
 1 

 لنخلة التمر والبيئية الجمالية الناحية

 
 الدكتور عبد الباسط عودة ابراهيم

 

 

 
ب  لوكرةةلوأمثةةام  لوإشةةفار  تمرةةعلفها ةةالتمفةةهرلاةةعل ةةهت   للتم باركةةالتمشةةةه نخلةةالتمر ةةهل ةة  ل

لأشةةةارومؤمفةةا   لو ةةعلشةةةه لتمفةةهرلوفةةهو لتم تقةةااللقسةةرلة ةةفرلتمعةةا ل ةةهو لتمفةة  ل فةةف ل

ةضةا للا ةاوتالقرصتمبسئساللتأل  سالذتاتمفه عل    لتمشةه للتإلنسان لر م مكلتلأرضهتمعخسللاعل

  تقةلل خطةس لتم ةفنلوتماةفتوتلو عسةستلتملذمكلشكل الومظ ه ةالتمة دل اةللتمفعةانسهلوم عف ةعلإمى

ماةفتوتل صامس   لكفعصهلج امعلةساففلاعل ك ةهلتم عظهلتمفةا لمل رعه ةاالوتلاعت رخفتم اللإمى

ل.تم بانعووتمش ترعلوتمساقاال

نظةهللإذت ة لمعظةهلشةةه لتمعخسةلللتإلنسةان هت ةالوةسةر رلل  ةاللإن  كةهللتمرةعتم عاظهللأج لومهل

هلمةهلمظلهوش سةسهلل ططةعلتمةةامحل ار ةالو ا سةلوكأن ةاقسرل ظ هللتألفلىلإمىلتأل فلمهللإمس ا

للتألخهىلتمبسئاقهتر لتمش حلوف تملل

ل

ل
ل

لفه سةةاتملتألقطةةاروغسه ةةالاةةعللتاةةفةهلووت دلتمعسةةلتمهلتآل ةةارلتم فة ةةالماضةةارتالوت دلإمةةىوفةة   ل

لةةكلتمرةةعل ةة ل  تر  ةةالمةةهل لوتآل ةةاراةةعلتمع ةة للوتمه ةة  للتمشةةةه ن قةةالتمظ ةة رلتمبةةار لم ةة  ل

تمرةةعل ؤكةةفلمفهاةةاللتأل هةةةا ةة  لتمشةةةه .ومهلتمه ةة  للأ  سةةاتماضةةارتالو ةةىلخسةةهلشةةا فلفلةةىل

لةاتألشة رلتماضةار رلتمعسةا لمةهلعلتم دلة ضحلمةفخللتقةفلقصة متمرال تمشةه لتمه تمفهرلم   ل

لتم صهللفعفلمفخواسهلة قالوج  لشةه علنخسلل ا لل  ارتل

ل
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ل
ل

ل

سةهلق ضلما لمسرطسللوقفلغه ة لفلةىلجانبلتم فة التم صهةاطسبهلةظ هلتقفلتمه   للآ ارومهل

لروفةاتم هلتألشةةار ة  لتمشةةه لوج سةلللإ ةهت نخسللتمر هلوةظ هلتمه  ل قالتمرفبسةهلاةعللأشةار

للل  ارت. ا 

ل

ل
ل

ل

ل

ل

ا ةهللنسةانتإلكبسةه لاةعلقسةا للتألخةهىلأ  سةاومكةهلم عرةا  ةاللكبسةه لغ توسالأ  سهلتمعخلامث ارللإن

ف ةلللتمبسة الواةعلأ  ف صعللتماباللمرففس لور  لتمس االالوت رف ل لتمة وعلاعلف لللأمساا ا

طةةه لعخسلسةةهلاةةعلتمتمل ف ةةفألشةةكللتلنشةة ملسةة   لومع ةةاللتمااملةةالوتألف ةةف تمفةةهتوولوتم  هةةةاال

