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  نخلة التمر شجرة الصحراء
  

  إعداد
  عبد الباسط عودة إبراھيم. د . أ 

  إدارة الموارد النباتية/ رئيس برنامج النخيل 
  

  
  :الملخص 

هكتار من مساحة  573215تعد نخلة التمر أعظم شجرة منتجة للغذاء في المناطق الصحراوية ، وهي تغطي 
  .التمور العالمي  إنتاج إجماليمن %  70الوطن العربي ، الذي ينتج 

تؤدي هذه الشجرة دورًا كبيرًا في تلطيف الجو من الغبار والملوثات خاصة 
، كم أنها توفر الحماية الالزمة لنمو أشجار الفاكهة  CO2غاز الفحم 

وٕاثمارها، وللمحاصيل المختلفة التي تزرع معها ، إضافة إلى أهمية ثمارها 
  . كونها مصدر غذائي متكامل 

تؤمن شجرة النخيل . عديد من الصناعات على منتجاتها الثانوية وتعتمد ال
  .توازن واستقرار النظم البيئية في المناطق الجافة 

  
  :الكلمات المفتاحية 

  .، النظم الزراعية تقليل الغبارنخلة التمر ، الواحات ، النظم البيئية ، الزراعة التحتية ، 
  

Abstract 
Date palm tree is considered as the greatest productive tree in desert. It covers 
573215 ha of arid region, which produces 70%  from the total world date 
production. It plays an important role in weather conditioning and purifies the 
surrounding atmosphere from dust and pollutants especially CO2, and assures 
the required protection for the growth and productivity of other fruit trees and 
associated croups in addition to its fruits which is a complete food source and 
many industries depend on its byproducts. Palm tree assures the balance and 
stability of ecosystems in the dry and desert regions. 
 

Keywords: Date palm, oases ecosystems, intercropping, dust, farming  

systems.        
 

  : المقدمة 

 ،وكتـبهم ،مهشجرة مباركة عرفها العرب منذ القدم وورد ذكرها في تـراث  .Phoenix dactylifera Lنخلة التمر 
( وســميت فــي بعــض النصــوص األثريــة ) واحــاتعــروس ال(لهم فهــي شــجرة العــرب، ســيدة الشــجروأمثــا ،وأشــعارهم

  . ويقدر العرب ثروة المزارع أو الفالح بعدد أشجار نخيل التمر في أرضه  ) Tree of lifeشجرة الحياة 
 .حتـى فـي البيئـات الغدقـةو والقاحلـة  ،اويةلذا اهتموا بها كونها تتميز بالقدرة على النمو واإلنتاج في البيئات الصـحر 

تلـك  علـى التـأقلم مـع قـدرةولعبت دورًا كبيـرًا فـي المحافظـة علـى البيئـة ومكافحـة زحـف الصـحراء لمـا تتمتـع بـه مـن 
وأفقيًا في التربـة حتـى تصـل إلـى المنـاطق الرطبـة التـي تحصـل منهـا علـى  وتنتشر عموديافجذورها تمتد . البيئات 

مغطــاة بطبقــة شــمعية تكــون ) الخــوص (  هــامركبــة ريشــية ووريقاتتكــون ) الســعف (  هــاوراقوأ.ائيــة احتياجاتهــا الم
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 Induplicateمنطويــة بشــكل طــولي مــن منتصــفها مكونــة مــا يشــبه الــزورق ويكــون قعرهــا مواجهــًا للســماء وتســمى 
ة علــى الوريقــات بشــكل صــغيرة الحجــم غــائرة وموزعــ Stomata هــاثغور وتكــون  .النــتح -لتقليــل فقــد المــاء بــالتبخر

 .يقلل فقد الرطوبة حيث يكون عددها في السطح السفلي للوريقة أكثر من السطح العلوي 
 ،)فاكهـة الصـحراء ( وتعد نخلـة التمـر أعظـم شـجرة منتجـة للغـذاء فـي المنـاطق الصـحراوية حيـث تسـمى ثمارهـا   

مع الظروف المناسبة لتوطين السكان واستدامة  وهي تنتشر في الواحات العربية وتمثل العامل األساسي في التأقلم
بــل إن انتشــار الجــنس البشــري فــي المنــاطق الجافــة والقاحلــة مــن العــالم كــان سيصــبح محــدودًا لــوال هــذه  ،حيــاتهم
ألنهــا ال تمثــل مصــدر الغــذاء ذو الطاقــة العاليــة الــذي يمكــن تخزينــه ونقلــه إلــى مســافات ) نخلــة التمــر ( الشــجرة 

وعامــل التــوازن البيئــي واالقتصــادي  ،اء ، بــل هــي مصــدر الظــل والحمايــة مــن ريــاح الصــحراءطويلــة عبــر الصــحر 
  .) 1994منظمة األغذية والزراعة ،  (واالجتماعي لسكان الصحارى 

  
   
  
  

  

  
  

أحد وسائل مكافحة التصحر في العديد مـن تعد و  ،كما زرعت أشجار النخيل كمصدات للرياح على حواف المزارع
وتعطــي  ،Intercroppingأو تحتهــا ربيــة لكونهــا تــوفر الحمايــة لألشــجار والنباتــات التــي تــزرع معهــا األقطــار الع

ونخلـة  ) . 2004كعكـة ، ( تحمـي كـل مـا هـو تحتهـا ) شمسـية (   منظرًا إذا نظر إليها من األسفل وكأنها مظلـة
  . زراعي فيها، والعمود الفقري للنشاط الOasesالتمر كانت وال زالت أهم مكونات الواحات 

  
حيث تنمو تحت ظلها العديد من األنواع المختلفة مـن األشـجار المثمـرة ومحاصـيل الخضـروات واألعـالف ، وهـي 
المصدر الرئيسي لمعيشة أهل الواحات فمن تمرها يـأكلون، ومـن عصـيرها يشـربون، ومـن جـذوعها وجريـدها يبنـون 

رحومـة (ازلهم، ومـن التمـور القديمـة يعلفـون حيوانـاتهم بيوتهم، ومـن سـعفها يصـنعون سـاللهم وأطبـاقهم ومعـدات منـ
  ). 1998وخوالدية، 

  

ورغــم أهميــة النخلــة فــي حيــاة ســكان . الواحــات وشــكلت جــدارًا واقيــًا أمــام زحــف الصــحراء  تهــذه الشــجرة اســتدامبف
مــة الواحــات لكنهــا عانــت مــن اإلهمــال وعــدم االهتمــام وضــعف عمليــات الخدمــة حتــى أن األيــام المخصصــة لخد

السنة ولكـن رغـم ذلـك تّطـور نظـام الواحـات الجديـدة / يوم عمل /  0.3النخلة الواحدة في واحات المغرب قدرت بـ 
  ) .  1998شطو، (    كغيره من األنظمة الزراعية

 

  مناطق انتشار النخيل في الوطن العربي 

بـــي وهـــي النبـــات المناســـب بيئيـــًا تنتشـــر نخلـــة التمـــر علـــى امتـــداد الـــوطن العربـــي مـــن موريتانيـــا حتـــى الخلـــيج العر 
مــن مســاحة الــوطن العربــي وتبلــغ المســاحة المزروعــة بالنخيــل %  90للمنــاطق الجافــة وشــبه الجافــة التــي تشــغل 

  مليون طن، وهو ) 3(مليون نخلة ، تنتج ) 86(ويبلغ عدد أشجار النخيل في الوطن العربي  .هكتار 573215
 م  من إنتاج التمور في العال%  70ما يمثل 

   ). 1الجدول (  
 



www.iraqi-datepalms.net 2011 

 

Wa 3/ عبد الباسط . د: إعداد ) / النخلة شجرة الصحراء(مقلة علمية حول 

  
  :ويمكن تقسيم مناطق زراعة النخيل إلى 

 
  

 :مناطق الواحات  .1

ــا ، الجزائــر ، تــونس ، ليبيــا ، مصــر(وتمتــد عبــر الصــحراء العربيــة مــن  ، وتنتشــر فيهــا زراعــة )موريتاني
 .األصناف ذات الثمار نصف الجافة وبعض األصناف ذات الثمار الجافة 

 
 :المناطق الداخلية  .2

، وتنتشــــر فيهــــا زراعــــة )، الســــودان  مصــــر ، ليبيــــا ، الســــعودية ، عمــــان ، ســــوريا( لواقعــــة فــــي وهــــي ا
 .األصناف ذات الثمار الجافة 

 
 :المناطق الساحلية  .3

، وتـزرع فيهـا األصـناف )والخلـيج العربـي ،والبحـر األحمـر ،البحر األبيض المتوسـط(وتمتد على ضفاف 
  .ذات الثمار الرطبة ونصف الجافة 

 
 :ضفاف األنهار مناطق .4

، وتنتشــر فيهــا زراعــة أجــود أصــناف )وشــط العــرب  ،ودجلــة والفــرات ،النيــل (انهــار وتمتــد علــى ضــفاف
  .نخيل التمر 
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  وأنماط الزراعة ،وكمية إنتاج التمور ، وأعدادها، مساحة أشجار النخيل)  1( الجدول 

  في بعض األقطار العربية
  

  المساحة  الدولة 

  روعةالمز 

  )هكتار(

  عدد األشجار 

  شجرة 1000 

  اإلنتاج 

1000   

  طن

  أنماط   مناطق االنتشار الرئيسية

  الزراعة

/ الرشيدية / أقاليم رزازات   119  5000  44450  المغرب
  زيز/ أغادير 

  النظام المكثف -
  النظام المتسع -

تكانت / عصابة / واليات أدرار   23.4  1800  4751  موريتانيا
  .غربي والشرقي الحوضين ال/ 

  النظام المتسع  -
  نظام المستوى الواحد  -

/ نهر النيل / الواليات الشمالية   240  8080  66500  السودان
  شمال دارفور

  النظام المتسع -
  نظام المستوى الواحد  -
زراعة تحتية + أشجار فاكهة  [النظام المتسع  -
[ .  

ورقلة / رةبسك/ الوادي  [واليات   320  11670  78260  الجزائر
  . ]أدرار/ غرداية / 

  النظام المكثف -
زراعة النخيل على حواف ( المزارع الصغيرة  -
  ) .مزارع ال
  .نظام المستوى الواحد المزارع الحديثة،  -

الواحات الساحلية والواحات   81  4161  32520  تونس
  .الداخلية 

  )الواحات القديمة( النظام المكثف  -
  .الواحات الحديثة  نظام المستوى الواحد ، -

المملكة العربية 

  السعودية

  المنطقة الوسطى       648  12000  73000
  ]حائل / القصيم/ نجد  [

  المنطقة الشرقية     
واحة / القطيف/ االحساء  [

  عسير.  ]جبرين 

  النظام المكثف -
  زراعة مختلطة  -
  .مزارع الزراعة النخيل على حواف  -

  النظام المتسع -  الظاهرة/ الشرقية / الباطنة   281  8039  36000  سلطنة عمان
  النظام المكثف -
  .مزارع الزراعة النخيل على حواف  -

ديالى / كربالء / البصرة / بابل   555  16371  76400  العراق
  بغداد/ 

  النظام المكثف -
  النظام المتسع -
  .أشجار فاكهة + زراعة النخيل  -

واحات / لي الشريط الساح  140  7000  70000  ليبيا
المنطقة الوسطى والمنطقة 

  الجنوبية

  النظام المتسع -
  

  

ســات االقتصــادية للمعوقــات التــي تجابــه ة لألنظمــة الزراعيــة وتقيــيم المنعكأعــد هــذا الجــدول مــن الدراســات التحليليــ
 ).ليبيا  –عمان  –السعودية  –تونس  –الجزائر  –السودان  –موريتانيا  –المغرب ( في قطاع النخيل 
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  : تميز باألنماط الزراعية التاليةومما تقدم يتضح لنا أن أنظمة زراعة النخيل في الوطن العربي ت
 :النظام المكثف  .1

ــــه ثــــالث طبقــــات  ) مســــتويات ( وهــــذا النظــــام تتواجــــد في
  :زراعية هي 

 ]وتمثلــه أشــجار نخيــل التمــر  [المســتوى األول  -
. 

 . ]وتمثله األشجار المثمرة  [المستوى الثاني  -
 –وتمثلــــه الزراعــــة التحتيــــة  [لمســــتوى الثالــــث ا -

المحاصيل  –الخضروات  –محاصيل الحبوب 
 . ]العلفية  

 :النظام المتسع  .2

  :وتتواجد فيه طبقتين أو مستويين زراعيين هما           
 . ]وتمثله أشجار نخيل التمر  [المستوى األول  -
المحاصـيل  -الخضـروات  –بـوب محاصـيل الح –وتمثله الزراعـة التحتيـة  [المستوى الثاني  -

 . ]العلفية  
 :النظام األحادي .3

 .زراعة أشجار نخيل التمر فقط      
 :النظام المختلط  .4

 ).  األعالف  –الحبوب  –الخضروات ( الزراعة المختلطة لنخيل التمر واألشجار المثمرة والمحاصيل     

 :لزراعة على حواف المزارع ا .5

 .اح لحماية المحاصيل المختلفة زراعة النخيل كمصدات للري    
  

  األهمية البيئية لنخلة التمر

وبشـكل خـاص قـرب ملقـف  ،أظهرت الرسوم األثرية القديمة أن أشجار نخيل التمر زرعت مجـاورة للمبـاني السـكنية
وذرات  ،وتلطيفه حيث تعمل األوراق كمصفاة تعلق بها األتربة ،وتنقيته ،الهواء العلوي للمنزل لتقوم بتنظيف الهواء

الغبار إضـافة إلـى أن أوراق ألشـجره تـوفر غـاز األوكسـجين كأحـد نـواتج عمليـه التركيـب الضـوئي وتعمـل األشـجار 
  .على تنظيم الرطوبة والحرارة بالجو المحيط بها وتمتص الملوثات من الهواء

الحرارة والرطوبـة أي وفي ضوء ذلك فان الهواء الذي يمر على أشجار النخيل ويدخل الملقف يكون نظيفا ومعتدل 
  ومكيف للهواء ،أن دور األشجار ملطف

  

وذكــرت الدراســات أن الســتائر التــي كانــت تســتخدم فــي العصــور ألقديمــه علــى شــبابيك المســاكن تصــنع مــن ســعف 
النخيــل الــذي يوضــع علــى األبــواب والنوافــذ والشــبابيك وكانــت تــرش وترطــب بالمــاء فيمــر عليهــا الهــواء ويــدخل إلــى 

  .وتنقى من األتربة والغبار العالق به  ،ورطوبته ،تلطف درجه حرارتهتأن  المسكن بعد
وفــي بعــض الــدول زاد علــى ذلــك وضــع مروحــة كهربائيــة خــارج النافــذة ذات الســتارة المصــنوعة مــن ســعف النخيــل 

المســتعملة فــي وقتنــا   Air coolerوالمرطبــة بالمــاء لتــدفع الهــواء إلــى الــداخل وهــذه نفــس فكــرة مبــرده الهــواء 
  .الحاضر
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إلــى أن كميــه الغبــار المتجمعــة علــى أوراق نخيــل التمــر ) 1986 (، وأشــارت الدراســة التــي قــام بهــا قاســم وآخــرون
  ). 2الجدول (  المعبدةصنف الخالص تختلف حسب بعد ألشجره عن الشوارع والطرق الزراعية غير 

   
  نخيل التمر حسب بعد األشجار عن الطريقكمية الغبار المتجمعة على أوراق )  2(الجدول 

  

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

10 0.76 ª  

40 0.26b  

60 0.21b 

120  0.13c 
  

  ) P   >0.05( تشير األحرف المتشابهة إلى عدم وجود فرق معنوي 
  

   .لزراعية والشوارع غير المعبدةق احيث نالحظ تناقص كميه الغبار كلما ابتعدت األشجار عن الطر 
وجـود عالقـة موجبـه بـين كميـات الغبـار المتسـاقط علـى أشـجار نخيـل التمـر  إلى )2001( ،وأشار إبراهيم وآخرون

ــادة كميــه . ومنطقــة زراعــة النخيــل ،ودرجــة الحــرارة ،وســرعة الريــاح ،ألبصــرهفــي منطقــة  حيــث أظهــرت الدراســة زي
وفــي شــهر تمــوز بشــكل خــاص  .ب مقارنــة بمــوقعي الهارثــه وأبــي الخصــيبالغبــار المتســاقط فــي منطقــة شــط العــر 

  ).3الجدول ( حيث ترتفع درجه الحرارة وسرعة الرياح ولوحظ ارتفاع محتوى الغبار والرصاص خالل نفس الشهر 
  .كمية الغبار ومحتوى الرصاص خالل شهر تموز في مناطق أبي الخصيب والهارثة وشط العرب ) 3(الجدول 

  

  المنطقة  الشهر
  كميه الغبار المتساقط

  شهر\2م\غ

معدل تركيز الرصاص         

  غ/ميكر وغ

  تموز

 4.03c 0.89c  أبي الخصيب

 8.16b  1.96b  الهارثه

 8.53a 2.11a  شط العرب
  

  ) P   >0.05( تشير األحرف المتشابهة إلى عدم وجود فرق معنوي 
  

فــي منطقــة أبــي  للنخلــة الواحــدة كغــم) 36(ســة حيــث بلغــت كمــا لــوحظ انخفــاض إنتاجيــة األشــجار فــي مواقــع الدرا
وربما يعود السـبب فـي ذلـك إلـى تـراكم  .كغم في منطقة شط العرب)24(كغم في منطقة الهارثه و)32(الخصيب و

  .الغبار على األوراق وخفض كفاءتها في تصنيع المواد الغذائية
  .يض الغبار واألتربة وتنقية الجو وتلطيف الهواءومن الدراسات السابقة تظهر لنا أهمية شجرة النخيل في تخف

  أهمية النخيل في الزراعة التحتية

يمكن استغالل ارض بستان النخيل بزراعات بينيه كالمحاصيل الحقلية والخضروات واألشجار المثمـرة وهـذا يعتمـد 
األشـجار أو الفسـائل فـإذا  ونسبة األمالح وطريقة زراعة ،وارتفاع مستوى الماء األرضي ،على طبيعة تربة البستان

فــي الســنوات األولــى لكــي تســاهم هــذه  محاصــيل األعــالفكانــت ألتربــه وميــاه الــري مالحــة يمكــن زراعــة الشــعير و 
أشــــــجار الفاكهــــــة متســــــاقطة  أوالمحاصــــــيل فــــــي عمليــــــة استصــــــالح ألتربــــــه وبعــــــدها يمكــــــن زراعــــــة الخضــــــروات 

ويمكــن  .صــر عمرهــا مقارنــة مــع أشــجار الفاكهــة األخــرىلســرعة أثمارهــا وق )الخــوخ,األجــاص,الرمــان,العنــب(األوراق
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زراعة التفاح والكمثرى وال ينصح بزراعة المشمش لكبر حجم األشـجار وكثـرة تظليلهـا جميـع األشـجار التـي ذكـرت 
وبعـــد أن تصـــل أشـــجار النخيـــل عمـــر عشـــرة ســـنوات يمكـــن إزالـــة هـــذه  .تـــزرع مـــع الفســـائل مباشـــرة لالســـتفادة منهـــا

شجار الحمضـيات بأنواعهـا المختلفـة تحـت أشـجار النخيـل األشجار وزراعة أ
والمـــوز كمـــا هـــو جـــاري فـــي منـــاطق  ،)المـــانكو(وكـــذلك يمكـــن زراعـــة العنبـــة

 ،زراعــة النخيــل فــي العــراق حيــث تــوفر أشــجار النخيــل الحمايــة الــالزم لنمــو
  .وانتظامها ،ألزراعهوٕاثمار هذه األشجار مع مراعاة مسافات 

ـــة مـــن أشـــعة وال تـــزال أحـــد المهـــام ا ـــة التمـــر هـــي تـــوفير الحماي لرئيســـية لنخل

واألشــــجار المزروعــــة تحتهــــا وبصــــورة  ،الشــــمس والظــــل الكــــافي للمحاصــــيل
، وأشــعة تــوفر لهــا الحمايــة مــن بــرد الشــتاء خاصــة أشــجار الحمضــيات حيــث

وشدة الحر في الصيف كما تعمـل أشـجار النخيـل كمصـدات لكسـر  ،الشمس
الميكانيكيـــــة والفســـــيولوجية علـــــى األشـــــجار وتقليـــــل تأثيراتهـــــا  ،حـــــدة الريـــــاح

  ) . 1991مطر، ( المزروعة بين أشجار النخيل 
  

  :األهمية االقتصادية لنخلة التمر 

هـو نخلـة التمـر ، لـذا يجـب  المواجهـةيظهر لنا إن قضائنا وقدرنا األزليين هما التصحر والجفـاف ورهاننـا فـي هـذه 
ة الغذائيـة للتمـور كونهـا مصـدر غـذائي متكامـل يحقـق االكتفـاء الـذاتي التأكيد على التوعية الشاملة ، وعلى األهميـ

  :المخطط التاليلما تحويه من سكريات وفيتامينات وأمالح معدنية وكما في 
يضاف إلى ذلك أن كل ما في شجرة النخيـل مفيـد فهـي أحـد الركـائز األساسـية لالسـتقرار االقتصـادي واالجتمـاعي 

وأهمية منتجاتها فهي مصدر العديـد مـن الصـناعات التـي تعتمـد  ،وثبات أصلها ،في مناطق زراعتها لطول عمرها
  ) . 4الجدول (  ،على أجزائها المختلفة
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  بعض الصناعات المعتمدة على أجزاء نخلة التمر) 4(الجدول 
  

  الصناعات المعتمدة عليه  جزء النخلة

  ويستخدم للتدفئة / قنوات الري / طر القنا/ أعمدة المنازل / السقوف   الجذع

  .مصدات للرياح لحماية المزروعات / بناء العرايش والقمريات   السعف

المكـانس / المـراوح اليدويـة / القبعـات / سفرة الطعـام / الزنابيل / صناعة الحصران   الخوص
  .أكياس خزن التمر / 

  .قوارب الصيد / األثاث المنزلي / صناعة النوافذ   الجريد

  .وتنظيف أوعية الطعام / االستحمام /حشو األثاث والوسائد / الحبال   ليف النخلة

  .صناعة الحبال والمكانس   عذق التمر

  ن الصغيرةاعلف للحيوان ووقود لألفر   نوى التمر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقترح لنظام زراعي في المحميات والبيئة الصحراوية 

لحفاظ على المـوارد الطبيعيـة والتنـوع الحيـوي وتشـجيع زراعـة األنـواع النباتيـة لغرض تحقيق أهداف المحميات في ا
النباتـــات المالئمـــة للزراعـــة فـــي المحميـــات ) 2003(عيســـوي  ذات األهميـــة البيئيـــة والعائـــد االقتصـــادي فلقـــد اقتـــرح

  :وكما يلي  ،الطبيعية
ي الخفيف وتعتبر أحد المكونات والر  ،نباتات الحدائق وتشمل النباتات التي تعتمد على مياه األمطار -

ومقومـات تجعلهـا أكثـر  ،األساسية للتركيب النباتي فـي النظـام البيئـي الصـحراوي لمـا لهـا مـن صـفات
 .)نخيل التمر ، التين ، العنب (  وهي ،تكيفًا مع النظم البيئية الجافة

 .)اليانسون ، البابونج ، الخروع  حبة البركة ،( نباتات طبية وعطرية مثل  -
 .)ينا ، الهوهوبا ، التين الشوكي الكازور ( باتات الحماية واألسيجة مثل ن -

  .تحقيق أهداف المحميات البيئية واالقتصادية هو إن الغرض من زراعة هذه األنواع النباتية 
ويمكننــا تحديــد صــيغة لنظــام زراعــي خــاص بالبيئــة الصــحراوية مســتمد ممــا ورد ذكــره فــي القــرآن الكــريم عــن نخلــة 

  )  4( سورة الرعد اآلية حيث جاء في ، )  114( سورة من سوره البالغة )  17( حيث ورد ذكرها في  التمر
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والنخــــل ) (  11و  10( اآليــــة ) ق ( ، وفــــي ســــورة ) وفــــي األرض قطــــع متجــــاورات مــــن أعنــــاب وزرع ونخيــــل (
لك يمكن التفكير بإنشاء محميـات ومن ذ) باسقات لها طلع نضيد ، رزقًا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج 

أو مـــزارع فـــي البيئـــة الصـــحراوية للمحافظـــة علـــى األشـــجار والنباتـــات ألهميتهـــا فـــي تنقيـــة الجـــو وامتصـــاص ثـــاني 
  :أوكسيد الكربون وحماية التنوع الحيوي حيث يمكن أن يتكون النظام الزراعي المقترح من ثالثة مستويات هي 

 . ]ر أشجار نخيل التم [المستوى األول  -
 . ]األشجار المثمرة ، العنب ، التين ، الزيتون   [المستوى الثاني  -
ـــث  - الـــزرع وهـــو محاصـــيل الحبـــوب ، محاصـــيل األعـــالف ، الخضـــروات ، النباتـــات  [المســـتوى الثال

 . ]الطبية  
  :وهذا النظام يؤدي إلى 

كان هـذه المنـاطق تنوع اإلنتاج الزراعي للمناطق الصحراوية بما يؤمن حالة االكتفاء الذاتي لسـ .1
. 

 ،ومحاصـــيل مختلفـــة ،فاكهـــةأشـــجار و  ،تنـــوع الغطـــاء النبـــاتي فـــي المنطقـــة مـــن أشـــجار نخيـــل .2
 .وتتالءم مع الظروف البيئية  ،وجميعها ذات مردود اقتصادي

وتشــجيع الســكان علــى ممارســة  ،واليــد العاملــة حيــث يجــب توعيــة ،االســتغالل األمثــل لــألرض .3
 .هذه النباتات  الصناعات البسيطة المعتمدة على

 ،ويحـافظ علـى البيئـة ،التناسق الطبيعي لهـذه المسـتويات الزراعيـة يعطـي منظـرًا طبيعيـًا جمـيالً  .4
  والتنوع الحيوي 

  :المراجع 

تأثير تساقط الغبار على  .2001عبد الجبار جلوب حسن وعقيل عبود سهيمو  ,عبد الباسط عودة،إبراهيم �
-43):1(العدد) 14(مجلة البصرة للعلوم الزراعية المجلد .صرةأشجار نخيل التمر النامية في منطقة الب

53 .  
)  420(        زراعة النخيـل وٕانتاجـه ، مطبعـة جامعـة البصـرة ، . 1991مطر ، عبد األمير مهدي   �

  .صفحة
 .صفحة)  250( منتجات نخيل البلح ، دار نافع للطباعة ، .  1994منظمة األغذية والزراعة  �
جامعـة اإلمـارات العربيـة / نخيل التمـر فـي اإلمـارات العربيـة المتحـدة .  2004غني  كعكة ، وليد عبد ال �

  .صفحة )  227.( المتحدة ، الطبعة الثانية
تــأثير الغبــار علــى أوراق . 1986ميــر إبــراهيم آصــف وعثمــان احمــد الطــاهرو  ,عبــد العزيــز عبــد اهللا,قاســم �

-3 السـعودية العربيـةالمملكـة  625-619:الثاني الجزء.إصدارات ندوة النخيل الثانية.وثمار نخيل التمر
  . 1986/آذار /6

-6األيام الحقلية حول تقنيات اإلنتاج في نخيل التمـر ، مصـر  . 2001شبكة بحوث وتطوير النخيل   �
2  /4 /2001 .  

أثر المعوقات التقنية واالقتصادية واالجتماعية على إنتاج مـزارع الواحـات  . 1998  لعزيزشطو ، عبد ا �
 – 16مـراكش  –، المملكة المغربيـة  384 – 370 :مغربية ، إصدارات الندوة العلمية لبحوث النخيل ال

18  /2  /1998 .  
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ول الوراثيـــة النباتيـــة فـــي الواحـــات التونســـية بـــين صـــاأل. 1998رحومـــة ، عبـــد المجيـــد وعثمـــان خوالديـــة   �
 369 – 364: ميـــة لبحـــوث النخيـــل إصـــدارات النـــدوة العل: جـــراف الـــوراثي  المردوديـــة االقتصـــادية واالن

  . 1998/  2/ 18 – 16مراكش  –،المملكة المغربية 
المحميــات الطبيعيــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ودورهــا فــي  . 2003ولي  متــعيســوي ، محمــد محمــود  �

تشـــجيع االســـتثمار فـــي التنميـــة المســـتدامة وحمايـــة البيئـــة ، المـــؤتمر الـــدولي للتنميـــة الزراعيـــة المســـتدامة 
 10/  16 – 14المملكـة األردنيـة الهاشـمية   –عمـان  –،   368 – 359: لبيئة في الـوطن العربـي وا
 /2003 .  

  
  
  


