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 أهمیة نخلة التمر 
 في النظم االجتماعیة واالقتصادیة للصحارى العربیة

  

  إعداد
  عبد الباسط عودة إبراهیم. د . أ 

  اكسادمنظمة  /إدارة الموارد النباتیة/ رئیس برنامج النخیل 
  :الملخص 

هكتـار مـن مسـاحة  573215تعد نخلة التمر أعظم شجرة منتجة للغـذاء فـي المنـاطق الجافـة والصـحراویة ، وهـي تغطـي 
من إجمالي إنتاج التمور العالمي تمتاز نخلة التمر بخصائص مورفولوجیـة وتشـریحیة %  70الوطن العربي ، الذي ینتج 

تختلـف أصـناف النخیـل فـي احتیاجاتهـا الحراریـة التـي تحـدد قـوام الثمـرة وموعـد . تساعدها علـى التـأقلم مـع البیئـات الجافـة
  . مائیة تعتمد على نوعیة وقوام التربة ومناطق زراعتهانضجها، كما أن احتیاجاتها ال

، كــم أنهــا تــوفر الظــل  CO2تــؤدي هــذه الشــجرة دورًا كبیــرًا فــي تلطیــف الجــو مــن الغبــار والملوثــات خاصــة غــاز الفحــم 
ثمارهــا، وللمحاصـــیل المختلفــة التـــي تـــزرع معهــا ،وتمثـــل عامــل التـــوازن ال ٕ بیئـــي والحمایــة الالزمـــة لنمــو أشـــجار الفاكهـــة وا

  . واالقتصادي واالجتماعي لسكان الصحارى
ولثمارها قیمة غذائیة كبیرة  كونها مصدر غذائي متكامل ،كما تعتمد العدید من الصناعات الریفیـة علـى منتجاتهـا الثانویـة 

ا لهـا تؤمن شجرة النخیل توازن واستقرار الـنظم البیئیـة واالجتماعیـة فـي المنـاطق الجافـة وبشـكل خـاص فـي الواحـات كمـ. 
  .أهمیة كبیرة في المحمیات الطبیعیة والمحافظة على التنوع الحیوي 

  

  :الكلمات المفتاحیة 
  .نخلة التمر  ، النظم البیئیة ، االحتیاجات الحراریة والمائیة،  الزراعة التحتیة ، الواحات والمحمیات 

 

  : المقدمة 
 ،وكتــبهم ،مهعــرب منــذ القــدم وورد ذكرهــا فــي تــراثشــجرة مباركــة عرفهــا ال  .Phoenix dactylifera Lنخلــة التمــر 

إن الشـجرة المقدسـة (     وسـمیت فـي بعـض النصـوص األثریـة) واحـاتعروس ال(لهم فهي شجرة العرب، وأمثا ،وأشعارهم
التي یناطح سعفها السماء وتتعمق جذورها في األغوار البعیدة هـي الشـجرة التـي یعتمـد علیهـا العـالم فـي رزقهـم فقـد كانـت 

لذا اهتموا . ویقدر العرب ثروة المزارع أو الفالح بعدد أشجار نخیل التمر في أرضه  .) Tree of lifeشجرة الحیاة ق بح
نخلــة التمــر فــي الــوطن .البیئــات الغدقــة و الجافــة،و  ،بهـا كونهــا تتمیــز بالقــدرة علــى النمــو واإلنتــاج فــي البیئــات الصــحراویة

 )1993عزیـــز، (الجافـــة حیـــث تعـــد مـــن أهـــم المصـــادر الوراثیـــة النباتیـــة فیهـــا العربـــي ارتبطـــت ببیئـــة الواحـــات والمنـــاطق 
مــن خــالل  تلــك البیئــات علــى التــأقلم مــع قــدرةومكافحــة زحــف الصــحراء لمــا تتمتــع بــه مــن التــوازن البیئــي  علــىوحافظــت 

   :الممیزات التالیة
ة التـي تحصـل منهـا علـى احتیاجاتهـا عمودیًا وأفقیًا في التربة حتى تصـل إلـى المنـاطق الرطبـجذورها تمتد وتنتشر  .1

