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  النخيل واالعناب في القرآن الكريم

  عبدالباسط عودة ابراهيم. د.أ
  

  

وٕان هذا الذكر مرتبط دائمًا مع ذكر أشجار فاكهة اآليات القرآنية العديد من  نخلة التمر في  تذكر  

هذه األشجار مع ذكر الجنة أو الجنات التي مباركة أخرى هي العنب أو األعناب والزيتون والرمان، ويرتبط ذكر 

تجري من تحتها األنهار التي وعد اهللا سبحانه وتعالى المؤمنين بها في الدار اآلخرة، وهذا دليل قاطع على أن نخلة 

كما انهما اكثر , ،ولكن لماذا هذا التالزم بين النخيل واالعناب  التمر واالعناب هي من أشجار الجنة المباركة

شجرة  معمرة مستديمة  نخلة التمرفشجرتين ذكرتا في السور واآليات القرآنية  رغم االختالف  الكبير بين النباتين  

) (Dioeciousثنائية المسكن  من ذوات الفلقة الواحدة  ،وهي  الخضرة باسقة الطول لها ساق واحدة غير متفرعة 

ح فيها  خلطي وتتم بنقل حبوب اللقاح إلى مياسم األزهار األنثوية، والتلقيح ال التلقيو  )(Unisexal، أحادية الجنس 

يمكن أن يتم بشكل طبيعي عن طريق الحشرات وذلك ألن أزهار النخيل المؤنثة ليست لها رائحة تجذب الحشرات، 

الذكور إلى اإلناث  التي تحمل حبوب اللقاح الجافة الخفيفة من ويمكن أن يتم التلقيح طبيعيًا عن طريق الرياح

القريبة منها، إال أنه   في هذه الحالة  يجب توفر عدد من الذكور مناسب لعدد اإلناث  وموزعة   بين النخيل 

لذا يجب أن يجرى التلقيح اصطناعيًا، وهو إما أن يكون    االناث، لذلك يعتبر التلقيح الطبيعي غير اقتصادي،

  يدويًا، أو آليًا،

سوقها الحديثة على درجة من  معمرة متساقطة األوراق من ذوات الفلقتينمتسلقة خشبية  فهيشجيرة العنب  اما
محاليق على دعامات مناسبةوٕاذا ما تركت كرمة العنب الالمرونة ال تمكنها من النمو الرأسي القائم بدون التسلق ب

والتربية فإن الكرمة  اء التقليمعند اجر دون تهذيب وتربية فإنها تأخذ مع تقدمها في العمر مظهر الشجيرات أما 
االزهار خنثى  أي  تصبح ذات جذع أساسي محدد ويتم تشكيلها كشجرة صغيرة عند بلوغها مرحلة اإلثمار التجاري

وجميع انواع العنب تتبع جنسا واحدا ،يطلق على  ان اعضاء التذكير والتأنيث تكون في نفس الزهرة والتلقيح ذاتي
  . معها كرمات في حين يطلق على مزرعة أو حديقة العنب اسم الكرم وجمعها كروم نبات العنب اسم الكرمة وج

  
  النخيل في القرآن الكريم

) 17( ورد ذكر هذه الشجرة المباركة في القرآن الكريم تحت مسميات عدة، فلقد ورد ذكر شجرة النخيل في

آية في هذه السور السبعة ) 22(الذكر سورة، وبلغ عدد اآليات التي ورد فيها هذا ) 114(سورة قرآنية من أصل 

ولقد  ، وفي سور عديدة، )نخل، والنخل، ونخيل، والنخيل، ونخالً (ورد  ذكر النخلة تحت مسميات عدة  .عشرة 

 1رقم كالطلع والجذع في اآليات القرآنية وكما مبين في الجدول  تكرر ذكر كلمة النخيل أو أجزاء من هذه الشجرة 

: 
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  .مسميات النخيل كما وردت في القرآن الكريم.   1الجدول رقم 

الجزء 

  المذكور

عدد 

  المرات
  السورة واآلية

  5  نخل
 68الرحمن اآلية /  20القمر اآلية /  148الشعراء اآلية /  32الكهف اآلية 

  .7الحاقة اآلية / 

  5  النخل
 الرحمن/  10ق اآلية /  71طه اآلية /  141واآلية  99األنعام مرتين اآلية 

  .11اآلية 

  5  نخيل
/  19المؤمنون اآلية /  91اإلسراء اآلية /  4الرعد اآلية /  226البقرة اآلية 

  .34يس اآلية 

  . 67واآلية  11اآلية ) مرتين ( النحل  2  النخيل

  .25واآلية  23اآلية ) مرتين ( مريم   2  النخلة

  .29عبس اآلية   1  نخال

  .25 واآلية 23اآلية ) مرتين ( مريم   2  جذع

  .71طه اآلية   1  جذوع

  . 7الحاقة اآلية /  20القمر اآلية   2  إعجاز

  .10ق اآلية /  148الشعراء اآلية /  99األنعام اآلية   3  طلع

  .11الرحمن اآلية   1  األكمام

  .25مريم اآلية   1  رطب

  .39يس اآلية   1  العرجون

  .5الحشر اآلية   1  لينه

  

