقد ُذكر النخل والتمر فى القرآن
    ٠٠آیةآیة  ٢٠٢٠سورة و سورة و   ١٧١٧الكریم فى الكریم فى 

ØØ یعتبر التمر من أغنى الفواكھ بالعناصر الغذائیة حیث یمد الكیلو الواحد الجسم یعتبر التمر من أغنى الفواكھ بالعناصر الغذائیة حیث یمد الكیلو الواحد الجسم
٠٠آالف وحدة حراریةآالف وحدة حراریة  ٣٣بحوالى بحوالى 

ØØ    كما یحتوى على فیتامین أ الذى یساعد على النمو ویفید فى عالج بعض أمراض  كما یحتوى على فیتامین أ الذى یساعد على النمو ویفید فى عالج بعض أمراض
  ٢٢و بو ب) ) الثیامینالثیامین((  ١١كما یحتوى على فیتامین بكما یحتوى على فیتامین ب  ٠٠العیون واألمراض الجلدیةالعیون واألمراض الجلدیة

    ٠٠وھما من الفیتامینات الضروریة لسالمة الجھاز العصبىوھما من الفیتامینات الضروریة لسالمة الجھاز العصبى) ) الریبوفالفینالریبوفالفین((



اإلزھار والتلقیحاإلزھار والتلقیح

ØØ   نخیل البلح أحادى الجنس نخیل البلح أحادى الجنسUnisexualUnisexual       ثنائى ثنائى
أى أن األزھار المذكرة أى أن األزھار المذكرة     DioeciousDioeciousالمسكن المسكن 

  ٠٠تحمل على نبات و المؤنثة تحمل على نبات آخرتحمل على نبات و المؤنثة تحمل على نبات آخر
ØØتنشق  تنشق    ٠٠األزھار تحمل فى نورات داخل أغاریضاألزھار تحمل فى نورات داخل أغاریض

ھذه األغاریض عند نضج األزھار ویحتوى  ھذه األغاریض عند نضج األزھار ویحتوى  
اإلغریض على عدد من الشماریخ الزھریة یصل اإلغریض على عدد من الشماریخ الزھریة یصل 

    ٠٠شمراخشمراخ  ١٠٠١٠٠- - ٢٥٢٥من من 
ØØ إغریض إغریض   ٣٠٣٠- - ١٠١٠وعادة تحمل النخلة المذكرة من وعادة تحمل النخلة المذكرة من

  ١٢١٢--٨٨سنویًا ، بینما تحمل النخلة المؤنثة من سنویًا ، بینما تحمل النخلة المؤنثة من 
األزھار المؤنثة ال تجذب الحشرات األزھار المؤنثة ال تجذب الحشرات   ٠٠إغریضإغریض

بتالت والمبیض  بتالت والمبیض    ٣٣سیالت و سیالت و   ٣٣وتتكون من وتتكون من 
    ٠٠كرابل منفصلةكرابل منفصلة  ٣٣متكون من متكون من 



اإلزھار والتلقیحاإلزھار والتلقیح

vv تثمر النخلة الناتجة عن تثمر النخلة الناتجة عن
سنوات سنوات   ٤٤الفسیلة بعد الفسیلة بعد 

وتصل لإلثمار التجارى وتصل لإلثمار التجارى 
سنوات إما النخیل سنوات إما النخیل   ٨٨--٥٥بعد بعد 

المتكاثر بالبذرة فیبدأ فى المتكاثر بالبذرة فیبدأ فى 
سنوات سنوات   ١٠١٠اإلثمار بعد اإلثمار بعد 

وتعمر النخلة ألكثر  وتعمر النخلة ألكثر    ٠٠تقریبًاتقریبًا
٠٠سنھسنھ  ٢٠٠٢٠٠من من 



التكاثرالتكاثر

::  ))البذرةالبذرة((التكاثر الجنسى التكاثر الجنسى ١١..
ØØ سم وعلى سم وعلى   ٢٥٢٥تتم زراعة البذرة فى شھر سبتمبر أو نوفمبر فى سطور تبعد عن بعضھا بـ تتم زراعة البذرة فى شھر سبتمبر أو نوفمبر فى سطور تبعد عن بعضھا بـ

    ٠٠سم من سطح التربةسم من سطح التربة  ٣٣- - ٢٢عمق عمق 
ØØاألشجار  األشجار    ٠٠أن النباتات الناتجة تكون مختلفة فى صفاتھا الوراثیةأن النباتات الناتجة تكون مختلفة فى صفاتھا الوراثیة  ::لھا عیوب كثیرة منھالھا عیوب كثیرة منھا

    ٠٠البذریة تتأخر فى اإلثمار عن األشجار المتكاثرة خضریاالبذریة تتأخر فى اإلثمار عن األشجار المتكاثرة خضریا
) :) :  SuckersSuckers((التكاثر الخضرى الفسائل التكاثر الخضرى الفسائل ٢٢..

