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انتاج النخیل أھمیة العملیات الزراعیة الستدامة

ة عالوة على خدمات رأس النخلة التي تساھم بصف
ات مباشرة في رفع جودة االنتاج، تعتبر الممارس

ار الزراعیة المعتمدة ومنھا انتظام المسافات واختی
سمید طریقة ري تعطي النخیل حاجتھ من المیاه والت

نتظم المعتدل عالوة عن إزالة الفسائل والتقلیم الم
خیر ضامن والمحافظة على نظافة المزارع 

.عاالستدامة سالمة النخیل واعتدال انتاجھ كما ونو
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المسافات الزراعیة والكثافة

روریات انتظام المسافات بین النخیل والكثافة المتوازنة من ض
سات ضمان جودة اإلنتاج واستدامتھ حیث تسھل القیام بالممار

فات الزراعیة الضروریة وتجنب اإلصابات وتسھل مكافحة اآل
.عند الحاجة الیھا



ري وتسمید النخیل 
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ري النخیل 

:تھدر طریقة الري بالغمر كمیات كبیرة من المیاه سواء عند
نقل المیاه،-
.الري-

لنخیل تسھل نمو األعشاب الطفیلیة على مجاري المیاه أو تحت جذوع ا
:حیث

نخیل،تستھلك ھذه األعشاب كمیات كبیرة من المیاه على حساب ال•
تمثل مالذا آمنا للحشرات واآلفات،•
.تعیق الخدمات تحت النخلة•

5



بالمائة بالمقارنة 50استھالك المیاه بأكثر من بالبالریخفض نظام الري 
مع الري بالغمر،

یقلل الري تحت السطحي من وجود األعشاب الضارة والرطوبة في 
: حیثسطح التربة ویحافظ بالتالي على المیاه ویقلل من كلفة اإلنتاج

بالمائة دون خفض اإلنتاج،50الى 30یخفض استھالك المیاه ب•
یخفض من تبخر المیاه،•
یخفض من نمو األعشاب تحت النخیل•

طرق الري الحدیثة المستخدمة لري النخیل
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رزنامة الري اعتمادا على مستوى التبخر باإلمارات
كمیة الري بالشھر

میاه % 85سنوات، كفئة ب 10نخیل ب (
)منخفضة الملوحة

) لتر(االحتیاج الیومي  الشھر

2850 139 ینایر

4275 185 فبرایر

4275 226 مارس

4275 265 ابریل

8550 308 مایو

17100 308 یونیو

17100 308 یولیو

17100 308 أغسطس

4275 258 سبتمبر

4275 209 أكتوبر

4275 171 نوفمبر

2850 139 دیسمبر

91200 المجموع السنوي
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التسمید

السماد عضوي لیس فقط مصدر لتغذیة 
حسین النخیل، بل ھو أیضا الطریقة المثلى لت

میز خواص الترب الرملیة أو الطینیة التي ت
.لالنخیغراساتالمناطق الجافة أین تتواجد 

ن ال توجد حدود قصوى للسماد العضوي ولك
یحرص على أن یكون السماد مخمرا مسبقا 

ذلك لتعظیم فائدتھ واستفادة النبات منھ وك
.لضمان عدم نقل بیض ویرقات الحشرات

تختلف الكمیات بحسب مناطق
حتاج اإلنتاج ونوعیة التربة ولكن ی

النخیل الى الثالث المكبات 
ور والفوسفالنیتراتالرئیسیة 

وبعض (NPK)والبوتاسیوم 
(Zn)الصغرى كالزنكالعناصر 

.(Mg)والمغنیسیوم (Fe)والحدید

التسمید الكیمیائي التسمید العضوي



تلقیح النخیل
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التلقیح الطبیعي
مبدأ تلقیح النخیل

فحل أو نخلة 
ذكر نخلة أنثى
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الطلع الذكري  

.الغالف أو الجف یحمي األزھار•

تحھ اال ینفتح الجف طبیعیا وال یصلح ف•
.عند نضجھ التام

عند فتح الجف وتحریر األزھار یكون•
ھار الطلع قابال لالستعمال وتلقیح األز

.األنثویة
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األزھار الذكریة

األزھار الذكریة كأسیة 
تحتوي ثالث بتالت 
وثالث سبالت وستة 

.أسدیة

تحمل األزھار الذكریة 
على الشماریخ وھي 

صفراء اللون صغیرة 
. الحجم
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طریقة التلقیح

صل الشماریخ متبعة في فتقلیدیة العملیة التلقیح التمثل ت
ا من الذكریة أو حبوب اللقاح من الجف الذكري وتقریبھ

ج األزھار األنثویة حیث تتم عملیة التلقیح عند نض
.األزھار األنثویة وانفتاحھا

نثویة اخصاب األزھار األعند عملیة التلقیح الفعلي تتم 
.سقوط حبة اللقاح على المیسم األنثويابان 