  
  الكريمالعنب في القرآن  االعناب او 

سور ) 10(ورد ذكر هذه الشجرة المباركة في القرآن الكريم تحت مسميات عدة، فلقد ورد ذكر شجرة  العنب في
هي و السور العشرة آية في هذه ) 11(ذا الذكر سورة، وبلغ عدد اآليات التي ورد فيها ه) 114(من أصل  قرآنية

، ونورد هذه الكهف، المؤمنون، يس، النبأ' فيها مرتينذكر 'سور اإلسراء، عبس، البقرة، األنعام، الرعد، النحل 
  :ما يليك والتسميات التي ورد فيها اآليات
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عدد   التسمية
  المرات

  السورة واآلية

  ].91:اإلسراء[    1  عنب  

  ].28:  عبس[   1  عنًبا

  ].32:الكهف]. [4:الرعد]. [99:األنعام]. [266:البقرة[  6   أعناب

  ].34:ّيـس]. [19:المؤمنون[

  ) 67: النحل )(  11: النحل (   2  االعناب

  ].32:النبأ[  1  اعنابا 

 

 السور واآليات المشتركة التي ذكر فيها النخيل واالعناب

حبًا متراكبًا ومن  أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرًا نخرج منه وهو الذي .1
والرمان مشتبهًا وغير متشابه أنظروا إلي ثمره إذا  والزيتون أعنابمن طلعها قنوان دانية وجنات من لنخلا

 أثمر وينعه إن في ذلكم آليات لقوم يؤمنون
 .) مكية -99اآلية  - سورة األنعام (

والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابهًا والنخل  وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات  .2
 . حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال يحب المسرفين وآتوا وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر

 .)مكية140 -اآلية - سورة األنعام( 
فألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف  قال آمنتم له من قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر .3

 ).مكية 71 - اآلية - سورة طه  ( .ولتعلمن أينا أشدعذاب وأبقيجذوع النخل  في وألصلبنكم
 بنخل وحففناهما أعناب واضرب لهم مثًال رجلين جعلنا ألحدهما جنتين من .4

 )مكية  32- اآلية  - سورة الكهف ( 

 )مكية 11-اآلية   -سورة الرحمن ( ذات األكمام والنخل فيها فاكهة .5
 )مكية - 68- اآلية  –سورة الرحمن ( ورمان ونخل فيها فاكهة .6

  )مكية 148- اآلية  –سورة الشعراء ( طلعها هضيم ونخل وزروع .7
  )مكية 10  -اآلية  - سورة ق ( باسقات لها طلع نضيدوالنخل  .8

 )مدنية  20- اآلية  - سورة القمر( منقعرنخل  تنزع الناس كأنهم أعجاز .9

  )مكية 7  - اآلية   -سورة الحاقة ( خاوية نخل فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز  .10

 )مكية  28 - اآلية  - سورة عبس - ونخال  وزيتونا  .11
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تجري من تحتها األنهار له فيها من كل الثمرات  وأعناب نخيل أيود أحدكم أن تكون له جنة من    .12
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين اهللا لكم اآليات لعلكم 

 ).مدنية  266- اآلية - سورة البقرة ( تتفكرون

 )مكية  91   -اآلية –ء سورة اإلسرا( وعنب نخيلأو تكون لك جنة من .13

صنوان وغير صنوان يسقي بماء واحد ونخيل  وزرع أعنابوفي األرض قطع متجاورات وجنات من .14
 ).مدنية -4اآلية  - سورة الرعد. ( ونفضل بعضها علي بعض في األكل إن في ذلك آليات لقوم يعقلون

سورة ( .  ذلك آلية لقوم يتفكرونومن كل الثمرات إن في  واألعناب والنخيل ينبت لكم به الزرع والزيتون  .15

 .) مكية 11النحل آية 
سورة النحل ( . تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا إن في ذلك آلية لقوم يعقلونواألعناب النخيل  ومن ثمرات  .16

 ).مكية  67- اآلية - 

 . لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وأعنابنخيل  فأنشأنا لكم به جنات من  .17

 ).مكية 19-اآلية - سورة المؤمنون ( 
 .وفجرنا فيها من العيون  وأعنابنخيل  وجعلنا فيها جنات من  .18

 )مكية 34 -اآلية–سورة يس (
 ).مكية  39 -اآلية- سورة يس. ( القديم كالعرجون والقمر قدرناه منازل حتي عاد  .19

  )مكية 23 –اآلية  - سورة مريم  (جذع النخلة  جاءها المخاض إلىأف  .20

 )مكية 25-اآلية   -سورة مريم  (رطبا جنيا تساقط عليكبجذع النخلة  إليكوهزي   .21

 .  إذن اهللا وليخزي الفاسقينبأصولها ف ىأو تركتموها قائمة عللينة  ما قطعتم من  .22
 ).مدنية  5 اآلية - سورة الحشر( 