ØØ  وھى عبارة عن نموات تنشأ من البراعم العرضیة الموجودة بالقرب من سطح التربة ولھا  وھى عبارة عن نموات تنشأ من البراعم العرضیة الموجودة بالقرب من سطح التربة ولھا
٠٠فسیلةفسیلة  ٢٥٢٥- - ١٠١٠تعطى النخلة القویة من تعطى النخلة القویة من   ٠٠مجموع جذرى خاص بھامجموع جذرى خاص بھا



ErrorError

التكاثرالتكاثر



ØØالفرق بین الشتلة الجنسیة والفسیلةالفرق بین الشتلة الجنسیة والفسیلة::
ØØ حلقة الجذور مكتملة حول القاعدة فى الشتلة الجنسیة ، بینما ھذه الحلقة تكون غیر كاملة فى حلقة الجذور مكتملة حول القاعدة فى الشتلة الجنسیة ، بینما ھذه الحلقة تكون غیر كاملة فى

٠٠الفسیلة ، كما أن ھناك أثر واضح لمكان فصل الفسیلة عن األمالفسیلة ، كما أن ھناك أثر واضح لمكان فصل الفسیلة عن األم
ØØ الشتلة البذریة وضعھا عمودى بینما الفسیلة تكون مقوسة قلیًال نتیجة الشتلة البذریة وضعھا عمودى بینما الفسیلة تكون مقوسة قلیًال نتیجة

٠٠خروجھا من قاعدة األمخروجھا من قاعدة األم

التكاثرالتكاثر



التكاثرالتكاثر

::الشروط الواجب توافرھا فى الفسیلة الجیدةالشروط الواجب توافرھا فى الفسیلة الجیدة••
٠٠كیلوكیلو  ١٢١٢––١٠١٠كجم ویفضل من كجم ویفضل من   ٨٨ال یقل وزنھا عن ال یقل وزنھا عن §§
٠٠تأخذ من صنف جید النمو یحمل محصول جید ذا صفات جیدةتأخذ من صنف جید النمو یحمل محصول جید ذا صفات جیدة§§
٠٠سنواتسنوات  ٤٤--٣٣ال یقل عمرھا عن سنتین ویفضل من ال یقل عمرھا عن سنتین ویفضل من §§
٠٠ذات مجموع جذرى جید وسلیمذات مجموع جذرى جید وسلیم§§
٠٠سمسم  ٩٠٩٠ال یقل طولھا عن ال یقل طولھا عن §§
٠٠أن یكون مكان إنفصالھا عن األم مستوى ونظیفأن یكون مكان إنفصالھا عن األم مستوى ونظیف§§



التكاثرالتكاثر

::  التكاثر بالطواعینالتكاثر بالطواعین.  .  ٣٣
وھى عبارة عن نموات من براعم عرضیة فى الجزء العلوى من النخلة وھى عبارة عن نموات من براعم عرضیة فى الجزء العلوى من النخلة §§

فى الشتاء یتم إزالة السعف الجانبى ثم ربط األوراق فى الشتاء یتم إزالة السعف الجانبى ثم ربط األوراق     ٠٠تحت منطقة التاجتحت منطقة التاج
ثم یتم إدخال كیس من البولى إیثیلین من أعلى داخل الطاعون ثم یتم إدخال كیس من البولى إیثیلین من أعلى داخل الطاعون   ٠٠من أعلى من أعلى 

ثم یربط الكیس من أسفل ویملىء بالبیت ثم یربط الكیس من أسفل ویملىء بالبیت   ٠٠حتى منطقة إتصالھ باألمحتى منطقة إتصالھ باألم
    ٠٠موسموس

 : :اإلكثار بزراعة األنسجةاإلكثار بزراعة األنسجة٤٤..
وھو زراعة األجزاء النباتیة سواء أو خالیا أو أعضاء نباتیة تحت ظروف وھو زراعة األجزاء النباتیة سواء أو خالیا أو أعضاء نباتیة تحت ظروف ••