ھا خارج تعتبر حبوب اللقاح عقیمة عند انشطارھا أو انبات
.المیسم الزھري األنثوي
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حیویة حبوب اللقاح

تعرف حیویة حبوب اللقاح بقدرتھا  على•
ح لتركیبة سطاإلنبات في ظروف مشابھة 

لمیسم األنثوي،   ا

قد تكون القدرة متفاوتة من نخلة ذكریة •
ألخرى متأثرة بالعامل الوراثي،

ة یمكن استعمال حبوب لقاح ذات جودة  عالی•
اج جید،من رفع نسبة العقد وبالتالي ضمان انت

یح للظروف الجویة تأثیر على عملیة التلق•
ألزھار حیث تؤثر على حیویة اللقاح وقابلیة ا

.األنثویة لالخصاب

حبوب لقاح منبتة
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تقییم حیاتیة حبوب اللقاح في المخبر

:م انبات حبوب اللقاح بزراعتھا علىتی

:وسط جاف
بالمائة أجار1–
بالمائة جلیكوز2-10–

ساعة24مئویة لمدة 27تتم الزراعة على درجة حرارة 

:وسط سائل
بالمائة سكروز15–
كمن حامض البوری0.3–
من كلوراید الكالسیوم0.3–
لتر من ماء مقطر1–

.درجة مئویة32-30ساعة وعلى درجة حرارة 24لمدة یتم زرع الحبوب وسط االنبات
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التوافق الجنسي بین الفحل والصنف األنثوي

ب حیث تعطي نسأخرى تتالئم األصناف مع بعض الذكور دون •
عقد أفضل،

.ال عالقة بھذا التالئم مع فترة النضج وجودة الثمار•

البحث یجب دائما التحقق من نسبة حیویة حبوب اللقاح قبل: مالحظة
.في التوافق الجنسي بین األصناف والفحول
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التأثیر المیتازیني

:یعرف التأثیر المیتازیني بمفعول التلقیح بفحل معین على
حجم الثمرة،-
.التبكیر أو التأخیر في نضج الثمار-

.دون أن یغیر خاصیات الثمر مثل الشكل واللون

.  )عودیة واالماراتوالسالوالیات المتحدة األمریكیة وباكستان وتونس والمغرب(كثیر من الدول ثبت التأثیر المیتازیني في 

مطار الخریفیة التي للتبكیر في نضج ثمار صنف دقلة نور بتونس بأسبوعین مما مكن من تسریع نضج التمر لتفادي األثر السلبي لأل4أعتمد استعمال فحل فرض 
.تسبب أضرار على انتاج ھذا الصنف
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التلقیح الیدوي التقلیدي

یتم وضع الشماریخ الذكریة داخل العذق
األنثوي

تربط الشماریخ بخوصة ربطا رخوا أو تغلف بورق الكرافت
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التلقیح الجاف

باستعمال المنفاخ الیدوي
المیكانیكیةالملقحات باستعمال 

تستخلص حبوب 
اللقاح ثم تخلط 

سواء بالطحین أو 
الطالكببودرة 

الى 1بنسبة  لقاح 
7-8

وتعفر بھا 
الشماریخ األنثویة
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التلقیح السائل
20

:مزایا التلقیح السائل
مفید (یوفر الوقت والجھد -

،)ةخاصة  في المزارع الكبیر
وب یمكن من االقتصاد في حب-

اللقاح، 
یسرع في القیام بعملیة -

.التلقیح

یتم خلط حبوب اللقاح بالماء على الحقل إلعداد 
غرام لكل لتر من الماء 1الى 0. 5معلق بنسبة 

النظیف منخفض الملوحة ویتم رشھ على 
. األغاریض األنثویة
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استخالص حبوب اللقاح

تجفیف األغاریض

االستخالص 
الیدوي

الستخالص ا
المیكانیكي
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اعداد بودرة اللقاح

:تخلط بودرة حبوب اللقاح

)مادة عالقة8-7/ لقاح1: (التلقیح الجاف
ببودرة الطالك–
بالطحین–

)لتر من الماء/ غرام1الى 0.5: (التلقیح السائل
ماء نظیف –
یتم الخلط في الحقل–
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نقل التقنیات في دول مجلس التعاون الخلیجي

لس التعاون یتم نشر تقنیة التلقیح السائل في جمیع دول مج•
من) عمان، السعودیة، قطر، الكویت واالمارات(الخلیجي 

في طرف مشروع تطویر نظم انتاج مستدامة لنخیل التمر
،"دول الخلیج العربي

اریة كبیرة بدأ اعتماد التلقیح السائل في مزارع نخیل استثم•
یة والسعود)  الدیوان البالط السلطاني(في كل من عمان 

،)يدعیج العنز(والكویت ) مزارع الشیخ صالح الراجحي(

شمل وحدة یتم حالیا تطویر وحدات متكاملة للتلقیح السائل ت•
.  استخالص اللقاح والتخزین ووحدة تلقیح
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على نجاح التلقیحالحرارةدرجة تأثیر 

تؤثر الحرارة درجات الحرارة المرتفعة تعیق التلقیح حیث تؤدي الى جفاف المیاسم كما •
المنخفضة عادة في بدایة الموسم على انبات حبوب اللقاح،

.ویةفي میاسم األزھار األنثدرجة مئویة الحرارة األمثل إلنبات حبوب اللقاح35-30تمثل •



خف الثمار
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أھداف العملیة

:یؤدي خف الثمار الى

نخلة،توازن االنتاج وتخفیف العبئ على ال•
ا تخفیف ظاھرة المعاومة التي یمیل الیھ•

ة نخیل التمر مثل كثیر األشجار المثمر
األخرى،

ن بزیادة وز(تحسین جودة الثمار المنتجة •
)وحجم الثمار

تبكیر النضج لبعض األصناف،•
ص زیادة على تھوئة الثمار مما یقلل من فر•

.  إصابتھا بالفطریات
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:یجرى الخف بأي من الطرقالفترة المثلى للقیام بخف الثمار
العذوق•
الشماریخ •
أو الثمار مفردة•

بعد العقد التیقن من نتیجة التلقیح

موعد اجراء عملیة الخف
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المعادلة بین عدد العذوق وعدد األوراق
،سعفة12-10الوصول الى معادلة عذق واحد لكل •

ن یحبذ ازالة العذوق المبكرة جدا والمتأخرة نظرا أل•
العقد یكون خفیفا في ھذه العذوق،

تعطى األولویة في االزالة للعذوق المصابة أو •
. المشوھة

خف العذوق كاملة 
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خف الشماریخ
خف عدد الشماریخ من داخل العذق وتحبذ ھذه •

حیث الطریقة بالنسبة للعذوق كثیرة الشماریخ
، تمكن من تھوئة العذق من الداخل

خف طول الشماریخ بتقصیرھا وتعتمد ھذه •
زء الطریقة للعذوق طویلة الشماریخ إذ یقص ج

،منھا

ث یزال في حالتي خف عدد أو طول الشماریخ ثل•
دة ل على معادلة جیوحصللإلى ربع عدد الثمار 

.بین إمكانیات النخلة الغذائیة وحملھا

التجارب أنجزت في االمارات، عمان، السعودیة،مصر، العراق، تونس

خف الشماریخ
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الخف باستعمال منظمات النمو 
جزء من الملیون لخف الثمار أدى الى تحسین االنتاج من طرف 400إلى 200استخدم االثیفون بتركیز •

)1983(الحمادي وآخرون 

)1989(جزء في الملیون من طرف القصاص 200-100بتركیز NAAلستخدم •

ولكن أدى التركیز العالي تأخر ) 1998(جزء في الملیون من طرف شبانة 80-30بتركیز D2-4استخدم •
نضج التمور

خف الثمار باستخدام منظمات النمو



التقلیم أو التشذیب
والرواكیبإزالة الفسائل 

العملیات المصاحبة ذات التأثیر المباشر على اإلنتاج وصحة 
النخلة
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تقلیم السعف وقواعد الكرب ونظافة الجذع 
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عف  یجب استخدام آلیات جیدة لقطع الس•
وقواعد الكرب،

رات احترم آجال التقلیم وھي في الفت•
الشتویة الباردة حینما یخف نشاط

ء الحشرات مثل سوسة النخیل الحمرا
وغیرھا، 

ءة إذا كانت النباتات في منطقة موبو•
وجب عالج منطقة القطع عن طریق 

مادة المبیدات الحشریة أو بالتعفیر ب
.الجیر أو الكبریت



المحافظة على نظافة المزارع
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تسھیل تطبیق الممارسات الزراعیة،•
الحد من تواجد اآلفات الحشریة وتكاثرھا،•
تسھیل المتابعة الصحیة،•
اتیة منع تكاثر الحشرات حیث أن المخلفات النب•

آمنا والسعف الیابس والعذوق القدیمة تمثل مالذا
.لھا

:إزالة الفسائل من حوالي النخلة والمخلفات الزراعیة من المزرعة قصد



المیكنة الجیدة یمكن أن تساعد على انجاز العملیات الزراعیة
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تسھل القیام بالعملیات رأس النخلة مثل
التلقیح والخف،

تمكن من مراقبة اإلنتاج بیسر،

.تسھل عملیات الوقایة
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Thank you

شكـرا

35