 ) 2- االية-سورة عبس (  )..وقضبا  وعنبافأنبتنا فيها حبا (  .23

  ) 32 -اآلية–سورة النبأ (..)  أعناباحدائق وإن للمتقين مفازا (  .24

 النباتي  لنخيل التمر والعنب الوصف

  االعناب  النخيل  الجزء النباتي

الشعيرات الجذرية  نخالية معرضية ،   الجذور
root hairs) ( بسبب عدم قدرة النخلة

على تكوين هذه الشعيرات، ولها جذيرات 
  ماصة، 

 وتتكون الجذور العرضي على الجذع
  

عند بلوغ الكرمة مرحلة اإلثمار و جذور عرضية 
  .التجاري  يكون لها مجموع جذري كثيف

تتكون معظم جذور بعض االصناف عند اخر 
القاعدة بينما اصناف  جهةعقدة على العقلة من 

 ةالتياخرى تكون جذورا كثيرة اخرى عند العقد
  تعلو العقدة االخيرة 

  الساق

  

أسطواني ضخم على الرغم من عدم 
وجود  نسيج الكامبيوم كونها من ذوات 
الفلقة الواحدة وهذا يعود إلى نمو القمة 

 . النامية وتوسع قواعد األوراق

الغالب رفيعة طويلة متسلقة  فيساق الشجيرة 
جسم تصادفه ، وهى بعد ان تكبر  أيحول 

و تتكون ساق الشجيرة من  .تصبح ضخمة نسبيا
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السيادة القمية واضحة في نخلة التمر، 
وال يتفرع الساق إال في حاالت نادرة 
ألسباب عديدة منها ما يرتبط بالصنف 

، أو ألسباب )لز ر التب(كما في صنف 
أخرى، وٕان قطع القمة النامية يعني موت 

 النخلة
 – 20يتراوح طول ساق النخلة ما بين

  مترًا،  30

  :اآلتية االجزاء
  الرئيسيالجذع  -1

للشجيرة من سطح االرض حتى  الرئيسيور المح
  .نقطة التفرع

  الرأس  -2
  .تخرج منها االذرع التيمنطقة الجذع 

  االذرع  -3
تكون رأس الشجيرة و عمرها اكثر  التيالفروع 

العنب يقابله الفرع  فيو الذراع . من سنتين عادة
  .اشجار اخرى العاديفي

سنوات، بعدها  6مركبة ريشية عمرها   االوراق
يتوقف نشاطها وتفقد صبغة الكلوروفيل 
ثم تجف، ولكنها تبقى ملتصقة بالجذع 

انفصال ) سقوط(ألنها ال تكون منطقة  
(Abscission zone)،  لذا يجب إزالتها

 .بتدخل اإلنسان
) (Rachisتتكون السعفة من محور قوي 

يصل معدل عرضه عند القاعدة إلى  
. سم  0.5وينتهي بطرف قطره    سم18

) الجريدة(بالمحور يتصل
وتكون  [Pinnae] ) الخوص(الوريقات

 – 100جالسة ويتراوح عددها ما بين
 – 60وريقة وهي تمثل ما بين  250

. من الطول الطرفي للسعفة %  80
والوريقات مرتبة بأربعة مستويات حول 
المحور، وهذا الترتيب يسهل التعرض 

  ظليلللضوء وعدم الت

واألوراق الحديثة  الورقةبسيطة مفصصه راحية

زغبيه في جميع األصناف وينقص الزغب كلما 

تقدمت الورقة في السن وقد تصبح ملساء كما في 

  العنب البناتي

النصل و العنق (من ثالثة اجزاء الورقة تتكون 
، و تنشأ االذينات من )وزوج من االذينات 

القاعدة المنتفخة للعنق ، و يمكن رؤية االذينات 
على األوراق الصغيرة مبكرا فى موسم النمو ، 

و يحتاج . غير انها سرعان ما تجف و تسقط 
يوما لكى يصل الى  40-30النصل الى حوالى 

و تبدأ الورقة فى دخول مرحلة . مساحته الكاملة 
تمدد النصل و  أشهر من 5-4الشيخوخة بعد 

كما يزداد سمك . تعرضه لضوء الشمس 
و يوجد . الورقة كلما تقدمت فى العمر) ثخانة(

على السطح العلوى للورقة قليال من الثغور ، او 
  .جد بالمرةقد ال تو 

)  (Inflorescence'sتكون في نورات   األزهار
) (Flower clustersأو عناقيد زهرية 

تكشفت في  تتكون في آباط األوراق التي
خالل فصل الربيع تظهر . الموسم السابق

في رؤوس النخل عدد من النموات تكون 
في أول ظهورها خضراء اللون ثم تسمر 

( قودية راسيمية عن اتزهار العنب في نور ال تحم
علي قصبات تامة النمو ) غير محددة النمو