وبھذه الطریقة یتم الحصول على عدد كبیر من وبھذه الطریقة یتم الحصول على عدد كبیر من   ٠٠معقمة فى بیئة صناعیةمعقمة فى بیئة صناعیة
    ٠٠النباتات المتشابھة فى الصفات والمشابھة لألم فى وقت قصیرالنباتات المتشابھة فى الصفات والمشابھة لألم فى وقت قصیر



ØØ یتحمل النخیل الكبیر نقص الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة والعواصف یتحمل النخیل الكبیر نقص الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة والعواصف
تجود زراعة النخیل عندما تكون قمتھ نامیة  تجود زراعة النخیل عندما تكون قمتھ نامیة    ٠٠الرملیة بعكس النخیل الصغیرالرملیة بعكس النخیل الصغیر

    ٠٠فى حرارة عالیة ومجموعھ الجذرى فى رطوبة عالیةفى حرارة عالیة ومجموعھ الجذرى فى رطوبة عالیة

ØØ٠٠كلما كان الجو حار وجاف كلما كانت المنطقة صالحة إلنتاج البلح الجافكلما كان الجو حار وجاف كلما كانت المنطقة صالحة إلنتاج البلح الجاف  
وعموما یحتاج النخیل فصل نمو طویل حار یساعد على النمو الخضرى ثم وعموما یحتاج النخیل فصل نمو طویل حار یساعد على النمو الخضرى ثم 

    ٠٠شتاء معتدل الحرارة یساعد على اإلزھار المبكر ونضج الثمارشتاء معتدل الحرارة یساعد على اإلزھار المبكر ونضج الثمار

الجو المناسبالجو المناسب  



األرض المناسبةاألرض المناسبة

vv وعموما یفضل أن تكون التربة  وعموما یفضل أن تكون التربة    ٠٠ینمو النخیل فى أنواع مختلفة من األراضى ینمو النخیل فى أنواع مختلفة من األراضى
وال یوجد بین أشجار الفاكھة ما یقاوم الرطوبة األرضیة وال یوجد بین أشجار الفاكھة ما یقاوم الرطوبة األرضیة   ٠٠جیدة الصرفجیدة الصرف

٠٠وارتفاع الملوحة مثل أشجار النخیلوارتفاع الملوحة مثل أشجار النخیل



تزرع أشجار النخیل على مسافات مختلفة تبعًا لخصوبة التربة ففى األراضى تزرع أشجار النخیل على مسافات مختلفة تبعًا لخصوبة التربة ففى األراضى ••
م ، بینما فى األراضى الطینیة یزرع  م ، بینما فى األراضى الطینیة یزرع    ٦٦× ×   ٦٦الرملیة تزرع األشجار على أبعاد الرملیة تزرع األشجار على أبعاد 

٠٠مم  ٨٨× ×   ٨٨على أبعاد على أبعاد 

مسافة الزراعةمسافة الزراعة



التسمیدالتسمید

ØØفالشائع فى مزارع النخیل  فالشائع فى مزارع النخیل    ٠٠یستجیب النخیل للتسمید بالرغم من أنھ یتحمل األھمالیستجیب النخیل للتسمید بالرغم من أنھ یتحمل األھمال
وعموما یعتمد  وعموما یعتمد    ٠٠ھو االعتماد على تسمید المحاصیل األخرى المنزرعة أسفلھھو االعتماد على تسمید المحاصیل األخرى المنزرعة أسفلھ

٠٠المزارعین على إضافة األسمدة خالل الخدمة الشتویةالمزارعین على إضافة األسمدة خالل الخدمة الشتویة



الرىالرى

ØØوعموما یجب أال تعانى األشجار من نقص الماء فى وعموما یجب أال تعانى األشجار من نقص الماء فى   ٠٠یتحمل النخیل نقص الماءیتحمل النخیل نقص الماء
    ٠٠فصل الصیف حیث یكون النمو الخضرى والثمرى على أشدهفصل الصیف حیث یكون النمو الخضرى والثمرى على أشده

ØØ یوم وفى األراضى الثقیلة كل یوم وفى األراضى الثقیلة كل   ١٥١٥--١٠١٠ففى األراضى الرملیة تروى األشجار كل ففى األراضى الرملیة تروى األشجار كل
٠٠وعند وصول الثمار إلى إكتمال نموھا تطول الفترة بین الریاتوعند وصول الثمار إلى إكتمال نموھا تطول الفترة بین الریات  ٠٠ثالث أسابیعثالث أسابیع