  .المائیة 
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مغطـاة بطبقـة شـمعیة تكـون منطویـة بشـكل طــولي ) الخــوص (  هـامركبـة ریشـیة ووریقاتتكـون ) السـعف (  هـاوراقأ .2
لتقلیـــل فقـــد المـــاء  Induplicateمـــن منتصـــفها مكونـــة مـــا یشـــبه الـــزورق ویكـــون قعرهـــا مواجهـــًا للســـماء وتســـمى 

   .النتح -بالتبخر
صغیرة الحجم غـائرة وموزعـة علـى الوریقـات بشـكل یقلـل فقـد الرطوبـة حیـث یكـون عـددها فـي  Stomata هاثغور  .3

 .السطح السفلي للوریقة أكثر من السطح العلوي 
المتخصــص فــي العائلــة النخیلیــة إلــى أن هنــاك جــنس مــن النخیــل ال ینــتعش نمــوه إال فــي  Odardo Beccariوأشــار 

البكــر ، . ( األمطـار وتتطلـب جـذوره وفــرة الرطوبـة وهـو یقـاوم الملوحـة إلـى حـد بعیـد  المنـاطق شـبه االسـتوائیة حیـث تنـدر
 ،)فاكهـة الصـحراء ( الصـحراویة حیـث تسـمى ثمارهـا وتعد نخلة التمر أعظم شـجرة منتجـة للغـذاء فـي المنـاطق ). 1972

بة لتــوطین الســكان واســتدامة وهــي تنتشــر فــي الواحــات العربیــة وتمثــل العامــل األساســي فــي التــأقلم مــع الظــروف المناســ
( بـل إن انتشـار الجـنس البشـري فـي المنـاطق الجافـة والقاحلـة مـن العـالم كـان سیصـبح محـدودًا لـوال هـذه الشـجرة  ،حیـاتهم

ألنها ال تمثل مصدر الغذاء ذو الطاقة العالیة الذي یمكن تخزینه ونقله إلى مسافات طویلة عبر الصحراء ، ) نخلة التمر 
 (وعامـل التـوازن البیئـي واالقتصـادي واالجتمـاعي لسـكان الصـحارى  ،لظل والحمایـة مـن ریـاح الصـحراءبل هي مصدر ا

  .) 1994منظمة األغذیة والزراعة ، 
  

  :االحتیاجات الحراریة 
ن الحـد األدنـى لدرجـة الحـرارة المحـددة لنمـو األوراق هـو  ،ال یوجد إقلیم حار ال تستطیع نخلة التمر تحمل درجة حرارتـه ٕ وا

بكـون درجـة حرارتهـا ) الجمـارة، القلبـة( تمتـاز القمـة النامیـة للنخلـة  .)م  ْ 25( ولعقد الثمار ) م  ْ 18( ولألزهار ) م  ْ 10(
ــ  م 17.7(شـبه ثابتـة بـین اللیـل والنهـار، ففـي النهـار تكـون درجـة حرارتهـا أقـل ب ْ عـن الجـو الخـارجي، وفـي اللیـل تكـون ) ◌

وهذا یعود لكونها معزولة حراریًا بواسطة الغالف السمیك المحیط بهـا والمكـون مـن  من الجو الخارجي) م ْ 14.4(أعلى بـ 
تیار الماء الصاعد من التربـة إلـى  أن یضاف إلى ذلك ،واللیف المحیط بها وكذلك األوراق Leaf basesقواعد األوراق 

ــأق البكــر، ( لم مــع البیئــة الصــحراویة القمــة یعمــل علــى تلطیــف درجــة الحــرارة ، وهــذا یعطــي شــجرة النخیــل القــدرة علــى الت
نتـاج التمـور فـي الـوطن العربـي فـي  إن). 1972 ٕ أقصى درجة حرارة تم تسجیلها فـي المنـاطق المعروفـة بزراعـة النخیـل وا