تتكشف فى الربيع او الصيف السابق للنمو الذى 
وتظهر العناقيد بعد  يحدث فيه التزهير و االثمار

شهر  2 – 1,5خروج النموات الخضرية بحوالي 
الوضع ثم طرفية  وفي البداية تكون العناقيد
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بحمرة، هذه النموات تسمى الطلع 
)Spadixs( وعند بلوغ الطلع حجمه ،

النهائي ينشق الغالف وتظهر النورات 
الزهرية، وهي عبارة عن مجموعة من 

  لة لألزهارالشماريخ الحام

  1,5تتحول جانبا وتتفتح االزهار بعد حوالي 
  شهر من ظهورها

  

  ذاتي  خلطي  التلقيح

، وهي ثمرة بسيطة Berry]) لبية([عنبة   الثمار
أحادية البذرة يختلف شكلها حسب 
األصناف، بيضوي الى كروي الى 
اسطواني الى مستطيل ،لها قشرة شمعية 

  تحيط بها

الثمرة عنبة ، تحمل الثمار على عناقيد مختلفة 
) الحبة(االحجام و االشكال ، و تتكون الثمرة 

من الجلد و اللب و البذور ، و يشكل الجلد 
من وزن العنقود الثمرى % 12-5حوالى 

و فى بعض االصناف يغطى . المكتمل النمو 
الجلد بطبقة رقيقة من الشمع التى تعطى للحبات 

كما تقلل فقد الماء من الحبات و  مظهرا جذابا ،
  . تقلل من حدوث االضرار الميكانيكية لها 

 
  العنباالحتياجات البيئية للنخيل و 

ولكنها قد تمتد إلى ابعد   شماال 35و 10خطي عرض نخلة التمر تنمو وتنجح زراعتها في المناطق الواقعة  بين 

من ذلك و هنا  تكون شجرة زينة كأي شجرة تزرع ألغراض الحدائق والتشجير  لعدم توفر الوحدات الحرارية الالزمة 

لنضج الثمار، تمتاز نخلة التمر بتأقلمها للبيئات الصحراوية وتحملها لقسوة تلك البيئات وخاصة ارتفاع  درجة 

بفعل  وهذاو تحمل مستويات عالية من الملوحة  ونقص الرطوبة األرضيةقص المياه  الحرارة و وظروف الجفاف ون

درجة شمال 50و 25تنتشر زراعة العنب بين خطي عرض بينما   )المظهري(التركيب التشريحي والمورفولوجي 

  خط االستواء 

  العنب  النخيل  العامل

الحرارة لدرجة تتحمل نخلة التمر التقلبات في درجات   درجة الحرارة
كبيرة، فدرجات الحرارة العظمى التي تتحملها تصل إلى 

وأن . مْ 12 -ْم ، ودرجات الحرارة المنخفضة إلى  50
أفضل مناطق إنتاج النخيل هي التي يتراوح فيها معدل 

ْم، والصغرى  38 – 35درجات الحرارة العظمى ما بين 
  :وأظهرت الدراسات . ْم 13 – 4ما بين 

رجة الحرارة في الشتاء دون الصفر ان انخفاض د
المئوي يؤدي الى توقف نمو االوراق ويستمر النمو عند 

 .درجة مئوية10ارتفاع الحرارة الى 

تتمثل االحتياجات الحرارية للعنب في شتاء تتوفر 
خالله احتياجات براعمه من البرودة الالزمة لكسر 

وتتراوح احتياجات البرودة للعنب بين  سكونحالة ال
م وال 10شهر وشهرين بمتوسط يومي اليزيد عن 

م ويسبب انخفاض الحرارة إلى درجة 2يقل عن
الصفر أثناء الشتاء ضررا بالغا لكرمات العنب 

  . خصوصا إذا طالت مدة االنخفاض
تتفتح براعم العنب في الربيع عندما ترتفع درجة 

معظم  وتحتاج. م12الحرارة كمتوسط يومي عن 
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درجة الحرارة التي يبدأ عندها اإلزهار يجب أن ال تقل  
ولدرجة الحرارة السائدة اواخر الخريف تأثير  18عن 

كان الجو  فكلما) االزهار(مباشر على نمو وتفتح الطلع 
دافئا تفتحت االزهار بشكل مبكر وهذا يعني التبكير في 

 .تكون الثمار ونضجها
 .مْ  25عقد اإلزهار يكون عند درجة  

اقل من كان مجموع الوحدات الحرارية  اذا

  التنضج جميع االصناف المزروعة1550

  تنضج االصناف المبكرة 2250 -1750

  والمتوسطةتنضج االصناف المبكرة  2750 -2250

  تنضج جميع االصناف 2750-3250

االنواع لنموها وٕاثمارها بحالة جيدة إلى موسم نمو 
و  19-18ال يقل متوسط درجة الحرارة عن 