ØØ عبارة عن ضم الشماریخ وترتیبھا بجانب بعضھا ثم تربط العراجین إلى ما عبارة عن ضم الشماریخ وترتیبھا بجانب بعضھا ثم تربط العراجین إلى ما
وتتم ھذه العملیة بغرض سھولة جمع المحصول وعدم وتتم ھذه العملیة بغرض سھولة جمع المحصول وعدم   ٠٠یجاورھا من الجریدیجاورھا من الجرید

٠٠جرح الثمار وعدم كسر العراجینجرح الثمار وعدم كسر العراجین
ØØ  ٠٠وال تذلل األصناف ذات العراجین القصیرة مثل الزغلولوال تذلل األصناف ذات العراجین القصیرة مثل الزغلول
ØØ فى حالة العراجین الثقیلة الطریة السعف تسند العراجین بعصى ذات ذراعین فى حالة العراجین الثقیلة الطریة السعف تسند العراجین بعصى ذات ذراعین

٠٠ترتكز على جذع النخلةترتكز على جذع النخلة

))التقویس أو التذلیلالتقویس أو التذلیل((سند العراجین سند العراجین   



التقلیمالتقلیم

ØØ سنوات ویتم ذلك بإزالة األوراق الجافة سنوات ویتم ذلك بإزالة األوراق الجافة   ٥٥ال یجرى التقلیم إال على النخیل عمر ال یجرى التقلیم إال على النخیل عمر
سنوات سنوات   ٤٤وعموما تزال األوراق التى عمرھا وعموما تزال األوراق التى عمرھا   ٠٠التى توقفت عن القیام بوظیفتھاالتى توقفت عن القیام بوظیفتھا

  ٠٠فأكثرفأكثر
ØØ ویجرى التقلیم عادة فى الخریف بعد جمع المحصول أو وقت إجراء عملیة ویجرى التقلیم عادة فى الخریف بعد جمع المحصول أو وقت إجراء عملیة

یولیو وذلك یولیو وذلك ––مایو أو أثناء عملیة التذلیل من یونیو مایو أو أثناء عملیة التذلیل من یونیو ––التلقیح أى من مارس التلقیح أى من مارس 
٠٠توفیرا فى الجھدتوفیرا فى الجھد



خف الثمارخف الثمار

vv الغرض منھ التحكم فى المحصول الغرض منھ التحكم فى المحصول
والتغلب على ظاھرة المعاومة  والتغلب على ظاھرة المعاومة  

باإلضافة لتحسین صفات الثمار باإلضافة لتحسین صفات الثمار 
ویتم بعدة  ویتم بعدة    ٠٠والتبكیر فى النضجوالتبكیر فى النضج

--::طرق منھاطرق منھا
خف األزھارخف األزھار١١..
خف الشماریخخف الشماریخ٢٢..
خف عراجین كاملةخف عراجین كاملة٣٣..



األصنافاألصناف

  SoftSoftأصناف رطبھ أصناف رطبھ ١١..

 Semi dry Semi dryأصناف نصف جافة أصناف نصف جافة ٢٢..

 Dry Dry) ) التمرالتمر((أصناف جافة أصناف جافة ٣٣..



مراحل نضج الثمار الطبیعىمراحل نضج الثمار الطبیعى

..١١KimriKimri  :  :٠٠لون الثمار أخضر واللحم بھ مادة قابضةلون الثمار أخضر واللحم بھ مادة قابضة

..٢٢KhalabKhalab  :  : لون الثمار یتحول إلى األصفر أو األحمر وتصبح صالحة لون الثمار یتحول إلى األصفر أو األحمر وتصبح صالحة
٠٠لألكللألكل

..٣٣RutabRutab  :  : تبدأ طراوة اللحم قرب قشرة الثمرة عند قمتھا ثم تمتد إلى الداخل تبدأ طراوة اللحم قرب قشرة الثمرة عند قمتھا ثم تمتد إلى الداخل
٠٠وإلى قاعدة الثمرة كما تختفى المادة القابضةوإلى قاعدة الثمرة كما تختفى المادة القابضة

..٤٤TamrTamr : :٠٠اكتمال نضج الثمار الجافةاكتمال نضج الثمار الجافة