سةةا لتمةسةة رلوتم عةةاطهلوك عةة تالملةةهدلومةةةاردلمل لإقامةةا.لك ةةالت ةةرخفم لتمةةة وعلاةةعلتم ف ارةةةا

لتمسفوةةةالتمر  ةةةاو لتوتم  هةةةاالواةعلف ةةللتماصةةهتنلومةةهلتأل ةة فوت ةرخف لتمسةةففلاةةعل ططسةةال

تم عهمةةعلكامكهت ةةعللتأل ةةا هةةةفلتمسةةففلاةةعل ةةعللتمرعظسةةفلوتم كةةانحللك ةةالت ةةرف للجلوأ وتا

ل.تألقفاصوتم كرباالواعل علللتأل ه و

ل

ل

ل
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ل
ل

ذكةهللتمعخسللمع لتم ف لاعل عسستلتمافتوتلوتم ص رل شكلل عف علج سللوة كهلأشةاروت رخفم ل

ل عخلهلتمر هلتمخا ا فضلتم فل ماالتمرعسس سهل

ل

ل
 األوراق الجذع األوراق رانتشا االرتفاع الشكل المميز

ل

مركبه ريشيه توجد   خشبي قائم      متر    3من  أكثر  إلىيصل   متر 30

أشواك حادة في جزئها 

 األسفل

ل

ل

لتآل عل:تمه  للقعمبسهللملشةه وتم س  لتمفا ل

ل

ل
ل

ل
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ل

ل
ل

 :المزروعات وحمايةدور النخيل في تلطيف الجو 

 

شةكللو لتمسةكعسامةةاور لمل بةانعلل رفة نخسةللتمر ةهللأشةةارلأنلتم فة ةالتأل هةةاتمه   للأظ ها

ل ف ةةلقسةةرللو لطسفةةهتم ةة ت لو ع سرةةهلل رعظسةةفلمر ةة  تم ةة ت لتمفلةة دلمل عةةهللخةةاصلقةةهرلمل ةةفل

لغةةةا ل ةةة اهلأمشةةةةه لأورتقلأنلإمةةةىلإضةةةاااوذرتالتمطبةةةارللتأل ه ةةةا  ةةةالل فلةةةتلك صةةةفا لتألورتق

لتر وتماةهلتمهط  ةافلةىل عظةس للتألشةةارن ت جلف لسهلتمرهكسبلتمض وعلو ف ةلللكأقفلتألوكسةسه

ل  االمهلتم  ت . امة لتم اس ل  الو  رصلتم ل

للتمعخسةةللوةةفخللتم ل ةفلةكة نلنظسفةالومفرةةفلأشةةارواةعلضة  لذمةكلاةانلتم ةة ت لتمة دلة ةهلفلةىل

لمل  ت لومكسفملطفللتألشةار ورللأنأدللوتمهط  التماهتر 

ل

ل
ل

ل

 صةعلللهفلىلشبا سكلتم ساكلأم فة هتمسراوهلتمرعلكان ل سرخف لاعلتمفص رللأنوذكهالتمفرت اال

س ةهلاوتمشبا سكلوكان ل ةهللو هطةبل ام ةا للتا  معتأل  ترلوت دلة ضللفلىلمهل ففلتمعخسللتم

لتأل ه ةةا لطفةة ل رجةةهلقهتر ةةهلورط  رةةهلو ع ةةىلمةةهللأنتم سةةكهل فةةفللإمةةىفلس ةةالتم ةة ت لوةةةفخلل

لوتمطبارلتمفامتل هل.