ترة من التزهير الكامل إلى اكتمال يتوقف طول الف
تكوين الثمار ونضجها ألي نوع من االنواع على 
احتياجاته الحرارية الالزمة لنمو ونضج ثماره بحالة 

 .جيدة
ومن ثم  النمو للعنبم درجة بدء  10تعتبر درجة 

الل مرحلة النمو فإن ومجموع درجات الحرارة خ
هى عبارة عن مجموع درجات  روحتى نضج الثما

م خالل هذه الفترة ويعتبر  10الحرارة أعلى من 
الحد االدنى لدرجات الحرارة لزراعة العنب هو 

م وذلك لألصناف المبكرة فى موعد النضج   2500ْ
م   5000  4500األقصى فيتراوح بين  أما الحد

  لألصناف المتأخرة فى موعد النضج 
تاج الى حوالى اصناف العنب مبكرة النضج تح

بينما تحتاج االصناف . وحدة حرارية  1600
 .وحدة حرارية 3500المتأخرة النضج الى حوالى 

م تصاب االوراق  42عند ارتفاع الحرارة حتى  
والعناقيد بلفحة الشمس  لذا يجب مراعاة استخدام 

المناطق الحارة إلبعاد في طرق التدعيم العالية 
ل من أضرار العناقيد عن سطح األرض لإلقال

الحرارة المنعكسة منسطح التربة وفى هذه الحالة 
 ال تمتصيفضل زراعة األصناف البيضاء حتى 
  .الحرارة كما يحدث في االصناف الملونة 

أحسن الترب المالئمة لزراعة فسائل النخيل هي التربة    التربة
المزيجية  الجيدة الصرف، حيث يمكن أن تتحمل فسائل 
النخيل ملوحة التربة وارتفاع مستوى الماء األرضي أكثر 

 . من أشجار الفاكهة األخرى
  جزء بالمليون6000ويتحمل النخيل الملوحة اكثر من

واع تنجح زراعة العنب فى مدى واسع منأن
 ىالغدقة ويؤدالترب والتصلح زراعته فى  األراضي

نقص كمية  التربة إلىزيادة تماسك حبيبات 
المحصول ونقص السكريات بالحبات وزيادة فى 
نسبة الحموضة ويحتاج العنب إلى تربة جيدة 

  التهوية العنب
تتحمل كرمات العنب ملوحة التربة وماء الرى 

يمكنها أن تتحمل الملوحة إلى  و بدرجة متوسطة
جزء فى المليون إال أنه يقلل من  4000تركيز 

  .محصول الكرمات بدرجة الربع 
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ال تؤثر الرياح على شجرة النخيل النامية بصورة طبيعية   الرياح
ألن تركيب أجزاء النخلة يساعد على مقاومة العواصف 
الشديدة، فالجذور متعمقة في األرض ومنتشرة لمسافات 

والجذع مرن وقوي ومتين، . كبيرة بما يشبه حبال الخيمة
والسعف ال تؤثر فيه الرياح الشديدة إذا كان سليمًا، إال 
أن الرياح الشديدة تسبب أضرارًا ميكانيكية ألشجار 

  :النخيل في الحاالت التالية
  .إذا كانت الشجرة ضعيفة .1
إذا كانت الشجرة مصابة بحفار الساق أو  .2

 .الحمراءسوسة النخيل 
إذا أزيلت الفسائل دفعة واحدة من حول  .3

 .النخلة األم
إذا استعملت طريقة الري بالتنقيط منذ  .4

 إنشاء البستان، ألن هذه الطريقة تحدد
  نمو الجذور بالطبقة السطحية فقط

نموات  ضارة علىتنتج عن الرياح الشديدة تأثيرات 
العنب وعلى االثمار  إال أن الرياح العادية 

طة تعمل على تجديد الهواء حول االوراق والمتوس
وكذلك ثانى أكسيد الكربون مما يساعد على زيادة 
كفاءة عملية التمثيل الضوئى لذا يجب االهتمام 
بزراعة مصدات الرياح حول البستان وخاصة فى 
الجهة البحرية والغربية بحيث تبعد صفوف 
المصدات عن أول صف للعنب بمسافة كافية حتى 

تأثير الضار لعملية التظليل ومنافسة تقلل من ال
  .جذور  ال
  
  

نخلة التمر شجرة الفاكهة الصحراوية، ولكنها تتطلب     الرطوبة
جوًا خاليًا من األمطار ابتداًء من موسم التلقيح وانتهاًء 

  بموسم الجني للحصول على ثمار ذات صفات جيدة
إن ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية يمنع النضج الطبيعي 

  للثمار مما يسبب تساقطها 

% 70  60 المثاليةتعتبر درجة الرطوبة الجوية 
وٕاذا زادت الرطوبة عن ذلك مع ارتفاع الحرارة يزداد 
انتشار االمراضالفطرية والحد األدنى للرطوبة 