ْ  49.8م في الجزائر و  ْ 49.2 [شهر آب كان  نظمة العربیة الم( ]م في مصر  ْ 51م في العراق و ْ 49.4م في تونس و ◌
  )  1999،للتنمیة الزراعیة 

فنخلـة التمـر تحتـاج مـن بـدء . وتختلف أصناف نخیل التمر فـي احتیاجاتهـا الحراریـة التـي تـؤثر علـى موعـد نضـج الثمـار 
إلــى عــدد مــن الوحــدات الحراریــة تختلــف حســب طبیعــة ثمــار   Ripeningحتــى نضــج الثمــار  Blossomingاألزهــار 

، إلى أن معدل الحرارة الیومي المناسـب إلـى )1956(  Cook، حیث أشار )جافة/ نصف جافة / طریة (الصنف كونها 
  ) .1(أصناف نخیل التمر حسب موعد نضجها كما في الجدول 

  

  .معدل الحرارة الیومي المناسب ألصناف نخیل التمر حسب موعد نضجها . 1الجدول   
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  معدل درجة الحرارة الیومي  األصناف حسب موعد النضج
ْ  70(  مایعادل) م  ْ 21(   المبكرة   ) ف◌

ْ  75( مایعادل ) م  ْ 24(   المتوسطة   ) ف◌
ْ  80( مایعادل ) م  ْ 27(   المتأخرة   ) ف◌

  ) فْ  85( مایعادل ) م  ْ 29(   المتأخرة جداً 
  

شـهر أیـار حتـى  أولعلى أساس موسم األثمـار فـي نخلـة التمـر والـذي یبـدأ مـن  Heat unitsوتحسب الوحدات الحراریة 
  :وفق المعادلة اآلتیة ) م  ْ 18( لى أساس الدرجة المالئمة لبدء األزهار في الظل نهایة شهر تشرین األول ع

مجمـوع =  ]تشـرین األول –عدد األشهر من أیـار [ X ]عدد أیام الشهر  X)  18 –المعدل الیومي لدرجة الحرارة (   [
   .الوحدات الحراریة  

   .)  Munier ، 1973( وهو یمثل وسیلة للتعبیر عن الطاقة بشكل ریاضي 
تشــرین /  31أیــار حتــى / 1وحــدة حراریــة مــن )  1200( ، أن المنــاطق التــي یتــوفر فیهــا )  Dowson ، )1982وبــین 

 تصلح لزراعة األصناف الرطبة والمبكرة النضج ، أما في المناطق التي یتوفر) م  ْ 27( أول ومتوسط الحرارة الیومي لها 
فتصــلح لألصــناف الجافــة ونصــف الجافــة متوســطة ) م  ْ 32( ســط یــومي وحــدة حراریــة ومتو )  4700 – 3600( فیهــا 

  .ومتأخرة النضج 
 – 2000( ولألصــناف الجافــة ونصــف الجافــة ) م  ْ 1800( وأن الحــد األدنــى للوحــدات الحراریــة لألصــناف الرطبــة هــو 

د صـالحیتها لزراعـة نخیـل ومن خالل معرفة عدد الوحدات الحراریـة المتـوفرة  فـي منطقـة معینـة یمكـن تحدیـ. م )ْ  2100
  .التمر واألصناف المالئمة لذلك 

  

  :االحتیاجات المائیة لنخلة التمر 
  . ]نخلة التمر سیدة الشجر قدمها دائمًا في الماء ورأسها في السماء الحارقة  [ورد في القول العربي المأثور 

ت الجذریة حیث یتم امتصاص المـاء والعناصـر یمتاز المجموع الجذري لنخلة التمر بكونه قوي ومتعمق خالي من الشعیرا
م وتتعمق داخل التربـة حتـى 10.5الغذائیة من التربة عن طریق الجذیرات الماصة، وتمتد جذور النخیل أفقیًا حتى مسافة 

  ) .  2(م وأن كمیات المیاه الممتصة حسب تعمق الجذور مبینة في الجدول  4.5مسافة 
  نخیل من المیاه حسب أعماق التربة المختلفةنسبة ما تمتصه جذور ال. 2الجدول 