مةهللتم صةع فالتمسرار ذتاللتمعاا  خارجللك ه اوسالمهوقاواعل فضلتمفولل ت لفلىلذمكلوضلل

 Airتمةةفتخللو ةة  لنفةةحلاكةةه لمبةةه  لتم ةة ت للإمةةى ام ةةا لمرةةفاللتم ةة ت للوتم هطبةةاخسةةلل ةةففلتمع

cooler لاعلوقرعالتمااضه.لتم سرف لال

لأورتقلفلةىلتم رة فةاك سةهلتمطبةارللأنلإمىلل1986,لوآخهونقا ل  الوقا  للتمرعلتمفرت الوأشارا

غسةةهللتمهرتفسةةالفةةهلتمشةة ترعلوتمطةةهقلأمشةةةه  فةةفللقسةةبل خرلةةفنخسةةللتمر ةةهل ةةعفلتمخةة صل

ل:وكان لتمعراوجلك الةلعلأم فبف 

ل
 :(2سم \كميه الغبار)غ بعد األشجار عن الطريق الزراعي ) م (

10 0.76 ª 

40 0.26b 

60 0.21b 

120 0.13c 

ل
لوتمشةة ترعلغسةةهلتمهرتفسةةافةةهلتمطةةهقللتألشةةةارقسةةرلن قةةال عةةاقصلك سةةهلتمطبةةارلكل ةةالت رفةةفال

ل.لتم فبف 
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ىلم جبةهل ةةسهلك سةةاالتمطبةةارلتم رسةةاق لفلةةلف قةةاوجةة  للىغةةامل2001لونوآخةةه,لإ ةةهت س ولوأشةار

ل.لومعط ةال رتفةالتمعخسةلتماةهتر و ةهفالتمهةةا لو رجةاللأمبصةه نخسللتمر هلاةعلمعط ةاللأشةار

م ار ةهلك سهلتمطبارلتم رساق لاعلمعط الش لتمفةهرلم ارنةال  ة قفعلتل ةا  لتمفرت الأظ هاقسرل

و ةهفالتمهةةا لومة قاللتماةهتر خاصلقسرل ه فلل رجةهلواعلش هل    ل شكلللتمخصسبلوأ ع

ل:تأل عتر فاعلمار ىلتمطبارلوتمه اصلخ للنفحلتمش هلوك الاعلتمةفولل

ل

 المنطقة الشهر
 طالغبار المتساقكميه 

 شهر\2م\غ

معدل تركيز الرصاص         

 غ/وغميكر 

 تموز

 4.03c 0.89c أبي الخصيب

 8.16b 1.96b الهارثه

 8.53a 2.11a شط العرب

ل
لأ ةعمعط ةالاةعلل لكطة 36قسةرل لطة لولتمفرت ةااةعلم تقةلللتألشةةارلإنراجسةاك ةالمة قالتنخفةاضل

الور  ةلتم تقةف لملعخلةاشة لتمفةهرللمعط ةااةعلل كطةل24اعلمعط التم ار ةهلوول كطل32تمخصسبلوو

ل.ا توستمطاعل صعسللتم  ت للكفا   اوخفضللتألورتق هتك لتمطبارلفلىللإمىةف  لتمسببلاعلذمكل

لاوتأل ه ةشةةه لتمعخسةللاةعل خفةسضلتمطبةارللأ  سةا ظ ةهلمعةاللتمسةا  اومهلتمفرت ةاال
لو ع سالتمة لو لطسفلتم  ت .

ل
 :البينية الزراعة

لروتألشةةالوتمخضةهوتالتما لسةات رط للترضل سرانلتمعخسةلل هرتفةاال سعسةهلكام اا ةسلللة كه

ل  تألمةةونسةةباللتألرضةةعىلتم ةةا لو ةة تلةفر ةةفلفلةةىلطبسفةةال ه ةةالتمبسةةرانلوتر فةةاعلمسةةر لتم ث ةةه 

مشةةفسهلة كةةهل رتفةةالتلماماةةاومسةةا لتمةهدللأمره ةةهكانةة للاةذذتتمفسةةاولللأولتألشةةةاروطهة ةال رتفةةال

ل كةهو فةف الةلأمره ةهمكعل سا  ل   لتم اا سللاةعلف لسةالت رصة  للتألومىوتمة لاعلتمسع تال

ل,تمخ خلمسةةهفاتألجاص,وتمفعب,تمهمانتألورتقتمفاك ةةالمرسةةاقطاللأشةةةارلأو رتفةةالتمخضةةهوتال

اللووة كةهل رتفةالتمرفةا لوتمك ثةهىللتألخةهىتمفاك ةاللأشةةارمةلللم ارنةاوقصةهلف ه ةاللأ  ار ا

للمةتمرةعلذكةهال ةهرعللتألشةارللسج ل ظلسل اوكثه للتألشةار هرتفالتم ش ولمكبهلقة للحةعص

 ة  للاإ تمةهلتمعخسللف ةهلفشةه ل ةع تالة كةلأشةار صلللأنمع الو ففللم  رفا  تمفساوللمباشه ل

تفةالتمعخسةللوكة مكلة كةهل رلأشةةار ا للتم خرلفال أن تف اتما ضسااللأشةارو رتفاللتألشةار

لارأشةة ة لجةاردلاةعلمعةاطتل رتفةالتمعخسةللاةعلتمفةهتقلقسةرل ة اهللاوتم   لك للنك ام توتمفعبا

ل.اوتنرظام لأمهرتفهمللمهتفا لمسااااللتألشةار   للوإ  ارمع  للتم   تمعخسللتما اةال

ل

ل
ل

 :في الشوارع األشجار البالغةزراعة 
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هلاةةعلف لسةةالتمرشةةةسهل عخلةةالتمر ةةلتمفه سةةاواةةعلتمففةةةفلمةةهلتم ةةفنللخسةةه ألتتنرشةةهالاةةعلتمسةةع تال

لإمةىمةللكبسةه ل شةكللكالأشةةارتمش ترعلووتج االتمفعا قلومفتخللتم بانعلتمكبسةه لقسةرلةةر لن ةلل

ل ةلف لسالتمعلعا وإ لتألشةاروتمفعاةالفعفل  سئاللهأمفقلإمىومكهلف لسالتمع لل   ل اراجللتألماكه   ل

لألشةةارتمع ةلللأجهة خ للتمرةاررلتمرعللمهل افةف اوتمرعل  للتآل ساتمخط تاللإ باعقسرلةةبل

لنةاق ا.لوأ بر 

اسطةالتم لتمره ةا ةهتللولأ ةا سل 4-3 قبةللف لسةالتمع ةلل فرةه للتألشةةارردللف لسةاللإة ةا  -1

ةة عل بفةفلمرةهلوتقةفلفةهلتملمسةاااقسةرلةةر لتمافةهلمةهلللةاتمفاملتألةةفد امة عل ا ةرخفت ل

لةةىلتمافةةهل شةةكللماوةةللقرةةىلةصةةسهلفلوةبةةفألتأل ةةطهلملعخلةةاتقةةللله لو  سةةاااملعخلةةالتمكبسةة

 لل  لمهلتمة علو صبحلمعط التمافهل  الةشبهلتمبصلا.60مسااالو

لللللللللو1993ولأمسةةةفسفدل ةةةففاالك ةةةالةشةةةسهل5تمعخلةةةالو رةةه ولرأ ةةةر لقطةةةللتمسةةةففلاةةةعل -2

لو ةةه  لق م ةةالتمعامسةةال ام  ةةاللو ةة  ل اةةس ل1997لل ةففاالك ةةالةشةةسهلتمعصةةفلول10ل-8و

لمعرحلتلهةتطا فلتم ا لفهللومر لسل  لس لتمسففللإنلفلس المهلتم س نلوتالناعا .لمل اااظا

ومةة لكةةانلذمةةكلقلةةس لومف ةةللم ت نةةال ةةسهلتم ة ةةللتمخضةةهدلوتم ة ةة علتمةةة ردلتمةة دل

 ع ل. سرفهضلمل طلل سببلف لسالتم

تم ابطةال امةة ورلواةةعللتمره ةامةللمهتفةا لتم اااظةالفلةةىللتمهتافةةا ا ةرخفت للتمعخلةا  لةلل -3

تم  ةالللو ةه  للأووتمخسول ااطل  الةاااالفلس ةالمر ا كاقامالك نلتمره الرملسهلوغسهل

  امابال.

ل
 

مةة علت رتفرهلمللمهتفةا لمةفللأماكهلإمىةع للتمعخسلل ره رهل شاقعاالذتالق  مالكبسه ل -4

 تماباللفلىلتمة علمباشه .ل والل ه لوتمخسوام  الل 

ل

ل
 

  دلاس ةالتمعخلةال شةكللف ةل مرةهلو ثبةلللX 3 X 3 3ول أ فةا قفه لمهرتفالتمعخلالل  س  -5

لماوةةللقلةةس ل ا ةةةا لمفةةاكحلم بةة رلتمهةةةا لو ةةهوىلرةةةالغهةةةهتلو فةةف الةهتفةةىلتمةةهدلأو

 تفا.مهلتمهرلتألومىلأمسعهخ لللمر ار اتم عرظ لوفلىلارهتال
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ل

ال  ت ةطلهاره لم كعالما اةرهلمهلتمكسةلألط لتمه  لفهلتمسففلو هكهللإ تماةةبلفف ل -6

ل تمعخلةالوةسةةرعهتمطلةللفعةةفلظ ة ر لمباشةةه لالنل هكةهلةضةةففللإ تمةةاتمهةةا لك ةةالةةةبل

 تمط ت لتم خهونلاس ا.

ل

ل
ل

ل

 

صةةللم فةةفلمع ةةللتمعخسةةللتمكبسةةهلو رتفرةةهل ةة لاةةعلن اةةةالاصةةللتمه سةةللو فتةةةالالأاضةةللأن -7

 تمصسف.

ل
ل

ل
 :المراجع

 

اق ل سةل ةأ سهل.2001تمةبارلجل رلقسهلوف سللفب  ل  س لولتمبا  لف   ,فبفل,فبفإ هت س ل-

لسةةاتمهرتفملفلةة  للتمبصةةه تمطبةةارلفلةةىلأشةةةارلنخسةةللتمر ةةهلتمعامسةةالاةةعلمعط ةةالتمبصةةه .مةلال

ل. 53-43ل:1للتمفف و14تم ةلفو

 

ل. مشتللتمعخسللشةه لتمفهر.1994تمبا ا,ما فلمع رول-

ل

 الضةس الوقاضةه الوتمةفةةفلاةعل رتفر ةالو ةعافراللنخلالتمر ةهلم1972تمبكه,فبفلتمةبارول-

لو ةار  ا. طفت .

الجرثةةةةةةا لون ةةةةةةللأشةةةةةةةارلتمعخسةةةةةةلللناجاةةةةةةاللتقرةةةةةةهت لطهة ةةةةةةهل1993تمسةةةةةةفسفد,ما فلول-

ل.20/1/1993-17تمفه سالتمسف  ةاللتم  لكال93 تم سه.ملخصاالنفو لتمعخسللتمثامثال فاه

ل

ل. ةللنخلرك.تمك 1997ف,ة  فل هلما فوتمعصل-

ل

ل.ل112-93لل.تمرشةسهلو ة سللتم فن:1972تم فنولإلن ا تم ف فلتمفه علل-

ل

مطبةارلتل ةأ سهلل.1986آ ةفلوفث ةانلتق ةفلتمطةا هولإ ةهت س مسهللقا  ,فبفلتمفهةهلفبفلهللا,ل-

لم  لكةاتل625-619نفو لتمعخسللتمثانسا.تمةه لتمثةانع:لإ فترتاو  ارلنخسللتمر ه.لأورتقفلىل

ل.ل1986تذتر/ل/6-3تمفه سهلتمسف  ةهل

ل