  % .20  15الجوية والالزمة للنمو الخضرى هو 
  

 355يزداد نمو األشجار عند تعرضها لألشعة الحمراء   الضوء
نانومتر ألن امتصاص الضوء  440نانومتر والزرقاء 

يكون على أشده في هاتين المنطقتين مما ينتج عنه 
زيادة في عملية التمثيل الضوئي، وهذا يجعلنا ندرك إن 
زراعة نخلة التمر في الظل قد ال يجعل نموها طبيعيًا 

اري حرارة، وذلك ألن سعفها حتى في أشد الصح
األخضر ليس له المقدرة على امتصاص الضوء 

  . المنتشر وٕانما أشعة الشمس المباشرة

ينتج عن التظليل قلة خصوبة العيونوتساقط 
االوراق وربما العناقيد أيضًا ويؤثر ذلك تأثيرا سلبيا 

لتالى أيضا ويالحظ ذلك فى اعلى محصول العام
الرياح بالبستان وينتج الخطوط المجاورة لمصدات 

عن تعرض المجموع الخضرى للضوء زيادة 
الخصوبة نتيجة زيادة كفاءة عملية التمثيل الضوئى 
ويالحظ ذلك فى زيادة المحصول فى طرق التدعيم 

،  Yحرف  الحديثة مثل طريقة التليفون حرف
Gable  والتكاعيب االسبانية.  

  

  التكاثر

  االعناب  النخيل  الطريقة
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 الجنسية

 )البذرة(

  

طريقة سهلة لكون إنبات بذور النخيل ليس  
صعبًا، ولكن هذه الطريقة غير محبذة على 
الرغم من أن النخيل البذري يشكل الغالبية من 
النخيل النامي وهو مصدر األصناف المعروفة، 
والسبب في ذلك أن النخيل الناتج عن البذور 

ة اليشبه األم، ومعظم األشجار تكون ثمارها رديئ
دقل، غيباني، : الصفات، إال ما ندر، وتسمى

  الوان، رعال، مجهل، جش، لينه، خلط ، سائر، 

) عنب ( اصول  إلنتاجتستخدم هذه الطريقة 

 .للتطعيم عليها أو الستنباط سالالت جديدة

  

  اإلكثار بالفسائل  الخضرية
نخلة التمر هي النوع الوحيد من أنواع الجنس 

Phoenix  الذي ينتج فسائل، وتعرف الفسيلة
بأسماء مختلفة حسب مناطق زراعة النخيل 
فتسمى  الخلفة، والفرخ، البقمة، والفرس، 
والنقيلة، وهي ناتجة عن برعم أبطي يتكون في 
إبط السعفة في المراحل األولى من نمو النخلة، 
وتستمر أشجار النخيل في إعطاء الفسائل حتى 

ن كل البراعم زهرية، سنوات بعدها تكو 10عمر 
ويتراوح عدد الفسائل التي تعطيها النخلة ما بين 

فسيلة، وحسب األصناف، وهناك  33 – 8
أصناف تعطي أعدادًا قليلة من الفسائل مثل 

فسائل،   8المكتوم والبرحي الذي يكون 
وأصناف عالية الفسائل مثل البريم والحياني 

  .فسيلة 33ومشرق والزهدي الذي يعطي 
  

  ثار بالزراعة النسيجيةاإلك
اإلكثار بالزراعة النسيجية التي أثبتت جدواها في 

 :االتجاهات اآلتية 
إنتاج نبات كامل من خالل زراعة  .1

  .خلية واحدة 
التمكن من إنتاج نباتات خالية من  .2

 .األمراض الفيروسية
تعتبر حجر األساس في بحوث  .3

 .الهندسة الوراثية
  

  لترقيدا

من اقدم وأشهر طرق االكثار الخضري في العنب 

وهو يستخدم في الحدائق المنزلية أو لترقيع بعض 

 االصناف بعض الكتارجور االشجار الغائبة أو 

ولكن هذه الطريقة  )الموسكادين(التجذير صعبة

يعاب عليها إجهاد االم وٕاعاقة العمليات الزراعية 

سبة المتحصل عليها وان كانت ن وقلة عدد الشتالت

 نجاحها كبيرة جدا ويجري الترقيد في فبراير ومارس

  العقلة 

من قصبات عمر ( تؤخذ العقل اثناء التقليم الشتوي  

منتفخة البراعم متوسط  سم سليمة1.5سنة بسمك 

( سم وتكون العقل قصيرة  5- 3طول سالمياتها 

-50( في الشتل أو طويلة  للزراعة) سم  30- 25

لمكان المستديم ويكون للزراعة مباشرة في ا) سم 60

بمسافة  ىمستوي من أسفل ومائل من أعل القطع

سم من العين والقطع المائل  2- 1ر5حوالي 

فياتجاه مخالف للعين ثم تربط العقل في حزم 
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مقلوبة  توضع( ويلصق عليها أسم الصنف ثم تقلب 

في خندق وتغطي بالتربة بحيث يكون فوقها طبقة ) 