  

  نسبة ما تمتصه الجذور من الماء  العمق
  %50  سم 60 – 0

  %30  سم 120 – 60
  %15  سم 180 – 120
  %5  سم 240 – 180

  

سم داخل التربة، وأن تعمق الجذور یعتمد على مستوى الماء األرضي  120من جذور النخیل یمتد حتى عمق % 80إن 
  .لكلسیةوالطبقة ا
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  :تختلف كمیات المیاه التي تحتاجها نخلة التمر من منطقة إلى أخرى اعتمادًا على العوامل اآلتیة  
  الظروف المناخیة السائدة.  
  نوعیة میاه الري.  
  طریقة الري المستخدمة.  
  قوام وتركیب التربة.  
  مسافات الزراعة.  
  الزراعات البینیة أو التحتیة.  

ٕ و  )  3.8( تحتاجها الشـجرة تختلـف حسـب الشـهر والموسـم ونـوع التربـة حیـث لـوحظ أن النخلـة تحتـاج  ن كمیة المیاه التيا
ــاني ، بینمـــا تكـــون الكمیـــة / أنــج  مــاء فـــي شـــهر حزیـــران ، ویفضـــل أن تـــروى / أنـــج )  13.5( مـــاء فـــي شـــهر كـــانون الث

ــة فــي التــرب الثقیلـــة األشــجار مــرة كــل أســبوعین صــیفًا فـــي التــرب الرملیــة بینمــا یجــب إطالـــة الفتــرة وال  Pillsbury( كمی
،1937   .(  

وأجریت العدید من الدراسات لتحدید المقنن المائي لنخلة التمر وكمیة میاه الري التي تحتاجهـا واألشـهر الحرجـة للـري فـي 
نتــاج التمــور المختلفــة  ٕ ــد كمیــة المیــاه الالزمــة)  3الجــدول ( منــاطق زراعــة وا لــري  حیــث اختلفــت هــذه الدراســات فــي تحدی

  .أشجار النخیل 
  

 .أهم الدراسات لالحتیاجات المائیة لنخلة التمر . 3الجدول 
  

  

  الباحث
  وسنة البحث

  )المنطقة ( الدولة 
  المصدر   أهم النتائج في تحدید كمیة میاه الري

  سنة/ نخلة /  3م  سنة/  3م/هكتار  العلمي المعتمد
Roliand 

) 1894(  
  263  34190  )الصحراء(الجزائر 

  )1986حسین،  (
Reme 

)1935 (  
  138  17940  )وادي ریغ ( الجزائر 

Wertheimer  
 )1957 (  

  125  15000  )ذیبان( الجزائر 

  البكر
)1972(  

  171  ــ  العراق
  274  ــ  وادي األردن  )1972البكر ، ( 

  189  24690  فلسطین
Abou-khald 

)1982(  
المنطقة الوسـطى ( العراق 

(  
18000    (Abou-khaled,etal.   

 )1982  
  خلیفة

)1983(  
  )1983 ،خلیفة وآخرون(    15174  )واحة توزر(تونس 

  المنظمة العربیة
)1984(  

ـــعودیة  ــــــ ـــــــاء ( الســ / االحســــ
ـــیم  ــــــ ـــــ ـــــف / القصـــ ـــــ ــــــ / القطیــ

  ) المدینة المنورة 

13750- 
21500  

تقریر المنظمة العربیة (  
  )1984،للتنمیة الزراعیة
  

  )2000،شبانة والشریقي (  سنوات) 3(بعمر   41.3    ةاإلمارات العربیة المتحد  شبانة
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  سنوات) 5(بعمر  65.08  )2000(
  سنوات) 7(بعمر    102

   
ریة ) 12(، إلى أن النخیل المقاوم للجفاف في منطقة أسوان یحتاج إلى )  Hussien and Hussien،  )1982وأشار 