بالماء وتترك كذلك  ىسم من التراب ثم تند5حوالي 

 موعد زراعتها في شهر فبراير ىحت

  التطعيم 

يجري التطعيم علي اصول تتحمل ارتفاع نسبة 

و تكون  في التربة أو الملوحة او الجفاف الجير

  مقاومة للفلوكسرا

  

 

  الفوائد الصحية والعالجية

الفائدة الصحية 

  والعالجية

  االعناب  التمور

عالج السعال 
والبلغم والتهاب 

  القصبات الهوائية

خليط   مكون  تخدم التمور كعالج ويتم تحضير   تس
 50+ غ من الزبيب  50+ غ من التمر  50(  من 

) غ من العناب المجفف 50+ غ من التين المجفف 
وتوضع في لتر من الماء وتغلى المحتويات على 
نار هادئة ويعمل منها منقوعًا، يؤخذ منه مرة أو 

لتخلص من السعال والبلغم والتهاب ل. مرتين في اليوم
  .الهوائية القصبات

  

وصف لعالج النزالت واحتراق الصدر أو ي الزبيب
 المعدة واألمعاء ويدخل في أكثر المشروبات

والمغليات الصدرية والملطفة، ويضم الصمغ 
ولذا  .واألزهار المضادة للسعال والسكر والعسل

الزبيب، : كان أحد الثمار الصدرية األربعة وهي
تأثير كبير ضد السعال  والعناب؟ ذالتين، البلح،

  وآفات الرئة

التمر من اكثر مصادر البوتاسيوم بين االغذية    ضغط الدم
الطبيعية والبوتاسيوم عنصر مهم للقلب والعضالت 
واالعصاب و مهم للحفاظ على معدل ضغط الدم 

  الطبيعي

يساهم العنب في خفض الضغط المرتفع فهو 
مدًرا للبول الحتوائه على نسبة عالية من يعتبر 

 . البوتاسيوم

  

 عالج فقر الدم
  

نظرا الحتواء   التمر على نسبة عالية من حامض 
وكذلك على المركب   Bالفوليك أحد  فيتامينات 

عنصر الحديد الذي يشكل احد مكونات 

  حاالت اإلصابة بفقر الدممفيد في 
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يستعمل التمر في  عالج فقر الدم    الهيموغلوبين
  ) االنيميا(

 تسهيل الوالدة

  

أشارت الدراسات العلمية أن ثمار النخيل في مرحلتي 
الرطب والتمر تحتوي على مادة تنبه تقلصات الرحم 

وتزيد من انقباضها خالل الوالدة، وهذه المادة تشبه  
الذي  يساعد على الوالدة ويقلل   Oxytocinهرمون

غدة تحت المهاد النزف وهذا الهرمون يفرز من 
ويخزن في الفص الخلفي للغدة النخامية وهو يتألف 

أحماض أمينية، وعند الحمل تقوم الهرمونات  9من 
التي تفرزها المشيمة وهي اإلستروجينات بزيادة قدرة 
الغدة تحت المهاد على صنع هرمون األوكسي 
توسين ومضاعفة حجم الغدة النخامية وزيادة قدرتها 

  لهرمون،على تخزين هذا ا

  

منشط للقدرة 
  الجنسية

  

مصدر جيد    للفسفور وهو غذاء للحجيرات النبيلية 
وهي حجيرات التناسل وهذا يعطي القوة الجنسية 
باإلضافة الى ان حامض األرجنين وهو من 
األحماض األمينية األساسية   له دوره المؤثر في 
الذكور حيث يؤدي نقصه عند الذكور الى نقص 

  الحيوانات المنويةتكوين 

  

  عالج السرطان
  

مضاد  لمرض السرطان الحتوائه على  يعد التمر
عنصر السلينيوم حيث لوحظ وجود مناعة لدى 
سكان الواحات من العديد من األمراض بسبب 
    تناولهم المستمر للتمر واثبتت الدراسات ان التمر

اإلصابة بسرطان األمعاء الغليظة  والقولون   يمنع
  وسرطان المخ الحتوائه على البورون

يساهم العنب في الحد من اإلصابة بالسرطان 
حيث تشير األبحاث إلى أن البالد التي يكثر فيها 
إنتاج العنب تكاد تكون فيها أمراض السرطان 

  منخفضة بل معدومة

عالج المعدة 

 واالمعاء
  اإلمساك

  االسهال 
االضطرابات 

  المعوية  

  

التناول المستمر للتمور يساعد على زيادة البكتيريا 
  الصديقة في األمعاء

التمر غذاء ملين،  وهو من االغذية المفيدة   
لألشخاص الذين يعانون من اإلمساك وذلك الحتوائه 
على نسبة عالية من االلياف  التي تسهل حركة 

  ضالتاالمعاء وتساعد على طرد الف

كما  باإلمساكيحد استهالك العنب من االصابة 
البطن ويفضل استخدامه كمسهل  انه يسهل

 لألطفال
تستعمل أوراق العنب الحمراء كقابضة ومضادة 

  لاللتهابات حيث يعمل منهامغلي لعالج اإلسهال

 تقوية االعصاب

  