وأن تحمـل النخیـل للجفـاف والملوحـة یعـود إلـى  . فـي كـل ریـة فـدان/ 3م) 300(أسـابیع وبواقـع ) 4(سنویًا بین ریة وأخرى 
   .تعمق جذوره في التربة وكفاءتها في عملیة امتصاص الماء والغذاء من أعماق التربة المختلفة

) 10(إلى أن نخلة التمر في المنطقة الوسـطى مـن العـراق تحتـاج إلـى )  Abou- khaled etal  ، )1982بینما ذكر 
ــة واحــدة (  [شــهر الســنة فهــي تحتــاج إلــىریــات ســنویًا ، موزعــة علــى أ . أیــار ، أیلــول ، تشــرین األول  :فــي أشــهر ) ری

تشـرین الثـاني ، كـانون األول ، كـانون : تـوزع علـى أشـهر ) ریـة واحـدة ( و. حزیـران ، تمـوز ، آب :  في أشـهر) ریتان(و
  . ]الثاني ، شباط ، آذار ، نیسان  

  

  أنظمة زراعة النخیل في الوطن العربي
هكتـار ،  573215ملیـون نخلـة وتغطـي المسـاحة المزروعـة بالنخیـل ) 86(بلغ عدد أشجار النخیل في الـوطن العربـي وی

تنتشــر نخلـة التمــر علــى امتــداد مــن إنتــاج التمـور فــي العــالم، %  70ملیـون طــن، وهــو مــا یمثـل ) 3(ویبلـغ إنتــاج التمــور 
 90ات المناسب بیئیًا للمناطق الجافـة وشـبه الجافـة التـي تشـغل الوطن العربي من موریتانیا حتى الخلیج العربي وهي النب

ویمكن تقسیم الدول العربیة حسب نسبة األراضي الجافة فیهـا إلـى أربعـة مجـامیع الجـدول .  من مساحة الوطن العربي% 
)4(  

  *نسبة األراضي الجافة في الدول العربیة . 4الجدول
  

  نسبة األراضي الجافة  المجموعة
  % 56 – 50  المغرب ،السودان ،فلسطین ،منالی، سوریا

  % 80 – 65  تونس ، العراق ، األردن 
  % 98 – 90  السعودیة ، الجزائر ، الصومال، لیبیا، موریتانیا

  % 100  مصر ، اإلمارات ، البحرین، عمان، قطر، الكویت، جیبوتي
  

  ) . 2004( المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم *      
  : في الوطن العربي فهي ناطق زراعة النخیل مأما 

  .مناطق ضفاف األنهار. 4. المناطق الساحلیة . 3. المناطق الداخلیة . 2.  مناطق الواحات .1
  : تتمیز باألنماط الزراعیة التالیة المناطق أعاله  أن أنظمة زراعة النخیل في حیث

 :النظام المكثف  .1
  :زراعیة هي ) تویات مس( وهذا النظام تتواجد فیه ثالث طبقات 

 . ]وتمثله أشجار نخیل التمر  [المستوى األول  -
 . ]وتمثله األشجار المثمرة  [المستوى الثاني  -
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 .]المحاصیل العلفیة  –الخضروات  –محاصیل الحبوب  –وتمثله الزراعة التحتیة  [المستوى الثالث  -
 :النظام المتسع  .2

  :عیین هما وتتواجد فیه طبقتین أو مستویین زرا          
 . ]وتمثله أشجار نخیل التمر  [المستوى األول  -
 . ]المحاصیل العلفیة  -الخضروات  –محاصیل الحبوب  –وتمثله الزراعة التحتیة  [المستوى الثاني  -

 :النظام األحادي .3
 .زراعة أشجار نخیل التمر فقط      

 :النظام المختلط  .4
 ) األعالف –الحبوب  –الخضروات (الزراعة المختلطة لنخیل التمر واألشجار المثمرة والمحاصیل     

 :الزراعة على حواف المزارع  .5
  .زراعة النخیل كمصدات للریاح لحمایة المحاصیل المختلفة     

  

  Oasesالواحات 
إن الصــحراء والمــاء والنباتــات هــي .  هــي مكــان مــن الصــحراء تتواجــد بــه النباتــات التــي یــرتبط وجودهــا مــع تــوفر المــاء

المكونات األساسیة للواحة ویضاف لهـا المكـون الرابـع وهـو العنصـر البشـري الـذي یمنحهـا البعـد االجتمـاعي واالقتصـادي 
  .وتعتبر الواحات من أقدم أنظمة اإلنتاج الزراعي في المناطق الصحراویة

حیث تنمو تحت ظلها . والعمود الفقري للنشاط الزراعي فیها  ،Oasesات ونخلة التمر كانت وال زالت أهم مكونات الواح
العدید من األنواع المختلفة من األشجار المثمرة ومحاصیل الخضروات واألعالف ، وهي المصدر الرئیسـي لمعیشـة أهـل 

سـاللهم  ومـن سـعفها یصـنعون ،ها وجریـدها یبنـون بیـوتهمعومـن جـذو  ،ومـن عصـیرها یشـربون ،الواحات فمن تمرها یـأكلون
ومثلـت الواحـات منـذ زمـن  ).1998رحومـة وخوالدیـة، (ومـن التمـور القدیمـة یعلفـون حیوانـاتهم  ،ومعـدات منـازلهموأطباقهم 

غیر بعید نسیج متشابك لألنواع واألصناف النباتیـة المختلفـة المتداخلـة مـع بعضـها دون نظـام أو قاعـدة مكونـة نظـام شـبه 
ورغم أهمیة . هذه الشجرة استدامت الواحات وشكلت جدارًا واقیًا أمام زحف الصحراء فب غابي محوره األساسي نخلة التمر،

ــا عانـــت مـــن اإلهمـــال وعـــدم االهتمـــام وضـــعف عملیـــات الخدمـــة حتـــى أن األیـــام  ــكان الواحـــات لكنهـ ـــي حیـــاة سـ النخلـــة ف
ــور نظــام الســنة ولكــن رغــ/ یــوم عمــل /  0.3المخصصــة لخدمــة النخلــة الواحــدة فــي واحــات المغــرب قــدرت بـــ  م ذلــك تّط

( الواحات الجدیدة كغیره من األنظمة الزراعیـة  وبـرز فیـه نظـامین ممیـزین للزراعـة همـا النظـام المكثـف والنظـام المتسـع  
ــه  ألواحــاتيومــع مــرور الــزمن تطــور النظــام  ).  1998شــطو،  ــة مــع المحافظــة علــى ممیزات كغیــره مــن األنظمــة الزراعی

ت المصاحبة لنخیل التمر حیث تعددت األصناف حسب رغبة المزارع فـي المحافظـة علـى الخاصة المتمثلة بتنوع الزراعا
صنف أو أصناف معینة مالئمة لبیئة المنطقة والمحیط االجتماعي واالقتصادي كذلك الحال للزراعات المصاحبة تماشـیًا 

ــتم إنتــاج كــل مــع طریقــة معیشــة ســاكني الواحــات المعتمــدة علــى منتجاتهــا التــي تمثــل اقتصــاد عــائلي شــب ه مغلــق حیــث ی
  . مستلزمات العائلة داخل الواحة 

  

لقد أصبح النظام الزراعي في الواحات نظام هندسي ، انتظمت فیه مسافات الزراعـة واعتمـدت أصـناف معینـة واسـتبعدت 
  .األصناف التي لیس لها قیمة تجاریة 
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  :المحمیات 
م نمـاذج عدیـدة ومتباینـة مـن صـور التنـوع الحیـوي حیـث تحـوي هي مناطق تمثـل األسـاس المـادي للطبیعـة والحیـاة ، وتضـ

( على بیئات وأنواع عدیدة مهددة بالتـدهور أو االنقـراض وتمثـل مسـتودع دائـم لمجموعـة مـن المـواد االقتصـادیة والجمالیـة 
  ).5(والجدول  ) . 2004وحید ، 

  * .العربیة یبین عدد المحمیات ونسبة األراضي المحمیة في بعض األقطار. 5والجدول 
  

  ( %)النسبة المئویة   )هكتار 1000(المساحة   عدد المحمیات  الدولة
  5  11 – 898  19  الجزائر
  10 – 9  226  18  فلسطین
  3 – 1  7731  13  السودان
  8 – 0  368  11  المغرب
  6 – 2  5619  7  السعودیة
  7 – 0  685  9  مصر
  1 – 0  155  3  لیبیا

  1 – 0  93  7  األردن
مان   3 – 0  54  2  عُ

            

  ).2004(المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم *          
ولغرض تحقیق أهداف المحمیات فـي الحفـاظ علـى المـوارد الطبیعیـة والتنـوع الحیـوي وتشـجیع زراعـة األنـواع النباتیـة ذات 

وفـي هـذا  الموجـود فـي منطقـة المحمیـة نباتیـة غریبـة عـن تلـك أنـواعیجـب عـدم زراعـة  .همیة البیئیة والعائد االقتصاديألا
النباتــات المالئمــة للزراعــة فــي المحمیــات والتــي تتوافــق مــع طبیعــة التربــة فــي  ،) 2003(  ي،فلقــد اقتــرح عیســو   االتجــاه،

المنطقة وتحقق أهداف المحمیة في الحفاظ علـى المـوارد الطبیعیـة مـع تشـجیع زراعـة األنـواع ذات األهمیـة البیئیـة والعائـد 
  :كما یلي و تصادي االق

ـــات التـــي تعتمـــد علـــى میـــاه األمطـــار، والـــري الخفیـــف وتعتبـــر أحـــد المكونـــات  - نباتـــات الحـــدائق وتشـــمل النبات
األساسیة للتركیب النباتي في النظام البیئي الصحراوي لما لهـا مـن صـفات، ومقومـات تجعلهـا أكثـر تكیفـًا مـع 

 ).العنب نخیل التمر ، التین ، ( النظم البیئیة الجافة، وهي 
 ).حبة البركة ، الیانسون ، البابونج ، الخروع ( نباتات طبیة وعطریة مثل  -
  ).الكازورینا ، الهوهوبا ، التین الشوكي ( نباتات الحمایة واألسیجة مثل  -

لذا یجب العمل على إنشاء محمیات تغطي مختلف النظم البیئیة وتدریب كادر مخـتص علـى إدارة المحمیـات وربطهـا مـع 
  .یة المستدامة في المناطق المحمیة والمناطق المحیطة بها التنم
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  أهمیة النخیل في الزراعة التحتیة
زرعت أشجار النخیل كمصدات للریاح علـى حـواف المـزارع، وتعـد أحـد وسـائل مكافحـة التصـحر فـي العدیـد مـن األقطـار 

، وتعطـي منظـرًا إذا نظـر Enter- croppingتهـا العربیة لكونها توفر الحمایة لألشجار والنباتات التي تـزرع معهـا أو تح
  ) . 2004كعكة ، ( تحمي كل ما هو تحتها ) شمسیة ( إلیها من األسفل وكأنها مظلة 

  
  

ـــه كالمحاصــــیل الحقلیـــــة و  ــات بینیــ ــل بزراعــ ــتان النخیـــ ـــتغالل ارض بســ ــن اســ یمكــ
 وارتفــاع ،والخضــروات واألشــجار المثمــرة وهــذا یعتمــد علــى طبیعــة تربــة البســتان

ونسبة األمالح وطریقة زراعـة األشـجار أو الفسـائل فـإذا  ،مستوى الماء األرضي
ــه ومیــاه الــري مالحــة یمكــن زراعــة الشــعیر و  فــي  محاصــیل األعــالفكانــت ألترب

السنوات األولى لكي تساهم هذه المحاصیل فـي عملیـة استصـالح ألتربـه وبعـدها 
ــروات  ــــ ـــــ ــــ ــــة الخضــــ ــــ ــــ ــــ ــــن زراعـــ ــــ ــــ ـــــ ــ ـــاقطة  أویمك ــــ ــــ ــــ ــــة متســــ ـــــ ــــ ــــ ــ ـــجار الفاكه ـــــ ــــ ــــ أشـــ

لسرعة أثمارها وقصـر عمرهـا مقارنـة مـع  )الخوخ,األجاص,الرمان,العنب(راقاألو 
ــجار الفاكهــــة األخــــرى ــن زراعــــة التفــــاح والكمثــــرى وال ینصــــح بزراعــــة  .أشــ ویمكــ

المشـمش لكبـر حجــم األشـجار وكثــرة تظلیلهـا جمیــع األشـجار التــي ذكـرت تــزرع 
عمـر عشـرة  وبعـد أن تصـل أشـجار النخیـل .مع الفسـائل مباشـرة لالسـتفادة منهـا

سنوات یمكن إزالة هـذه األشـجار وزراعـة أشـجار الحمضـیات بأنواعهـا المختلفـة 
والموز كما هو جـاري  ،)المانكو(تحت أشجار النخیل وكذلك یمكن زراعة العنبة

في مناطق زراعة النخیل في العـراق حیـث تـوفر أشـجار النخیـل الحمایـة الـالزم 
ثمار هذه األشجار مع مراعاة مسا ،لنمو ٕ   .وانتظامها ،الزراعةفات وا

  
  

ــة التمــر هــي تــوفیر الحمایــة مــن أشــعة الشــمس والظــل الكــافي للمحاصــیل واألشــجار  ،وال تــزال أحــد المهــام الرئیســیة لنخل
وشـدة الحـر  ،، وأشـعة الشـمستوفر لهـا الحمایـة مـن بـرد الشـتاء المزروعة تحتها وبصورة خاصة أشجار الحمضیات حیث

وتقلیل تأثیراتها المیكانیكیة والفسیولوجیة على األشجار  ،لنخیل كمصدات لكسر حدة الریاحفي الصیف كما تعمل أشجار ا
  ) . 1991مطر، ( المزروعة بین أشجار النخیل 

  

  :األهمیة االقتصادیة لنخلة التمر 
ا یجـب التأكیـد هـو نخلـة التمـر ، لـذ المواجهـةیظهر لنا إن قضائنا وقدرنا األزلیین هما التصحر والجفاف ورهاننـا فـي هـذه 

على التوعیة الشاملة ، وعلى األهمیة الغذائیة للتمور كونهـا مصـدر غـذائي متكامـل یحقـق االكتفـاء الـذاتي لمـا تحویـه مـن 
 . ) 1( المخططسكریات وفیتامینات وأمالح معدنیة وكما في 
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  .التركیب الكیمیائي للتمور . 1المخطط 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

فــي شــجرة النخیــل مفیــد فهــي أحــد الركــائز األساســیة لالســتقرار االقتصــادي واالجتمــاعي فــي  یضــاف إلــى ذلــك أن كــل مــا
وأهمیة منتجاتها فهي مصدر العدید من الصناعات التي تعتمد على أجزائها  ،وثبات أصلها ،مناطق زراعتها لطول عمرها

  ،المختلفة
 

Date palms Importance in the Social, Economic  
And Arab deserts disciplines   

Abstract 
Date palm tree is considered as the greatest productive tree in dry and desert zones.  
It covers an area 573215 ha. Producing 70% . of the total world date production. 
The date palm tree is characterized morphologically and anatomically by adaptation to dry 
land and desert ecology. Date palm cultivars differ in their heat, requirements for fruit 
texture and ripening time. Water requirements depend on the soil type and texture and 
cultivation region. It plays an important role in the atmospheric conditioning through 
purifition from dust and pollutants especially CO2.  
In addition to shade protection for the growth and productivity of other fruit trees and 
associated crops. It represents the balance between the ecology and socio- economic for 
the deserts community. Date fruits have high nutritional value and considered as a 
complete food source. Many rural industries depend on its byproducts. Palm tree assures 

  



www.iraqi-datepalms.net 2011 
  

 10

the balance and stability of ecosystems and Socioeconomic Systems in the dry regions 
especially oases and natural parks for saving biodiversity. 
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