تعتبر التمور بأنواعها مصدًرا جيًدا للبوتاسيوم 
الكالسيوم، وتحتوي على نسبة عالية والحديد وكذلك 

 لتنشيط الخاليا وبخاصة خاليا الدماغ
منشط للعضالت واألعصاب، مجدد للخاليا، 
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، ومتوسطة في Aمن الفسفور،   وهي غنية بفيتامين
،  ، وما تحويه من B،Cاحتوائها على فيتاميني 

، فهي تعد بذلك مقوية لألعصاب ومفيدة Bفيتامين 
التمور انها تقلل من  فوائدومن لألوعية الدموية 

سرعة التهيج العصبي الناتج من فرط نشاط الغدة 
  الدرقية

  طارد للسموم من البدن

هشاشة 
  العظام

 يعمل التمر على  تقليل تلين العظام ونقص فيتامين 
D وخاصة عند الحوامل  
  

 يقاوم هشاشة العظامالعنب 

  

للبصر و    

مرض العشى 

 .الليلي
  

التمر مهم في المحافظة على صحة العيون وهو 
مصدر جيد لتقوية اعصاب العين و يلعب دورَا هامَا 
في الوقاية من مرض العشى الليلي ألنه   مصدرا 

  Aجيدا لفيتامين 

  

  مضادات اكسدة

  

التمر هو االعلى بمضادات االكسدة الفينولية من 
  . بين جميع الفواكه المجففة االخرى

  

  

استخدم قدماء المصريين نوى التمر في تنظيف   البذرة
  .وتطهير جثث الموتى 

استعمل في العراق عقار نباتي له مفعول عجيب في 
شفاء المصابين بمرض السكري، وجربه الكثير من 

  المرضى وتم شفاؤهم،
  انتاج مضادات حيوية من نوى التمر �

  

أثبت منتج مشتق من بذور العنب فعاليته في 
على ) سرطان الدم(إجبار خاليا اللوكيميا 

االنتحار والقضاء عليها، ويؤكد الخبراء أن 
التجارب المعملية أثبتت قدرة المنتج، والمتوفر 

في المائة من  76تجاريًا، في القضاء على 
ساعة من تعريضها  24الخاليا السرطانية، وبعد 

عبر عملية التدمير الذاتي المعروفة له، وذلك 
دون المساس بالخاليا  Apoptosisعلميًا بـ 

 .السليمة

  

الحارة، ونزف الدم  العنب يشفي من الحميات    
  بالصدر، وأمراض الكبد

 العنب يقاوم هشاشة العظام    

للعنب قيمة عالجية عالية وخصوًصا لألشخاص 
الذين يعانون من اضطرا بات أو ضعف في 

  الكلى
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  قشر ثمرة العنب    

 تحوي قشور العنب على مركب الريسفيراتول
Resveratrol   الذي له العديد من التاثيرات

  :االيجابية على صحة االنسان

تحمي جلد اإلنسان من األشعة فوق البنفسجية 
 ،التي تكثر في شمس الصباح وقبل الغروب 

 وتحمي الجلد من الشيخوخة والتجعد والترهل
 ,لمادة الريسفيراتول تأثيرت مضادا لألكسدة 
تساهم في منع حدوث تصلب الشرايين إذ وجد  

أنها تثبط حدوث الجلطة بقدرتها على تثبيط 
 التصاق الصفيحات الدموية 

تأثير مباشر وملحوظ في تقليل نسبة لها 
 الكولسترول في الدم وخصوصاالكولسترول السيء

(LDL)  القلبمما تقلل االصابة بامراض 
أن هذه المادة تساهم في صناعة مادة النيتريك 
أوكسيد الموسع لألوعية الدموية مما يفيد مرضى 

 ,تضيق الشرايين بشكل ممتاز بإذن اهللا 
لها تأثير مضاد للسكري وخافض له وضابط 

 لقراءات السكري أيضا 
تحمل هذه المادة تأثيرا مضادا لالكتئاب كما أثبتت 

 التجربة  الدراسات على حيوانات
ذات تأثير حام للجهاز العصبي من المشاكل التي 

   - . يمكن أن تصيبه

 

  تاالستنتاجا

كذلك ان درجة مئوية  10االحتياجات الحرارية للشجرتين متقاربة ودرجة بدء النمو والنشاط لهم هي  �

 الوحدات الحرارية الالزمة لتطور ونمو الثمار ونضجها متقاربة

الحماية للعنب من الحرارة المنخفضة والحرارة المرتفعة وتحميها من الرياح  يمكن ان توفر النخلة �

 .الشديدة

 التربة المالئمة للزراعة متماثلة وان العنب يتحمل الملوحة الى حد ما ولكن اقل من اشجار النخيل �

 الفوائد الصحية والعالجية متقاربة �


