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 مخص الدراسة بالمغة العربيةمُ 
نتاج البمح في  إلى التعرؼىدفت الدراسة  الكضع الحالي لكاقع زراعة النخيؿ كا 

محافظات غزة، كالتعرؼ إلى األصناؼ المنتشرة كالكقكؼ عمى سمات كؿ صنؼ كخصائص 
نتاجية النخيؿ في محافظات غزة،  كؿ نكع، كما كىدفت إلى دراسة أثر الميناخ عمى تكزيع كا 

ثر الرعاية الحقمية مف رم كتسميد كحراثة كدراسة أثر كعبلقة الرعاية الفنية مف تقميـ كتمقيح، كأ
األىمية الغذائية ك أىمية النخيؿ مف الناحية االقتصادية،  الدراسة عمى إنتاج النخيؿ. كتناكلت

األىمية الجمالية كالخدماتية لزراعة النخيؿ كالصناعات  مناقشةكالعبلجية لثمار النخيؿ، كما تـ 
عرفة المشكبلت التي تكاجو زراعة النخيؿ، كأىـ التي تقـك عمى أجزاء النخمة المختمفة، كم

 األمراض كاآلفات التي تيصيب النخيؿ، كأىـ أساليب مكافحتيا.

 المنيج المحصكلي كالمنيج اإلقميميك التحميمي المنيج الكصفي الباحث في الدراسة  استخدـ
  .spssبرنامج  مف خبلؿمعالجة البيانات اإلحصائية ، إلى جانب كالمنيج السمككي

% مف مزارعي النخيؿ في 10مزارع بنسبة  200كتـ أخذ عينة عشكائية طبقية حجميا 
محافظات غزة الخمس، كتـ إجراء مجمكعة مف المقاببلت مع المتخصصيف في مجاؿ زراعة 

 النخيؿ.

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:

ثة أضعاؼ، كأف أعداد النخيؿ أف أعداد النخيؿ أكثر ممف ىك ميعمف عنو رسميان بحكالي ثبل -1
  .زديادالاإلى  ةآخذه بالتزايد عاـ بعد اآلخر، كبالتالي إجمالي إنتاج البمح يتجو بصفة عام

 ييزرع بمنطقة الدراسة أنكاع مختمفة مف النخيؿ، كلكف النكع السائد ىك "الحياني".   -2
اسب ميناخ المنطقة امكانية إدخاؿ بعض األصناؼ الجديدة ذات الصفات الممتازة، حيث يتن -3

 مع إدخاؿ ىذه األصناؼ.

 :كأىـ ما تكصي بو الدراسة ىك

كانتقاء األصناؼ الممتازة كاألصناؼ التي  توالعناية بأشجار النخيؿ كالتكسع في زراع -1
 كثار النخيؿ بالطرؽ الحديثة.اكالتكسع في تجكد في ميناخنا، 

 تسكيقيا.بؿ البحث في آليات دعـ منتجات النخيؿ المختمفة كفتح سي  -2
 ؿ الخطر األكبر عمى أشجار النخيؿ.فة سكسة النخيؿ كالتي تشكٌ آاإلسراع في مكافحة  -3

 الحمراء، خؼ الثمار، إكثار النخيؿ، الحياني. أصناؼ النخيؿ، سكسة النخيؿ المفتاحية:الكممات 
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Abstract 
 

     The study aimed to identify the present situation  of palm cultivation 

and production of the dates in Gaza governorates and to identify the 

different items and stand on the attributes of each category and the 

characteristics of each type, also aimed to study the climate impact on 

the distribution and productivity of palm trees in Gaza governorates and 

to study of the impact and the relationship of the technical care on 

pruning and pollinating and the impact of field care of irrigation and 

fertilization and tilling on the growth and production of palm. It also 

addressed the importance of the palm in economic terms, and to discuss 

about food and therapeutic importance of palm fruit, as well as the 

importance of aesthetics and service for the cultivation of palm and 

industries that are based on different parts of Palm, and to know the 

problems faced the date palm cultivation and development of proposals 

to solve them, and to know the most important diseases and pests that hit 

the palm , and the ways to control them. 

The Researcher in the study adopted a number of approaches which is 

descriptive, and crop,  analytical, at regional levels, as well as using 

some statistical programs )SPSS). 

The researcher used the stratified random samples, the 200 

questionnaires were distributed to the palm growers in the five 

provinces. and personal interviews and field visits to farmers and 

agricultural associations. 

The most important conclusion:  

1.growing palm trees in all the provinces of Gaza, the numbers and 

percentages vary from one province to another,  

2. the number of palm trees more than what is announced officially by 

about three-times .so, that the number of palm trees increase year after 

the years 

 3. the total production of palm tends to be a generally increasing  

different types of palm trees are growing in the area of the study, but 

the predominant type is "Hayani". 

The most important recommendation: 

1.  to take care of palm trees  

2. to select the excellent varieties and cultivars that fit in our climate 

3. to look in the different palm products support mechanisms, opening  

ways to market it 
Key words: varieties of palm, red palm weevil, sandals fruits, palm 

propagation, Hayani. 
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 ءُ اْ ىدَ إلِ اْ 
 
 

 إلى والدي العزيز والغالي إلى قمبي.. إلى والدتي نبع الحنان والمحبة..
لجميع اخوتي واخواتي و  إلى  ..الئيــــدقائي وزمــــع أصـــجمي ىــا 
 ..كل الباحثين عن العمم والمعرفة . إلى.والديأزوجتي و  إلى

 من كان لو فضل في مشواري التعميمي..و إلى اساتذتي 
 ة..ـــي انجاز ىذه الدراسـاعدني فــن ســـل مـــى كـإل

 ..الشيداء التي ارتقت في سبيل ا أرواح إلى
 ..أولئك األحرار الصامدين في المعتقالت إلى

 ..فمسطين الحبيبةو  األسيرةإلى القدس 
 

 هذا اجلهد املتىاضع..هدي أ ...ليهم مجيعاًإ

 .راجياً من املىىل عز وجل أن جيد القبىل والنجاح
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 وتقديرٌ شكٌر 

 
أَْى أَْعَوَل َصبلًِذب ﴿  َّ الَِذيَّ  َّ َعلَى  َّ  ًَّ ًَْعْوَج َعلَ ِصْعًٌِ أَْى أَْشُكَش ًِْعَوخََك الَّخًِ أَ ّْ حَْشَضبٍُ َسةِّ أَ

إًًِِّ ِهَي اْلُوْغلِِوٍيَ  َّ ٍَْك  ٌَّخًِ إًًِِّ حُْبُج إِلَ أَْصلِْخ لًِ فًِ ُرسِّ  [15]األحقاؼ:  .﴾ َّ
ا في ميزاف حسناتي كحسنات  والشكر  تعالى الذم كفقني ليذا العمؿ، جعم بدايةن 

الناس" أتقدـ بالشكر كانطبلقان مف قكؿ المصطفى "ال يشكر ا مف ال يشكر  المسمميف أجمعيف،
الذم تفضؿ باالشراؼ عمى ىذه الرسالة كالذم كاف لو ، الجزيؿ لمدكتكر/ كامؿ سالـ أبك ضاىر

إلى  تقديررشاد، كما كأتقدـ بالشكر كالا  ك  ولي مف نصح كتكجي والفضؿ بعد ا في ما قدم
 :استاذٌم الكريميف عضكٌم لجنة المناقشة كؿ مف

 .حفظو ا فكزم سعيد الجدبة       الدكتكر / 

 .حفظو ا ناصر محمكد عيد       الدكتكر / 

رشادات أثرت البحث، كأخرجتو في أفضؿ صكرة، فجزاىـ ا  عمى ما قدماه مف تكجييات ك 
سبلمية كخصكصان أعضاء الييئة إلكما كأتقدـ بالشكر كالعرفاف لمجامعة ا ا خير الجزاء،
 الجغرافيا.التدريسية في قسـ 

في إتماـ ىذه قدـ لي المساعدة إلى جميع مف كما كيطيب لي أف أتقدـ بالشكر الخالص 
الدكتكر: عبد الباسط ابراىيـ عكدة، كالدكتكر: االستاذ الرسالة ككاف عكنان لي كأخص بالذكر 

محمد الشيخ العيد، كاألخكة في كزارة الزراعة كأخص األستاذ: كماؿ عبلئي البيطار، كاألستاذ: 
 .وبك عكدة، كالميندس: كائؿ ثابت. لما قدمكه لي في إنجاز ىذا العمؿ عمى أفضؿ كجأ

، ككران بالمراجعة كالتدقيؽ المغكمكأتكجو بالشكر لؤلستاذ: حساـ األغا كالذم قاـ مش
 .كأخيران  سبحانو كتعالى عمى إتماـ ىذا العمؿكالن كالشكر أ

 الباحث 

 بالل عاشور األغا
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 مصطمحات الدراسة
 ىذا يككف أف كيمكف حقؿ، في كحده يزرع كاحد محصكؿ ىك :المنفرد المحصول -1

 .كىنا يعني حيازة النخيؿ فقط ؛الدائمة المؤقتة أك المحاصيؿ مف المحصكؿ

 بيا كثيفة شجرية مزرعة داخؿ يزرع الذم المؤقت فيك المحصكؿ :المقترنة المحاصيل-2
 .مستديمة محاصيؿ

 مؤقتة إما كىي بينيا، فيما مختمفة أكثر أك محصكليف عف عبارةىي : المختمطة لمحاصيلا -3
 ؛معنا كدائمة مؤقتة تككف دكف أف الرقعة، أك الحقؿ نفس في متزامنة كتنمك دائمة، أك
 يتحقؽ ال مما متكاصبلن ك  متتابعان  دخبلن  األرض لمالؾ يتيحاف يف النكعيف مف المحاصيؿكىذ

كيتبع األسمكب األكؿ أم  الفاكية أشجار مف معيف نكع عمى بستانو آخر يختصر لمالؾ
 .المحصكؿ المنفرد

تختمؼ أسماء كعدد مراحؿ نمك كنضج الثمار  :مراحل نمو وتطور ثمار نخمة التمر -4
باختبلؼ مناطؽ إنتاج التمكر إال أف الرأم السائد كاألكثر شيكعان في المراجع ىك استخداـ 

 :مراحؿ رئيسية كىياألسماء العراقية لمراحؿ نمك كتطكر الثمار مع تحديد بخمس 

تبدء ىذه المرحمة بعد حدكث األخصاب : Hababouk stage  كو بمرحمة الحبا  -أ
 .( اسابيع5 - 4كتستمر حتى بداية مرحمة الجمرم كيتراكح طكليا مف )

كىي مرحمة المكف األخضر لجميع األصناؼ  : Chimri or kimriمرحمة الجمري   -ب
 - 9كتطكر الثمار حيث يتراكح طكليا بيف  )كتعتبر أطكؿ مرحمة مف مراحؿ نمك 

 ( أسبكع حسب الصنؼ كعكامؿ المناخ.14

تتميز ىذه المرحمة بتحكؿ لكف جمد الثمر مف األخضر : Khalaal  مرحمة الخالل -ج 
كطكؿ ىذه ، قرمزم الى المكف المميز لمصنؼ الذم قد يككف اصفر اك احمر اك كردم

 أسابيع.( 5 -3المرحمة يتراكح مف )
في ىذه المرحمة تبدأ الثمار في النضج حيث يتحكؿ  :Rutab Stageمرحمة الرطب -د 

 ( أسابيع. 4 - 2لكف الثمار الى المكف البني أك األسكد، كطكؿ ىذه المرحمة يتراكح )

كىي مرحمة اكتماؿ نضج الثمار، كتفقد الثمار جزء  :Tamar Stageمرحمة التمر -ػ ه
 .%10% كقد تصؿ الى 25الى حكالي  مف الماء فتنخفض نسبة الرطكبة
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 الفصل األول:
 اإلطار العام لمدراسة

 :المقدمة : والً أ
و فائدة ككؿ جزء في النخمة لشجرة النخيؿ شجرة مباركة اختصيا ا بفضائؿ كثيرة، 

، باإلضافة إلى المكاد العديدة األخرل التي تيستخرج مف ثمار عظيمة، ثمارىا كجريدىا كساقيا
. فًثمارىا غنية بكؿ مقكمات الغذاء البلزمة لئلنساف، مف ماء كفيتامينات ة المختمفةكأجزاء النخم

ية، آكتابو العزيز في كاحد كعشريف كسكريات كغيره، كقد ذكر ا سبحانو كتعالى النخمة في 
الٌَّْخلَ  ﴿قاؿ تعالى َِب بَبِعقَبثٍ  َّ كذكرت في السينة في أكثر مف ، [10]ؽ:  ﴾ ذٌ ًٍَّضِ  طَْلعٌ  لّ

، (1)ا عميو كسمـ: )يا عائشة بيته ال تمر فيو جياع أىمو( ىحديث، قاؿ الرسكؿ صم 300
، باإلضافة إلى سيكلة زراعة النخيؿباإلضافة إلى أف ثمار النخيؿ متكفرة بكثرة كبأقؿ األسعار 

كتحمميا لمظركؼ المناخية القاسية، كعمر ىذه الشجرة الطكيؿ الذم يصؿ إلى عشرات السنيف، 
  .عمى النمك كتحمؿ التربة المالحة باإلضافة لقدرتيا

ائمة الخضرة ذكات . مف النباتات المعمرة دPhoenix dactylifera,Lكنخيؿ البمح 
. Palmaeالتي تنتمي إلى الرتبة   ،Palmaceae، ينتمي إلى العائمة النخيمية الفمقة الكاحدة

كالنخيؿ نبات أحادم الجنس ) ثنائي المسكف( حيت تكجد األزىار المذكرة عمى شجرة كالمؤنثة 
 عمى شجرة أخرل.

الػكطف العربػي مػف مكريتانيػا حتػى الخمػيج العربػي،  كتنتشػر زراعة النخيؿ عمػى امتداد
كىػي الشػجرة المناسػبة بيئيػان لممنػاطؽ الجافػة كشػبو الجافػة، كيبمغ عدد أشجار النخيؿ في الكطف 

% مف إنتاج  75مميكف طػف، كىػك مػا يمثؿ  7مميكف نخمة، تينتج أكثر مف  90العربي أكثر مف 
  (2)لـ،ا% مف جممة المساحة المزركعة في الع71كحكالي  ،التمكر في العالـ

  :مشكمة البحث: ثانياً 
 القطاع نمك في يساىـ أف شأنو مفكذلؾ  سنكيان، لبلزدياد مرشحة اإلنتاج كمية إف
ـ بإنشاء أكبر 2010عاـ  قامت كزارة الزراعة الفمسطينية كذلؾ بعد ما، كبير بشكؿ الزراعي

 ،"بيركحاء"في مشاتؿ  الؼ فسيمة (25)بزراعة حكالي  محافظات غزةمشاتؿ النخيؿ في منطقة 

                                                 

 .3819رقـ الحديث  :13/230مسمـ: صحيح مسمـ ( 1)
 .2011المكقع اإلخبػػػػارم، -العربية لمتنمية الزراعي ( جامعة الدكؿ العربية، المنظمة 2)
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ـ سكؼ 2020كمع نياية عاـ  الؼ فسيمة، (50) إلى سنكات خمس خبلؿ العدد سيصؿ حيث
 كبير جزء يككف كسكؼيصؿ عدد الفسائؿ المزركعة لحكالي ثبلث مبلييف فسيمة عمى األقؿ 

 .كعميو سيككف ىناؾ فائض ميتزايد كأسعار ميتدنية (1)، اإلنتاج طكر  بدأ قد منيا
 :مشكمة البحث في التساؤالت التالية ابرازوعميو يمكن 

 .ىؿ الظركؼ المناخية مبلئمة لزراعة النخيؿ في محافظات غزة -1

دخاؿ أصناؼ جديدة كمناسبة ذات جكدة عالية تستطيع مكاجية التمكر إىؿ يمكف  -2
 .الجيدة األصناؼالمستكردة ك 

 تسكيؽ المنتج لمخارج.يمكف ىؿ يمكف التكسع في زراعة النخيؿ في محافظات غزة كىؿ  -3

ما ىي الجدكل االقتصادية لزراعة النخيؿ في محافظات غزة، كىؿ يمكف زراعة محاصيؿ  -4
 أخرل معو.

 .ىؿ يمكف االستفادة مف الفائض المتزايد سنكيان   -5

 منتجات النخيؿ. عمىىؿ يمكف التكسع في الصناعات الغذائية المعتمدة  -6

 غزة. محافظاتالبمح في  إنتاجالنخيؿ في  أشجارمراض أما مدل تأثير   -7

 :فرضيات الدراسة: اً ثالث
 .غزة محافظاتيكجد اختبلؼ في التكزيع المكاني ألشجار النخيؿ في  -أ 

 .اإلنتاجيكجد عبلقة بيف عمميات الرعاية الفنية كخدمة أشجار النخيؿ، كزيادة كميات  -ب 

 .ىناؾ عبلقة بيف عدـ الرعاية الفنية لمنخمة، كزيادة نسبة اإلصابة باآلفات -ج 

 .اإلنتاجتعتبر أساليب الزراعة التقميدية المتبعة مبلئمة لممحافظة عمى جكدة ككمية  -ق 

 .غزة محافظاتفي  ممزارعجية قطاع النخيؿ، كمستكل الدخؿ لنتاابيف تطكر ك يكجد عبلقة  –ك 

 :منطقة الدراسة : رابعاً 
تقع منطقة الدراسة في الجزء الجنكبي الغربي مف فمسطيف، كتنحصر بيف دائرتي عرض 

( شرقان، كتقدر 5ى34ٍ.2) –( 0ى34ٍ.2( شماالن، كبيف خطي طكؿ )5ى31ٍ.4) –( 6ى31ٍ.1)
% مف مساحة فمسطيف التاريخية، كيحدىا مف 1,33تشكؿ تقريبان  ،2كـ 365بحكالي مساحتيا 

                                                 

 (.71قصة صمكد كمسير نجاح ) 2012-2006كزارة االعبلـ، الحككمة الفمسطينية  -( السمطة الفمسطينية1)
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الغرب البحر المتكسط، كما يحدىا مف الجنكب دكلة مصر، كيحدىا مف الشرؽ كالشماؿ 
  (1)ـ.1948فمسطيف المحتمة عاـ 

 غزة، شماؿ محافظة ، تتمثؿ فيكتتككف منطقة الدراسة مف خمس محافظات رئيسية
 .رفح كمحافظة خاف يكنس، ، كمحافظةدير البمح كمحافظة غزة، كمحافظة

 
 غزة""محافظات  - منطقة الدراسة :(1-1) شكل

 2014-فنيلطمس األا كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي،: المصدر

                                                 

 ـ.2011الفمسطيني،  لبلحصاء الجياز المركزم  (1)
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 :الحد الزماني لمدراسة: خامساً 
لمحافظات  يتمثؿ الحد الزماني ليذه الدراسة بمدم تكفر اإلحصائيات الزراعية كالمناخية

 – 1993الحصكؿ عمييا، حيث تتمثؿ في الفترة الكاقعة بيف عاـ  باحثغزة، كالتي استطاع ال
 ـ.2015

 :أىداف الدراسةسادسًا: 
نخيؿ  أشجارتعزيز زراعة ك  ىدفت الدراسة بصكرة رئيسية، إلى البحث في آليات دعـ

مف خبلؿ تحقيؽ مجمكعة  منتجاتو، كذلؾتكسع في زراعتو كفتح آفاؽ تسكيؽ البمح المحمي كال
 :مف األىداؼ أىميا

 .غزة محافظاتالنخيؿ في  ألشجار المكاني التكزيع إلىالتعرؼ  -1

 تحديد العكامؿ البيئية التي تساعد في تحسيف زراعة النخيؿ. -2

 .كاقع زراعة النخيؿ في محافظات غزة إلىالتعرؼ  -3

 كاقتراح التكصيات كالحمكؿ المناسبة. دراسة المشاكؿ كالصعكبات التي تكاجو قطاع النخيؿ -4

 النخيؿ الناتجة عف اآلفات، كطرؽ مكافحتيا. أشجارالتي تصيب  معرفو األخطار -5

 دراسة آفاؽ التسكيؽ كالتصدير لمنتجات النخيؿ في األسكاؽ المحمية كالخارجية. -6

المجتمع  عمىاشرة براز أىمية تشجيع المنتج المحمي لما لو مف فائدة اقتصادية كعائدات مبإ -7
 المحمي.

 .كاالقتصادية األخرل لمقطاعات الزراعية بالنسبة النخيؿ زراعة قطاع مساىمة حجـ إظيار -8

 :أىمية الدراسة: سابعاً 
عد ىذه الدراسة إضافة لممكتبة الفمسطينية حيث قمة الدراسات كالمراجع المتعمقة بمحصكؿ تي  -

 .كالمزارعيف كالمعنييف بالبيانات الميمة ليـكالتي سكؼ تزكد الباحثيف  النخيؿ،
ترتبط ىذه الدراسة بأىداؼ التنمية الزراعية كالتي تسعى الحككمة إلى تييئة عكامؿ  -

 .نجاحيا
رفع المستكل المعرفي لممزارعيف في فيـ المتطمبات الضركرية لزراعة النخيؿ في محافظات  -

 غزة.
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النيكض  مف خبلؿ التكصيات مف أجؿكضع النتائج أماـ المسئكليف التخاذ ما يمـز  -
 .كتطكير زراعة النخيؿ

تعد ىذه الدراسة ميمة لمطالب كذلؾ الىتمامو بالجغرافيا الزراعية كعممة في مجاؿ زراعة  -
 النخيؿ.

 :الدراسة مبررات: ثامناً 
اعتماد شريحة كاسعة مف السكاف عمى قطاع النخيؿ كحرفة أساسية كمصدر لمرزؽ، كلحؿ  - 1

 .البطالةمشكمة 

عمى كاقع زراعة النخيؿ، كتككف بمثابة مرجع لمف أراد  الضكء تيسمط التي لمدراساتة تكمم - 2
 .دراسة ىذا المكضكع أك أم مكضكع قريب مف الدراسة الحقان 

 .ستراتيجيااىتماـ كزارة الزراعة بمحصكؿ النخيؿ كاعتباره محصكؿ  - 3

النخيؿ في محافظات غزة" مف الناحية التطبيقية قمة الدراسات التي تناكلت مكضكع "زراعة  - 4
 كمف الناحية الجغرافية.

 
 منيج الدراسة : تاسعاً 

المنيج المحصكلي: كيستخدـ لدراسة محصكؿ النخيؿ كالتعرؼ عميو مف حيث طبيعتو  -أ
كمكطنو كتاريخ زراعتو كتطكر استخداماتو كتحديد العكامؿ الجغرافية األكثر تأثيران في 

 .كتغير المساحات المزركعة بأشجار النخيؿ في محافظات غزة, كتكزيعو يةإنتاج

مبلمحيا الجغرافية،  إلىالمنيج اإلقميمي: كيستخدـ في تحديد منطقة الدراسة كالتعرؼ  -ب
 .كمعرفة الظركؼ الطبيعية التي تيميز محافظات غزة عف المناطؽ األخرل

المكزعة كالجداكؿ الخاصة  االستبانةالمنيج التحميمي: كيستخدـ لتحميؿ البيانات الخاصة ب -ج
 .بالدراسة

دراسة األسس كالقكاعد الرئيسية التي تؤثر في اإلنتاج لكيستخدـ  :األصكلي المنيج -د
 أك بشريو  طبيعيةاالقتصادم سكاء كانت ىذه األسس 

عف طريؽ تطبيؽ المنيج  كالبيئةالعبلقات بيف األنساف  دراسةلكيستخدـ  :السمككي المنيج -ق
 المنيج يقدـ ثـ كمف السمككي، بالسبب المكانية النتيجة ربط إلى  ييدؼ كىك ،السمككي المكاني
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 في كيستخدـ الفراد،   لسمكؾ المكانية االنماط فيـ مف تزيد كاضحة تفسيرات لمجغرافيا السمككي
                                                              التسكيؽ. ظاىرات دراسة

 

 :مصادر الدراسة: عاشراً 
 :كىي لممعمكمات األساسية المصادر مف عدد عمى الدراسة تعتمد

العممية  كالدكريات كالمجبلت هكالدكتكرا الماجستير كرسائؿ الكتب تشمؿ :المكتبية المصادر -أ
 .كالتي تخدـ المكضكع بشكؿ مباشر أك غير مباشرمكضكعات عف شجرة النخيؿ،  تتضمف التي

الكزارات الفمسطينية  عف الصادرة كاإلحصائيات التقارير تشمؿ :الرسمية اإلصدارات -ب
 الزراعة، كالنشرات كاألبحاث الصادرة عف دائرة اإلحصاء المركزم. كخاصة كزارة

زراعييف كالميندسيف العامميف تشمؿ المقاببلت كاالستعانة بالمرشديف ال :الدراسة الميدانية -ج
زراعية مختمفة، لتخدـ  في مناطؽ المزارعيف عمى استمارات تكزيع في الزراعة، كأيضان 

البحث مف خبلؿ استطبلع أراء المزارعيف حكؿ المشاكؿ التي يكاجيكنيا كطرؽ الزراعة 
العناية المتبعة كالمساحة المزركعة كاألصناؼ المزركعة كاآلفات التي تصيبيا كطرؽ 

 .بأشجار النخيؿ

لجمع  محافظات غزة الخمس، كذلؾ مزارعي النخيؿ في عمىاستبانة  (200تكزيع ) حيث تـ
عدد الحيازات الزراعية  خبلؿ مف الدراسة مجتمع عينة تحديد تـ حيث الضركرية البيانات

 لسنةالجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني حيازة كفؽ بيانات  2000ألشجار النخيؿ كعددىا 
تكزيع االستبانة عمى المحافظات الخمس عمى كتـ ، %(10، كقدرت حجـ العينة ب)ـ2010

  :النحك التالي
 يوضح حجم العينة المأخوذة من عدد الحيازات :(1-1جدول)

 العينة عدد عدد الحيازات المحافظة
 50 501 شماؿ غزة

 57 570 غزة

 11 115 دير البمح

 40 458 خانيكنس

 94 943 رفح

 000 0003 محافظات غزة
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 :الدراسات السابقة: حادي عشر
 

 :ميةمالع الرسائل - أ

أثر الُمناخ عمى الزراعة في إقميم البطنان بميبيا _ دراسة في  .محمكد محمد ،المنفي – 1
جامعة القاىرة، كمعيد البحكث كالدراسات  .غير منشكرة رسالة ماجستير .الُمناخ التطبيقي

 ـ.2010العربية. 

كىذه الدراسة في الميناخ التطبيقي حاكؿ الباحث مف خبلليا معرفة أثر الميناخ عمى 
الزراعة في إقميـ البطناف، مف أجؿ التعرؼ عمى المحصكؿ الذم يتناسب مع تمؾ الظركؼ، 
كدراسة عنصر المطر لمتعرؼ عمى احتياجات المحاصيؿ الزراعية مف مياه الرم، كتحديد 

عة كاإلنتاج، كيحدد الميناخ نكعية المحاصيؿ الزراعية كمكاعيد زراعتيا، المكاعيد المثالية لمزرا
كمراحؿ نمكىا كنضجيا، كلمتقمبات الميناخية آثار سمبية عديدة عمى الزراعة، كبذلؾ يككف المناخ 

ثر ؤ عامؿ رئيسي في نجاح الزراعة أك فشميا، كمف ضمف ىذه األشجار التي درسيا الباحث كي
 النخيؿ كالذم تناكليا في الفصؿ الرابع مف الدراسة.شجرة  ،ناخبيا المي 

 :كأىـ ما أكصت بو الدراسة

االىتماـ بزراعة األشجار المثمرة المبلئمة لمظركؼ المناخية السائدة، كالتي لكحظ نجاح  -
 زراعتيا في مناطؽ متفرقة مف إقميـ الدراسة مثؿ الكركـ كالمكزيات، كأشجار النخيؿ.

إدخاؿ تقنيات متقدمة في عمميات الزراعة تضمف تحقيؽ أكبر إنتاج كبأقؿ استخدامان لممياه  -
 كاستخدامان لؤلسمدة. 

 يمكف استخداـ مياه الصرؼ الصحي بعد معالجتيا لرم ىذه األحزمة الخضراء. -

فقد كجد الباحث أف المحصكؿ الزراعي المحمي مف الرياح يزيد إنتاجو  ،نشاء حماياتإ -
 %.65مقدار يصؿ إلى ب

كضع خطط عممية سميمة لمقاكمة األمراض كاآلفات الزراعية، مع محاكلة عدـ استخداـ  -
المبيدات الحشرية التي تحتكم عمى مكاد كيماكية لما ليا مف أثر سمبي عمى البيئة، كالبحث 

 .ئيةعف طرؽ أخرل لمقاكمة تمؾ األمراض كاآلفات الحشرية، كالطرؽ البيكلكجية كالفيزيا
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الفاكية في محافظتي مطروح الُمناخ وأثره عمى محاصيل . ـ داكد صدقيىشا ،بدكل – 2
 .ـ2007 ،جامعة طنطا .غير منشكرة رسالة ماجستير .وأسيوط

بمنطقتي مطركح كأسيكط،  الفاكيةتناكلت الدراسة عناصر الميناخ المؤثرة في محاصيؿ 
فتحدثت عف اإلشعاع الشمسي مف حيث طكؿ مدة السطكع ككميتو كنكعو، كدرجات الحرارة 
الصغرل كالعظمى كاليكمية كالمدل الحرارم، ثـ تحدثت عف الرطكبة النسبية كالتبخر، كالمطر 

 كبعض خصائصو في منطقتي الدراسة، ثـ الرياح مف حيث سرعتيا كاتجاىيا.

الفصؿ الثالث كالخامس محاصيؿ الفاكية في منطقتي الدراسة، حيث  كدرست في
كضحت أنكاع كحجـ الفاكية كالعكامؿ المؤثرة فييا، كما تناكلت العبلقة بيف المناخ بعناصره 

نتاجية الشجرة مف نخيؿ البمح، كعبلقة الميناخ بأمراض نخيؿ البمح  .المختمفة كا 

 :بو الدراسة أكصتما  أىـك 

كؿ محصكؿ في النطاؽ المناخي المناسب لو، حتى إذا كانت العكامؿ األخرل يجب زراعة  −
مثؿ خصائص التربة ككفاءة الرم كالصرؼ كخصائص مياه الرم كغيرىا مف العكامؿ المؤثرة 
في نمكه غير مناسبة لو، إذ مف الممكف رفع كفاءة خصائص التربة أك الرم كغيره، كلكف 

 اخية.ليس مف الممكف تعديؿ الظركؼ المن

العنب( في  –البمح الرَّطب  –ضركرة كضع برنامج لمتكسع في زراعة محاصيؿ )الزيتكف  −
شماؿ منطقة الدراسة، حيث أف الظركؼ المناخية مثالية لزراعة ىذه المحاصيؿ بالتحديد كما 
 أف محاصيؿ التيف كالزيتكف كالبمح يمكنيا أف تنمك عمى أقؿ القميؿ مف الماء، المزركعة بو. 

دعـ التصنيع الزراعي في منطقتي الدراسة كخاصة تصنيع التمكر كحؿ المشكبلت التي   −
 .تكاجو ىذه العممية

رسالة  الحدود الُمناخية لزراعة أشجار النخيل والزيتون في العراق. .نسريف ،عبد ا –3
 ـ.2009 ،جامعة بغداد، غير منشكرة دكتكراه

الميناخ كالزراعة، فتحدثت عف محاصيؿ غذائية تناكلت الدراسة العبلقة بيف عناصر 
ميمة مثؿ النخيؿ كالزيتكف،  فتحدثت عف اإلشعاع الشمسي، كدرجات الحرارة الدنيا كالعميا التي 

تختمؼ أصناؼ النخيؿ في درجة  تتحمميا شجرة النخيؿ، ثـ تحدثت عف الرطكبة األمطار حيث
الرطكبة كاألمطار كأصناؼ متكسطة التحمؿ  ت أصناؼ تتحمؿدٍ دٌ عى تحمميا لمرطكبة كاألمطار، فى 

 .كأصناؼ قميمة التحمؿ
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ألضرار التي تتعرض ليا ككما تناكلت الدراسة في الفصؿ األكؿ كالثاني مف الدراسة ا
تتمثؿ ىذه األضرار بتساقط األزىار كالثمار كمكت األشجار بفعؿ عكامؿ المناخ النخمة، ك 

كلـ ييعتنا بيا، كما تناكلت عبلقة الميناخ بأمراض نخيؿ القاسية في حاؿ تركت خبلؿ ىذه الفترة 
 .البمح

ـ شتاءن، كلكف ليس  ٍ 5-تتحمؿ النخمة مف البرد ما يساكم  أفيمكف  كتكصمت إلى أنو
، كأف ىناؾ فرؽ بيف درجات الحرارة تتحمؿ ذلؾ بصكرة دائمة أفالنخمة تستطيع  أفمعنى ذلؾ 

 أفك درجات الحرارية المبلئمة لبقاء النبات بخضرتو، المطمكبة لنمك كنضج الثمار كبيف تمؾ ال
-25النخيؿ ال تنجح إال في المناطؽ التي تتراكح نسبة الرطكبة فييا بيف  أصناؼثمار بعض 

%، كعميو فإف الرطكبة 60%، في حيف تتطمب أصناؼ أخرل رطكبة تزيد نسبتيا عف 40
 .نطاؽ تجارمية التمكر عمى إنتاجمف انتشار  اكاألمطار يمكف أف ييحد

 :أىـ ما أكصت بو الدراسة

 .عمى مسافات مناسبة لتستفيد بأكبر كـ مف ضكء الشمسيجب زراعة النخيؿ  -

 .ـ ٍ 38- ـ 32 ف درجة الحرارة تتراكح ما بيفكيفضؿ إجراء الغرس ألشجار النخيؿ حينما تكك  -

 .خاصة في الخريؼيجب حماية الفسائؿ الحديثة الغرس بإحاطتيا بمكاد عازلة لتجنب مكتيا  -

 التي يككف فيو الجك خاليان مف األمطار. يككف التمقيح خبلؿ األياـ أف -

 العذكؽ بأغطية أك أكياس. ىلحماية ثمار النخيؿ مف األمطار تغط  -

مسح مرض تعفن القمة النامية في النخيل المتسبب عن الفطر  .عبد العظيـ ,العيداني -4
 .ـ2005.جامعة البصرة ،غير منشكرة رسالة ماجستير .وكيميائياً  احيائياً  ومكافحتو البصرة في

تناكلت الدراسة التي أجريت لدراسة نسبة اإلصابة بمرض تعفف القمة النامية عمى 
أصناؼ مختمفة مف النخيؿ في محافظة البصرة، كمدل االصابة التي يتركيا الفطر عمى النخيؿ 

كطرؽ مكافحتيا، حيث ذكرت الدراسة أف آفات كبعض العكامؿ المؤثرة عمى نسبة اإلصابة 
 .آفة 280النخيؿ تقدر بأكثر مف 

كقد تكصمت الدراسة بأف ىذا المرض ينتشر في البساتيف الميممة كذات الممكحة العالية، 
كما أف الجك الحار كالرطب المصحكب بالرياح يشجع عمى العدكل، كما ينتشر المرض نتيجة 

يذا المرض، كأيضان نتيجة عدـ رش الفسائؿ بالمبيدات الضركرية لزراعة فسائؿ مصابة أصبلن ب
كأيضان تختمؼ اإلصابات في  كالسريعة كعدـ تطيير اآلالت المستعممة في النخيؿ بالمبيدات،



 

11 

أشجار النخيؿ باختبلؼ أنكاعيا حيث أعمى نسبة لئلصابة كانت في صنؼ الساير كالحبلكم 
بعض الدكؿ التي ظير فييا ىذا المرض كطرؽ كأقميا في صنؼ اًلبرحى، كما تحدثت عف 

 .مكافحو ىذه الدكؿ لممرض، كـ تحدثت عف العبلمات التي تحدث عمى النخمة المصابة

 :كأىـ ما أكصت بو الدراسة

استخداـ طرؽ الحقف بالمبيد في جذع النخمة أفضؿ مف الرش أك كضعو في ماء السقي،  -
استخداـ أنكاع محددة مف المبيدات دكف حيث تككف النتيجة أسرع كأكفر، كما كأكصت ب

 .غيرىا

تحميل اقتصادي لتكاليف إنتاج تمور السكري في منطقة . محمد بف عبدا ,العميكم - 5
 ـ.2004جامعة الممؾ سعكد.  غير منشكرة، رسالة ماجستير .القصيم

تناكلت ىذه الدراسة في الفصؿ الثالث دراسة مزارع النخيؿ في منطقة القصيـ كذلؾ 
الىتماـ مزارعي القصيـ بزراعة النخيؿ مع التركيز عمى األصناؼ الجيدة كخاصة أف منطقة 
القصيـ ىي الثانية مف حيث عدد أشجار النخيؿ عمى مستكل مناطؽ السعكدية، حيث بمغ عدد 

 أشجار النخيؿ أكثر مف ثبلثة مبلييف شجرة.

 :ما تكصمت إليو الدراسة أىـ
التي تحقؽ ك بالجكدة كالنكعية  االىتماـعمى الكـ دكف  كاركز يي نتجي التمكر مف مي  كثير أف -

يرجع ذلؾ إلى عدـ تكفر ك عكائد مجزية ليـ كتمكنيـ مف القدرة عمى المنافسة الخارجية، 
معمكمات كافية لدييـ عف تكاليؼ اإلنتاج، كخاصة األصناؼ الجيدة مثؿ نكع السكرم، 

 اإلنتاجية ليا. كيرجع أيضان إلى عدـ تكفر شركط رفع الكفاءة 
الجيدة مف التمر كفي إطار األنماط االستيبلكية السائدة في المممكة، كارتفاع أسعار األنكاع  -

 .البرحي كالخبلص، فقد اتجو كثير مف المزارعيف إلى زراعة تمؾ األصناؼمثؿ السكرم ك 
متكسط  أف المكاطف السعكدم يعتبر التمكر مصدران رئيسيان مف مصادر الغذاء، فقد بمغ -

 .كجـ، كىك أكبر المعدالت في العالـ 34,8استيبلؾ الفرد السعكدم مف التمكر
 :كأىـ ما أكصت بو الدراسة

 .زيادة استخداـ نظاـ الرم الحديث في زراعة النخيؿ كذلؾ لتكفير المياه عمىالتأكيد  -
 األىمية االقتصادية لمنطقة القصيـ كخاصة في إنتاج التمكر بصفة عامة. عمىالتأكيد  -
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 Chalara paradoxa تدىور النخيل المتسبب عن الفطر .فائز صاحب ,غالي - 6
 .ـ2001جامعة المثنى، العراؽ.  ،رسالة دكتكراه. ظروف اإلصابة والمقاومة

  Chalara paradoxa تناكلت الدراسة مرض تدىكر النخيؿ المتسبب عف الفطر
الكشؼ عف الظركؼ كالعكامؿ الميييأة لئلصابة كالتعرؼ عمى المبيدات كأسمكب المكافحة ك

 .المرض ىذا المبلئمة ضد

 :أىـ ما تكصمت إليو الدراسة
أف ىناؾ عبلقة طردية بيف نسب النخيؿ المتدىكر كممكحة كقاعدية التربة كمستكل الماء  -

األرضي كشدة اإلصابة بالحفارات كتقدـ عمر النخيؿ كدرجة إىماؿ النخيؿ، كما ظير بأف 
لمتدىكر، في حيف كاف البريف كالبرحي أقميا  استجابةن صنؼ الحبلكم كالساير أكثر األصناؼ 

 .ة بالمرضاستجابةن لئلصاب
كأظيرت نتائج الدراسة بأف أفضؿ مكعد لحدكث اإلصابة كتطكر المرض كانت في أشير  -

الصيؼ، كأف سرعة تطكر المرض قد تتكقؼ تمامان في بعض أشير الشتاء إذ تصؿ إلى 
 .الصفر

 :كأىـ ما أكصت بو الدراسة

 .كف غيرىافيما يختص بالمكافحة الكيميائية فقد أكصت باستخداـ بعض المبيدات د -

النخيؿ كاقتصار  خدمة أثناء الجركح إحداث مف اإلمكاف قدر كالتقميؿ النخيؿ بخدمة االىتماـ -
 كقائية ذلؾ بمكافحة يسبؽ أف عمى الشتاء فصؿ خبلؿ كالتشذيب التنظيؼ عمميات إجراء
 .التنظيؼ قبؿ مباشرة

اإلمكاف عمى  قدر تعتمد كأف جديدة بفسائؿ بالعمر المتقدمة أشجار النخيؿ بإخبلؼ المباشرة -
  .بالمرض المكبكءة المناطؽ االستجابة الضعيفة لممرض في األصناؼ ذات

 :المنشورة األبحاث - ب
غزة _ الواقع  قطاع في النخيل منتجات عمى القائمة الصناعات .بشير عبد المجيد ,قفة - 1

 (.2ع) (.22ـ)الجامعة اإلسبلمية،  مجمة الدراسات االقتصادية كاإلدارية، .والطموح
 .ـ2014
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أشجار  عمى القائمة الصناعات مف العديد إقامة إمكانية مدل عمى التعرؼ البحث ىدؼ
 الريطبك  البمح ثمار في كبير فائض كجكد ظؿ في كخاصة غزة، محافظات منطقة في النخيؿ

  .ىذه المنطقة في
 منتجات عمى القائمة الصناعات مف العديد إلنشاء إمكانية كجكد البحث إلى خميص كقد
 .أخرل صناعات أك غذائية صناعات كانت سكاء غزة محافظات النخيؿ في
 بأشجار باالىتماـ الفمسطينية الزراعة كزارة دكر تعزيز بضركرة البحث ىأكص كقد

 عمى القائمة الصناعات دعـ في الفمسطيني الكطني االقتصاد كزارة دكر النخيؿ، كتعزيز
 مف لمعديد باإلضافة الكاردات إحبلؿ سياسة تطبيؽ طريؽ عف النخيؿ كحمايتيا منتجات

  .الميمة األخرل التكصيات
نتاج لزراعة ناخيةالمُ  الحدود .سكر انتصار خيكف، - 2 مجمة  .واسط محافظة في النخيل وا 

 ـ.2013 (.14ع) .جامعة ذم قار .كمية التربية

كقد  .ثمار النخيؿ إنتاج عمىمدل قكة تأثير العكامؿ المناخية  إلىىدؼ البحث التعرؼ 
أشجار النخيؿ كنظران  إنتاجية كمتكسط المناخية العناصر بيف العبلقة قكة خميص البحث إلى مدل

 أشجار لدكر الحرارة كتأثيرىا المميز عمى أشجار النخيؿ تـ إيجاد أقاليـ الميبلئىمة الميناخية لزارعة
 بجنكب المبلئمة كتتمثؿ عالية أقاليـ ىناؾ المعيارية، فكانت الحرارة أقاليـ كفؽ النخيؿ

 غرب كشماؿ كسط كىك النخيؿ أشجار لزراعة الجيدة المناخية المبلئمة قميـا  ك  المحافظة،
قميـ  مف كؿ اإلقميـ ىذا يضـك  أشجار النخيؿ لزارعة المناخية المتكسطة المبلئمة المحافظة، كا 

 .المحافظة كشرؽ كسط

دخاؿ  استيراد عمى كقد أكصى البحث بالعمؿ  بما النخيؿ أشجار مف جديدة أصناؼ كا 
 باألمراض إصابتيا لمنع النخيؿ بأشجار العناية مستمزمات العراؽ كتكفير كبيئة مناخ يبلئـ

 .كالحشرات
 .الخصائص الجغرافية لزراعة أشجار النخيل في قضاء عين تمر .سمميعبد الرازؽ،  – 3

 ـ.2007 (.2. ع)جامعو كرببلء .العممية المجمة
كقد تناكؿ ىذا البحث الخصائص الجغرافية لزراعة أشجار النخيؿ في قضاء عيف التمر 

 .الذم يقع جنكب غرب كرببلء
كقد خمص البحث إلى أنو يكجد عبلقة بيف الخصائص الجغرافية في المنطقة كزراعة 

نتاجية  .المزارعيف بالنخيؿأشجار النخيؿ، بجانب االىتماـ مف قبؿ  كا 
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نمو  في الكيميائية األسمدة من متوازنة نسب اضافة تأثير .ابتياج حنظؿ, التميمي - 4
 ـ.2012(. 48. ع)جامعو البصرة.البصرة أبحاث مجمة .البرحي التمر صنف نخيل فسائل

 األسمدة بعض تأثير معرفة بيدؼ البصرة بساتيف محافظة أحد في الدارسة أيجريت
 الثبلثي كبأعماؽ فكسفات السكبر كسماد النيتركجيف عنصر لتجييزا" اليكري "كىيالكيميائية 

 .البرحي صنؼ التمر نخيؿ نمك فسائؿ صفات بعض في  مختمفة مختمفة  كبنسب
 الدراسة قيد الفسائؿ نمك زيادة األسمدة الكيميائية أدل إلى ضافةإ أف النتائج أظيرت

  .بالفسائؿ األخرل مقارنة
دراسة جغرافية لواقع زراعة النخيل في قضاء  .محمد رمضاف محمد, عصاـ ,المعبكدعبد  – 5

 .ـ2007 (.44. ع)جامعة البصرة .مجمة آداب البصرة .الخصيب
ىدفت إلى دراسة أفضؿ السبؿ كالطرؽ لزراعة فسائؿ النخيؿ ذات الجكدة العالية، كمف 

باإلضافة إلى طرؽ الرعاية السميمة ىذه السبؿ انتخاب فسائؿ جيدة مف أميات ذات نكعية جيدة 
 .في اإلنبات

أظيرت النتائج أف لمعناية بالنخيؿ كريو كاختيار أصناؼ قكية لو تأثير قكم عمى كفاءة 
نتاج النخيؿ في المستقبؿ كما أظيرت أف الرعاية لمنخمة األـ قبؿ فصؿ الفسائؿ لو دكر ميـ  كا 
في نكعية الفسائؿ المخمكعة، كما أكصت برعاية النخيؿ بعد الزراعة لمدة طكيمة كذلؾ مف أجؿ 

 .في المستقبؿ اإلنتاجنكعية  تحسيف

 بالفطر التمر لإلصابة نخيل من مختمفة أصناف حساسية. الرزاؽ عبد محمد, حميد -6
 (.2. ع)البصرة ةجامع .التمر نخمة ألبحاث البصرة مجمة .الطمع خياس لمرض المسبب
 ـ.2005
 لئلصابة التمر نخيؿ أصناؼ بعض حساسية لتحديد  البصرة في الدراسة ىذه نيفذت

 التمر. نخيؿ مف مختمفة أصناؼ بيف النخيؿ" طمع "خياس بمرض
في  ،يالغنام الذكرم الصنؼ لئلصابة عمى نسبة أعمى سجمت أف ككانت النتائج قد

 طمع خياس بمرض اإلصابات أكثر ككف سبب يعكد البرحي، صنؼ مع األقؿ نسبة كانت حيف
 الكربكىيدراتية المكاد مف عالية نسبة عمى كالحبلكم الحتكائيا الساير أصناؼ في تحدث النخيؿ
كصت بتكثيؼ عمميات أ. ك يساعد عمى انتشار الفطر هكالذم بدكر  األخرل األصناؼ مع مقارنة

 المكافحة بالرش كتشجيع زراعة أصناؼ مقاكمة لممرض الناتج عف الفطر. 
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 نظر وجية من العراق في الجوية المكافحة كفاءة .محمكد شكر ىدل, النعيمي - 7
 ـ. 2002 .(3. ع)المجمة العممية العراقية .النخيل وزراع المسؤولين
 حشرة لمكافحة العراؽ في الجكية المكافحة كفاءة مستكل عمى التعرؼ البحث استيدؼ

 خبلؿ مف النخيؿ المسؤكليف الزراعييف كزراع نظر كجية ـ مف2000 لعاـ النخيؿ" دكباس"
 جرت الذم كالمكعد الجكية المكافحة كفاءة بمستكل كالمسؤكليفالنخيؿ  اعرٌ زي  آراء بيف المقارنة

الجكية أك  المكافحة في المفضمة كالطريقة المفضؿ لممكافحة كالمكعد الجكية المكافحة فيو
تشابو الرش كالمكافحة  تف نتائج الرش بالطائراأ، كخمصت البدائية الطرؽ باستخداـ المكافحة

 بمادة النخيؿ جذكع حقف تقنية استخداـ عمى ىك الحث كأىـ ما أكصى بو البحث  رضية.ألا
 الكيمائية، كالحفاظ بالمبيدات التمكث عمى السيطرة أجؿ مف بالطائرات الرش بدالن مف  "اإلكتارا"

 في المستخدمة الحشرية بالمبيدات التسمـ اإلصابة بحكادث مف الريفية البيئة سبلمة عمى
 .مف االندثار الزراعية لآلفات الحيكية ءاألعدا عمى الجكية، كالحفاظ المكافحة

 .مجمة النخمة العراقية .االستثمار في مشاريع إعادة تدوير مخمفات النخيل. فكاد ،منصكر – 8
 .ـ 2010

ييدؼ إلى استغبلؿ ميخمفات النخيؿ كاألخشاب لممحافظة عمى البيئة كاالستثمار 
ككانت النتائج أشارت إلى إمكانية معاكدة تدكير المخمفات كادخاليا في صناعة أكثر  ،االقتصادم

، مف ستة خامات ضركرية، باإلضافة إلى التكفير المادم الكبير العائد مف تمؾ المخمفات المدكرة
 .كأكصى بزيادة استخداـ مخمفات النخيؿ في الصناعات الحديثة كالبديمة عف االخشاب التقميدية

 ة الدراسات السابقة:خالص
تناكلت الدراسات السابقة العديد مف المكضكعات التي ليا عبلقة بمشكمة الدراسة، كمف 

 أىـ المباحث التي ناقشتيا:

عناصر الميناخ المؤثرة في نمك أشجار النخيؿ كتأثير ىذه العكامؿ عمى كمية كنكعية 
كاألضرار التي تتعرض ليا النخمة، كما تناكلت عبلقة الميناخ بأمراض  ،في ىذه الدكؿ اإلنتاج

 منتجات عمى القائمة الصناعات مف العديد إقامة إمكانية مدل إلىنخيؿ البمح، كالتعرؼ 
النخيؿ مثؿ صناعة  مخمفات أشجار القائمة عمى الصناعات مف العديد إنشاء النخيؿ، كامكانية

رت أف النخيؿ يصاب بالعديد مف اآلفات كاألمراض، األعبلؼ كصناعة األخشاب، كذك
كأكضحت مدل الضرر التي تتركو ىذه اآلفات عمى النخيؿ، كبعض العكامؿ المؤثرة عمى نسبة 
اإلصابة كطرؽ مكافحتيا، كدراسة أفضؿ السبؿ كالطرؽ لزراعة فسائؿ كأشجار النخيؿ ذات 
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مية ليذه االشجار مف حيث الرم كالتسميد كخؼ الجكدة العالية ككيفية الرعاية الفنية كالرعاية الحق
 .الثمار كالتمقيح

مف أجؿ تحسيف تباع أفضؿ الطرؽ في الرعاية الفنية كالحقمية اكخميصت أغمبية الدراسات إلى 
 .نكعية اإلنتاج في المستقبؿ

 :تمؾ الدراسات بو كأىـ ما أكصت

 الفنية كالناحية الحقمية.تباع الطرؽ العممية في خدمة أشجار النخيؿ مف الناحية ا -

كضع خطط عممية سميمة لمقاكمة األمراض كاآلفات الزراعية، مع محاكلة عدـ استخداـ  -
المبيدات الحشرية التي تحتكم عمى مكاد كيماكية لما ليا مف أثر سمبي عمى البيئة، كالبحث عف 

لفيزيائية كي ال تقتؿ طرؽ أخرل لمقاكمة تمؾ األمراض كاآلفات الحشرية، كالطرؽ البيكلكجية كا
 المفترسات الطبيعية ليذه اآلفات.

 يمكف استخداـ المياه العادمة بعد معالجتيا لرم ىذه األحزمة الخضراء. -

 .إدخاؿ تقنيات متقدمة في عمميات الزراعة تضمف تحقيؽ أكبر عائد مف اإلنتاج -

 زيادة استخداـ نظـ الرم الحديثة في زراعة النخيؿ كذلؾ لتكفير المياه. عمىالتأكيد  -

 اتباع الطرؽ الحديثة في فرز كتعبئة كحفظ ثمار النخيؿ. -
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 :الثانيالفصل 
 النخيل لزراعة الراىنة األوضاع
 محافظات غزة في

 المبحث األول / الصفات المورفولوجية لشجرة النخيل
 .المجمكع الجذرم - كالن أ            
  .المجمكع الخضرم -ثانيان             
  .المجمكع الزىرم كالثمرم -ثالثان             

 المبحث الثاني / أىم أصناف النخيل المنتشرة, ومواصفاتيا
 .)مجمكعة األصناؼ الطرية ) الرطبة  -كالن أ            

   .مجمكعة األصناؼ النصؼ رطبة ) شبو الجافة ( -ثانيان             
 .مجمكعة األصناؼ الجافة -ثالثان             

 لألراضي المزروعة بنخيل البمح  الجغرافي التوزيع المبحث الثالث /
 .الكاقع الزراعي ألشجار النخيؿ  -كالن أ           
 .شجار النخيؿأتطكر مساحة   -ثانيان            
  .نتاج البمح كاإلنتاجيةإتطكر   -ثالثان            

 / أىمية زراعة النخيل في محافظات غزة المبحث الرابع 
  .الناحية االقتصادية  -كالن أ           

         .الناحية الغذائية  -ثانيان            

 .الناحية الجمالية  -ثالثان            

 الناحية الخدماتية  -رابعان            
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 الفصل الثاني
 محافظات غزة في النخيل لزراعة الراىنة األوضاع

 لمنخيؿ، األصمي المكطف ييعد لذا العربي بالكطف تاريخيان النخيؿ  زراعةرتبطت ا
 البحريف ىي المكطف األصمي التي نشأت فيو شجرة النخيؿ، كمنوك الخميج العربي  ةصاكبخ

كزراعة النخيؿ قديمة جدان كتعكد إلى   (1)،لزراعتيا المبلئـ الجك ذات المناطؽ جميع إلى انتقمت
أكثر مف عشرة آالؼ سنة، كقد أدخؿ العرب زراعة النخيؿ إلى األندلس في القرنيف السابع 

ـ عف طريؽ الفسائؿ التي نيقمت 1900كالثامف الميبلدم ثـ انتشرت عمى مدل كاسع بعد عاـ 
 (2)مف العراؽ كتكنس كالجزائر. 

، كمف Palmaceaeكىي مف عائمة  ،Date Palmنخمة البمح باإلنجميزية تسمى 
" أم ال يكجد الفمقة الكاحدة"، كىي مف النباتات ذات Dactylifera، كمف نكع Phoenixجنس 
، كىي ثنائية المسكف، أم أف محيطي كمف ثـ يبقى جزع النخمة ذك قطر كاحد "كامبيكـ"بيا 

ىنالؾ نخمة تحمؿ أزىاران  ذكرية كتسمى النخمة الذكر أك الفحؿ، كنخمة أخرل تحمؿ أزىاران أينثكية 
 (3)كتسمى النخمة األنثى كىي التي تيثمر. 

كييعتبر النخيؿ مف محاصيؿ الفاكية الميمة التي يمكف االستفادة منيا اقتصاديان في 
النخيؿ أغمب أنكاع األراضي فتزرع تناسب شجرة ك تصنيع كزيادة الدخؿ، إمكانية التصدير كال

باألراضي الرممية كاألراضي الطينية، باإلضافة إلى أنو يمكف االستفادة منيا في جعميا أشجار 
رياح كتثبيت الكثباف الرممية، كحماية الزراعات األخرل عبلكة عمى أىمية ثمار لمظؿ كمصدات 

 المتعددة كالمتنكعة.نخيؿ البمح كمنتجاتو 

 
 
 
 
 

                                                 

 (.9سميماف، تربية النخيؿ البمح )(  1)
 (.11زراعتيا كرعايتيا كانتاجيا في الكطف العربي ) -ابراىيـ، خميؼ، نخمة التمر  (2)
 (.  8)تكنكلكجيا زراعة كانتاج نخيؿ التمر الجبكرم، زايد،   (3)
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 :المبحث األول
 لمورفولوجية لشجرة النخيلالصفات ا

ذكرة يناؾ أشجار مي فأشجار النخيؿ مف األشجار مستديمة الخضرة ثنائية المسكف تعتبر 
 كمف أىـ الصفات الخارجية لشجرة النخيؿ المجمكع الخضرم كالمجمكع الزىرم ،كأخرل مؤنثة

الصفات التي تميز أشجار النخيؿ عف العديد مف األشجار األخرل، كىـ مف  ،المجمكع الجذرمك 
 :كمف ىذه الصفات

 : المجموع الجذري :والً أ
يبدأ المجمكع الجذرم لنخيؿ البمح في التككف بمجرد إنبات النكاة إذا كاف التكاثر بكاسطة 

ف كاف التكاثر يتـ بكاسطة الفسائؿ  ، زرع النكاة كىما   تزراع األنسجةأك باستخداـ تقنيات اس  ، كا 
كفي كؿ ىذه الحاالت تبدأ النبتة بتككف المجمكع الجذرم، كالجذكر ليفية عرضية   األفضؿ،

 النخمة لجذكع األفقي االنتشار مجاؿ تتعمؽ في التربة إلى عمؽ يصؿ إلى أكثر مف متريف كيبمغ
   .كالماءأمتار بحثان عف الغذاء  عشرة حكالي كقطرىا النخمة مركزىا دائرة البالغة

 حكؿ الجذكر % مف75 حكالي تنتشرك  الساؽ أسفؿ الجذكر مف% 25 حكاليتنتشر ك 
 ـ 10 مسافة إلى أفقيان  النخمة جذكر أف تمتد يمكفك متريف،  قطرىا نصؼ دائرة في شكؿ الساؽ
لى تقريبان   مقارنة طكيمة تالفتر  لمعطش النخيؿ أشجار كىذا يفسر تحمؿ ،متر 7-4 عمؽ مف كا 

  (1). كسعأ ىكائية فراغات عمى تشتمؿ النخمة أف جذكر األخرل، حيث الفاكية بأشجار

 :المجموع الخضري  :ثانياً 
نخيؿ مف اليتككف المجمكع الخضرم في كىك الجزء العمكم كالظاىر مف شجرة النخيؿ، ك 

 :جزاء التاليةألا
 العادية الظركؼ في تتفرع ال حدةكا سطكانيةا ساؽمف  النخيؿ شجرةتتككف : الجذع -1 

 أجزاء جميع تظؿ بؿ العمر في تقدميا مع السمؾ في النخمة جذع يزداد كال التربة، سطح فكؽ
 كيتراكح أخرل بعد سنة النخمة جذع طكؿ كيزداد إليو، تصؿ الذم بالسمؾ محتفظة الجذع
 كمدل البيئة كظركؼ كالعمر األصناؼ الختبلؼ تبعا سـ 90-30بيف  السنكية الزيادة متكسط
 الجذع طكؿ في الزيادة كتتناقص محصكؿ، مف الشجرة تحممو ما كمقدار النمك متطمبات تكفر

                                                 

 (.3( السكقي، نخمة البمح، )1)
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متر  30إلى النخيؿ شجرة ارتفاع يصؿ كقد عمرىا مف عامان  40-30يتجاكز عندما تدريجيان 
  (1)فأكثر.

 ىيئة عمى تظير التي األكراؽ قكاعد بقايا مف النخمة تبمغو الذم العمر عمى ستدؿكيي 
 أم صفكؼ ثبلثة كاحد خط عمى بعضيا فكؽ درجات ثبلث كؿ كتمثؿ بعضيا فكؽ درجات
 .النخمة عمر مف عامان  بدكره يعني كىذا اؿز المي  السعؼ مف حمقات

كتحتكم عمى البرعـ القمي الكحيد   (،  ) الجمارة  كتعرؼ باسـ  : القمة النامية لمنخمة -2
كيقكـ ىذا   ، كتختزف فيو كمية كبيرة مف العصارة الغذائية الناضجة  ، المكجكد في رأس النخمة

  كتككيف األكراؽ عميو،  ، البرعـ القمي الكحيد بعمميات النمك الرأسي فيؤدم إلى استطالة الجذع
كتنقسـ ىذه القمة   ، كبمكت ىذه القمة النامية تمكت النخمة  ، ىكر كالثماركتككيف كؿ مف الز 

النامية إلى جزء عمكم تخرج منو العرجكف كالعذكؽ أك" القنك" كىك ما بيف الشماريخ إلى منبتو 
اٌى َداًٍَِتٌ  قال هللا تعانى:  النخمةمف  َْ ٌْ َِب قِ ِهَي الٌَّْخِل ِهْي طَْلِع َّ  :جمع  وانقىىان [33]االوعاو

 بالسعفة الكرقة كتعرؼ ،ـالحج كبيرة الشكؿ ريشية مركبة أكراؽ مف كجزء سفمي يتككف  (2)،قىى
 الكرنافة منطقة كيمي (3)،كتنتج النخمة الكاحدة بيف العشرة كالثبلثيف سعفة في السنة)الجريدة( 

 كيمي الكرقة عنؽ بمثابة كتعتبر الجرداء المنطقة باسـ تعرؼ األشكاؾ مف خالية ممساء منطقة
 قكية أشكاؾ المنطقة ىذه في الجريدة جانبي عمى تخرج إذ األشكاؾ منطقة الجرداء المنطقة
  الجريدة طرؼ حتى كتمتد الكريقات منطقة األشكاؾ منطقة السبلء"، كيعقب "كتيسمى مدببة،
 .ةالخكص باسـ الكريقة كتعرؼ

 حيكيتيا تفقد أف قبؿ سبع سنكاتكتستمر السعفة حية خضراء لمدة مف ثبلث إلى 
 .عممية التقميـ أثناء قطعيا يتـ بؿ عادة تسقط ال لكنيا أسفؿ إلى كتتدلى فتصفر بالتدريج

 : المجموع الزىري والثمري لمنخمة :ثالثاً 
الجزء الميـ في شجرة النخيؿ، كالذم مف أجمو يتـ زراعة كرعاية شجرة نخيؿ البمح، كىك     

 كيتككف مف: 

 ،الجنس كحيدة زىاراأل مف نكرات بمكغيا عند البمح نخيؿ أشجار تعطى :األزىار -1
 )الفحؿ سمىكيي  المذكرة األزىار نكرات سكل يحمؿ ال ذكران  إما البمكغ عند الكاحدة الشجرة كتصبح

                                                 

 (.67( ابراىيـ، خميؼ، نخمة التمر ػػػػػػػ  زراعتيا كرعايتيا كانتاجيا في الكطف العربي )1)
 (.111) ، النخمة في التعبير القرآني( خمؼ2)
 (.37ابراىيـ، انتاج الفاكية في االراضي الصحراكية ) (3)
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 ،المثمرة الشجرة كىي المؤنثة األزىار نكرات سكل تعطي ال مؤنثة الشجرة تككف أك (رالذك أك
  ب كمتفرع إلى عدة أفرعمرك "إغريض"كالنكرة عبارة عف   ، النخمة مف إبط الكرقة "نكرة"تخرج ك 

كاإلغريض عبارة عف سنبمة مركبة   ، يحمؿ كؿ منيا أزىاران في الفرع المحمكلة عميو  (، )شماريخ
كعند   ، منتظمةال  غميظة تحمؿ األزىار  ، ىي فركع متحكرة  كالشماريخ  ، تشمؿ الشماريخ كاألزىار

ناثو  )بكاسطة كؿ مف الرياح   تمقيحان طبيعيان أم فطريان  سكاءن حدكث التمقيح بيف فحكؿ النخؿ كا 
الثمرة  جبكاسطة اإلنساف، تتـ عممية اإلخصاب فىتىنتي   ( )يدكيان أك آليان   أك تمقيحان صناعيان   ( لحشراتكا

اف كتسقيطاف تكتضمحؿ الكربمتاف األخر   ، ةالكرابؿ الثبلث" التي تيككف الزىرة المؤنث " محدامف 
  . عمى األرض

 بيف مف ذلؾ كيعتبر النكرات كتككيف البمكغ قبؿ النخيؿ شجرة جنس تمييز كيصعب
 األـ دائمان لمشجرة الفسائؿ مطابقة عمى فيعتمد الخضرم التكاثر في أما البذرم، اإلكثار مشاكؿ
 مذكرة فسائؿ الفحكؿ أك الذككر تعطي حيث كالثمرية الخضرية الخصائص أك الجنس في سكاء
 .الحاالت  جميع في لؤلـ مطابقة مؤنثة فسائؿ اإلناث تعطي بينما

 الكرابؿ "أحد في البذرة تككيف كيبدأ اإلخصاب كينجح التمقيح يتـ : عندماالثمار -2
 األخرل الكرابؿ تسقط بينما ثمرة إلى الكربمة ىذه مبيض يتحكؿ المتاع لمحيط المككنة" الثبلثة
ثمار  مف تحممو بما بالعراجيف"" تعرؼ لؤلكؿ صالحة كتصبح الثمار تككيف يتـ كعندما

 الثمار أما بالنكاة، البذرة تعرؼ بينما الثمرة أك بالبمحة التككيف كاممة الثمرة كتعرؼ .السكباطاتب
 باسـ كتعرؼ القطؼ مكسـ حتى التككيف كاممة غير فتظؿ البذكر تككيف في تفشؿ التي

 ."الشيص"

كىك نكرة األزىار داخؿ غبلفيا في أشجار نخيؿ البمح سكاء المؤنثة أك  :اإلغريض -3
، كيطمؽ عمى اإلغريض حكالي ثبلث سنكاتإباط األكراؽ بعد  المذكرة، كتخرج األغاريض في

كتحمؿ  "،الطمع، الككز، كالعزؽ أك العرجكف"قبؿ انشقاؽ الغبلؼ أك الغمد أسماء كثيرة منيا 
 أشجار النخيؿ. إناث في مؤنثة أزىاران  أك النخيؿ ذككر أشجار في مذكرة ريخ أزىاران الشما
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 .المجموع الجذري والخضري والزىري :(2ـــ1شكل )

 .(9)طمس نخيؿ التمر في سكريا أ، كآخركف  ،القضمانيةالمصدر/ 
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 :ثانيالمبحث ال
 صناف النخيل السائدة, ومواصفاتياأىم أ 

   

 آالؼ السنيف، كحظيت باىتماـ المزارع الفمسطيني منذعىرفت فمسطيف زراعة النخيؿ  
كبيرة، كمنزلة دينية عظيمة، كتعتبر زراعة النخيؿ مف  اقتصاديةشجرة ذات قيمة  ككنيا

ستراتيجية الحيكية، فالنخمة مف األشجار الزراعية المستدامة كالتي تعيش مئات إلالزراعات ا
 الحرارة درجات ارتفاع حيث مف القاسية مى تحمؿ العديد مف العكامؿ المناخيةالسنيف، لقدرتيا ع

التربة الزراعية، باإلضافة لقدرتيا عمى النمك في التربة الضعيفة  في الممكحة كارتفاع كالجفاؼ،
 (1) .الفاكية أشجار أنكاع أفضؿ تعتبر فيي كبذلؾ كتحمميا لنسبة عالية مف المياه المالحة

زراعة النخيؿ في محافظات غزة بصكرة كبيرة كذلؾ لتكسعيا الرأسي كعدـ كتنتشر   
النخيؿ أقؿ  عد زراعةاحتياجيا لمساحات كبيرة في ظؿ مشكمة صغر األراضي الزراعية، كما كتي 

الزراعات حاجة إلى األيدم العاممة، كأقؿ الزراعات حاجة لمتكمفة المادية كالتشغيمية مقابؿ 
ج الشجرة حتى تثمر حكالي ثبلث سنكات، كتصؿ بعد ست سنكات إلى اإلنتاج الكفير. كتحتا

 .الذركة

ييعًبر اسـ كؿ صنؼ مف أصناؼ النخيؿ عف صفة مف صفات الشجرة الخضرية أك 
 (2): الثمرية أك اسـ المنطقة أك مكتشؼ الصنؼ، كعميو يمكف استعماؿ تسمية األصناؼ بالتالي

 كغيرىا.. .األصناؼ: أحمر، أصفر، خضراكم،الصفة بعبلقتيا إلى المكف كما في  -1
بعضيا ما يشير إلى نكعية الثمر كميعاد نضجو كمنيا: سكرم، حمكة، نباتي، بيدارية،  -2

  كغيرىا.. .مبكر،
.. نكر، إبراىيمي، ةمكسى، دقم ةا: دقمكبعضيا سمي باسـ مكتشفيا أك مكثرىا كمني -3

 كغيرىا.
أك جمب منيا مثؿ: نجدم، بغدادم، كبعضيا سمي بأسماء المناطؽ التي كجد فييا   -4

   كغيرىا.. .بصراكم، سيكم، حجازم،
كبعضيا مف خبلؿ شكؿ الثمار كالبذكر كالمحتكل  األصناؼالتمييز بيف  أيضان كيمكف   

مف خبلؿ االعتماد عمى العديد مف الصفات الخضرية في التقسيـ مثؿ  أيضان الكيميائي لمثمار، ك 
                                                 

 (.248بدكم، المناخ كاثره عمى محاصيؿ الفاكية في محافظتي مطركح كاسيكط ) (1)
 (.334) تكنكلكجيا زراعة كانتاج نخيؿ التمرالجبكرم، زايد،  (2)
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جذع النخمة حيث يمتاز البرحي بزيادة سمؾ الجذع بينما يمتاز الزغمكؿ كالخضرم بنحافة 
بطكؿ السعؼ مثؿ الحياني كبنت عيشة بينما  األصناؼالجذع، كمف السعؼ حيث تمتاز بعض 

  (1) .حي كالحبلكمأخرل بقصر السعؼ مثؿ البر  أصناؼتمتاز 

صنؼ  الحياني، كىكك رئيسي ى محافظات غزة بصنؼ النخيؿ في مساحة معظـ كتزرع
 .انتشارنا األقؿ بعض األصناؼ زراعةإلى  باإلضافة  كيجكد في أجكاء محافظات غزة يصمح

مف المعايير منيا  لمجمكعة كفقان  يتـ أيضان  الثمار أصناؼ تقسيـ أف عميو المتعارؼ كمف
 نضجيا مبكرة أـ متأخرة كلكف القشرة كنكع السكريات السائدة بالثمار عند النضج، فدرجةكقت 
سكر " السكركز نسبة إلى المختزلة السكريات بنسبة كثيقة صمة ليا الثمار طراكة أك صبلبة
 العالية كالنسبة جدان، قميمةفييا  نسبتو أك مف السكركز، تخمكالطرية  فالثمار الثمرة، في "القصب

 فالحالة القكاـ الجافة األصناؼ أما فركتكز(، -ز )جمككك  المختزلةحادية أللمسكريات ا ىيييا ف
  .]"1ممحؽ " [ (  2) .الصمب القكاـييكسبيا  مما معككسة افيي

كمف المعايير أيضان نسبة الرطكبة بالثمرة عند تماـ النضج كىذا المعيار يعتبر أكثر 
ثبلث  حيث يتـ تقسيـ الثمار كفقان لمعيار نسبة الرطكبة إلىالمعايير استخدامان كأكثر أىمية، 

   (3) كىي كالتالي: مجمكعات
 > Soft date )) الرطبةالطرية جموعة األصناف : مأوالً 

تشمؿ أصنافان تختمؼ ألكاف ثمارىا مف األحمر إلى األصفر، كاألصفر المشكب بحمرة ك 
مرحمة التمر، فيي تؤكؿ عادة طرية خفيفة كىي التي ال تجؼ ثمارىا طبيعيان لتصؿ إلى 

ذاك  )طازجة( عقب بمكغيا مرحمة اكتماؿ النمك كالتمكيف في طكر الخبلؿ أك الرطب، لـ يتـ  ا 
 المحتكل بارتفاع المجمكعة ىذه كتمتاز حصادىا في الكقت المناسب فإف ثمارىا تتساقط،

احتياجاتيا الحرارية أقؿ كما كأف . %30تزيد نسبة الرطكبة فييا عف حيث  الرطكبي في ثمارىا،
 أصناؼكأىـ  (4).كحدة حرارية 760 - 648مف األصناؼ الجافة كنصؼ الجافة أم حكالي 

  :المجمكعة ىذه

 
                                                 

 (.56في االراضي الصحراكية )ابراىيـ، انتاج الفاكية   (1)
 (.4العربي ) الكطف في النخيؿ (  إبراىيـ، أصناؼ2)
 (.49(  المكزم، تطكير انتاج كتصنيع كتسكيؽ التمكر كاالستفادة مف مخمفات النخيؿ في الكطف العربي )3)
 (.146(  البيطار، كاقع زراعة النخيؿ في فمسطيف كآفاؽ تطكيره )4)
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  :الحيانــيصنف  - 1

 الحجـ، متكسطة الثمرة حيث، في محافظات غزة النخيؿ انتشاران أصناؼ  أكثريعتبر مف 
 كقمتيا اسطكاني شكميا النمك، اكتماؿ عند داكف أحمر لكنيا سـ، 5 -4طكليا حكالي  يبمغ

يبدأ المزارعكف  )الرطب(، النضج عند سكداء مخركطية، قكاـ لحـ الثمرة ليف قميؿ األلياؼ، كىي
عمى األشجار خكفان  "القطكؼ"عادة بتمقيح قطكؼ البمح في أبريؿ، بينما يقكمكف في يكنيك بربط 

 في ظيكر ىذا الصنؼ كائؿ شير ديسمبر فيبدأمف سقكطيا ككسرىا لثقؿ الحمؿ عمييا، أما في أ
ف بيٌز المحصكؿ لممرة األكلى، كيستمر إلى أف يتـ جني ك األسكاؽ بعد أف يقكـ المزارع

 كقد ،العاـ في كجـ 90 حكالي النخمة إنتاج متكسط يبمغك المحصكؿ كامبلن في شير أكتكبر، 
في حالة االعتناء بو كرعايتو كاتباع جدكؿ في الرم كالتسميد  كجـ 200حكالي  إلى حيانان أ يصؿ

 يكجدكمكافحة اآلفات كتكريـ كتمقيح، ك المتنكع كزيادة عمميات الرعاية الفنية مف تخفيؼ لمحمؿ 
 كرغبة األكثر انتشاران  السبللةأما  ،رصغي حياني كبير، حياني ىي الصنؼ ىذا مف عدة احجاـ

السعؼ ك النخمة ضخمة،  بأف شجرة الحياني كتصنؼ (1).الكبير الحياني فييفي منطقة الدراسة 
الخكص متدلي كمغطى بغبرة ك األشكاؾ طكيمة كرفيعة منفردة، ك الجريد رفيع، ك متكسط االنحناء، 

  .شمعية

 : بنت عيشةصنف  -2

، كلكف الثمرة أحمر داكف كيتحكؿ عند كىي قريبة الشبو مف صنؼ نخمة الحياني
كىي حمكة الطعـ قميمة العصارة  المكف األسكد كتؤكؿ في مرحمتي الرطب كالبسر إلىاإلرطاب 

 - 80) مف النخمة إنتاجكيتراكح  ،سطكاني قصيرا، ذات شكؿ كاأللياؼ في مرحمة الرطب
المتأخرة  األصناؼكىي مف  ،سـ 4تبمغ حكالي كالثمرة متكسطة الحجـ  تقريبا كجـ (150

 نكفمبر. شير أكائؿك ذ تظير الثمار في األسكاؽ في شير أكتكبر إالنضج 

 : الزغمولصنف  - 3

كانتشاران في المحافظات، كالثمرة كبيرة الحجـ تبمغ  عددان  الحياني لكنيا أقؿ خمةن تشبوك 
ذات شكؿ اسطكاني مستطيؿ كلكف الثمرة أحمر  جـ 25 حكالي إلى كزنيا كيصؿ ،سـ7حكالي 

نخمة الزغمكؿ يتراكح  إنتاجزاىي عند اكتماؿ نمكىا كتؤكؿ عند اكتماؿ نمك الثمرة، إف متكسط 
عتنى بيا، كيبدأ ظيكر الثمرة في األسكاؽ في منتصؼ المي  شجارفي األكجـ  (130 إلى 75)بيف

 .شير سبتمبر
                                                 

 (.10)السكقي، نخمة البمح  (1)
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 :Semi dry date ) شبو الجافة ( مجموعة األصناف النصف رطبة -ثانيًا 

تتميز ىذه المجمكعة بأف ثمارىا تصبح ذك رطكبة متكسطة عند تماـ نضجيا كما ك 
تتجاكز ثمارىا مرحمة تحتكم عمى كميات مرتفعة مف المكاد الصمبة الذائبة كأغمبيا سكريات، 

 اإلرطاب إلى مرحمة الجفاؼ النسبي كلكف ال تتصمب كتظؿ محتفظة بصفات جكدتيا
كحدة  926 - 850كما أف احتياجاتيا الحرارية حكالي  ،كصبلحيتيا لبلستيبلؾ مدة طكيمة

 جدان كلكف انتشارىا قميؿ   (1)٪ ،30 - 20كتبمغ نسبة الرطكبة في ىذه الثمار ما بيف  ،حرارية
 :كمف أىـ أصنافيا ،كمتفرؽ في محافظات غزة

 : صنف البرحي - 1

نيا كبيرة الحجـ، جسميا عريض، كالسعؼ يفرش بدكف أف أي بشجرة البرح تتصؼ
ينشؼ كىك طكيؿ غميظ الجريد قميؿ االنحناء كالخكص طكيؿ كالعراجيف طكيمة كغميظة صفراء 
برتقالية مقكسة، فيي مف ناحية جمالية مف أجمؿ أجساـ كأشكاؿ النخيؿ، تمتاز ثمار البرحي 

 باحتكائيا عمى سعرات حرارية أقؿ مف غيرىا. 

صناؼ التي األ، كالذم يعد مف أشير األصؿ يعتبر البرحي مف األصناؼ العراقيةك 
القابضة في مرحمة الخبلؿ األصفر، كىي  "العصفية"تتميز بحبلكة الطعـ لخمك ثمارىا مف المادة 

الثمار اإلنتاج الكفير ك ب يمتازبرحي كال، مف األنكاع التي تمتاز بالجدكل االقتصادية العالية
جكاء المنطقة، أحسب طبيعة ك  (2)،ـ سنكيان كج (120إلى 80)النخمة مف نتاجيةإتراكح تك الجيدة، 

أصفر مشمشي،  "البسر"كيميؿ إلى االستدارة كلكف الثمار في طكر  كشكؿ الثمار بيضاكم
المحـ ك عادة في بعض أجزاء الثمرة،  "المحـ"كالتمر أصفر مسمر القشرة رقيقة منفصمة عف 

 أصناؼ معظـ عمى رطبو كيفضؿ ،كىك يؤكؿ في دكر البسر كالرطبسميؾ خاؿو مف األلياؼ 
، كتـ زراعتيا أكائؿ أغسطس التزىير مبكر كمكعد النضج مكعدك ، لذيذة نكية ذككىك  التمكر

 . حديثان في منطقة الدراسة
 : الحالويصنف  - 2

 كيمك جراـ، 100 – 70مف  النخمة إنتاج متكسط يبمغ الجيدة، األصناؼ مف كىك
 عند برتقالي أحمر القشرة لكفك  الكسط مف منتفخة سـ، 5,5 – 5بيف  طكليا الحجـ كبيرة الثمرةك 

 .نمكىا اكتماؿ مرحمة عند الثمار تقطؼك  النضج، عند الداكف األسكد إلى تتحكؿ النمك اكتماؿ
                                                 

 (.10بدكم، أصناؼ التمكر في مصر ) (1)
 www.wafainfo.ps. (2011كفا، زراعة النخيؿ في فمسطيف، ) –مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني (2)
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  : صنف خضراوي - 3
الخبلؿ لكنيا الثمار في طكر الثمرة عريضة متكسطة الطكؿ تؤكؿ طازجة كتؤكؿ تمران، 

أما التمر فأحمر مسمر  خضر لذلؾ أعطي ىذا االسـ،أصفر بخضرة خفيفة كالرطب شفاؼ مي 
أسطكاني الشكؿ غميظ متكسط الحجـ القشرة رفيعة كالمحـ ليف قميؿ األلياؼ ذك نكية لذيذة 
، مميزة، ككثيران ما تككف القشرة منفصمة عف المحـ، كميعاد النضج يبدأ في أكائؿ شير أكتكبر

 .كىك مف األصناؼ قميمة االنتشار
 :صنف الزىيدي -4

في طكر الخبلؿ، التمر نصؼ كىك صنؼ تجارم ذات جكدة عالية، لكف الثمرة أصفر 
جاؼ، الجزء الميف منو أحمر مسمر كاليابس بني كالثمار متكسطة الحجـ كالقشرة سميكة 

كتؤكؿ الثمار تمران بعد األلياؼ كالنكية مقبكلة،  نصؼ جاؼ قميؿ إلىممتصقة بالمحـ كىك ليف 
كمكسـ النضج  كيمك جراـ، 60محصكؿ النخمة حكالي   التجفيؼ، كىك قميؿ الحمؿ فمتكسط

 متأخر في أكائؿ شير نكفمبر.
 صنف اإلبراىيمي: - 5

 .نتشارالاقميمة  الجيدة كلكنيا ىك مف األصناؼ ،لكف الثمرة أصفر، مائمة لمحمرة
 : العامريصنف  -6

 100-70كىك مف األصناؼ التجارية المعدة لمتصدير، يبمغ متكسط إنتاج النخمة مف 
كيمك جراـ، الثمرة كبيرة الحجـ، منتفخة مف الكسط لكف القشرة أحمر برتقالي عند اكتماؿ النمك 

تقطؼ ، تتحكؿ إلى األسكد الداكف عند النضج المحـ متكسط السمؾ لذيذ الطعـ قميؿ األلياؼ
 12-10أياـ ثـ تككـ لمدة  6-3الثمار عند مرحمة اكتماؿ نمكىا ثـ تنتشر لتجؼ جزئيان لمدة 
لعدة أياـ ثـ تعبأ لبلستيبلؾ  أخرليكمان لكي تنضج ثـ يتـ فرزىا الستبعاد التالؼ ثـ تنشر مرة 

 .أك التصدير
 :Dry date مجموعة األصناف الجافة -ثالثًا 

دكف أف تفقد مقكمات ؼ كامؿ لثمارىا عند النضج كىي األصناؼ التي يحدث جفا
كيمكف تخزينيا لفترات طكيمة، كىى  تصبح جافة،ف في ثمارىاحيث تقؿ نسبة الرطكبة الجكدة 

 30% سكركز( كتحتاج إلى حرارة تزيد عف 65) أكثر مف تستيمؾ كثمرة جافة حمكة المذاؽ 
كرطكبة ثمارىا تقؿ   (1)،حرارية كحدة 1648 - 1371 حكالي، كاحتياجاتيا الحرارية اليكـدرجة ب
 .%20عف 

                                                 

 (.6) كأىـ اآلفات كاالمراض التي تصيبيا ـ، شجرة النخيؿ كالعناية بيااالمح (1)
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كالتي تـ إدخاؿ كزراعة   (1)،دقمة نكر، كتؤكؿ الثمار بعد التجفيؼ أم تمران كمف أىـ أصنافيا 
 .كف في المحافظاتأماعينات منيا في عدة 

اتضح أف صنؼ الحياني ىك الصنؼ السائد في محافظات  ةالميداني كمف خبلؿ الدراسة
%( مف األصناؼ المزركعة في غزة، كأفادت الدراسة أف 94غزة  كاتضح أنو يشكؿ ما نسبتو )

باقي األصناؼ األخرل كانت مزركعة بنسب قميمة جدان مقارنة بصنؼ الحياني، كقد بينت 
%(، 1,3صنؼ بنت عيشة بنسبة )%(، تبله 1,8الدراسة أف صنؼ البرحي يمثؿ ما نسبتو )

%( مف النخيؿ 1,5فادت الدراسة أف )أ%(، في حيف 1,4كمثمت باقي األصناؼ ما نسبتو)
 .المزركع  لـ يتـ معرفتو مف قبؿ المزارعيف

أف بعض المزارعيف لـ يتمكنكا مف تحديد بعض أصناؼ  الميدانية كأفادت الدراسة
%( مف النخيؿ 1,3ثمت ىذه األصناؼ حكالي )حيث ميؿ البذرية المزركعة في مزارعيـ النخ

 الذم اشتممت عميو الدراسة.
 األصناف الموجودة في محافظات غزة نسبة  :(2-1جدول )

 الدراسة الميدانية م2010لعام  ,وزارة الزراعةتقديرات  الصنف
 % 94.2 % 95.5 حياني
 % 1.8 %2 برحي

 %  1.3 % 1.5 بنت عيشة
 % 0.3 % 0.5 عامرم
 %1.1 %0.5 أخرل
 %1.3 - عمـأال 

 %100 %100 النسبة المئكية

تشابو النسب بيف تقديرات كزارة الزراعة كنسب الدراسة  (2-1)كيظير مف الجدكؿ السابؽ 
 الميدانية بخصكص حجـ الصنؼ الكاحد مف اصناؼ النخيؿ المختمؼ داخؿ المحافظات.

متباينان بيف المحافظات، ففي صنؼ جاء فقد  المحافظاتأما عف تكزيع الصنؼ الكاحد في 
%( 34,8في المرتبة األكلى عمى باقي المحافظات بنسبة ) دير البمحجاءت محافظة  الحياني

الصنؼ عمى المحافظات األخرل، بينما جاءت محافظة خانيكنس في المرتبة ىذا مف تكزيع 
 و%(، أما تكزيع25)%(، كجاءت محافظة رفح في المرتبة الثالثة بنسبة 33,8الثانية بنسبة )

                                                 

 (.13الزراعي، نخمة البمح )المدرية العامة لئلرشاد  -السمطة الفمسطينية ( 1)
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%(، 2,7%( كمحافظة غزة بنسبة )3,7منخفض جدان في محافظتي شماؿ غزة بنسبة ) ءفجا
  كذلؾ لصالح أصناؼ أخرل في كؿ المحافظات.

، جاءت محافظة ك ثاني صنؼ مزركع في محافظات غزةفي صنؼ البرحي كى بينما
%( مف 57,1بنسبة ) ا الصنؼفي زراعة ىذ خانيكنس في المرتبة األكلى عمى باقي المحافظات

كذلؾ لزراعة ىذا الصنؼ بكمية كبيرة في مزرعة  ،تكزيع الصنؼ عمى المحافظات األخرل
%( 32,6)بيركحاء النخيؿ( في المحافظة، بينما جاءت محافظة رفح في المرتبة الثانية بنسبة )

 دير البمحافظة كذلؾ ألنو تـ زراعتو حديثان في األراضي المستصمحة في المحررات، كجاءت مح
منخفض جدان في محافظتي شماؿ  %(، أما تكزيع الصنؼ فجاء7,5بة )في المرتبة الثالثة بنس

في كؿ  أخرل%(، كذلؾ لصالح أصناؼ 0,8%( كمحافظة غزة بنسبة )2غزة بنسبة )
 المحافظات.

 .اتالنسبة المئوية لتوزيع الصنف الواحد من أصناف النخيل داخل المحافظ :(2-2جدول )

 ال اعمم أخرى زىيدي عامري برحي بنت عيشة حياني المحافظة
 4,7 3,8 0 0 2 0 3,7 شمال غزة
 8,5 2,5 27,3 47,6 0,8 0 2,7 غزة

 30,5 18,2 0 9,6 7,5 3,4 34,8 دير البمح
 29,1 53,5 54,5 19,5 57,1 29,4 33,8 خانيونس
 27,2 22 18,2 23,3 32,6 67,2 25 رفح

 100 100 100 100 100 100 100 النسبة المئكية

 .العمؿ الميدانيالمصدر: 

 

 



 

30 

 
 ات.توزيع الصنف الواحد من أصناف النخيل داخل المحافظ (:2-2) شكل

 .العمؿ الميداني(، 2-2كؿ )دالمصدر: بناءن عمى بيانات ج

 

نجد ، فتكزيع الصنؼ الكاحد في كؿ محافظةف ىناؾ تبايف في أ (2-2) كيبلحظ مف الشكؿ السابؽ
عدة عكامؿ منيا  ىلإ. كيرجع ذلؾ كما نجده ينعدـ في محافظة أخرل الصنؼ منتشر بكثرة في محافظة معينة،

، أك نتيجة تكجيات مف قبؿ الكزارة بتشجيع صنؼ ىذا الصنؼ اك نتيجة ثقافة معينة رغبة المزارعيف في زراعة
 جديد كجمبة مف خارج المحافظات.
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 : المبحث الثالث
  البمح نخيلي ألشجار الجغراف التوزيع

ال سيما في مدينتي كاسع  نطاؽ عمىنتشر زراعة نخيؿ البمح في معظـ محافظات غزة ت
طبيعة الظركؼ  تحمؿ عمى ىذه الشجرة قدرة ذلؾ عمى كيساعد ،كخاف يكنس ،دير البمح
 التربة كخصكبة األرض أك كعكرة األمطار كمية أك الحرارة درجات حيث مف سكاء المتباينة،

النخيؿ يعتبر  أفالمالحة، كما  األراضيكتممحيا، فالنخيؿ شجرة تسيـ في حؿ بعض مشاكؿ 
يا لسنكات طكيمة كاالنتفاع مف كؿ جزء منيا سكاء في إنتاجاالقتصادية لديمكمة  شجارمف األ

 .حتى األعبلؼ أكالحرفية  أكالصناعات الغذائية 

 الواقع الزراعي ألشجار النخيل: -واًل أ
( دكنـ  7785حكالي )  محافظات غزة  في المزركعة بالنخيؿ األراضي مساحة تبمغ

تبمغ أعداد النخيؿ المزركعة في ىذه ك  دكنـ غير مثمر، 3050دكنـ مثمر ك 4735منيا 
تبمغ مساحة الفكاكو ك  ـ،2014( نخمة كفقان لتقديرات الكزارة لسنة 156,700المساحة حكالي )

%( مف إجمالي  9,7( ألؼ دكنـ، يمثؿ النخيؿ حكالي ) 80المزركعة في محافظات غزة نحك )
 (1)المساحة الكمية المزركعة بالفاكية. 

إف عدد الحيازات المزركعة بالنخيؿ في محافظات غزة كفؽ مركز اإلحصاء الفمسطيني 
  .حيازة 2029ـ بمغت 2010لسنة 

 .م2010أعداد حيازات النخيل وفق تعداد  :(2-3جدول )

 النسبة المئوية عدد الحيازاتاجمالي  مختمط مقترن منفرد المحافظة

 5.1 105 81 5 19 غزة شمال
 8.4 170 112 6 52 غزة

 27.1 551 183 33 335 دير البمح
 40.2 814 374 50 390 خانيونس
 19.2 389 212 25 152 رفح

 % 100 2029 962 119 948 محافظات غزة

  2010، الزراعيعمى احصائيات التعداد  اعتمادان المصدر: 
                                                 

ابك شمالة، نائب مدير عاـ االدارة العامة لئلرشاد الزراعي كالتنمية الزراعية بكزارة الزراعة الفمسطينية، لقاء  (1)
 .15/1/2015بتاريخ: 
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( أف محافظة خانيكنس قد استحكذت عمى المرتبة األكلى مف 2ػػػ3يبلحظ مف جدكؿ )
 حيازة  شكمت ما نسبتو 814حيازات النخيؿ، فقد بمغت عددىا في المحافظة  حيث عدد

مف مجمكع الحيازات في المحافظات الخمس كذلؾ التساع مساحتيا الجغرافية ( 40,1%)
، كجاءت محافظة رفح (%27,1)حيازة بنسبة  551البمح بكاقع  حافظة ديركالزراعية، تمييا م

، ثـ محافظة غزة في المرتبة (%19,1)حيازة ممثمة ما نسبتو  389في المرتبة الثالثة بعدد 
أقؿ المحافظات مف حيث  غزة ، ككانت محافظة شماؿ(%8,3) حيازة بنسبة 170الرابعة بعدد 

مف مجمكع الحيازات المزركعة بالنخيؿ في ( %5,1) حيازة بنسبة 105عدد الحيازات بكاقع 
 .محافظات غزة كذلؾ الستغبلؿ األراضي الزراعية في زراعة المحاصيؿ الزراعية

 
 .في كل محافظة المنفردة, والمختمطة(و أعداد حيازات النخيل )المقترنة,  :(2-3)شكل 

 ـ.2010، الزراعياحصائيات التعداد بناءن عمى المصدر/ 
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 .م2010التوزيع الجغرافي ألشجار النخيل حسب التعداد الزراعي لعام  :(2-4) جدول
 

لممحافظة من  النسبة المئوية المجموع غير المثمر المثمر المحافظة
 اجمالي المحافظات

 5.1 2403 983 1420 غزة شمال
 6.9 3227 923 2304 غزة

 37.9 17645 7021 10624 دير البمح

 35.2 16360 6569 9791 خانيونس
 14.6 6812 2613 4199 رفح

 %100 46447 18109 28338 المجموع

 ـ.2010الزراعي،  عمى احصائيات التعداد اعتمادان  المصدر:
 

 الكسطى المنطقة في النخيؿ لمساحات ان كاضح تركزنا يكجد أنو( 2-4)جدكؿال يتضح مف
كثر مف ثمثي أاستحكذت محافظتي دير البمح كخانيكنس عمى  ، حيثغزة لمحافظات كالجنكبية

 فبيٌ  فقد، المزركع % مف اجمالي النخيؿ72أعداد النخيؿ في المحافظات بنسبة تقدر بحكالي
حيث  كلى مف حيث أعداد أشجار النخيؿألعمى المرتبة ا البمح دير محافظة استحكاذ الجدكؿ
 حيف ، فيفي المحافظات بالنخيؿ المزركعة الكمية األعداد إجمالي % مف37,9 ما نسبتو تشكؿ
كذلؾ لتكاثر اشجار  %35,2 نسبتو ة ماشكمفي المرتبة الثانية م خانيكنس محافظة جاءت

باإلضافة الى ككف  راضي الزراعية مينة زراعو النخيؿألصحاب اأكامتياف  النخيؿ طبيعيان 
فقد بمغت  فقد جاءت في المرتبة الثالثة رفح حافظةم أما المحافظتيف األكبر مف حيث المساحة.

في كانت نسبة مزركعة بالنخيؿ  أقؿ أفبيف ، في حيف تى %14,6النخيؿ فييا ما نسبتو  أعداد
كيعزل ذلؾ  %6,9حيث بمغت في محافظة غزة ما نسبتو  ،المنطقة الشمالية مف محافظات غزة

الى التمدد العمراني عمى حساب االراضي الزراعية ككنيا المحافظة االىـ بيف المحافظات 
 .%5,1بنسبة  غزة تمييا محافظة شماؿ، االخرل
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يدؼ قياس الدرجة ب النخيؿ تـ استخداـ معامؿ التكٌطف النسبية لمحصكؿاألىمية  برازكإل
كذلؾ مف خبلؿ مقارنة نسبة ، النشاط الزراعيالتي تحدد نصيب كحدة مكانية معينة مف 

التكطف  معامؿكتـ قياس  المحافظة.مساحة المحصكؿ مف إجمالي المساحة المزركعة في 
 مف خبلؿ المعادلة التالية: 

   

 عدد حيازة النخيل في المحافظة                                         
  011ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   *                                      

 عدد الحيازات الزراعية في نفس المحافظة                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل التوطن =        

 عدد حيازة النخيل في المحافظات                                     
  011ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   *                                     

 الحيازات الزراعية في المحافظات اجمالي عدد                                     

 

 .معامل التوطن لحيازات النخيل :(2-5جدول )

 شمال غزة غزة دير البمح خانيونس رفح المحافظة
 105 170 551 814 389 عدد حيازات النخيل
 4807 2869 3071 6126 3529 عدد الحيازات الزراعية

 %231 %5 %1737 %1333 %11 النسبة المئوية
 032 035 138 133 131 التوطنمعامل 

 ـ.2010الزراعي،  عمى احصائيات التعداد اعتمادان  الباحث، دالمصدر: إعدا

 
كنستنتج مما سبؽ أف المحافظة التي يزيد فييا معامؿ التكطف عف كاحد صحيح ترتفع 
عف مثيمتيا في منطقة الدراسة أم يتكطف فييا محصكؿ النخيؿ، ككمما زاد الرقـ عف ذلؾ دؿ 
عمى شدة التكطف، كعمى العكس؛ إذا قؿ الرقـ عف كاحد فإف نصيب المحافظة مف المساحة 

. كنجد أف النخيؿ يتكطف في كؿ النسبة المزركعة في المنطقة كمياتمؾ المزركعة يككف أقؿ مف 
 مف: محافظات دير البمح كخاف يكنس كرفح، كيقؿ تكطنو: في محافظي غزة كشماؿ غزة.

 



 

35 

 
 التوزيع الجغرافي ألشجار النخيل المثمر والغير مثمر في المحافظات :(2-5شكل )

 ـ2010التعداد الزراعي بناء عمى بيانات اعداد الباحث  المصدر:

، كبالتالي مقارنة بالمثمر حجـ النخيؿ غير المثمر بعد (2-5) كيظير الشكؿ السابؽ
 مف محصكؿ النخيؿ. االنتاجحجـ تكقع إنتاجو في السنكات القامة مما سيزيد 

 غزة محافظاتأشجار البستنة في  عدد أف ـ2010لعاـ  التعداد الزراعينتائج  رظيً كتي 
النخيؿ تمثؿ ما نسبتو  أشجارنسبة  أفشجرة نخيؿ أم  46,447 منيا ،شجرة 1,332,271بمغ 

 (1) . األشجار% مف مجمكع 3,48

 كبعض الميندسيف كزارة الزراعة في المسئكليف بعض مع الباحث لقاءات خبلؿ كمف
كالتمكر كاالطبلع عمى أحدث  النخيؿ لتطكير األىمية الجمعية إدارة مجمس كرئيس الزراعييف

 .ـ 2010النخيؿ حاليا تفكؽ بكثير نتائج التعداد عاـ  أشجار أعداد أفالبيانات المكثقة تبيف 

                                                 

- 
1

 (.171,27)2010-كزارة الزراعة. تعداد الزراعيالجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،  
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بعض مناطؽ في كالتمكر ل النخيؿ تطكير ففي آخر مسح ميداني قامت بو جمعية
النخيؿ زادت عف  أعداد أفالزراعة، تبيف  ةكبإشراؼ مف كزار  ،ـ2015 محافظات غزة في عاـ

بحكالي  عدادكقدرت األالنخيؿ في محافظة غزة  أعداد( ألؼ نخمة، حيث تـ مسح كحصر 200)
" 70"ألؼ نخمة منيـ  (90كجكد ) فقدرت النتائج دير البمحفي محافظة  أماألؼ نخمة؛ ( 17)

 أما( ألؼ نخمة؛ 28النخيؿ في محافظة رفح حكالي ) أعدادالبمح كحدىا؛ ككانت  دير في ألؼ
 في محافظة خاف يكنس فقد تـ المسح لبعض المناطؽ في المحافظة مثؿ المنطقة الشرقية، كىي

 المنطقة ىذه أف إلىقد أشارت  نتائج المسح ككانت النخيؿ، زراعة في مركزة غير زراعية منطقة
  .نخمة ألؼ (35) بيا يكجد كحدىا

عممان أنو لـ يتـ المسح لمنطقة القرارة كالمنطقة الغربية لمحافظة خاف يكنس كىي منطقة 
نخمة لكحدىا كفؽ تكقعات  ألؼ( 50يككف بيا حكالي ) أفمكتظة بالنخيؿ حيث مف المتكقع 

، كبالتالي غزة مثؿ محافظة شماؿ األخرلالجمعية، كما كلـ يتـ مسح بعض مف المحافظات 
ألؼ ( 220النخيؿ المزركعة في محافظات غزة حكالي  ) أعدادإجمالي  أفيككف مف المتكقع 

 .نخمة

في لقاء مع الميندسيف الزراعيف في الكزارة أفادكا أف آخر حصر ألعداد النخيؿ في ك  
جدكؿ الـ  كانت نتائجو غير المعمنة رسميان بعد، كما تظير في 2015محافظات غزة لسنة 

  :التالي
 .النخيل في المحافظاتشجار أعداد أ :(2-6جدول )

 أعداد النخيل المحافظة الرقم
 20,000 شماؿ غزة 1
 17,000 غزة 2
 100,000 دير البمح 3
 85,000 خانيكنس 4
 28,000 رفح 5
 2503000 المجموع 

 بتصرؼ الباحث .غير منشكره المصدر: كفؽ بيانات خاصة بكزارة الزراعة
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 محافظات الالنخيل عمى أشجار توزيع  :(2-6شكل )

 .كزارة الزراعة بناءن عمى بياناتالمصدر/ 

 

عف سبب اختبلؼ األرقاـ ما بيف الجمعية األىمية لمتمكر كأرقاـ كزارة الزراعة فذلؾ  أما
 :عدة أسباب  منيا إلىيرجع 

نما األرقاـ ناتج عف تكقعات  أعدادأف كزارة الزراعة لـ تقـ بمسح شامؿ لمعرفة  -1 النخيؿ كا 
تقديرية كليست إحصائيات تعدادية، كذلؾ مف خبلؿ حاصؿ ضرب الحيازات الزراعية 

 .( نخمة لمدكنـ الكاحد 20-16بمتكسط يتراكح بيف )

كبيرة  أعدادمف مساحة دكنـ حيازة كبالتالي ىناؾ  األقؿ األراضيألف كزارة الزراعة ال تعتبر  -2
بصكرة متبعثرة حكؿ الحقكؿ كعمى الطرقات كفي المنازؿ يصعب  مزركعةمف النخيؿ 
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 أكحسابيا ألنيا غير مزركعة في حيازات معينة يتـ إحصائيا كتكثيقا بأنيا حيازات نخيؿ 
النخيؿ مع  أشجار الحاصؿ بيف زراعة التداخؿ بسبب أيضان ك  فييا نسبة كبيرة مف النخيؿ

 يشغميا الحقيقية التي المساحة عمى فيتعذر الحصكؿ  األرضفي نفس  األخرل األشجار
 (1) .النخيؿ

كاإلحصائيات الرسمية كبيف ىذا المسح قد  األرقاـبيف  إف ىذا االختبلؼ الكبير نسبيان 
رؤية كاضحة  يمكم السميـ لقطاع النخيؿ كال يعطأماـ التخطيط التن يشكؿ عائؽ كمشكمة

  .لمنيكض بيذا القطاع كتنميتو كفؽ استراتيجية  زراعية كاضحة تتناسب مع أىمية النخيؿ

 :كمف خبلؿ تحميؿ بيانات العمؿ الميداني نستطيع استخبلص المبلحظات التالية

 : التالي كىي محافظات غزة فيشجار النخيؿ أ زراعةلأنظمة  ثبلثة تمييز تـ -1

المتنكعة، حيث كانت نتيجة ك  األخرل شجاراأل مع ةكمشترك ةمختمطبصكرة  النخيؿ زراعة -أ
يزرعكف النخيؿ  االستبانةيـ ت%( مف المزارعيف الذيف شمم53أف ما نسبتو ) االستبانة

بجانب الزراعات األخرل، كأف النخيؿ ليس ىك النكع السائد كالرئيسي في المزرعة، كىذه قد 
دل الجيات المختصة بحصر كتقدير نسبة حيازات تسبب مشكمة مف ناحية التخطيط ل

دارة كاستغبلؿ قطاع النخيؿ إالنخيؿ كبالتالي عدـ دخكؿ ىذه النسبة الكبيرة ضمف عممية 
 الكمي.

%( مف 27ة )أف ما نسبت االستبانةالمزرعة، حيث كانت نتيجة  حكاؼ عمى النخيؿ زراعة -ب
النخيؿ، كذلؾ نتيجة صغر  أشجارالزراعية بزراعة  األرضالمزارعيف يستغمكف حكاؼ 

حاكؿ المزارعيف مف خبلؿ ذلؾ تحقيؽ أقصى استفادة ممكنة بتكثيؼ الحيازات الزراعية في
 .اإلنتاج النباتي

أف ما  االستبانةحيث كانت نتيجة ، فقط لمنخيؿ مخصصة مستقمة حيازات في النخيؿ زراعة -ج
كىذه النسبة متدنية  ر النخيؿ%( مف المزارعيف يزرعكف أراضي محددة ألشجا20نسبتو )

 الجدكة ضعؼ عمىدلؿ ي، كىك االستبانةيـ تفبل تتجاكز الربع مف المزارعيف الذيف شمم
 . في فترات زمنية معينة االقتصادية مف زراعة النخيؿ

 

                                                 

 .15/1/2015لقاء مع/ ـ. فتحي ابك شمالة، بتاريخ:  (1)
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 المحافظات فينظمة زراعة النخيل أ :(2-7شكل )

 المصدر: الدراسة الميدانية.
 

الممكية يمييا الشراكة ثـ اإليجار،  أكالن بالنسبة لمعبلقات الزراعية لمزارع النخيؿ فانو تسكد  -2
%( مف الحيازات الزراعية ىي حيازات مممككة لممزارعيف 89كتيبيف نتائج التحميؿ أف نحك )

%( ىي حيازات شراكة ما بيف مبلؾ األراضي كالمزارعيف الذيف 7انفسيـ، كأف نحك )
 .%( ىي حيازات باإليجار4في قطاع النخيؿ، كأف نحك )يعممكف 

إلى أف ما نسبتو  االستبانةأما بالنسبة لممؤىؿ العممي لحائزم النخيؿ فتشير نتائج  -3
%( حائز مؤىميـ العممي ثانكم، بينما بمغ نسبة مف يحممكف مؤىؿ عممي جامعي 42,5)
%( مؤىميـ 7كأف نسبة ) عداديان،إ مؤىبلن %( يحممكف 20%(، كأف ما نسبتو )32,5)

%( مف مجمكع الحائزيف بدكف مؤىؿ عممي، كىك يدلؿ عمى أف أغمب 3ابتدائي، كأف )
شريحة حائزم النخيؿ ىـ مف الفئة المتعممة كبالتالي ينعكس إيجابيان عمى قطاع النخيؿ 

 .الكمي

سنة  60 – 40تشير نتائج التركيب العمرم إلى أف الحائزيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف  -4
يـ ت%( مف إجمالي الحائزيف لمنخيؿ الذيف شمم66,5كانت أعمى نسبة كيشكمكف )

سنة ثاني أعمى نسبة  40 – 20، كبمغ عدد الحائزيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف االستبانة
بينما ، %( كىي الفئة التي تمثؿ أساس القكل البشرية العاممة في المجتمع28كيشكمكف )

مشترك مع زراعة 
 أخرى
53% 

 حول األرض
27% 

 حيازة نخيل فقط
2ٓ% 
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%(، كأف أقؿ نسبة كالتي بمغت 5سنة فأكثر ) 60الذيف تبمغ أعمارىـ  بمغت نسبة الحائزيف
 %( كانت لمفئة التي تبمغ مف العمر أقؿ مف عشريف سنة.0,5)

 :شجار النخيلأتطور مساحة   -ثانيًا  
رغـ التذبذب الحاصؿ بالزيادة كالنقصاف في أشجار كمساحات النخيؿ في منطقة 

جدكؿ كما يظير  ،عاـ يف بالزيادة بشكؿو تؿ كالمساحة آخذأعداد أشجار النخيال أف إالدراسة 
 .أىميا الزيادة الطبيعية ألشجار النخيؿ ( كذلؾ راجع إلى عدة أمكر2ػػػ7)

جمالي أعداد النخيل و  :(2-7جدول )  .المساحةا 

 نسبة التغير اجمالي المساحة بالدونم غير المثمر مثمرال الموسم

3;;5 - 3;;6 5198 040 0058 0 

4222 - 4223 0030 804 0708 08.4 

4223 - 4224 0101 805 0300 7.9 

4224 - 4225 0197 395 9804 50.3 

4225 - 4226 0038 5507 9805 0.0- 

4226 - 4227 0900 5575 9839 0.5 

4227 - 4228 0901 5011 8000 51.0 

4228 - 4229 0081 5000 8081 1.1 

4229 - 422: 0081 5000 8081 0 

422: - 422; 0950 0930 8058 4.0 

422; - 4232 9047 0500 1819 54.5 

4232 - 4233 9000 0000 0000 58.5 

4233 - 4234 9311 9981 7900 57.9 

4234 - 4235 8981 9830 7491 7.9 

4235 - 4236 8791 9010 7741 0.0- 

 بناءن عمى بيانات كزارة الزراعة، بتصرؼ الباحث المصدر:
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 (: تطور مساحة النخيل وتطور أشجار النخيل المثمرة والغير مثمرة.2-8)شكل 

 . بتصرؼ الباحثبناءن عمى بيانات كزارة الزراعة اعداد الباحث، المصدر:

( 2014-1993بدراسة تطكر المساحة المزركعة بالنخيؿ في المحافظات خبلؿ الفترة )
حيث  ،المزركعة مف سنة ألخرل ( أف ىناؾ تزايد في المساحة2ػػػ7يتضح مف جدكؿ )حيث 
دكنـ  7785إلى حكالي ـ( 1994-1993لممكسـ )دكنـ  2214المساحة مف نحك  تزايدت

 .سنة 20دكنـ خبلؿ  5616بزيادة قدرىا  ـ(2014 -2013لممكسـ )

عزل ىذه الزيادة إلى التكسع المستمر في المساحات المزركعة بأشجار النخيؿ في تي 
    :عدة أمكر منيا إلىكيرجع التكسع  محافظات غزة،

رغبة المزارعيف في زراعة أشجار النخيؿ بجانب الزراعات األخرل في المزرعة، ككف  -1
أشجار النخيؿ ال تحتاج إلى مساحات كبيرة في ظؿ صغر الحيازات الزراعية، فيي تتكسع 

عناية كبيرة،  إلى رأسي باإلضافة إلى أنو يمكف زراعتيا عمى حكاؼ األراضي، كال تحتاج
 البعيد. المدل دخبلن مقبكالن عمى فتكفر

 الظركؼ تحمؿ عمى قدرتياك  كبيرة بكميات المياه تستيمؾ الجفاؼ كال مقاكمة عمى قدرتيا  -2
القاسية، فشجرة النخيؿ تتحمؿ ممكحة ماء الرم أكثر مف غيرىا مف أشجار  الطبيعية

فزراعة النخيؿ تنجح في معظـ أنكاع  ،الفاكية، كالتي زادت ممكحة في اآلكنة األخيرة
 فقد األراضي الطينية، كالصفراء، كالرممية، كحتى الجيرية، حيث تتحمؿ ممكحتيا كقمكيتيا،

أنكاع محددة مف  لزراعة الصالحة غير األراضي مناطؽ في مفضمة أصبحت زراعتيا
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األراضي األشجار كالتي أخذت بالنقصاف لعدـ تحمميا الظركؼ البيئية كأيضان تناقص 
 لصالح االستخدامات العمرانية. 

عادة  -3 النخيؿ التي تضررت بعد حرب عاـ  أشجارك  األراضي تأىيؿقياـ كزارة الزراعة بدعـ كا 
 القطاع كتعزيز ربط المزارع دخؿ كتحسيف لمعمؿ فرص خمؽ، كذلؾ مف أجؿ ـ2008
 .بالصناعي الزراعي

 المحاصيؿ الغذائية مفكزارة الزراعة بشجرة النخيؿ كاعتبارىا العناية كاالىتماـ التي تكلييا  -4
 .الغذائي األمف في ميمة فجكة سد في تساىـ أف يمكفكالمقاكمة كالتي  ستراتيجيةالا

 الزراعة كزارة قامت حيث ،ـ2009النخيؿ بعد عاـ  أعدادحصمت زيادة متسارعة في 
 الرحمة جمعية مع غزة بالشراكة محافظات في النخيؿ مشاتؿ أكبر إلنشاء بالتأسيس الفمسطينية
 تـ كقد الككيتية ضمف خطة استراتيجية زراعية متكاممة يككف لمنخيؿ جزء ميـ فييا، العالمية
يصؿ العدد بعد خمس  أففسيمة كمف المتكقع  ألؼ (15بزراعة ) منيا األكلى المرحمة تدشيف
 ىذه نياية كمع فسيمة، بتمكيؿ بمغ ثمانية مبلييف دكالر، حيث ألؼ (50حكالي ) إلىسنكات 

 إلى  المزركعة الفسائؿ عدد يصؿ سكؼـ كما ىك مخطط لو 2020 عاـ في ستراتيجيةالا
طكر  بدأ قد كبير مف ىذه الفسائؿ جزء يككف كسكؼ عمى األقؿ، فسيمة مبلييف (3) حكالي

ألؼ نخمة مف البمح الحياني ( 19يتـ زراعة ) أفكمف المقرر ضمف ىذا المشركع   (1)اإلنتاج ،
عمى  ( ألؼ نخمة20كألؼ نخمة مف البمح األصفر كبذلؾ يصؿ عدد األشجار المزركعة )

  " 1دكنـ في أراضي المحررات في خانيكنس، عمى مشركعيف: بيركحاء " 400حكالي  مساحة
 (2) ." 2بيركحاء " ك

 مكسـانخفاض ألعداد األشجار كالمساحات في بعض السنيف مثؿ ما حدث في  كيكجد
دكنـ كذلؾ نتيجة الحرب  7785إلى  7835ـ حيث انخفضت المساحة مف 2013-2014

جمالي إالمباشرة باإلضافة إلى آفة سكسة النخيؿ كالتي لـ تيكافح خبلؿ فترة الحرب، حيث بمغ 
 (3) .شجرة 728أشجار النخيؿ المتضررة 

 

                                                 

 (.71قصة صمكد كمسير نجاح، ) 2012 -2006كزارة االعبلـ، الحككمة الفمسطينية  -( السمطة الفمسطينية1)
 .15/1/2015( ابك شمالة، لقاء بتاريخ: 2)
( كزارة الزراعة_ االدارة العامة لمتخطيط كالسياسات، تكثيؽ األضرار التي أصابت القطاع الزراعي في 3)

 (. 9، )2014العدكاف الصييكني 
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 .م2014 – 2000لفترة من اور مساحة النخيل خالل طت :(2-9شكل )

 .كزارة الزراعة (،2-6كؿ )دبناءن عمى بيانات جالمصدر: 

%( مف 54,5) عف مدل تطكر أعداد أشجار النخيؿ فأظيرت نتائج الدراسة أفك 
أفادكا أف أشجار  %( منيـ21أف نحك )ك  المزارعيف أفادكا أف أشجار النخيؿ في مزارعيـ تتزايد،

أفادكا أف أشجار النخيؿ في مزارعيـ أعدادىا  %( منيـ24بينما ) النخيؿ في مزارعيـ تتناقص،
 كما ىي لـ تتغير.

نتاجيةو تطور انتاج   -ثالثًا   :البمح ا 
 إلى عاـ إلىمف عاـ  اإلنتاجية في التذبذب كيعكد، أخرل إلى سنة مف تختمؼ اإلنتاجية

لمدكنـ تقدر بنحك  يةفنجد عاـ فيو كمية اإلنتاج "بالمعاكمة"ما يسمى  أكالحمؿ  تبادؿ ظاىرة
كىذه  ،لمدكنـ/كجـ 2050الكاحد، كعاـ آخر نجد فيو الكمية تقدر بنحك  لمدكنـ/كجـ 1080

الظاىرة ترجع إلى عدة أسباب منيا طبيعة الظركؼ الجكية خبلؿ ىذا العاـ مف حيث الرياح 
، كأيضان مف خبلؿ اجياد النخمة كعقد الثمار عممية التمقيحح مدل نجاكاألمطار كتأثيرىا عمى 

مف حيث سكاء الرعاية الحقمية نتيجة الحمؿ الزائد في العاـ السابؽ مع قمة الرعاية بالنخمة 
 .، كالرعاية الفنية الصحيحةالتسميد كالرم كالتقميـ

 1300حكالي  غزةفي محافظات  النخيؿ ثمار مف الكاحد الدكنـ إنتاجية متكسط كيبمغ  
 .ـ2013ـ ػػػػػػ 2000لمدكنـ لمفترة مف /كجـ
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مف منتجات  نتاجالثبات النسبي في حجـ اإل إلىأما في محافظات غزة فتشير البيانات 
( طف، أما خبلؿ 3300 – 2000) ـ إذ تراكح بيف2002 -ـ1995 خبلؿ الفترة النخيؿ

( طف، كقد تراجع 6000 - 5000ما بيف) إلىالسبعينات كمنتصؼ الثمانينات فقد كصؿ اإلنتاج 
ـ كبينما شكمت 2002 -ـ1969الفاكية بصكرة ممحكظة خبلؿ الفترة  إنتاجالبمح مف  إنتاجإسياـ 

الفكاكو في محافظات غزة، فقد تراجعت  إنتاج%( مف 25ـ حكالي )1984 -ـ1969في الفترة 
لىـ، ك 1993 -ـ 1985%( خبلؿ الفترة 12,2) إلىالنسبة  ، ـ2002 – 1994لمفترة  %(8,6) ا 

 (1) .مف البمح كجـ 1000 -بالمتكسط  –يو الدكنـ خبلؿ تمؾ الفترة إنتاجفقد بمغت 
 .اإلنتاجية والقيمة باأللف دوالرمساحة النخيل واإلنتاج و  :(2-8جدول )

 الوْعن
الوغبدت 

 ببلذًّن

االًخبج 

 ببلطي
 ًخبجٍتإلا

قٍوت إًخبج البلخ 

 ببأللف الذّالس

قٍوت االًخبج الٌببحً 

 دّالس ببأللف

قٍوت االًخبج 

 الضساعً

4222 - 4223 0708 0948 5100 0543 518,350 018,050 

4223 - 4224 0300 9991 5800 0300 519,801 058,130 

4224 - 4225 9804 0505 5500 5901 519,038 019,813 

4225 - 4226 9805 9980 5900 0008 509,049 080,191 

4226 - 4227 9839 0998 5540 390 505,841 080,153 

4227 - 4228 8000 0883 5000 5003 505,008 045,701 

4228 - 4229 8081 0077 5040 0081 079,003 987,084 

4229 - 422: 8081 0077 5040 0103 001,010 999,080 

422: - 422; 8058 0198 5040 5183 580,489 088,010 

422; - 4232 1819 7955 0001 8753 501,003 908,589 

4232 - 4233 0000 1808 5100 9039 005,093 975,901 

4233 - 4234 7900 1591 5900 0040 533,590 900,790 

4234 - 4235 7491 0933 5870 0780 008,509 944,007 

4235 - 4236 7741 0040 5040 0801 - - 

 بناءن عمى بيانات كزارة الزراعة، بتصرؼ الباحث المصدر:

 بصفة البمح يتجو إنتاج إجمالي أف يتضحكبدراسة االتجاه الزمني العاـ لتطكر اإلنتاج 
عاـ البمح  إنتاج إجمالي قدر قدفـ 2014-2000 مفالفترة  خبلؿ االزدياد كذلؾ إلى ةعام

                                                 

 (.   12الجعفرم، الفي، القدرة التنافسية لمتمكر الفمسطينية في األسكاؽ المحمية كاسكاؽ التصدير ) (1)
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ـ 2000عما كانت عميو عاـ %( 113) طف بنسبة زيادة مقدارىا (6082) بنحكـ 2014
د الطبيعي (، كترجع تمؾ الزيادة أساسان لتزايد المساحات المزركعة بالنخيؿ كالتزاي2384) كالمقدرة

 .ألعداد االناث المثمرة
 نتاجـ انخفضت كمية اإل2003-2002عاـ  أف (2-7)كيبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ     

لمدكنـ في نتاجية إلا كذلؾ لتدنيطف  (2121ىذا العاـ ) إنتاجعف العاـ الذم سبقة حيث بمغ 
ـ كانت كمية 2008-2007في عاـ  أفكما كيبلحظ  ،بسب ظاىرة المعاكمة ىذا المكسـ

كالتي  السياسية الداخمية التي سادت محافظات غزة لؤلكضاعنفس العاـ السابؽ كذلؾ  نتاجاإل
-2009أثرت عمى النتائج مف خبلؿ عدـ التكثيؽ لمبيانات كاالكتفاء بالتقريب، كشيد العاـ 

في ىذا نتاجية إلا ( طف، حيث كانت7311حيث بمغت ) نتاجـ قفزة نكعية في كمية اإل2010
  .لمدكنـ الكاحد ككانت مف األعكاـ ذات الحمؿ المرتفع كجـ 2025بمغت  جدان العاـ مرتفعة 
خبلؿ عدة سنكات مع قيمة إنتاج البمح خبلؿ ىذه  بالطف بمقارنة كمية اإلنتاجكلكف 

الفترة يتضح أف ىناؾ عدـ تناسب ما بيف زيادة اإلنتاج كالقيمة النقدية لكمية اإلنتاج، فيبلحظ أف 
ىناؾ زيادة مستمرة في اإلنتاج يقابميا ثبات نكعان ما في قيمة اإلنتاج النقدية مما ينعكس عمى 

 .النخيؿ بشكؿ سمبي ككبير قطاع

 
 .م2014-2000لمفترة من ودخل النخيل  تطور كمية إنتاج: (2-10شكل )

 وزارة الزراعة  بياناتمصدر: ال
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يتضح مثبلن أف في عاـ  (2-8) كمف خبلؿ تحميؿ بعض البيانات في الجدكؿ السابؽ
 مميكف( 2,2( بقيمة نقدية تساكم )2384ـ كانت كمية اإلنتاج بالطف حكالي )2000-2001

( بقيمة نقدية تساكم 6082ـ كانت كمية اإلنتاج بالطف حكالي )2014-2013دكالر، كفي عاـ 
قدية؛ كىك ما دكالر أم ما يعادؿ زيادة قدرىا ثبلث أضعاؼ الكمية بنفس القيمة الن مميكف( 2,5)

جمالي ا  يدلؿ عمى تراجع أىمية قطاع النخيؿ االقتصادية كتراجع إسيامو في الناتج النباتي ك 
 الناتج الزراعي، كبالتالي ينعكس عمى القطاع بشكؿ كامؿ.

جمالي الفاكية إ، بينما بمغ ـ2014لعاـ كذلؾ طف  (6082البمح ) إنتاجكبمغت كمية 
جمالي الفاكية إ%( مف 8.8( طف لنفس العاـ، حيث بمغت كمية البمح ما نسبتو  )69307)

 الكمي.
يدلؿ  ما %( مف اجمالي قيمة الفاكية لنفس العاـ، كىك2.6بينما بمغت قيمة البمح )

 ـ األنكاع األخرل مف الفاكية.أماعمى ضعؼ كتدني قيمة البمح الشرائية كالتنافسية 
 تقدر المثمرة النخيؿ أشجار إنتاجية أف طالبف تبيف لميخبلؿ الدراسة كسؤاؿ المعنيكمف 

ـ 2014لعاـ  الزراعة كزارة إلحصائيات كفقان  كذلؾ ،في المتكسط الكاحد لمدكنـ بمح طف 1,35
طف، كلكف يكجد بعض األمكر إذا ما أخيذت بالحسباف ستختمؼ  6082 نتاجاإل قدرت التي

 :البمح بشكؿ أكبر، حيث كمف خبلؿ الدراسة تبيف ثبلث أمكر كىي إنتاجالبيانات كستزيد كمية 
 .المزركعة بالنخيؿك  األراضي التي مساحتيا أقؿ مف دكنـ صيأف الكزارة ال تح -1
فقط، دكف حساب النخيؿ المزركع خارج  أف الكزارة تحصي الحيازات المزركعة بالنخيؿ -2

% مف النخيؿ 53الحيازات كالذم كصمت نسبتو ضمف استبياف الدراسة إلى حكالي 
 .المزركع كبالتالي ىناؾ أعداد نخيؿ كبيرة لـ تحتسب

كالذم نتج عنو كجكد  أعداد الحصر التي قامت بو جمعية النخيؿ كالتمكر كبإشراؼ الكزارة -3
 .ىك معتمد في كزارة الزراعة لمسنكات الماضية بكثير مما  أعمىأرقاـ 

كبالتالي ىناؾ إشكالية في البيانات كالتقديرات المتكقعة لقطاع النخيؿ الفعمي، فبيانات       
ظات غزة، فمك تـ قسمتيـ عمى ( نخمة مزركعة في محاف250,000الدراسة تقكؿ أف ىناؾ نحك )

معتمد في كزارة الزراعة لكاف الناتج حكالي  نخمة بالمتكسط في الدكنـ الكاحد كما ىك (15)
دكنـ  10000عمى القراءات السابقة أف نحك  ( دكنـ مف النخيؿ، كلك افترضنا بناءن 16,666)

( طف مف البمح، أم ضعؼ كمية 13,000منيـ نخيؿ مثمر لكاف إنتاج البمح يقدر بحكالي )
طف  1,35ج ىذا العاـ بالمتكسط اإلنتاج التي قدرتو كزارة الزراعة كذلؾ في حالة كاف إنتا

 .لمدكنـ
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 :المبحث الرابع
 أىمية زراعة النخيل في محافظات غزة 

تعد شجرة النخيؿ مف األشجار الميمة في قطاع زراعة األشجار المثمرة، كبالرغـ مف 
، إال متعددةالتكسع العمراني عمى األراضي الزراعية كتقمص األراضي الزراعية كبركز مشاكؿ 

مازلنا نشاىد االىتماـ المتزايد بشجرة النخيؿ المباركة مما انعكس ايجابيان عمى زيادة المساحة أننا 
 ليا مف أىمية كفكائد متعددة، كمنيا: االمزركعة بالنخيؿ، لم

 :الناحية االقتصادية -واًل أ
 لمدخؿ، المدرة الميمة االقتصادية القطاعات مف غزة، محافظات في الزراعة قطاع يعد        
 لمدخؿ الرئيسي المصدر ىك الزراعي القطاع الغذائي، كيعتبر األمف تحقيؽ تساعد عمى كالتي

 النخيؿ شجرة كتعد االقتصادية، األزمات خبلؿ الفمسطيني الشعب مف كبير لجزء كالمبلذ األخير
كما الفكاكو،  إنتاج إجمالي مف % (2,6) حكالي كيمثؿ النخيؿ ،الزراعي القطاع ركافد إحدل

 .ـ2014لعاـ  مف قيمة الناتج النباتي % (1,4نسبتو )

التي يمكف االستفادة منيا اقتصاديا في إمكانية ك  الميمةكيعتبر النخيؿ مف محاصيؿ الفاكية     
زراعة شجرة النخيؿ  مف الرئيسي اليدؼالتصدير كالتصنيع كزيادة الدخؿ كفتح فرص لمعمؿ، ف

، فالثمار ىي التي تمر أكرطب  أكعمى حالتو المختمفة سكاء بمح  الثمار عمى الحصكؿ ىك
إلى  ذلؾ تتعدل الشجرة ىذه أف فائدة إال ،يعكؿ عمييا المزارع في استثماره في قطاع النخيؿ

 تنكع في األساسية المرتكزات أنيا أحد كما في أغراض شتى تستخدـ التي المختمفة اجزائيا
 .االقتصادية األنشطة

 :خمةنأجزاء ال عمى المعتمدة الصناعات
 .أعمدة لمعرائشك جذع النخمة: يستخدـ لمتدفئة، كأعمدة لؤلسيجة حكؿ المزرعة،   -1

يعمؿ منيا أسكار كمصدات لمرياح كالرماؿ لحماية المزركعات،  الجريد )السعؼ(:  -2
صناعة الصناديؽ ك يستخدـ كسقؼ لمعرائش، ك صناعة بعض أدكات الزينة في المنزؿ، ك 

 .يستخدـ ككقكد لؤلفرافكما ك بلؿ، كالسً 

 .في صناعة الحباؿ كالتنجيد كالتنظيؼ الميؼ:  -3

 .العرجكف: يستخدـ في عمؿ الحصير كأدكات التنظيؼ )المكانس(  -4
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 .الكرانيؼ: كقكد لؤلفراف  -5

                .لمحيكانات كأعبلؼ منو الردمء الثمار: ييستخدـ  -6

  (1) -:فكائدكليا عدة  النكل:  -7
 % يصمح لؤلكؿ كصناعة الصابكف.8استخراج الزيت بنسبة   -أ    

     .عمؼ لممكاشي بعد درسو كطحنو  -ب     
 :الناحية الغذائية -ثانيًا   

التمر ىك ثمار شجرة النخيؿ، كييسمى أيضان ) البمح أك الرطب أك البسر ( حسب مراحؿ 
لكثرة ما يحتكيو مف العناصر المعدنية الميمة لجسـ عمره، يكصؼ الثمر بأنو منجـ غذائي 

 .اإلنساف في بنائو كحمايتو مف كثير مف األمراض

مف السعرات  عالية بنسبة األخرل الغذائية المينتجات مع بالمقارنة التمر كيتميز
ثمار النخيؿ مف الطاقة يزيد عف أربعة أضعاؼ ما تحتكيو ثمار التفاح كسبعة  لفمحتك  ،الحرارية

تمرات  7ضعؼ ما تحتكيو ثمار البطيخ، فتناكؿ ة أضعاؼ ما تحتكيو ثمار البرتقاؿ كثبلثة عشر 
كفي حالة تناكؿ ىذه  (2)،سعرة حرارية 300جراـ مف التمكر تحتكم عمى  100أم ما يعادؿ 

 بكامؿ احتياجاتو اليكمية مف المغنيسيكـ كالنحاس كالكبريت اإلنسافالكمية مف التمكر فإنيا تمد 
  (3).بنصؼ احتياجاتو مف الحديد كربع احتياجاتو مف الكالسيكـ كالبكتاسيكـك 

صمبة أما عف التركيب الكيميائي فيمتاز الثمار باحتكائو عمى نسبة عالية مف المكاد ال
 كالحديد لممعادف غنيان ر مصدران ييعتب% تمثؿ السكريات النسبة األعمى منيا، كما 82الذائبة تبمغ 

 ذلؾ كؿ إلى كالدىكف، كباإلضافة الصكديـك مف لمغاية ضئيمة نسبة مع كالكالسيـك البكتاسيـكك 
 كالسيمككف، كالماغنيسيكـ، كالنحاس، كالفسفكر، الكمكريف، مف كميات ميتكًسطة بو تكجد

الدىف كالماء كنسبة مف األمبلح ك  مف الفيتامينات كمتنكعة كبيرة سمسمة جانب إلى كالكبريت،
  (4). "ج"، ك"2"بك "،1"ب، ك، كفيتاميف "أ"المعدنية

                                                 

 (.40-38ابداعات زخرفية باستخداـ غرز التطريز) الحربي، استخداـ سعؼ النخيؿ في  –( 1)
 (.4الرضيماف، القيمة الغذائية كالعبلجية لمتمكر)  –( 2)
 (.27البنا، نخيؿ فمسطيف بيف الكاقع كاالمكانيات )  (3)
 .(7زايد، الفكائد الكامنة لشجرة النخيؿ )  (4)
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فيك أغنى أنكاع الفاكية بالسكريات الطبيعية كأرخصيا كأكثرىا عمى مدار السنة، كما 
الغذائية العالية قابميتو لمحفظ كالتجفيؼ كالتخزيف لفترة طكيمة دكف يميز ثمار البمح بجانب القيمة 

 .بالتالي ال يسبب تسممان غذائيان مثؿ بعض األغذيةمف جدان ك تمؼ، فيك غذاء آ
 .( , منزوعة النوىجرام 100المكونات الكيميائية لمتمور ) في  :(2-9) جدول

 الٌغبت الوكًْبث

 %22.. – 22.. الماء

 جرام.2. البروتين

 سعراً حرارياً  .4. الطاقة

 جرام 4.26 سكريات

 جرام 22. ألياف خام

 جرام 026 )عناصر معدنية( رماد

 ميللجرام 26 كالسيوم

 ميللجرام 32 فوسفور

 ميللجرام 2 حديد

 ميللجرام 0 صوديوم

 ميللجرام 3.5 بوتاسيوم

 جرام 122 دهن

 وحدة دولية A 21فيتامين 

 ميللجرام 1216 ثيامين

 ميللجرام 1201 ريبوفالفين

 ميللجرام .2. نياسين

  .(9)الكثيرم، االىمية الغذائية كالعبلجية كلمتمكر  المصدر/ 

 "ا عميو كسمـ ىسيدنا محمد صم"التمر مف أفضؿ األطعمة التي أكصانا بيا  عتبركيي 
نة سي التمر في القرآف الكريـ، كالكر ذي  كقددكائية لمجسـ. ك  لتناكليا، لما ليا مف أىمية غذائية

 .النبكية الشريفة
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يري تمرىاًتكيـ اٍلبىرًنيُّ ييذىب )فالتمر لو قيمة عبلجية ىامة حيث كرد في الحديث النبكم  خى
ف تصبَّح سبع تمراتو عىٍجكىة لـ يضره ذاؾ م): ا عميو كسمـ ى، كيقكؿ صم(1) (الدَّاء كال داءى فيوً 

كىذه السنة النبكية المطيرة فييا إرشاد طبي كفكائد صحية عظيمة،   (3)،(2) (اليكـ سٌـّ كال ًسٍحر
فقد اختار الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ىذه األطعمة لفكائدىا الصحية كليس فقط لتكفرىا في 

 .كقات ألأغمب ا

 عدد فقد بمغ عدة، مسميات المباركة في القرآف الكريـ تحت كما كتكرر ذكػر الشجرة
الٌَّْخَل  ﴿ :تعالى قرآنية. حيث قاؿ ( سكرة17آية، في ) (22النخمة) فييا كردت التي اآليات َّ

َِب طَْلٌع ًَِّضٌٍذ  ٍْخًب َكَزلَِك اْلُخُشّجُ  *بَبِعقَبٍث لَّ َِ بَْلَذةً هَّ ٌٍَْب بِ أَْدٍَ َّ    ﴾ ِسْصقًب لِّْلِعبَبِد 
بمفيكمو العاـ يعني الغذاء كيعني المردكد االقتصادم  كالرزؽ، ]"2ممحؽ "  [[11-10]ؽ: 
 ."إف التمر خبز الصحراء"ككما قيؿ في السابؽ  .أيضان 

   :فوائد ثمار النخيل
 :(4)لثمار النخيؿ فكائد عدة، منيا

 .يعمؿ عمى تنظيـ نسبة السكر في الدـ عند تناكؿ ثبلث حبات أك سبعة في الصباح الباكر -1
 .الدـ ) األنيميا (؛ الحتكائو عمى نسبة عالية مف الحديديعالج مرض فقر  -2
 .يمد التمر الجسـ بالطاقة كالنشاط، يسيؿ عممية اليضـ -3
ييػقكم الجياز العصبي؛ الحتكائو عمى معادف ميمة كالبكتاسيكـ كالمغنيسيـك كالصكديـك  -4

 .كالفسفكر كالحديد كالكالسيكـ
 .ة؛ الحتكائو عمى ىرمكف "بيتكسيف" الذم ينظـ نكبة الطمؽييعطى لممرأة الحامؿ لتسييؿ الكالد -5
 .يعالج االلتيابات التي تنتج مف اإلصابة بمرض الركماتيـز -6
 .يحمي تناكؿ التمر األمعاء مف اإلصابة بمرض السرطاف -7
  .يعتبر التمر مقكم لمعضبلت كاألعصاب -8
 .أعصاب السمعيعمؿ عمى حفظ رطكبة العيف كبريقيا، كيقكم الرؤية، ك  -9

                                                 

 .7528رقـ الحديث  :5/288مالؾ: المستدرؾ عمى الصحيحيف ( 1)
 .3814رقـ الحديث  : 2/555مسمـ: صحيح مسمـ ( 2)
 (.160( أحمد، إعجاز التمر في الشفاء كالكقاية مف الميكركبات الضارة كالممرضة )3)
 (.8عمر، بمح النخيؿ كالتطكر الحديث في حفظة كتصنع منتجاتو )  (4)
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 .يساعد عمى إدرار البكؿ كتنظيؼ الكبد كغسؿ الكمى -10

 .يييدئ التمر األعصاب كيخفؼ مف القمؽ العصبي، كيحارب الكسؿ كالتراخي -11

 .يزيد التمر مف حيكية الدماغ؛ الحتكائو عمى الفسفكر -12

 .ينشط التمر الجياز المناعي -13

 .عند المرضعاتيزيد تناكؿ التمر مف إفراز الحميب  -14

التي يمكف  ستراتيجيةالاكىكذا يتضح مما تقدـ بأف التمكر يمكف اعتبارىا إحدل السمع 
أف تحتؿ مكانة بارزة في أكلكيات األمف الغذائي، كتدخؿ التمكر في كثير مف الصناعات 
الغذائية التحكيمية كصناعة الدبس كالسكر السائؿ كالخؿ كخميرة الخبز كالبركتيف المركز 

 .كصناعات المعجنات

 
  .من الفواكو األخرى موجرام من التمور بمثي (100)مقارنة المحتوى الغذائي لكل  :(2-10) جدول

 السمعة
 المحتوى الغذائي

 طاقة
 )سعرات حرارية(

 بروتين
 جرام

 دىون
 جرام

 -- -- 386 دبس تمر
 0,4 2,4 233 رطوبة( %14تمر مجفف)

 0,3 1,2 156 تمر نصف مجفف
 0,2 0,8 75 تين
 0,3 0,6 67 عنب
 0,5 1,0 60 موز
 0,2 0,3 49 تفاح
 0,1 0,6 43 رمان
 0,3 0,3 40 مانجو
 0,2 0,6 33 برتقال

 0,2 0,5 18 ليمون حامض
 0,1 0,7 17 شمام
 0,1 0,2 13 بطيخ

 .(152)الزراعة كاإلنتاج كالتصنيع  -الخطيب، نخيؿ التمر في المممكػة العربيػة السعكديػة  ،دينار: المصدر
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  :الناحية الجمالية -ثالثًا 
تستخدـ أشجار النخيؿ في الكثير مف األعماؿ باإلضافة إلى االستفادة مف ثمار النخيؿ 

 لبلندماجبجماليا األخاذ كالممتع كقابميتيا الكبيرة  التنسيقية كالتزينية حيث تتميز أشجار النخيؿ
كذلؾ لطبيعة نمكىا اليندسي القائـ كلكنيا األخضر الداكف كلجذبيا مع عناصر البيئة المحيطة 

 .لمنظر بالمقارنة باألشجار األخرل

تكسك الخضرة كف االستخداـ أشجار نخيؿ البمح في عمميات التنسيؽ كالتجميؿ حيث كيم
األشجار باستمرار كتكجد عمييا األكراؽ خبلؿ جميع فصكؿ السنة فيي مف األشجار المستديمة 

في الشكارع كالجزر الكسطية لمطرؽ كالحدائؽ، كيمكف تمخيص ذلؾ في  الخضرة، فتزرع
 (1):اآلتي

تجميؿ الشكارع كالمياديف، حيث يستعمؿ بعض أنكاعيا في تشجير جكانب الطرؽ أك كسط  .1
الجزر في الشكارع في صفكؼ منتظمة حيث ال تعكؽ حركة المركر لطبيعة نمكىا غير 

 المتفرع كلتكفير الظؿ كجماؿ المنظر. 
 .الزراعة كمنظر أمامي لممباني الكبيرة، خاصة الرسمية أك ذات الطابع الشرقي .2
يستخدـ النخيؿ في تحديد أبعاد الحديقة عف طريؽ زراعتو في المنظر الخمفي كتحديد  .3

منظر المنزؿ الخمفي ككضعو في بركاز طبيعي جميؿ، كاستخدامو أيضان لتحديد الممكيات 
 الكبيرة نسبيان.

 :والتزين أىم ما يجب اتباعو عند استخدام النخيل في التنسيق

 .عدـ زراعة األشجار مبلصقة لممباني إلبراز جماؿ النخيؿ -أ 

 .عدـ زراعتو بصكرة متقاربة حتى ال تتداخؿ األكراؽ مع بعضيا البعض كفقدىا لجماليا -ب

يفضؿ تركيب إضاءة حكؿ الجذع متجية إلى أعمى أك إضاءة متسمطة عمى التاج مف  -ج
 .مكاف بعيد

 .ألكراؽ القديمة إلعطاء منظر جماليفي بعض األحياف يمكف إزالة قكاعد ا -د

 .يمكف عمؿ تشكيؿ مف ثبلث نخبلت تخرج مف مكاف متقارب كتخرج بشكؿ منفرج -ق

                                                 

 (.330سميماف، تربية نخيؿ البمح ) (1)
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يمكف عمؿ مجاميع مف النخيؿ مف جنس كاحد كبأطكاؿ مختمفة ػ األعمى في الخمؼ ثـ  -ك
 (1) .األقصر في األماـ أك يككف األعمى في الكسط ثـ األقصر مف الخارج

 : الناحية الخدماتية -رابعًا   
فمشجرة النخيؿ دكر اقتصادم ال تقتصر فائدة النخمة عمى ما تنتجو مف ثمار، 

كاجتماعي كخدماتي، كعبلكة عمى ذلؾ، فإف لؤلجزاء الميختمفة لشجرة النخيؿ )كالعراجيف الجافة، 
في الكثير يتـ استخداميا أىمية كبيره في حياة اإلنساف فكالسعؼ، كاأللياؼ، كجذكع األشجار( 

مف الصناعات الصغيرة التي تقدـ سمعان مف المصنكعات اليدكية، كالكثير مف االستخدامات 
فساؽ النخيؿ الطكيمة تساعد في استخدامو كعائؽ لمرياح عند زراعتو عمى حكاؼ  (2)األخرل،

َُُوب بٌَِْخلٍ  ﴿تعالى: المزركعات كما قاؿ  َدفَْفٌَب ؽ مع [، كما أف طكؿ السا32]الكيؼ: ﴾  َّ
كجكد مظمة عمكية مف األكراؽ كالجريد ييٌمكف المزارعيف مف استغبلؿ األرض كزراعة المحاصيؿ 
الحكلية أك األشجار التي تحتاج حماية مف العكامؿ الجكية القاسية بيف سيقاف النخيؿ كما قاؿ 

َُِوب َصْسعبً  ﴿تعالى: ٌٍَْ َجَعْلٌَب بَ النخيؿ كعمى كبيف  [، فالزرع بيف الجنتيف32]الكيؼ: ﴾  َّ
الحكاؼ، كالتي تسمى بالزراعة المختمطة كذلؾ مف أجؿ االستغبلؿ األمثؿ لضيؽ األراضي في 

 .محافظات غزة كاستمرار المردكد كالعائد االستثمارم كالمادم

 إلىدكران ميمان في تمطيؼ اليكاء كتنقيتو مف ذرات الغبار، باإلضافة  أيضان تكدم النخمة 
كسجيف، كتنقية الجك مف بعض عكامؿ التمكث الجكم، كزراعة النخمة بجانب ألإغنائو بغاز ا

األبنية تعمؿ عمى تمطيؼ األجكاء كتعمؿ عمى تنظيـ الرطكبة كالحرارة، فتؤدم بذلؾ دكر 
 (3)التكييؼ الطبيعي. 

أشجار درجة كعي المزارعيف في زراعو كبيف  طبيعة العبلقة بيف المحافظات لمعرفةك 
 .(H1) كفرضية بديمة (H0)تـ طرح فرضيتيف، فرضية صفرية .النخيؿ

 :الختبار(، (Chi-square test" "كامكالختبار صحة الفرضية تـ استخداـ مربع 
 فرضية العدـ/ ال تكجد عبلقة بيف المحافظات كبيف درجة الكعي عند المزارعيف.

 المزارعيف. الفرضية البديمة/ تكجد عبلقة بيف المحافظات كبيف درجة الكعي عند

                                                 

 (.9كأفاؽ جديدة لمتصدير الزراعي ) -حمزة، نخيؿ الزينة ( 1)
 (.3زايد، الفكائد الكامنة لشجرة النخيؿ)  (2)
 (.4التمكث ) مف كالحد المزركعات كحماية الجك تمطيؼ في النخيؿ براىيـ، دكر (3)
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أقؿ مف  كىي 0,011داللة كمستكل 26.1 تساكم ف قيمة اختبار مربع "كام"أبما النتيجة/ 
 كبذلؾ نرفض فرضية العدـ كنقبؿ الفرضية البديمة القائمة:  0.05

 بكجكد عبلقة بيف المنطقة الجغرافية لممحافظات كبيف درجة الكعي عند المزارعيف.
 كالتالي:ربع فئات أالى  في الدراسة تـ تقسيـ درجات الكعيكقد 
 

 حجم الفئة من حيث الوعي, ونسبتيا في المحافظات (:2-11جدول )

 
 المحافظة

نسبة 
 الكعي

 الفئة الرابعة الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األكلى
 70اكبر مف  70-60 60-50 50أقؿ مف 

 0 %30 %20 %50   شماؿ غزة
 %15.4 %38.5 %38.5 %7.7 غزة

 %20 %41.8 %21.8 %16.4 دير البمح
 %19.8 %46.9 %23.5 %9.9 خاف يكنس

 %41.5 %31.7 %9.8 %17.1 رفح
 

( مف حيث الكعي في المحافظات، كحيث في الفئة الرابعة 2-11كفيما يخص الجدكؿ السابؽ)
كالتي تعتبر أفضؿ قيمة، فقد كانت نسبة محافظة شماؿ غزة أقؿ قيمة كذلؾ لقمة أشجار النخيؿ 
في المحافظة مقارنة مع المحافظات األخرل، بينما أتت نسبة محافظة رفح أكبر قيمة كذلؾ 

انيـ يكلكف األشجار رعاية كخاصة فيما يتعمؽ الىتماـ مزارعي المحافظة بالنخيؿ كما ك 
 بالمكافحة. 
 

 كجكد اختبلؼ بيف متكسطات الكعي بيف مزارعي النخيؿ في محافظات غزة. لمعرفةأما 
 تـ طرح فرضيتيف:

 فرضية العدـ / ال يكجد اختبلؼ بيف متكسطات الكعي بيف مزارعي النخيؿ في محافظات غزة.
 بيف متكسطات الكعي بيف مزارعي النخيؿ في محافظات غزة.الفرضية البديمة/ يكجد اختبلؼ 

  3.115( تساكم Fف قيمة اختبار )أ( ، نجد F) األنكفا"استخداـ اختبار تحميؿ التبايف"النتيجة/ ب
كجد ي، كبذلؾ نرفض فرضية العدـ كنقبؿ الفرضية البديمة القائمة:  0,016داللة كبمستكل 

 مزارعي النخيؿ في محافظات غزة.اختبلؼ بيف متكسطات الكعي بيف 
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 الفصل ُممخص
نتاج البمح في  عمىالتعرؼ إلى ىذا الفصؿ  ىدؼ الكضع الحالي لكاقع زراعة النخيؿ كا 
تتميز نخمة البمح بقػدرتيا عمػى النمػك كاإلنتػاج فػي البيئػات القاسية لمػا ليػا ، حيث محافظات غزة

 في المزركعة بالنخيؿ األراضي مساحة ت  كبمغتمػف قػدرة عمػى التػأقمـ مػع تمػؾ البيئػا
دكنـ غير مثمر، كتبمغ  3050دكنـ مثمر ك 4735( دكنـ منيا 7785محافظات غزة حكالي )

(، كتيقسىـ أصناؼ الثمار المزركعة 156,700أعداد النخيؿ المزركعة في ىذه المساحة حكالي )
 كاألصناؼ النصؼ جافةفي محافظات غزة إلى ثبلث مجمكعات ىي األصناؼ الطرية 

رئيسي ىك الحياني  محافظات غزة بصنؼ النخيؿ في مساحة معظـ األصناؼ الجافة، كتزرعك 
%(، كيتفاكت كثافة انتشاره بيف المحافظات ففي المرتبة األكلى 95كالذم بمغ نسبتو حكالي )

ة رفح في ، بينما جاءت محافظة خانيكنس في المرتبة الثانية كمحافظدير البمحجاءت محافظة 
 .المرتبة الثالثة كمحافظة شماؿ غزة في المرتبة الرابعة كمحافظة غزة في المرتبة الخامسة

منطقة الدراسة كىي زراعة  أنظمة زراعية في ثبلثة تمييز كمف خبلؿ الدراسة أمكف 
 .داخؿ األرض كزراعة أراضي خاصة بالنخيؿ أخرلالنخيؿ حكؿ األرض كزراعتو مع زراعات 

دراسة أف المساحة المزركعة بأشجار النخيؿ تتزايد سنكيا كيتزايد معيا أعداد تبيف مف ال
االزدياد كلكف مع ثبات  إلى عامو بصفة البمح يتجو إنتاج إجمالي أف اتضحكأيضان ، النخيؿ
حصائيات الرسمية المعمنة عنيا في اإل األرقاـكاتضح أف أعداد النخيؿ أكثر مف ، األسعار

 .لمسنكات الماضية

كما تـ التحدث عف أىمية النخيؿ مف الناحية االقتصادية ككـ تمثؿ مف نسبة اإلنتاج 
كالكمية، كالتحدث عف األىمية الغذائية كالعبلجية لثمار النخيؿ كما تـ التحدث عف األىمية 

 الجمالية كالخدماتية لزراعة النخيؿ كالصناعات التي تقكـ عمى أجزاء النخمة المختمفة.
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 :الثثالفصل ال
العوامل المؤثرة عمى زراعة ونمو 

 شجرة النخيل
   

 :المتطمبات البيئية المالئمة لزراعة أشجار النخيل /ولأل المبحث ا
 .الرياح(، األمطار، الرطكبة، الضكء، الميناخ  )الحرارة: كالن أ          

 .المياه كاحتياجات الرم: ثانيان           

 .التربة المبلئمة لزراعة أشجار النخيؿ: الثان ث          

   :عمميات الرعاية الفنية وخدمة أشجار النخيل /المبحث الثاني
 .عمميات حقمية أساسية : كالن أ          

 .عمى رأس النخمة  لجر عمميات فنية تي ثانيان:           

 :مزاياىا وعيوبيا, طرق إكثار نخيل البمح /المبحث الثالث  
 التكاثر الخضرم )بالفسائؿ(.: أكالن          

 : التكاثر الجنسي بالبذرة )النكل(.ثانيان          

 : إكثار النخيؿ بكاسطة زراعة األنسجة.ثالثان          
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 الفصل الثالث
 لعوامل المؤثرة عمى زراعة ونمو شجرة النخيلا

ترتبط األعماؿ كاألنشطة الزراعية ارتباطان كثيقان بالخصائص كالمناخية إذ يعتمد نجاح 
أم محصكؿ عمى طبيعة الميناخ السائد في منطقة زراعتو، فقد ظير عمـ المناخ الزراعي، كالذم 
ييتـ بدراسة أثر العكامؿ المناخية عمى نمك النباتات المختمفة، كمكاعيد اإلزىار، كنضج الثمار، 

نسب أكخصائص كجمع المحاصيؿ، كنظـ الرم، كأكقاتيا كفترات إعداد األرض لمزراعة، كتحديد 
 .المناطؽ التي يمكف زراعتيا بمحصكؿ معيف ليعطي عائدان اقتصاديان مجديان 

 
 :ولالمبحث األ 

 المتطمبات البيئية الُمالئمة لزراعة أشجار النخيل 
ناخ كعكامؿ التربة كاحتياجات الرم( المي )عكامؿ  يجب معرفة الظركؼ البيئية المختمفة

 ف ألنتاج كنكعيتو، إلثرىا عمى كمية اأشجار النخيؿ الخضرم ك أكمدل تأثيرىا عمى نمك 
ككيفية استغبلليا  نجاحياك  جكدتيا سيـ في تحديد األصناؼ المراد زراعتيا كمدلىذه المعرفة تي 

 .مثؿألا
كاد تكبير، إذ  ابع السيمي إلى حدو منطقة يغمب عمييا الطنيا أبمحافظات غزة  متازت
مف األشكاؿ التضاريسية الكعرة، كبالتالي فإنيا ترتفع عف سطح البحر مظاىر السطح تخمك 

كبالتالي تعتبر محافظات ك يحد مف زراعة أشجار النخيؿ أال يؤثر  االرتفاعكىذا بأمتار قميمة، 
  .عف سطح البحرشجار النخيؿ مف حيث مستكل االرتفاع أ ةغزة مناسبة لزراع
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 غزة محافظاتتضاريس (: 3-1) شكل

 (ASTERالصناعي القمر مف ميقالر  عاالرتفااذج نم عمى باالعتماد :المصدر)

 الُمناخ  : والً أ
 الزراعية، المحاصيؿ في الطبيعية المؤثرة النظـ أىـ المختمفة بعناصره يعد المناخ

قكة الرياح  الحرارة، درجة الجكية، الرطكبة الشيرم ككقت ىطكليا، كتكزيعيا بكمياتيا فاألمطار
 تأثيرىا عمى كؿ ىذه العناصر ليا الصقيع كدرجتو، الشمسي كطكلو، اإلشعاع ،ا كسرعتياككقتي
نتاجيا كأمراضيا، أثناء النخيؿ أشجار  كفي ضكء ذلؾ يمكف دراسة  مراحؿ زراعتيا كنمكىا كا 

المناخ المؤثرة عمى النخيؿ  عناصر كمف، شجار النخيؿأأثر عكامؿ المناخ ىذه عمى محصكؿ 
 التالي:
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 :الحرارة درجة  - 1

كانتشارىا  النباتات تكزيع تؤثر عمى التي الميناخية الظكاىر كثرأ مف نياأب الحرارة تتسـ
 الحرارة لدرجات األساسي التأثير داخؿ البمد الكاحد، كيرجع كأ العالمي المستكل عمىكنجاحيا 

التنفس، التمثيؿ الضكئي ك  ىما: عمميةك األساسيتيف  العمميتيف عمى تأثيرىا مف النبات حياة عمى
 دنيا ٌف لكؿ نبات درجة حرارةأكيككف تأثير درجات الحرارة عمى إمكانية نجاح كنمك النبات حيث 

بالنمك كما دكف ىذه الدرجة ال ينمك  عندىا النبات النمك الحرارم" كالتي يبدأ كتسمى "صفر لمنمك
 ىذيف بيف ماصعكدان، ك  تخطاىا إذا النبات نمك عندىا يتكقؼ قصكل حرارة درجةك  النبات،
الحدكد  ىذه تسمىك لنمك ىذا النبات،  المثالية الحرارة لمنمك تككف درجة كاألعمى دنىألا الحديف
ذ الزراعية لنمك المحاصيؿ األساسية الحرارة بحدكد الثبلثة الحرارية  عند البطيء النمك أيبد كا 
المثالي لسير عممية  الحد تصؿ أف إلى الحرارة درجات ارتفاع مع تدريجيان  كيزداد األدنى الحد
أٌما في حالة ارتفعت الحرارة لتقترب مف الحد األعمى لمنمك كمما بدء النمك ييبط بالتدريج  النمك،

 إلى أف يتكقؼ النمك.

لبحر اؼ كمناخ االصحراكم الج النقبتعتبر منطقة الدراسة منطقة انتقالية بيف مناخ 
ـٍ صيفان 25 كتتراكح معدالت درجات الحرارة اليكمية ما بيف ،المتكسط المعتدؿ كشبو الرطب

، كالصغرل ـٍ 29 ـٍ  الى17 ميا في الصيؼ بيفكتتراكح درجات الحرارة الع  (1)شتاءن،  ـٍ 13 الى
 (2).ـٍ 9 ـٍ تيبط الى21 شتاءن مف

كتتفاكت  ،أغسطس ىك أكثرىا حرارة ، كشيردةكيعتبر شير يناير أكثر األشير برك 
متكسطات درجات الحرارة خبلؿ العاـ، حيث تيبط ابتداءن مف شير نكفمبر كتأخذ درجات الحرارة 

ابتداءن مف شير مارس، كفي أياـ الرياح الخماسينية تبمغ درجات الحرارة  الرتفاعا في
بعد شركؽ الشمس كتستمر في  كبالنسبة لمتغير اليكمي لدرجة الحرارة فإنيا ترتفع، ـٍ 40 كاليح

كتستمر حتى ساعات الفجر، كتصؿ   الزيادة حتى الساعة الثالثة بعد الظير ثـ تأخذ في اليبكط
 .إلى نياياتيا الصغرل حكالي الساعة الثالثة صباحان 

 

 
                                                 

 (، اليكاء كالمناخ                               2011كفا،) -( مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني1)
www.wafainfo.ps 

  www.pmd.ps (.2015( كزارة النقؿ كالمكاصبلت، األرصاد الجكية الفمسطينية، اإلحصاءات المناخية، )2)

http://www.pmd.ps/
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 :النخيل لزراعة المثمى الحرارية الحدود - أ

 كاالزدىار النمك مف مستكل أعمى فييا النبات يحقؽ التي ىي المثمى الحرارية الحدكد
 مرحمة الحدكد بحسب ىذه كتختمؼ ليا كدنيا حدكد عميا فيناؾ، ىذه الحدكد كاإلثمار كتتبايف
 المثالي الحد ، كيعد ىذاـٍ  44 - ـٍ 9 ما بيف النخيؿ في الدرجة ىذه كتتراكح النمك كالصنؼ

 ـٍ 18 درجة باإلزىار عند يبدأ النخيؿ، إذ زراعة النتشار الطبيعي المدل عميو كيطمؽ لزراعتيا
 لذلؾ فإٌف ىناؾ (2)،ـٍ 25كيحصؿ عقد اإلزىار عندما تككف درجة الحرارة أعمى مف  (1)،الظؿ في
 الحرارية الدرجات الخضرية كبيف مف الناحية لنمك النخيؿ الحرارة المبلئمة بيف درجات فرؽ

 (3)الثمار. كنضج لنمك المطمكبة
  :النخيل لزراعة العميا الحدود الحرارية - ب

نمك  يتكقؼ كبتزايدىا النبات يتحممو الذم األعمى الحد العميا الحرارية الحدكد تمثؿ
 بحدكد  الفاكية شجارأ معظـ تتحممو أف يمكف الذم األعمى الحد أف مف ، كعمى الرغـالنبات
 .ذلؾ مف كثرأ الحرارة درجات في االرتفاع تتحمؿ النخيؿ أشجار إال أف ـٍ  40

أشير  طيمة بالنمك تستمر لكي نكعان ما عالية حرارة درجات البمح إلى نخمة تحتاجك 
 اليكمية الحرارة درجات معدؿ كاف إذا السنة مدار عمى بالنمك كتستمر النخمة أك معظميا السنة
 متكسط يككف أف يجب الطرٌية األصناؼ تنضج كحتى  (4).الشتاء أشير في  ـٍ 9مف أكثر

 األصناؼ تحتاج حيف في ،كتكبرأشير  نياية إلى شير مايك مف لممدة  ـٍ 27 مف أعمى الحرارة
صناؼ الجافة مف بينما تحتاج األ (5)المدة. تمؾ في ـٍ  32مف  أعمى معدؿ الى الجافة نصؼ

الجكية كىذا ما يعيؽ  الحرارة كانخفاض في الرطكبة ديدةش اإلنتاج إلى مناطؽناحية اإلثمار ك 
 .غزة زراعة ىذه األصناؼ في محافظات

 كاف ازدادت ككٌمما مرتفعة حرارة درجة إلى تحتاج النخيؿ أشجار أف القكؿ يمكف بيذا
، فيما يخص درجات الحرارة العظمى فإف أشير النضج في كالسيما اإلنتاج صالح في ذلؾ

، إاٌل أنو يتكقؼ عندىا ـٍ  50النخيؿ يتحمؿ الحرارة المرتفعة حتى كلك كصمت درجة الحرارة الى

                                                 

نتاج لزراعة المناخية خيكف، الحدكد1) )  (.271كاسط ) محافظة في النخيؿ كا 
 (.4( شبانة، كاقع زراعة النخيؿ في دكلة االمارات )2)
 (.79اليمف) –الخمؼ، المقكمات الطبيعية لزراعة النخيؿ في كادم حضرمكت   (3)
 (. 2( السكقي، نخمة البمح )4)
نتاج لزراعة المناخية ( خيكف، الحدكد5)  (.272كاسط ) محافظة في النخيؿ كا 
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 محدكدة، كيرجع لمدة كلكف الدرجة ىذه مف أعمى حمؿتت أف النخمة كتستطيع(  1)،النخيؿنمك 
 يحمي كالذم النخمة أعمى في السعؼ كجكد سبب قدرة النخمة عمى تٌحمؿ الحرارة الشديدة الى

مارة ف درجات الحرارة الشديدة ليا تأثير كاضح  ،بيا المحيط اليكاء حرارة درجة ارتفاع مف الجي كا 
 .عمى نجاح األصناؼ المختمفة لمنخيؿ كالصفات الطبيعية كالكيميائية لثمارىا

 يمكف التي العميا الحرارية الحدكد الحرارة تجاكزت ما ألضرار إذا النخمة كتتعرض
 .كتشقؽ في الثمرةكتسبب تجعد  كالثمار األزىار بتساقط األضرار ىذه تحمميا كتتمثؿ لمنخيؿ

 :النخيل لزراعة الدنيا الحدود الحرارية -ج

 التي الحرارة مف درجة دنىأ كىي الصغرل النمك درجة بأنو لمحرارة األدنى بالحد يقصد
 في الدرجة ىذه كتصؿ .كالسيبات الرككد إلى تناقصيا حالة في كيميؿ لمنمك النبات يحتاجيا
 (2).ـٍ  9 - ـٍ  8الى   النخيؿ

 الصفر دكف مف الحرارة درجات فيو نسبيان ال تنخفض معتدالن  شتاءن  النخيؿ زراعة تتطمب
 تظؿ حيث كلكف ليس لفترة طكيمة الحالة ليذه المبلزمة البركدة شدة مقاكمة النخمة تستطيع إذ

 ال تيثمر، قد كلكف المذككرة الحدكد دكف مف الحرارة درجات انخفاض حاالت في تعيش النخمة
 ـٍ  3- ما يساكم البرد مف النخمة تتحمؿ أف الحالة، كما يمكف تمؾ ما استمرت ذاإ كأحيانان تمكت

ذا طالت مدة التعرض ك  شتاء كلكف ضرر ذلؾ يككف شديدان إذا انخفضت درجة الحرارة عف ذلؾ ا 
 (3) .لمثؿ ىذه الدرجة المنخفضة

 الحرارة درجة كانخفاض غير المناسبة المناخية الظركؼ مقاكمة لنخيؿألشجار ا يمكف
 النخمة بجذع يحيط الذم السعؼ )الكرانيؼ( كالميؼ قكاعد مف المككف السميؾ غبلفيا بسبب

مف  عمى، مما يجعؿ درجة حرارة النخمة تميؿ إلى أف تككف أالجك الخارجي معزكلة عف فيجعميا
فينالؾ فرؽ  درجة اليكاء الخارجي في مكسـ الشتاء كأقؿ مف الجك الخارجي في مكسـ الصيؼ

 ـٍ بيف درجة حرارة القمة النامية كبيف درجة حرارة الجك 12-10كبير نكعان ما قد يصؿ إلى 
مف ك  (4)ع كالذم يعمؿ عمى تدفئة النخمة،ذبالنخمة، باإلضافة لعامؿ مركر المياه في الج المحيط

                                                 

 (.52( الحديثي، المناخ كالتربة كتأثيرىما اقميميا عمى زراعة النخيؿ كثماره في العراؽ )1)
 (.46( البيطار، كاقع زراعة النخيؿ في فمسطيف كآفاؽ تطكيره  )2)
 (.52نخمة التمر ػػػػػػ زراعتيا كرعايتيا كانتاجيا في الكطف العربي )، ( ابراىيـ ،خميؼ3)
 (.451البنا، حجازل، بساتيف الفاكية مستديمة الخضرة )( 4)
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 يستمر بؿ طكر سككف لمنخيؿ كليسأجؿ ذلؾ يفضؿ رم النخيؿ في األجكاء شديدة البركدة، 
 (1) .ـٍ  10الحرارة عف  درجة تنخفض لـ إذا السنة طيمة بالنمك

جزء مف تضرر ك الجريد بفعؿ انخفاض الحرارة الشديدة أك أمات السعؼ  كفي حالة
نيا كيخرج السعؼ الجديد م عف المحيط الخارجي بسبب العازؿالقمة النامية حية تبقى ، أطرافو

أف االختبلفات الكبيرة في درجات الحرارة ما بيف الميؿ ، كما خبلؿ الربيع كالصيؼ التالييف
 كالنيار ال تمتد إلى القمة النامية بسبب العازؿ المذككر.

تتناسب مقاكمة أشجار النخيؿ لدرجات الحرارة المنخفضة حراريان مع عمرىا، فالفسائؿ 
البالغة ككذلؾ الصغيرة تككف نسبة مكتيا عالية عندما تتعرض إلى االنجماد مقارنة باألشجار 

تختمؼ مقاكمة النخيؿ لدرجات الحرارة المنخفضة باختبلؼ األصناؼ فيناؾ أصناؼ مقاكمتيا 
مثؿ  مقاكمة متكسطة الزىيدم( كأصناؼ ذات، مثؿ )الحياني شديدة لبلنجماد كقميمة التأثر بالبرد

 (2)الخبلص (. ، مثؿ ) الحبلكم مقاكمة ضعيفة الخضراكم(، كأصناؼ ذات، البرحي، )دقمة نكر
ـٍ ىي درجة الحد األدنى لنمك معظـ النباتات، 6ف درجة أعمى  الدراسات أغمبتفؽ تك  

ف كاف بعضيا ينمك في  كىك الحد األدنى مف الحرارة المطمكبة لنمك المحاصيؿ الزراعية عامة كا 
 جمكعم المتجمعة بالحرارة يقصددرجة حرارة أقؿ كبعضيا ينمك في درجة حرارة أعمى مف ذلؾ، ك 

 أف يمكف الذم الحرارم لممتكسط األدنى الحد فكؽ تتجمع التي الحرارية الكحدات أك الدرجات
 درجة عمى تزداد التي النمك فصؿ خبلؿ المتراكمة الحرارة درجات مجمكع النباتات أم فيو تنمك
 المتجمعة الحرارة فدرجات، النضج إلتماـ المحصكؿ يحتاجيا كالتي المحصكؿ لنمك األكؿ الحد
النبات  فييا يستطيع حرارة درجة كأدنى اليـك ذلؾ حرارة درجة متكسط بيف الفرؽ ىي يـك ألم
 درجة متكسط كاف فإذا، ـٍ 8ككما أشرنا سابقان فإف النخيؿ يبدأ بالنمك مف درجة حرارة (  3)، النمك
 يمكف كلذلؾ ،ـٍ  12ـٍ =  8 -ـٍ  20 ىي اليـك لذلؾ المتجمعة فالحرارة ـٍ 20 اليـك ذلؾ الحرارة
  :االتية المعادلة مف النمك لفصؿ المتجمعة الحرارة حساب

 عدد أيام الشير( ×  8 –م = ) ح 
 :حيث أف

 ح = المتكسط اليكمي لدرجة الحرارة خبلؿ الشير
 ـ =  درجة الحرارة المتجمعة في الشير

                                                 

 (.21( الرزاؽ، الخصائص الجغرافية لزراعة اشجار النخيؿ في قضاء عيف تمر )1)
 (.86( الجبكرم، عبد الكىاب زايد، تكنكلكجيا زراعة كانتاج نخيؿ التمر)2)
 (.7في العراؽ )( الشمش، أثر الحرارة المتجمعة عمى نمك كنضكج المحاصيؿ الزراعية 3)
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 التي الحرارة كحدات أك الحراريةالطاقة  يكفر الذم ىك المثالي النمك فصؿ فإف كعميو
 .الثمار الحصاد كجني الى البذرة مف النمك مراحؿ في يحتاجيا النبات

تزىير ال بداية كتختمؼ أصناؼ ثمار البمح مف احتياجاتيا لمحرارة كذلؾ خبلؿ الفترة مف
يكمان، فاألصناؼ الطرية تحتاج إلى  180إلى  160مف كالتي تقدر بحكالي النضج إتماـ حتى

، بينما لتي تحتاجيا األصناؼ النصؼ جافةارية متجمعة أقؿ مف الكحدات الحرارية ار كحدات ح
 .تحتاج األصناؼ الجافة إلى كحدات حرارية أكثر كأعمى

كحدة حرارية خبلؿ أشير  1400 -1200 إلىفاألصناؼ الطرٌية كالرطبة تحتاج 
صناؼ النصؼ طرية تحتاج ألما ااإلثمار كذلؾ مف أكؿ شير مايك إلى أكاخر شير أيكتكبر، بين

كحدة حرارية  3000كحدة حرارية، كتحتاج األصناؼ الجافة إلى حكالي  1700 -1500إلى 
 (1). خبلؿ تمؾ الفترة

 .م2001 -م 1990درجة الحرارة المتجمعة في منطقة الدراسة خالل أشير اإلثمار لمفترة  :(3-1) جدول

 اإلجمالي ُأكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو السنة / الشير
3;;2 513.1 010.5 907.1 993.4 037.1 045.1 387767 

3;;3 547.5 087.4 955.4 994.9 030.7 040.4 388467 

3;;4 500.5 013.7 901.8 999.0 944.5 074.7 397364 

3;;5 530.7 031.3 997.1 915.8 959.3 950.8 39;;6: 

3;;6 057.1 003.3 997.0 914.7 910.9 981.8 3:;567 

3;;7 573.4 951.0 901.4 974.0 999.5 015.5 3:446; 

3;;8 003.8 079.1 901.1 904.3 990.5 070.4 3:5868 

3;;9 540.9 041.1 900.9 985 909.0 009.1 396964 

3;;: 050.4 079.1 913.0 890.3 900.9 037.0 3;536; 

3;;; 007.0 035.0 904.3 948.8 980.1 040.5 3:9863 

4222 573.4 041.1 971.1 970 905.0 090.1 398766 

4223 050.0 005.5 997.3 904.3 905.5 009.1 398563 

 463;39 4:269 55364 :5856 56964 49767 569;3 الوخْعظ

 .(6) غزة –اح ادخاؿ اصناؼ جديدة مف النخيؿالمناخية كالتكزيع الجغرافي عمى نجدراسة تأثير الظركؼ  ،البناالمصدر: 

 كفي ضكء ما تقدـ نجد أف الظركؼ الحرارية في محافظات غزة  تعد مثالية لثمار 

                                                 

 . (7) كأىـ اآلفات كاالمراض التي تصيبيا ـ، شجرة النخيؿ كالعناية بيااالمح (1)
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نتاج البمح اقتصاديان لبعض أصناؼ النخيؿ الطرم كالنصؼ جاؼ كلكف ليس ألصناؼ النخيؿ  كا 
 اقتصاديان. ان الجاؼ كالذم ييثمر كلكف ال يصؿ إلى مرحمة النضج الطبيعي فبل ييعد مجدي

 :)الضوء(اإلشعاع الشمسي   - 2
كالعامؿ  ناحية، مف الجكم الغبلؼ لطاقة الرئيسي المصدر الشمسي اإلشعاع يعتبر

في  المؤثرة المناخية العمميات جميع ألف كذلؾ أخرل، ناحية مف المناخية التغيرات في األساسي
 مدار السنة عمى األرض نحك الشمس مف الشمسية الطاقة في االنتقاؿ محصمة ىي األرض سطح
كتقاس شدة اإلشعاع الشمسي المباشر بكاسطة الجكم  الغبلؼ نحك األرض مف المرتدة كالطاقة

 (1)جياز االكتينكميتر، كتقاس فترة اإلشعاع الشمسي بجياز مسجؿ سطكع الشمس )كامبؿ ستكؾ(.
المنبعث في جميع ) الضكء ىك شكؿ مف أشكاؿ الطاقة المشعة )اإلشعاع الشمسي

ضكئية تختمؼ في أطكاليا ككثافتيا كشدتيا كفي طكؿ مدة االتجاىات كيككف بشكؿ كحدات 
أك  لضكئية بإحدل المصطمحيف كاط/سـاإلضاءة في اليـك الكاحد، كتقدر كمية الضكء أك الكثافة ا

    (2) .بالكحدات الحرارية

كلضكء الشمس دكر كبير في حياة المحاصيؿ الزراعية فيك العنصر الرئيسي في عممية 
التي يمتصيا  كالتي يمكف بكاسطتيا تحكيؿ األمبلح كالمكاد الذائبة (3))الكمكركفيمي(،التمثيؿ الضكئي 

النبات مف التربة إلى عناصر غذائية تعمؿ عمى نمكه، كيعدُّ ضكء الشمس ضركرة يتطمبيا النبات في 
  .تكؿ مرحمة مف مراحؿ نمكه، كما أف شدة الضكء كطكؿ مدة االضاءة اليكمية يؤثراف في مظير النبا

 ساعة عشرة لثبلث يتعرض م الذ النبات أف عمميان  ثبت فقد أىمية كبيرة السطكع كلمدة 
 لعشر إال تتعرض لـ األخرل التي النباتات عف الغذائية المكاد مف أكثر كميات كفإضاءة ييكٌ 

 الكربكىيدراتية المكاد مف أكبر كميات ييضيع النبات أف إلى كيرجع ذلؾ ،أك أقؿساعات فقط 
الشمس القصيرة كالعكس صحيح، كما أف طكؿ فترة اإلضاءة تؤثر عمى تككيف  خبلؿ فترة سطكع

 ( (4.البراعـ الزىرية في النباتات المختمفة

 كالحرارة ال تغني عف الضكء فمكؿ منيما أثره الخاص كالمؤثر في النبات، كال يكفي تكافر الحرارة 

                                                 

 .2008، ، األرصاد الجكيةالجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني (1)
 (. 1/59أساسيات إنتاج البساتيف ) -فايؽ، أساسيات الزراعة الصحراكية ، منير، فؤاد (2)
 (.109الزراعية )الزككة، الجغرافيا ( 3)
 المناخ في دراسة -غزة  كقطاع الغربية الضفة الحقمية في المحاصيؿ عمى المناخية العناصر فنانة، أثر (4)

 (.35التطبيقي )
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 (1)مف دكف الضكء لعممية التركيب الضكئي كاإلنبات. 

كلكؿ نكع مف النبات حدكد عميا كدنيا مف الضكء، إذ أف المقدرة عمى النمك في ضمف 
ىذه الظركؼ أم الحدكد التي يستطيع فييا النبات كبيذا المقدار مف الضكء يمكف القياـ بإنتاج 

لمعينة مف نمك النبات، ففي مدة اإلزىار يحتاج المكاد الغذائية التي يحتاجيا كفي ضمف المدة ا
  .كثر مف فترات النمك االعتياديةأإلى ضكء 

كفي التربة الفقيرة يحتاج النبات إلى كمية مف الضكء أكثر مف البيئات التي تككف تربتيا 
 (2) .غنية بالمكاد المعدنية التي يحتاجيا النبات

نتاج الثمار، فالنمك ضكء الشمس مف عناصر المي ك  ناخ الضركرية لنجاح زراعة النخيؿ كا 
الطبيعي لمنخمة الذم يظير في استطالة سعؼ قمتيا يحدث غالبان ما بيف شركؽ الشمس 
كغركبيا، فإذا زرعت النخمة في الظؿ فإف نمكىا ال يككف طبيعيان حتى في أشد المناطؽ حرارة، 

كالمناطؽ  ، إذا تعرض ألشعة الشمس المباشرةبكظيفتو إال ـال يقك ف سعفيا األخضر ألكذلؾ 
كيؤثر الضكء عمى كمية المكاد   (3)التي يكثر انحجاب الشمس فييا ال تصمح لزراعة النخيؿ،

الغذائية التي تحصؿ عمييا النخمة ألنو يدخؿ عنصران رئيسيان في عممية صنعيا، كيعمؿ كذلؾ 
  (4). ك كنضج الثمار في مدة زمنية أقصرلنمعمى تجييز النخمة بالطاقة الحرارية لتساعدىا في ا

إلكماؿ نمك النخيؿ كذلؾ ألىميتو في تحديد نسب السكر  ميمان  إذ أف الضكء يعدُّ عامبلن 
حجميا ككمية اإلنتاج، فضبلن عمى ذلؾ يككف النخمة ك كالحكامض كالمكاد القابضة كالمكف لثمرة 

 (5)نمك الشجرة غير طبيعي عند زراعتيا في المناطؽ التي يقؿ فييا االشعاع الشمسي. 
، إذ بريؿ( تقريبان أ – يبرز تأثير الضكء عمى عممية التزىير ما بيف شيرم )مارسكما ك 

تساعد النخمة ك  الشمس،تستطيع أزىار النخيؿ الحصكؿ عمى كميات جديدة مف الضكء كأشعة 
ثمار.إعمى  ككمما تقدمت ثمرة النخمة  (6) تماـ دكرة حياتيا المختمفة مف نمك خضرم كتزىير كا 

يكليك، إذ أف لطكؿ النيار دكران ية أكثر كالسيما في شيرم يكنيك ك بالنمك تحتاج إلى فترات ضكئ
عمى سرعة التغيرات  ميمان في تزايد مدة اإلشعاع الشمسي )الضكئي( فضبلن عف أنو يساعد

 الكيميائية كالفيزيائية لثمار النخيؿ كسرعة تحكلو مف طكر إلى آخر.
                                                 

 (.170(  شاكر، جغرافية النبات )1)
نتاج لزراعة المناخية (  خيكف، الحدكد2)  (.270كاسط ) محافظة في النخيؿ كا 
 (.208عمى محاصيؿ الفاكية في محافظتي مطركح كأسيكط )(  بدكم، المناخ كأثره 3)
 (.64عبد ا، الحدكد المناخية لزراعة أشجار النخيؿ كالزيتكف في العراؽ ) ( 4)
 (.54( الخفاجي، المختار، إنتاج الفاكية كالخضر )5)
 (.151( البرقكقي، كالي ، الفاكية أساسيات اإلنتاج  )6)
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كالبد مف التمييز بيف مدة السطكع النظرية لمشمس التي تمثؿ المدة المحصكرة بيف 
الشركؽ كالغركب، كمدة السطكع الفعمية التي تمثؿ المدة التي تشاىد فييا قرص الشمس كاضحان، 

حياف تقؿ مدة السطكع الفعمية عف النظرية الحتجاب الشمس بفعؿ األتربة كالسيحب، ففي معظـ األ
لمعكامؿ  تبعان  الشمسي اإلشعاع كيتغير (1)كعندما يككف الجك صافيان تمامان يحصؿ التطابؽ بينيما،

، كيعتبر في) النيار طكاؿ (اإلضاءة ساعات لعدد كتبعان  غرافيالج كالمكقع الجكية  أطكؿ نيار اليـك
 اإلشعاع كمية تزداد أف الطبيعي كمف  ديسمبر، 22 يـك نيار كأقصر يكنيك، 21 يـك فمسطيف في

 كيبمغ السماء، في الغيـك تراكـ بسبب شتاءن  تقؿ كأف، السماء صافية تككف حيف صيفان  الشمسي
 عمى مف السعرات )الحراريات( مبلييف 5 كنح اليكمي الشمسي اإلشعاع لكمية السنكم المتكسط

  2ـ/سعره مميكف 3 إلى كينخفض 2ـ/سعرة مميكف 7,5 إلى الصيؼ خبلؿ كيرتفع مربع، متر كؿ
 (2)الشتكم الغائـ.  اليـك في 2ـ/سعره مميكف إلى كييبط .الشتاء خبلؿ

 
 غزة. محطة ,م2007 عامل الشمسي اإلشعاع لساعات الشيري المتوسط :(3-2شكل )

 .(52) 2007 عاـ المناخية األحكاؿ ،الفمسطيني لئلحصاء المركزم الجياز  :المصدر

                                                 

دراسة في الجغرافيا  -لمحرارة كاألمطار في منطقة شرؽ البحر المتكسط(  مكسى، الخصائص المناخية 1)
 (.7المناخية )

 GIS( "77.)( ابك الميؿ، التحميؿ الجغرافي لدرجات الحرارة في الضفة الغربية باستخداـ 2)
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، ةفي محافظات غز  الشمسي اإلشعاع لساعات الشيرم تفاكت في المتكسط كيكجد
الشيرم  الشمسي اإلشعاع متكسط بأف ـ2007 لعاـ غزة مدينة أرصاد محطة فتشير بيانات

، كأقؿ  10,5يختمؼ مف شير إلى آخر حيث يصؿ أعمى متكسط الى نحك  متكسط ساعة/يـك
، حيث يتضح أف أعمى متكسط في شير تمكز )يكليك( كأقؿ  5,1شيرم إلى نحك  ساعة/يـك

  الشمس سطكع ساعات عدد فإف متكسط في شير كانكف األكؿ )ديسمبر(؛ كبالتالي
بعض أصناؼ النخيؿ الرطبة كالنصؼ رطبة، بينما األصناؼ  مع مناسب غزة في محافظات

الجافة تحتاج إلى عدد ساعات كأياـ أطكؿ، كىذا مف إحدل العكامؿ التي تعيؽ زراعتو في 
 .غزة محافظات

كلتفادم مشكمة الظؿ يجب مراعاة المسافات المناسبة عند زراعة النخيؿ كتفادم تكديس 
ؿ الحقؿ كىك ما تـ مشاىدتو أثناء الدراسة، كتجنب أشجار النخيؿ بجانب بعضيا كخاصة داخ

 زراعة الفسائؿ بجانب أشجار كبيرة تعيؽ كصكؿ الشمس ليا فتظؿ صغيرة لعشرات السنيف. 
 الرطوبة: - 3

لى كزف ما يستطيع إىي النسبة المئكية لكزف بخار الماء المكجكد في اليكاء مقارنة 
كتقاس (  1).التشبع كىك في نفس درجة الحرارة لى حالةإنفس ىذا اليكاء أف يحممو لكي يصؿ 

 .الرطكبة بكاسطة الترمكمتر المبمؿ كالترمكمتر الجاؼ
 درجة ترتفع فعندما عكسية، عبلقة النسبية اليكاء كالرطكبة حرارة درجة بيف العبلقة إف

 عندما أما تزداد الماء بخار استيعاب عمى اليكاء مقدرة ألف النسبية، الرطكبة الحرارة تنخفض
 الماء بخار استيعاب عمى اليكاء مقدرة ألف تزداد، النسبية الرطكبة فإف الحرارة تنخفض درجة

 االنخفاض في تأخذ ثـ األكلى، الصباح ساعات في مرتفعة النسبية الرطكبة تتناقص، كتككف
 تبمغ حتى بعد ذلؾ االرتفاع في كتبدأ الظير، بعد االنخفاض في كتستمر شركؽ الشمس بعد

كتنخفض الرطكبة النسبية في  ،(2)الشمس أشعة قبؿ الباكر الصباح ساعات ليا في حد أعمى
مصدر الرطكبة(، كتبمغ نسبة الرطكبة في كتزداد كمما اقتربنا مف البحر ) المناطؽ الداخمية

 (3) .%70المنطقة الساحمية لمحافظات غزة حكالي

                                                 

 (.187كالنباتية ) المناخية شرؼ، الجغرافيا (1)
 المناخ في دراسة -غزة  كقطاع الغربية الضفة الحقمية في المحاصيؿ عمى المناخية العناصر فنانة، أثر (2)

 (.50) التطبيقي
، 322) 1996-2009الفترة  فمسطيف خبلؿ - غزة كقطاع الغربية الضفة في المناخي الكاقع تقييـ ،( المكح3)

324.) 
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 العناصر كأحد النسبية الرطكبة تأتي الشمسي كاإلشعاع الحرارة درجة إلى باإلضافة
ثمار نمك في المؤثرة المناخية الرئيسية  عناصر أىـ مف الرطكبة عنصر البمح، كيعتبر نخيؿ كا 

 أصناؼ احتياجات كتتبايف بكجو عاـ، البمح نخيؿ ألصناؼ الجغرافي لمتكزيع المحدد المناخ
 بينما عالية، نسبية رطكبة إلى تحتاجة الرطب النسبية، فاألصناؼ الرطكبة مف البمح نخيؿ

 بيا تنخفض التي المناطؽ في إال تجاريان  زراعتيا تصمح كالجافة فبل الجافة نصؼ األصناؼ
 كأكثرىا حرارة أشد المناطؽ في تنتج الجافة الثمار أفضؿ أف حيث  1))النسبية، الرطكبة معدالت
 جفافان.

ف أكثر األشير رطكبة في منطقة الدراسة تككف مف شير مايك كحتى شير سبتمبر ثـ إ
 .عاـسبتمبر مف كؿ شير تبدأ تدريجيان في االًنخفاض بدءان مف 
  .معدل الرطوبة الشيرية :(3-2جدول )

 يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير الشير
 75 73 70 70 67 67 المعدل
 ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو الشير
 68 67 69 73 75 76 المعدل

 70.8 المتوسط

 .(49)2007-حكاؿ المناخية أل، الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطينيا: المصدر

  
كنستنتج أف الرطكبة النسبية خبلؿ فترة العقد كاإلنتاج ىي معتدلة كمناسبة خاصة في 

 .مرحمة "الخبلؿ كالرطب"

 خر خبلؿ الفترة مفالرطكبة النسبية في منطقة الدراسة مف عاـ إلى آمتكسط ختمؼ كي
، ـ2007% عاـ 71، كـ1997% لعاـ 61، إاٌل أنيا تتراكح ما بيف ـ2007إلى  ـ1997

كبينيما فترات ترتفع كفترات تنخفض النسبة المئكية كبالتالي ىذا االرتفاع كاالنخفاض يؤثر عمى 
نتاج ىذا الفصؿ  .محصكؿ كا 

 

                                                 

 (.240بدكم، المناخ كاثره عمى محاصيؿ الفاكية في محافظتي مطركح كاسيكط ) (1)
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 م2007 – 1997الرطوبة النسبية السنوية في محافظات غزة من عام  :(3-3)شكل 
 .(43) 2007-، االحكاؿ المناخية لجياز المركزم لئلحصاء الفمسطينيا: المصدر   

 باالرتفاع تتسـ الرطكبة النسبية معدالت أف النسبية، الرطكبة عنصر دراسة مف كيتضح
 تكفر حيث مف مثالينا يعتبر الدراسة يعنى مناخ منطقة ذلؾ فإف كبالتالي الدراسة، منطقة في

الزغمكؿ(، كأف رطكبة ، بنت عيشة، الرطبة مثؿ)الحياني األصناؼ النسبية لزراعات الرطكبة
الزىيدم ( كلكف ال ، العامرم، المنطقة تسمح بزراعة األصناؼ النصؼ رطبة مثؿ )البرحي

( فبل تككف ميجدية زراعتيا مف دجمة نكرمثؿ )تجكد مف الناحية التجارية، أما األصناؼ الجافة 
 ]"3ممحؽ"  [ .الناحية التجارية كاالقتصادية

كىك ما يدلؿ انتشار األصناؼ الرطبة بشكؿ كبير في منطقة الدراسة عمى األصناؼ 
ثمرة ضرار تأثير الرطكبة عمى الشجرة ك كتكمف أىمية دراسة ىذا العنصر عمى معرفة أ .األخرل

عكسية فكمما  العبلقة تككف حيث النخمة إنتاجية عمى اليكاء في الرطكبة نسبة النخمة، فتؤثر
 حيث كقات التمقيحأ في كخاصة النخمة نتاجيةإ انخفاض عمى أثرت النسبية الرطكبة زادت
 زيادة حالة في أيضان  النخيؿ" الذم يزداد طمع "خياس مرض انتشار عمى العالية الرطكبة تساعد
 (1) .المرحمة ىذه خبلؿ األمطار مف كميات سقكط

 

                                                 

 (.291العراؽ )  في النخمة إنتاجية عمى المناخية العكامؿ اثر( الجاسـ، 1)
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فارتفاع معدالت الرطكبة يقمؿ مف سرعة النتح مف الثمار كمف ثـ قمة النشاط األنزيمي 
كأخيران تأخر نضج الثمار، في حيف انخفاض معدالتيا يعمؿ عمى زيادة عممية النتح مف الثمرة 

كأخيران الحصكؿ عمى ثمار جافة،  يؿ نضجيا بسبب قمة محتكاىا الرطكبكمف ثـ قطؼ الثمار قب
ككذلؾ تعمؿ زيادتيا عمى انتشار األمراض الفطرية عمى األشجار كالسيما الثمار كيزداد تعفف 
ثمار النخيؿ بزيادة الرطكبة الجكية كاألمطار، كما تؤدم قمتيا إلى اختبلؿ بالتكازف المائي داخؿ 

تقؿ المحتكيات المائية داخؿ الخبليا متصاص كمف ثـ جار إذ تزيد مف معدؿ النتح عف االاألش
مما يؤدم إلى إبطاء العمميات الفسيكلكجية كتتكقؼ مظاىر النمك في األكراؽ كاألزىار كتذبؿ 

 (1)كتجؼ كتسقط في النياية.

 :كيمكف التقميؿ مف اآلثار السمبية الرتفاع الرطكبة مف خبلؿ بعض المعامبلت الزراعية كمنيا

 .دد مف الشماريخ مف كسط القطكؼ لضماف التيكية بيف الثمارخؼ الثمار، بإزالة ع -أ  

 .الزراعة عمى مسافات مناسبة مف حيث التيكية -ب  

 .تغطية القطكؼ باستعماؿ األغطية الكرقية أك الببلستيكية لحماية الثمار مف األمطار -ج   

التمقيح كالعقد ففي بعض المناطؽ القريبة مف الساحؿ لمنطقة الدراسة لكحظ عدـ نجاح 
لمثمار بفعؿ الرطكبة كالرياح، فمجأ بعض المزارعيف بتغطية العراجيف )القنكاف( بأغطية 

 ببلستيكية، ساعدت عمى اكتماؿ العقد كعدـ تشكه الثمار كتساقطيا.

 األمطار – 4

تسقط األمطار عمى منطقة الدراسة بفعؿ المنخفضات الجكية كالتي تعمؿ عمى جمب 
الغربية المشبعة ببخار الماء بعد مركرىا فكؽ البحر المتكسط كما أف تصؿ إلى  الرياح الجنكبية

 اليابسة حتى تبرد كتتكاثؼ فتسقط األمطار.

معتدؿ  كالذم يمتاز بمناخ المتكسط البحر حكض إلى مناخ محافظات غزة تنتميك 
 خبللو ييطؿ الذم الشتاء فصؿ في المطر تركزيك  ؼ،الصي في جاؼ حار الشتاء، في ماطر
كتبمغ  كالخريؼ الربيع فصمي في النسبة ىذه كتقؿ السنكية، األمطار مجمكع % مف72حكالي 

 (2). الصيؼ في فصؿ ـ األمطاركتنعد، %26نسبة اليطكؿ فييما حكالي 

                                                 

 (.34عبد ا، الحدكد المناخية لزراعة اشجار النخيؿ كالزيتكف في العراؽ ) (1)
  2009-1996 الفترة فمسطيف خبلؿ - غزة كقطاع الغربية الضفة في المناخي الكاقع تقييـ ،المكح( 2)

(325.) 
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 شير السنة.أنسبة ىطول المطر خالل  :(3-3جدول )

 ابريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر اكتوبر الشير
 3 3 20 28 24 13 7 نسبة المطر

 %6الربيع  %72الشتاء   %20الخريؼ  التوزيع الفصمي
 جاؼ ممطر انتقالي حالة الشير

 .بناءن عمى عدة دراسات  المصدر:

كيمكف تصنيؼ كتمييز األشير الممطرة كاألشير الجافة كاالنتقالية في منطقة الدراسة 
 (1)مف خبلؿ التقييـ التالي: 

 .السنكم نسبة متكسط المطر فأكثر  (%10مف ) المعادلة ناتج كيككفالممطر  الشير  -أ 

 السنكم. المطر مف متكسط %( 5أقؿ مف ) المعادلة ناتج الجاؼ كيككف الشير –ب

 السنكم. المطر مف متكسط  (%10-5يتراكح بيف ) المعادلة ناتج االنتقالي كيككف الشير  -ج

كمما  أخرل، فتتزايد األمطار إلى منطقة مف األمطار يختمؼ معدؿ فإف عامة كبصكرة
 الشماؿ كتتناقص كمما اتجينا مف الغرب إلى الشرؽ. إلى الجنكب اتجينا مف

 كيتراكح متكسط المطر السنكم منطقة ألخرل، كمف ألخرل سنة مف متذبذبة فاألمطار
كجكد ممـ، إاٌل أٌف التفاكت في كمية االمطار يؤدم إلى  450-200بيف  ما غزة في محافظات

ممـ  405غزة حكالي  محافظات عمى الساقطة األمطار سنكات ممطرة كأخرل جافة، كيبمغ معدؿ
 عمى الساقطة األمطار كمية ممـ في الجنكب، كتقدر 200في الشماؿ، تنخفض لتصؿ إلى 

 (2) مكعب سنكيا. متر مميكف 90 -30بيف  ما غزة محافظات

الخريؼ  فصؿ ففي خبلؿ ثبلث فصكؿ الدراسة منطقة عمى بالسقكط األمطار تبدأ
 ثـ يناير، شير في ذركتيا لتصؿ الشتاء فصؿ تدريجينا في كميتيا تزداد ثـ تسقط بكميات قميمة،

في  أبريؿ شير نياية سقكطيا يندر يكاد تدريجينا حتى في فصؿ الربيع بالتناقص كميتيا تبدأ
 .بداية الصيؼ

                                                 

دراسة في الجغرافيا  -المناخية  لمحرارة كاالمطار في منطقة شرؽ البحر المتكسط( مكسى، الخصائص 1)
 (.110المناخية )

 المناخ في دراسة -غزة  كقطاع الغربية الضفة الحقمية في المحاصيؿ عمى المناخية العناصر فنانة، أثر (2)
 (.30، 29)التطبيقي
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 .م(2013 -م  2012كمية وأيام اليطول لموسم ) :(3-4جدول )

 المعدل مايو ابريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر الشير

 273 4.2 2.8 0 10 144 79.2 51 0 0 كمية اليطول ممم
 29 1 2 0 3 7 2 7 0 0 أيام اليطول

 .10،ص 8ـ، ص 2012/2013تقرير االمطار السنكم ، كزارة الزراعة: المصدر

 )أبريؿ(أف فترة اإلثمار كىي الفترة الممتده مف شير  (3-4)نستنتج مف الجدكؿ السابؽ
كبالتالي ىذه الفترة التي تخؼ فييا األمطار تساعد  كؿ عاـ ىي فترة جفاؼ،مف  (أكتكبر)كحتى 

 .عمى عممية عقد األزىار كبالتالي زيادة اإلنتاج

 
 .م2014 - 2013مطار لمفترة من ألمعدالت ىطول ا(: 3-4شكل )

 .رصاد الجكيةألعمى دائرة ا اعتمادان  المصدر: 
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كيغسؿ التربة مف األمبلح كما يغسؿ الثمار  كثيرة حيث يسقي النخيؿ كلممطر فكائد
كاألكراؽ مف األتربة التي تعيؽ النضج كعممية البناء الضكئي، إال أف لؤلمطار بعض األضرار 

نما يؤ عمى النخمة في فترات كأكقات معينة، كىذا الضرر ال ي تإذا سقط ثر ؤ ثر عمى النخمة كا 
 عمى الثمار كاإلنتاج.

خاليان مف األمطار ابتداءن مف مكسـ التمقيح كانتياءن بمكسـ كتتطمب أشجار النخيؿ جكان 
فإف ىطكؿ األمطار قيبيؿ جمع المحصكؿ لو  الحصاد مف أجؿ إعطاء ثمار ذات صفات جيدة،

أضرار حيث يعيؽ عممية الجمع إضافة إلى التمؼ الناجـ عف تعرض الثمار لؤلمطار نتيجة 
ي المراحؿ األخيرة مف نضجيا )الرطب( بعدد تصاب الثمار خاصة فك  تعفف كتخمر الثمار، كما

كمنيا   (1)مف األمراض إذا ما تعرضت إلى األمطار أك إلى ارتفاع الرطكبة النسبية في الجك
أما إذا حصؿ   (2)مرض التشطيب كاسكداد القمة كأحيانان أضرار التعفف كالتخمر كالتحمض،

رطكبة حكؿ قكاعد كأماكف خركج المطر قبؿ كقت اإلزىار فإٌف ذلؾ يسبب بارتفاع نسبة ال
ماج" )خياس الطمع(   (3) .األغاريض الثمرية كالذكرية كبالتالي إصابتيا بمرض "الخى

كما أف ىطكؿ األمطار خبلؿ فترة التمقيح يعيؽ مف إجراء ىذه العممية كفي حالة سقكط 
رة غزير يؤدم ذلؾ إلى فشؿ عممية التمقيح كضرك  األمطار مباشرة بعد التمقيح كبشكؿ

كيخؼ تأثير المطر عمى عممية التمقيح بعد مركر حكالي ست ساعات ألف حبكب  (4)إعادتيا.
المقاح تتفاعؿ مع مياسـ األزىار خبلؿ الساعتيف األكلتيف بعد التمقيح، كما أف التمقيح بعد 

 (5).األمطار مباشرة ينتج عنو انخفاض اإلثمار إلى حد الثمث

   (6): تحمميا ألضرار األمطار كقسمت بناءن عمى ذلؾ إلىكتختمؼ أصناؼ النخيؿ مف درجة 

 .أصناؼ تتحمؿ أضرار المطر العالية مثؿ  الخضراكم كالحبلكم  -أ     

 .أصناؼ متكسطة التحمؿ كالزىدم كالخبلص كالبرحي -ب     

 أصناؼ قميمة التحمؿ مثؿ دقمة نكر كالحياني  -ج     

                                                 

 (.89التمر )( الجبكرم، زايد، تكنكلكجيا زراعة كانتاج نخيؿ 1)
 (.5مجمة نخيؿ العراؽ )، المائي ( إبراىيـ، اإلجياد2)
 (.8) كأىـ اآلفات كاالمراض التي تصيبيا ـ، شجرة النخيؿ كالعناية بياا( المح3)
 (.336( الفايد، جغرافيا المناخ كالنبات  )4)
 (.27( محمد، انشاء البساتيف لحديثة كالرعاية الفنية ألشجار النخيؿ )5)
 (.57زراعتيا كرعايتيا كانتاجيا في الكطف العربي ) -خميؼ، نخمة التمر، ابراىيـ( 6)
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 أكتكبر(، كعميو سبتمبر، أغسطس، (شيكر في سقط إذا لمثمار أضراران  المطر كيسبب
 (1)  :أقساـ أربعة إلى الثمار إنتاج مكسـ قسـ
 الشيكر مف شير كؿ في ( ممـ50مف ) أقؿ األمطار سقكط معدؿ كاف إذا جيد، مكسـ -أ  

  .الثبلثة
 الشيكر مف كاحد شير في ممـ (50مف) أكثر األمطار سقكط معدؿ كاف إذا، مقبكؿ مكسـ -ب 

 .الثبلثة
 الشيكر شيريف مف في ( ممـ50) مف أكثر األمطار سقكط معدؿ كاف إذا جيد، غير مكسـ -ج 

  .الثبلثة
 الشيكر مف شير كؿ في ( ممـ50) مف أكثر األمطار سقكط معدؿ كاف إذا ،سيء مكسـ -د 

 .الذكر السابقة الثبلثة
أما في المناطؽ التي تتعرض لؤلمطار الشديدة خبلؿ مكسـ النضج فيستخدـ أغطية 

، كىذه األغطية عبارة عف اسطكانات أك قيمع لمقطكؼ لحماية الثمار مف األمطاركرقية خاصة 
تصنع مف الكرؽ أك القماش كغيرىا، كيتـ إدخاؿ العزؽ فييا كتربط نيايتيا العميا حكؿ العرجكف، 

الشماريخ بقميؿ كتترؾ نيايتيا السفمى مفتكحة كيجرل التكميـ في تمؾ المناطؽ  كفكؽ نقط تشعب
بصفة عامة بعد بدء دكر البسر ) التمكيف أك الخبلؿ (، كلكف يحرص عمى عدـ تكميميا قبؿ 

، إال أف ىذه الطريقة ذلؾ خكفان مف اإلصابة باألمراض الفطرية كذلؾ لزيادة الرطكبة حكؿ الثمار
منطقة الدراسة، كذلؾ لعدة أسباب كمنيا عدـ تكفر مثؿ ىذه االغطية الخاصة  غير منتشرة في

كعدـ الدراية بأىمية التغطية مف خطر األمطار كخاصة أف سقكط األمطار في الغالب يككف 
 بصكرة خفيفة، كأيضان ارتفاع التكمفة المادية لعممية التغطية نفسيا. 

كبشكؿ عاـ فإف أفضؿ الثمار كمان كنكعان تمؾ التي نحصؿ عمييا مف المناطؽ التي ال 
 يسقط عمييا المطر أثناء فترتي التمقيح كنضج الثمار. 

 :الرياح -5
كجكد مناطؽ ذات كىي تيارات ىكائية تتحرؾ مف جية إلى أخرل فكؽ سطح األرض، ل

ؾ اليكاء في منطقة الضغط لذلؾ يتحر  مناطؽ ذات ضغط منخفض،ضغط مرتفع بجكار 
 ختمؼتتى يتساكل الضغط في المنطقتيف، ك المرتفع نحك منطقة الضغط المنخفض ليمؤلىا ح

كيمكف قياس سرعة الرياح  ،إلى آخر فصؿ كمف آخر إلى مكاف مف كاتجاىيا الرياح سرعة
  "دكارة الرياح"األنيمكميتر" كما يمكف معرفة اتجاه ىبكب الرياح بكاسطة " بكاسطة جياز ييسمى 

 .كتسمى الرياح باسـ الجية التي تأتي منيا
                                                 

 (.90( الجبكرم، زايد، تكنكلكجيا زراعة كانتاج نخيؿ التمر)1)
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كيبقي فصؿ الشتاء في منطقة الدراسة ىك الفصؿ األسرع لمرياح، كبشكؿ عاـ ففي 
المنطقة الساحمية فإف سرعة الرياح تبمغ أعمى قيمة ليا في ساعات ما بعد الظييرة، كأقميا في 

اح أنيا تنقؿ بخار الماء مف مصادره الى مناطؽ الساعات المتأخرة مف الميؿ، كمف فكائد الري
أخرل، مساىمو في زيادة رطكبة الجك ككفرة التساقط، أك أنيا تيب مف مناطؽ جافة حاممة معيا 

 فتساعد عمى نضج الثمار. (1)صفات الجفاؼ.

تيعتبر الرياح الشمالية الغربية ىي أكثر االتجاىات سيادية عمى محافظات غزة عمى 
ياح الجنكبية الشرقية بنسبة % مف مجمكع االتجاىات، يمييا الر 42,2تصؿ الى مدار السنة ك 

كتعتبر الرياح ، %10,5ثـ الرياح الشمالية الشرقية ، %12,6، ثـ الرياح الغربية % 22
 كالخريؼ، كالربيع كالشمالية الغربية ىي السائدة في الشتاءكبية الغربية كالجنكبية الشرقية الجن
 تتعرض رياح سرعة كأقصى الصيؼ، فصؿ في سيادة األكثر ىي الغربية الشمالية الرياح بينما
 في كأقميا /ساعة،كـ 14.1كتبمغ  شير يناير في الشتاء شيكر في تككف منطقة الدراسة ليا

 (2)/ساعة.كـ 9.1أغسطس  شير

 
 م2007-1997 لمفترة من محافظاتالالرياح كم/ساعة في  ةمتوسط سرع :(3-5شكل )

 . (44) -2007الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، االحكاؿ المناخية  المصدر:

 
                                                 

دراسة في الجغرافيا  -الخصائص المناخية لمحرارة كاالمطار في منطقة شرؽ البحر المتكسط، مكسى (1)
 (.33، 32المناخية )

 (.18البمح ) دير محافظة في الزراعية المحاصيؿ لرم المستغمة الجكفية المياه كفاءة ، تقييـ( ابك مساعد2)
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غزة  أرصاد في منطقة الدراسة مف عاـ إلى آخر كفؽ محطة الرياح سرعة كتتفاكت 
ـ حيث بمغت 1999ـ، فقد سجمت أدنى قيمة ليا في عاـ 2007-1997كذلؾ لمفترة مف 

ـ حيث بمغت السرعة 2004لمرياح في عاـ كـ/ساعة، بينما سجمت أعمى سرعة  8,2السرعة 
 (.3-5)كضح شكؿ يكما   (1) ،كـ/ساعة 14,4

كما كتتفاكت سرعة الرياح السنكية القصكل مف شير إلى آخر، حيث سجمت محطة 
الشيرية  الرياح سرعة غزة لؤلرصاد أقصى سرعة لمرياح لكؿ شير مف أشير السنة، حيث بمغت

 26 ح فييا فكصمت إلىلمريا سرعة أعمى ـ2007 لسنةغزة  أرصاد محطة "القصكل" في
كـ/ساعة في  12(، كأقؿ "أقصى" سرعو لمرياح كالتي بمغت نكفمبر)  في شير كذلؾ ساعة/كـ

  (2).ك)يكليك( يار )مايك(أشير 
 .سرعة الرياح السنوية القصوى :(3-5جدول )

 دٌغوبش ًْفوبش أكخْبش عبخوبش أغغطظ ٌْلٍْ ًٌٍْْ هبٌْ إبشٌل هبسط فبشاٌش ٌٌبٌش الشِش

 18 26 16 14 14 12 14 12 13 20 18 25 الغشعت

 .(51) 2007-، االحكاؿ المناخية لجياز المركزم لئلحصاء الفمسطينيالمصدر: ا

 
 .ساعة/كم2007لسنة  الشير محافظات حسبال في القصوى الرياح سرعة: (3-6شكل )

 (51).الفمسطيني لئلحصاءالجياز المركزم بيانات عمى اعتمادان  المصدر:

                                                 

 (.44)2008-الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، االحكاؿ المناخية في االراضي الفمسطينية  (1)
 (.51)2007 -االحكاؿ المناخية ، الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني (2)
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 كتفضؿ أشجار النخيؿ مثؿ معظـ المحاصيؿ الزراعية الرياح المعتدلة في سرعتيا،
قكة ك  شجار النخيؿ ال تتأثر بالرياح الشديدة، كذلؾ لمركنة جذع النخمةأكعمى الرغـ مف ذلؾ فإف 

التثبيت في األرض بفضؿ الجذكر الكثيفة كالقكية المتعمقة في األرض، باإلضافة الى أف جريد 
 كراؽ مرنة كقكية كرفيعة تنساب مع الرياح.أالنخمة يتككف مف 

حياف تؤدم شدة الرياح إلى تساقط ألكلكف ىناؾ أمكر سمبية في الرياح ففي بعض ا
العكاصؼ الشديدة عمى سقكط النخيؿ الطكيؿ تعمؿ شجار النخيؿ العالية كالضعيفة، ك أ

جميعيا  وكما أف النخيؿ الذم ييقمع فسائم  (1)كالضعيؼ أك المصاب جذعو بنخر حفار الساؽ،
دفعة كاحدة يتعرض لمسقكط إذا ىبت رياح عالية كىذه مف األخطاء في عممية نقؿ الفسائؿ 
كالتي تـ مشاىدتيا في منطقة الدراسة، حيث ينجـ عف ىذه العممية تآكؿ لممجمكع الجذرم لمنخمة 

ماؿ األـ كالذم يعمؿ عمى تثبيتيا في األرض، كيمكف تفادم ذلؾ الخطأ بردـ محيط النخمة بالر 
  .لتشجيع المجمكع الجذرم عمى اإلنبات مرة أخرل

كلمرياح تأثير فسيكلكجي آخر كىك اإلسراع بعممية النتح كالسيما إذا كانت الرياح ساخنة 
جافة كرياح الخماسيف، مما يسبب سحب األشجار لمماء مف الثمار كيترتب عمى ذلؾ تككيف 

ة، تنفصؿ الثمرة عف الشجرة حينما ييتز طبقة انفصاؿ في الثمرة كىي طبقة ضعيفة مف األنسج
كيمكف تقميؿ الضرر الذم يحدث مف مثؿ ىذه الرياح الساخنة كذلؾ برم  الفرع اىتزازان بسيطان 

 (2) .ثناء ىبكبياأاألشجار في 

كتؤثر الرياح في عممية التمقيح، ففي حالة ىبكب الرياح الحارة في أثناء مدة التمقيح 
كخفض قابميتيا عمى استقباؿ حبكب المقاح كمف ثـ التقميؿ مف  جفاؼ المياسـ تعمؿ عمىحيث 

نسبة عقد الثمار مما يسبب في نقص المحصكؿ، كيفضؿ أف يجرم التمقيح حينما تككف الرياح 
  (3) دافئة كىادئة خبلؿ النيار.

كأما الثمار الخضراء فقد تسبب الرياح اصطداميا بجريد السعؼ كقد تتسبب عنو البقع 
 (4) .التي تظير عمى الثمار الخضراءالسكداء 

                                                 

 (.117عبد ا، الحدكد المناخية لزراعة اشجار النخيؿ كالزيتكف في العراؽ ) (1)
 (.232( البغدادم، منسي، الفاكية اساسيات انتاجيا )2)
 (. 58( ابراىيـ، خميؼ، نخمة التمر ػػػػػػػػػ زراعتيا كرعايتيا كانتاجيا في الكطف العربي )3)
 (.147فاؽ تطكيره )البيطار، كاقع زراعة النخيؿ في فمسطيف كآ (4)
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كـ/ساعة إلى أضرار كخاصة إذا كانت في  6كتؤدم الرياح إذا ذادت سرعتيا عف 
مرحمة التمقيح أك النضج، فتؤدم إلى سقكط بعض الثمار كيزيد تأثيرىا اذا كانت حارة كمحممة 

 (1) بالغبار.

لمقاح بيف األزىار المختمفة كمف تأثيرات الرياح اإليجابية، قياـ الرياح  بنقؿ حبكب ا
كالتي ينتج عنيا نجاح عممية التمقيح، كلذلؾ تزرع أفحاؿ النخيؿ في االتجاه التي تيب منيا 

ًْخُْن  ﴿تعالى يقكؿ ا  .الرياح َهب أَ َّ ٌٍَْبُكُوٍُْ  َوبِء َهبًء فَأَْعقَ ًَْضْلٌَب ِهَي الغَّ َ اقَِخ فَأ َْ ٌَبَح لَ أَْسَعْلٌَب الشِّ َّ

 .[22الحجر:]﴾  بَِخبِصًٍِيلََُ 

 :المياه واحتياجات الري -ثانياً 
 بالماء التربة صناعيان  تغذيةك  النباتات لنمك بالرطكبة البلزمة لتربةعمى تزكيد ا الرم يعمؿ      
 بالنباتات المحيط التربة كالجك كتبريد الصقيع، خطر تقميؿك  فترات الجفاؼ، ضد النباتات لتأميف
 الفراغات تككيف مف منيا، كالتقميؿ األمبلح إلزالة التربة كغسؿ مبلئمة لنمكىا، أكثر البيئة لتككف

 كتنبع أىمية الرم لمنخيؿ مف التالي: (  (2.التربة في المتماسكة الكتؿ التربة، كتفتيت في األنبكبية
 االحتياجات المائية ألشجار النخيل - 1

 يتكقؼ حيث النخيؿ أشجار زراعة في لمتكسع اليامة العكامؿ أحد ىك الرم ماء يعتبر
 مقارنة كالجفاؼ لمعطش تحممو مدل مف بالرغـ المائية احتياجاتو تكفر عمى زراعتو نجاح

 .األخرل الفاكية بأشجار

 كىي المختمفة، نمكىا مراحؿ خبلؿ النخيؿ أشجار لنمك الضركرية العمميات مف الرمك  
 كعممية النخيؿ جذكر بيف ميما ارتباطان  ىناؾ أف كما الخضرم كاإلثمار، النمك عمى مؤثرة عممية
 التربة داخؿ تتعمؽ مباشر، كأنيا بشكؿ الكعائية بالحـز تتصؿ ليفية جذكر كأنيا كخاصة الرم،
 مف خالية بأنيا جذكر النخمة كتمتاز الرطكبة عف بحثان  أمتار 7-3ما بيف  تصؿ مسافة الى

 الفراغات كجكد بسبب طكيمة لفترات بالماء االنغمار تحمؿ تستطيع كأنيا الجذرية الشعيرات
 (3). اليكائية

                                                 

 (.289العراؽ ) في النخمة إنتاجية عمى المناخية العكامؿ الجاسـ، اثر (1)
دليؿ السقي المكضكعي باعتماد المعطيات ، المممكة المغربية -معيد الحسف الثاني لمزراعة كالبستنة (2)

 (.7) 2012المناخية_ 
 (.2كالتسميد( ) كالرم الحياة )التربة شجرة التمر ( ابراىيـ، نخمة3)
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كتقاكـ أشجار النخيؿ الجفاؼ لفترات طكيمة بدكف ظيكر عبلمات الذبكؿ الدائـ عمييا 
بسرعة كما في النباتات الطرية كذلؾ لطبيعة تركيب األكراؽ، كيمكف أف تبقى النخمة نامية بدكف 

ذا رم لسنكات، إال أف مف مساكئ الجفاؼ  انخفاض النمك في البداية ثـ بعد ذلؾ تكقؼ النمك كا 
كيجب إبقاء محتكل الرطكبة في  (1).استمرت عممية التعطيش لفترات طكيمة أخرل تمكت الشجرة

التربة فكؽ النسبة المئكية لنقطة الذبكؿ كيمكف اكتشاؼ عبلمات الجفاؼ عمى النخيؿ بناءن عمى 
راؽ، كتعتمد فترة الحقؿ أك بعض االصفرار عمى األك مبلحظة النباتات األخرل المزركعة في 

قكاـ التربة كحالة الطقس، كالنخيؿ ال يكجد لو فترة سككف حقيقية أك تكقؼ في الرم عمى نكع ك 
 .النمك فإف الرم يككف مفيدان عمى مدار السنة

لكنيا ال تفضؿ الحالتيف، كيحقؽ تنظيـ رم  بالماء تتحمؿ شجرة النخيؿ العطش كالغرؽك 
 ارتفاع البمح نخيؿ ةشجر تحمؿ تك كما  ،نخيؿ تفكقان في كمية المحصكؿ كخصائص الثمارال

بسبب قدرة جذكرىا عمى استبعاد امتصاص الكمكريد مف محمكؿ التربة، كقدرتيا  الرم ماء ممكحة
 الخضرم النمك مف يقمؿ األمبلح زيادة أف إال (2)عمى امتصاص الماء دكف امتصاص األمبلح،

 الرم مياه في األمبلح كمية كانت إذا كامبلن  محصكالن  ينتج النخيؿفالمحصكؿ، يقؿ كبالتالي 
 ينخفض فإف المحصكؿ مف المميكف جزء 3000 الممكحة كانت مف المميكف، أما إذا جزء 2000
 مف المميكف، جزء 5000 الممكحة بمغت إذا % 25 بنسبة المحصكؿ كينخفض ،%10 بنسبة
 50 ينخفض بنسبة المحصكؿ فإف مف المميكف جزء 8000 إلى الممكحة نسبة كصمت إذا أما
 حساب عمى يككف ذلؾ كلكف الرم ماء في الممكحة يتحمؿ زيادة النخيؿ أف ذلؾ معنى (3).%

 .نكعان ككمان  المحصكؿ

، مح عامان بعد عاـكتشير الدراسات في محافظات غزة إلى أف المياه تميؿ إلى التم
فالكضع المائي كصؿ إلى درجة كبيرة مف التدىكر سكاءن مف حيث الكمية أك النكعية، كتعتبر 

 400 - 200غزة مف المناطؽ الشبة جافة حيث تتراكح فيو كمية األمطار ما بيف  محافظات
 (4)ممـ سنكيا. 

عمى كتممح المياه المستمر يدفع المزارعيف لمتكجو لزراعة النخيؿ كالتكسع بو لمقدرتو 
 .تحمؿ ممكحة المياه كالتربة مقارنة بالزراعات األخرل باإلضافة إلى نقص األراضي الزراعية

                                                 

 (.280( الجبكرم، زايد، تكنكلكجيا زراعة كانتاج نخيؿ التمر، )1)
 (.126نخيؿ التمر) كانتاجية لمثمار كالكيميائية الفيزيائية الصفات في كالمكقع الرم مياه ممكحة البراؾ، تأثير (2)
 (.7الممحي ) ( إبراىيـ، اإلجياد3)
 (.26الزراعة في قطاع غزة ػػػػ دراسة في جغرافية البيئة ) ( السمقاكم، استخداـ المياه العادمة في4)
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 :النخيل لمموحة المياه وتأثير نسبة األمالح عمى كمية اإلنتاج شجارأ مدى تحمل( 3-6) ولدج

 كمية المحصول %تقديرات  ds/mمموحة مياه الري 

2,7 100 
4,5 90 
7,3 75 
12,0 50 
21,0 0 

  (3)الممحي : إبراىيـ، اإلجيادالمصدر

مف منطقة  خرلألعف المحافظة اه في كؿ محافظة درجة ممكحة المياكتتبايف تختمؼ ك 
 .(2ػػػ7جدكؿ ) ،في داخؿ المحافظة الكاحدة مف منطقة إلى اخرل تختمؼك ، كما الدراسة

 .متوسط مموحة المياه لمحافظات غزة :(3-7)جدول 

 تقدير نسبة االنتاجية EC(ms/cm)نسبة المموحة  المحافظة
 100% 2,2 غزة شماؿ
 95% 3,2 غزة

 95% 3,8 دير البمح

 95% 3,9 خاف يكنس

 95% 3,8 رفح

 .، بتصرؼ الباحث2013 - المختبر المركزم لممياه كالتربة  –المصدر: كزارة الزراعة الفمسطينية               

مستكل ممكحة المياه في منطقة الدراسة جيدة لزراعة أشجار ىذه النسب تشير إلى أف ك 
كفؽ ( %5) ، حيث ال تتعدل نسبة الضررالنخيؿ انتاجعمى نسبة  كثيران  النخيؿ كأنيا ال تؤثر

 المقياس السابؽ.

تتحمؿ النخمة العطش كالجفاؼ لفترات طكيمة، كىذا يعكد إلى بعض الصفات ك 
 (1) :المكرفكلكجيو فييا كمنيا

  .انتشار مجمكعيا الجذرم أفقيان كعمكديان في التربة حتى كصكليا إلى المناطؽ الرطبة -أ

                                                 

 (.1المائي ) إبراىيـ، اإلجياد  (1)
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 .األكراؽ )السعؼ( مركبة ريشية كالكريقات )الخكص( مغطاة بطبقة شمعية لتقميؿ فقد الماء -ب

 .تككف الثغكر مكزعة عمى الكريقات بشكؿ يقمؿ فقد الرطكبة -ج

 
 

 .محافظاتفي المياه المموحة (: 3-7شكل )
 .ـ 2013 ،بيانات سمطة المياه ىعم اعتمادان  المصدر:

 
التي فييا نسبة ممكحة المياه مرتفعة يتـ  راضيألف اأ (3-7) بلحظ مف الشكؿ السابؽيك       

 فييا كالتي تتحمؿ الممكحة اكثر مف بعض المزركعات األخرل.شجار النخيؿ استغبلليا بزراعة أ
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 (1): عدـ تكافر مياه الرم الكافية ألشجار النخيؿ يؤدم إلىاألبحاث أف النقص أك تيشير 

 .تساقط بعض الثمارك  ،صغر حجـ الثمار كرداءة نكعيتيا -1

 .كد بعض التشكىات بالثمار إلى جانب النضج المبكر لثمار البمحكج -2

 .(بطء عممية النمك كضعؼ األشجار، كجفاؼ نسبة عالية مف الجريد )السعؼ -3

 .ؿ(كتساعد عمى ظيكر المعاكمة )تبادؿ الحمتأخر عممية التزىير،  -4
 

( أشير بالنسبة لمنخيؿ البالغ ال يقمؿ 3-2إف تقميؿ اإلركاء أك إيقافو لمدة تتراكح مف )
مف كمية المحصكؿ كال يخفض مف نكعية الثمار، كقد يتأخر مكعد التزىير في الربيع كلكف 

ينصح بتباعد فترات الرم كثيران  التبكير في النضج يعكض عف ذلؾ التأخير كعمى أية حاؿ ال
فأشجار   (2)،ف األمبلح كيؤثر عمى خدمة التربةألف ذلؾ يؤثر أيضان عمى عممية التخمص م

تحتاج إلى اتباع برنامج رم مناسب لمكصكؿ إلى النمك لنخيؿ البالغة كالفسائؿ الحديثة ا
 نتاجية كنكعية الثمار.الخضرم كاإلثمار األمثؿ حيث تنعكس كمية مياه الرم كنكعيتيا عمى اإل

كمف أجؿ تنظيـ كميات مياه الرم إلركاء النخيؿ البد مف األخذ بعيف االعتبار قابمية 
 .النخمة المتصاص الماء مف أعماؽ مختمفة مف التربة

 
 .مماء من أعماق مختمفة من التربةلامتصاص النخمة نسبة  :(3-8جدول )

 نسبة ما يمتص من الماء عمق التربة

 % 50 سـ 60

 % 30 سـ 120 – 06

 % 15 سـ 180 – 120

 % 5 سـ 240 – 180

 .(245) رعايتيا كانتاجيا في الكطف العربيك ، خميؼ، نخمة التمر ػػػػػػػػػ زراعتيا ابراىيـ: المصدر

                                                 

 (.42(  العمكد، شرؼ، رم نخيؿ البمح )1)
 (.2الرم كالتسميد كتأثير الممكحة عمى نمك نخيؿ التمر)، ( غالب2)
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كتعتمد فترة ككمية الرم عمى نكعية ماء الرم كنكع كقكاـ التربة كحالة الطقس كحالة 
كقكاـ التربة تقؿ عدد مرات الرم كالكمية في  ففيما يخص نكع (1)المستخدمة،النخمة كطريقة الرم 

التربة الطينية كالمتماسكة كذلؾ لطبيعة تككينيا كالتي تحتفظ برطكبة الماء لفترة أطكؿ، كأما في 
التربة الرممية تزداد عدد مرات الرم كالكمية المعطاة، كفيما يخص حالة الطقس ففي أياـ 

الحرارة العالية تزيد كمية كعدد مرات الرم أما في فصؿ الشتاء فتقؿ الكمية الصيؼ كدرجات 
 .كسرعة الرياح ككميات األمطار الساقطة كما كتؤثر نسبة الرطكبة الجكيةكعدد مرات الرم، 

 أما ،يكـ 12 – 10كيفضؿ أف تركل أشجار النخيؿ في األراضي الرممية كالخفيفة كؿ 
ذا ،أسابيع ثبلث كؿ تركلفيفضؿ أف  األخرل األراضي في  حجميا إلى كصمت الثمار كا 

 كيجب كما الثمار بالتساكم نضج عمى يساعد ذلؾ ألف الريات بيف المدة زيادة فيجب الطبيعي
  (2).الثمار عقد حتى يـك 20 عف ال تقؿ لمدة التمقيح إتماـ عند الرم كقؼ

ككب تقريبا لكؿ دكنـ في اليـك  6-4كحاجة أشجار النخيؿ المثمرة مف المياه ىي 
أفضؿ النسب حيث تككف األشجار بكامؿ قكتيا مف ككب لمدكنـ/يكـ كىذه  5الكاحد بمتكسط 

ثمارىا كيتـ خصـ بحيث ال كيمكف تقميؿ الكمية أك زيادتيا  ،كعطائيا يؤثر عمى نشاط األشجار كا 
 1200ر خبلؿ السنة كيحتاج الدكنـ الكاحد مف النخيؿ المثمر إلى حكالي كميات مياه األمطا

   (3) .ككب/سنة لؤلراضي الرممية 5600ك ككب/سنة لؤلراضي الثقيمة
لتحديد المقنف المائي لمنخمة ككمية المياه التي تحتاجيا فقد أشار )عبد كفي دراسة 
الى ـ إلى أف النخمة الكاحدة المزركعة في منطقة فمسطيف تحتاج 1972الجبار البكر( عاـ 

ية" أما دائرة التربة كالرم في غزة فتشير إلى أف االحتياجات " التقدير   (4)./سنة3ـ 189حكالي 
 ./سنة  لمدكنـ الكاحد، مع اختبلفات بيف المناطؽ كالسنكات3ـ 750ىي  لمنخيؿ مف المياه 

 :وىنا بعض األمور التي يجب مراعاتيا في عممية ري النخيل -أ
 :لقائمةالنخيل اأشجار  -1

يجب تحقيؽ التكازف في االحتياجات المائية البلزمة لمنخيؿ كفؽ الفصكؿ األربعة كذلؾ 
 ت سقكطو ػػػػػرارة ككمية المطر ككقػػػػػػػػػب درجة الحػػػالرم كذلؾ حسبتباعد أك تقارب فترات ككميات 

                                                 
(1) Tubail, Date Palms-Growth Environment)9). 

 (.3مح )( السكقي، نخمة الب2)
 .(10) كأىـ اآلفات كاالمراض التي تصيبيا ـ، شجرة النخيؿ كالعناية بيااالمح ( 3)
 .(4التربة كالرم كالتسميد ) :الحياة شجرة التمر نخمة، ( إبراىيـ4)
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عطائيا رعاية خاصة كىي كعمكمان   (1)  :تكجد بعض الفترات التي يجب رم أشجار النخيؿ فييا كا 

 .الرم قبؿ مكسـ التمقيح لتنشيط نمك الطمع كالتعجيؿ في عممية التمقيح مبكران  -

 .الرم بعد عقد الثمار مباشرة الحتياج النخيؿ إلى كمية أكبر مف الماء لنمك الثمار -

 .الرم عند إجراء عممية التقكيس -
الرم بعد االنتياء مف جني المحصكؿ ألف الرم يساعد عمى تنشيط النخيؿ كتككيف الطمع  -

 .الجديد
 : فسائل النخيل المزروع حديثاً  -2

حديثان إلى رعاية خاصة كذلؾ ألنيا أصبحت اآلف تعتمد كتحتاج الفسائؿ المزركعة 
عمى مجمكعيا الجذرم فقط بعد أف كانت تعتمد عمى نسبة كبير مف المياه مف النخمة األـ، 

   :كلذلؾ يجب رييا كما يمي لنجاح نمكىا
 .أربعيف يكمان  كلحكاليحديثان يكميان رم الفسائؿ المزركعة  -
 .الحرارة كيفضؿ الرم في الصباح الباكر أك المساءتجنب الرم أثناء ارتفاع درجات  -
ب بعد التأكد مف تككف المجمكع الجذرم يككف الرم مرتيف إلى ثبلث مرات أسبكعيا حس -

 .الرطكبة األرضيةالظركؼ الجكية ك 
 يجب أف تككف عممية الرم معتدلة بحيث ال تككف أكثر مف احتياج الفسيمة كال أقؿ. -
 .ب الفسيمة لكي ال يتمؼ القيمب كتمكت الفسيمةتجنب أف تصؿ المياه إلى قيم -
 (2)  :أىم الفترات التي يجب تقميل كميات مياه الري ألشجار النخيل فييا -ب
 .في حالة زراعة النخيؿ في مكاف منسكب الماء األرضي فيو مرتفع -
  .في فصؿ الشتاء عند انخفاض درجات الحرارة -
كيراعى عدـ اإلفراط في عممية الرم عند نضج الثمار حتى ال تقؿ صفات الجكدة لًمثمار  -

 .ككذلؾ حتى ال تتعرض الجذكر لمتعفف

 يراعى عدـ الرم في فترات الظييرة عندما تصؿ درجة الحرارة في اليكـ إلى أقصى ارتفاعيا  -

                                                 

 (.179مرعي، النخيؿ كتصنيع التمكر في المممكة العربية السعكدية )( 1)
 (.339سميماف، تربية النخيؿ البمح )( 2)
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؛ كذلؾ ألف الرم أثناء بؿ يجب إتماـ عممية الرم في الصباح الباكر أك المساء كمما أمكف
ارتفاع درجة الحرارة خاصة في األراضي الرممية يؤدم إلى سخكنة الماء ) مف حرارة 
ذيريات الغضة الرىيفة  التربة( كيصؿ إلى منطقة الجذكر بدرجة حرارة عالية تقضي عمى الجي

 (1) .فتؤدم إلى مكت أك إضعاؼ نمك النخمة كخاصة الفسائؿ
ثابتة الحتياج النخمة المائية في منطقة الدراسة، حيث يتـ رم رقاـ أليس ىناؾ  كعمكمان 

أشجار النخيؿ كفقان لخبرات المزارع كتقديراتو كًلما يراه مناسبان اعتمادان عمى رطكبة التربة، 
باإلضافة الى أف نسبة كبيرة مف أشجار النخيؿ تركل مف خبلؿ رييا مع النباتات األخرل في 

 ]"4ممحؽ"  [المزرعة.
افة الى أف نسبة كبيرة مف مزارعي النخيؿ ييممكف رم أشجار النخيؿ بعد جمع باإلض

المحصكؿ معتقديف خطأن أف األشجار في ىذه الفترة ال تحتاج إلى الرم كىك ما يؤثر عمى نقص 
 .اإلنتاج في المكسـ القادـ

 نظم ري أشجار النخيل - 2
ة الرم يتكقؼ عمى عدة كتكجد عدة طرؽ تستخدـ في رم أشجار النخيؿ كاختيار طريق

طبكغرافية األرض، كجكدة كتكفر مصادر المياه طبيعة المنطقة كنكعية التربة ك  :عكامؿ منيا
في كؿ  كنكعيتيا كالمدة بيف الريات، كتكمفة الرم كاختبلؼ عمر أشجار النخيؿ المراد رييا

 :الدراسة طقةطرؽ الرم الميتبعة في منكمف  ، كالعائد المادم.منطقة كنكع ككفرة العمالة
 :الري باألحواض -أ 

ىك مف أقدـ طرؽ الرم حيث يتـ تقسيـ األرض إلى أحكاض مستديرة أك مستطيمة أك ك 
ة يمربعة الشكؿ، كيحيط الحكض بنخمة كاحدة كيتـ تصميـ ىذه الطريقة بإنشاء قناة رم رئيس

عمى طكؿ البستاف تتفرع منيا قنكات رم فرعية صغيرة متعامدة عمييا، بحيث تمر بيف حكضيف، 
ك فتحات إليصاؿ الماء إلى كؿ حكض لضماف انتظاـ أكمف ىذه القناة الفرعية تتفرع قنكات 

ؿ تكزيع مياه الرم في التربة كتستعمؿ ىذه الطريقة في التربة الخفيفة كالتربة الطينية كالتي تعرق
بعد اإلنياء مف رم ك تغمر ىذه األحكاض بالماء عند الرم لى األسفؿ بسرعة ك إتسرب الماء 

النخمة تغمؽ فتحة الحكض، كتستخدـ ىذه الطريقة في المناطؽ ذات االنحدارات الخفيفة بحيث 
   (2).%0,3ال تتجاكز 

                                                 

 (.311عبدا، تكنكلكجيا زراعة كانتاج الفاكية ) (1)
 (.226الزراعة كاإلنتاج كالتصنيع ) -( دينار، الخطيب، نخيؿ التمر في المممكػة العربيػة السعكديػة 2)
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رم أشجار النخيؿ خاصة في المناطؽ في  مف األساليب المستخدمة حكاضباألكالرم 
كالتي الطينية كالتربة المختمطة ذات التربة  الشرقية كالمنطقة الكسط عمى امتداد المحافظات

تسمح بجرياف الماء بسيكلة،  كالتياألحكاض كذلؾ لخاصية التربة  ةطريقبالرم فييا  يسيؿ
 كؿ جيد.كتركل بش كتنمك األشجار بصكرة جيدة تحت ىذا األسمكب مف الرم

  :ُمميزات نظام الري باألحواض

 .تضمف تكزيع جيد لمماء عمى جميع جذكر النخمة  -

 .ال يحتاج إلى عمالة مدربة -

 .المادية مف حيث اإلنشاء أك الصيانة قميؿ الكمفة -

 .مياهلمتكجيو سيؿ السيؿ التنفيذ ك  -

 .يستخدـ في غسؿ التربة مف األمبلح -
 :عيوب نظام الري باألحواض

 مياه الرم كبير ألنيا تحتاج الى كقت كبير لتكزيع المياه.الفاقد مف  -

 .غير مناسبة لجميع أنكاع التربة -

 .نمك االعشاب بكثرة في األحكاض -

 .تحتاج إلى عماؿ كثيفة إلصبلح كتسكية األرض كلعممية الرم نفسيا -

 .كيعاب عميو مبلمسة الماء لجذكع األشجار كربما يسبب بعض األمراض نتيجة لذلؾ -
 :ي بالتنقيطالر  -ب

ىك عبارة عف رم سطح التربة بالماء كنقط عمى دفعات أك تيار مستمر كترتكز عممية 
الرم بالتنقيط عمى إمداد النباتات بحاجاتيا المائية كأحيانان احتياجاتيا السمادية مف مخارج 

"انعيىن انمائية" حيج تىزع انمىقطات عهى خطيه  صغيرة عمى أنابيب ببلستيكية ) المنقطات(

، كفي ىذه الطريقة متىازييه أو عهى صىرة حهقة دائرية حىل انىخهة أو يستعمم رشاش صغير
  (1)يتـ تكزيع المياه تحت ضغط خبلؿ شبكة مف األنابيب عمى ىيئة نقط أك قطرات مياه،

االقتصادية مقارنة بالطرؽ األخرل كخاصة كتتمتع طريقة الرم بالتنقيط بكفاءة عالية مف الناحية 
                                                 

المممكة المغربية، دليؿ السقي المكضكعي باعتماد المعطيات  -معيد الحسف الثاني لمزراعة كالبستنة (1)
  (.12) المناخية 



 

87 

في المناطؽ التي ترتفع فييا أسعار المياه كتكاليؼ الضخ، كتناسب ىذه الطريقة معظـ أعمار 
 .، مف خبلؿ التحكـ في كمية المياه كمدتياأشجار النخيؿ

في رم أشجار النخيؿ خاصة في  بكثرة الرم بالتنقيط مف األساليب المستخدمةك 
المناطؽ الغربية ذات التربة الرممية كالتي تصعب الرم فييا عف طريؽ األحكاض كذلؾ لخاصية 
التربة المسامية كالتي ال تسمح بجرياف الماء بسيكلة، كتنمك األشجار بصكرة جيدة تحت ىذا 

 .]"5ممحؽ "[  .األسمكب مف الرم
  :ميزات الري بالتنقيطم

كالتي تشكؿ نسبة كبيرة مف  التربة، كخاصة الرممية أنكاع مختمؼ في استعمالو إمكانية -
 .االراضي المزركعة بالنخيؿ في المحافظات

تكفير الرطكبة في منطقة الجذكر بصفة دائمة نظران لطكؿ فترات الرم كتكرارىا، فتككف فييا  -
  قاتؿ. ديدكال جفاؼ ش مضر بالجزر التربة في حالة تكازف في الرطكبة فبل غمر

 .خاصان الماء كالذم يعتبر السمعة األثمف خفض تكمفة اإلنتاج مف خبلؿ تقميؿ المصركفات -

  .كالتحكـ بو بسيكلة حيث يمكف إدارة النظاـ آليان  األيدم العاممةك  تكفير العمالة -

 يناسب األشجار في جميع فترات النمك كمستكل االحتياج المائي ليا. -

 .فقط  التربة فتتركز حكؿ كخارج منطقة الترطيبتقميؿ نسبة األمبلح في  -

يمكف تطبيؽ برنامج إضافة األسمدة الكيمياكية كالمبيدات بصكرة أفضؿ مف خبلؿ ىذا  -
 ـ.النظا

نمك الحشائش حكؿ األشجار كذلؾ لصغر المساحات السطحية المبممة كالتي يمكف  ؿ مفيقم -
  .أف تنمك عمييا الحشائش

غير المستكية ذات الميكؿ غير المنتظمة، حيث يصعب يمكف استخدامو في األراضي  -
 .لمرم األخرل تطبيؽ النظـ

  :عيوب نظام الري بالتنقيط

 سكاء الرئيسية أك الفرعية كميمحقاًتيما. ارتفاع تكاليؼ إنشاء الشبكة -

انسداد الثقكب كالنقاطات نتيجة العكالؽ الصغيرة كالترسيبات لكربكنات الكالسيكـ، كيمكف  -
ى ذلؾ بإضافة األحماض التي تعمؿ عمى إذابة الترسيبات كبتركيب الميرشحات التغمب عم
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البلزمة لعدـ انسداد النٌقاطات مف العكالؽ مع ضركرة الصيانة المستمرة لشبكة الرم لضماف 
 .عمميا بصكرة جيدة

ك زيادة إعداد الشبكة أالحد مف انتشار الجذكر، كيمكف عبلج ذلؾ بزيادة عدد النٌقاطات  -
الفرعية لزيادة انتشار الجذكر مع إضافة كمية مف الماء في الرية الكاحدة كزيادة عدد 

 الريات حسب عمر النخمة كحجميا.

 االستبانةنتائج تحميؿ  مف خبلؿ فتبيف الرم المتبعة في زراعة النخيؿ طرؽعف  أما          
%( 26، كأف نحك )المزارعيف يقكمكف بعممية رم النخيؿ بصفة خاصة %( مف72بأف نحك )

مف المزارعيف ال يقكمكف برم أشجار النخيؿ بصكرة مباشرة كانما النخيؿ يحصؿ عمى احتياجاتو 
في المزرعة المشتركة،  يقكـ المزارع بسقايتيا لالمائية مف خبلؿ تكاجده بجانب محاصيؿ أخر 

نما تعتمد عمى مياه األمط2كأف نسبة ) ار. كما يكضح %( مف اشجار النخيؿ ال تتـ سقايتيا كا 
 : الشكؿ التالي

 
 (: الطرق المتبعة لري النخيل.3-8شكل )

  الميداني. لعمؿا: المصدر

نيـ يكلكنيا اك  ،كىذه مؤشرات جيدة، حيث تدؿ عمى عناية المزارعيف بأشجار النخيؿ
 .رعاية بما يخص االحتياجات المائية لمنخمة

 %( مف المزارعيف يعتمدكف49) كأما عف األسمكب المتبع في الرم فأظيرت الدراسة أف
 % (3السطحي، كأف ) الرم عمى يعتمدكف %( منيـ48ف )أك  الرم بالتنقيط، نظاـ عمى

  .أسمكب آخر لرم النخيؿ يعتمدكف

0

20

40

60

80

100

 امطار مشترك مع زراعة أخرى مروي



 

89 

تـ  كبيف استخداـ اسمكب الرم األنسب. طبيعة العبلقة بيف درجة كعي مزارعي النخيؿ لمعرفةك 
 (.H1بديمة )( كفرضية H0طرح فرضيتيف، فرضية صفرية)

 (، الختبار:(Chi-square test" "كامكالختبار صحة الفرضية تـ استخداـ مربع 
 / ال تكجد عبلقة بيف درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف استخداـ اسمكب الرم األنسب.العدـ فرضية    
 األنسب.الفرضية البديمة/ تكجد عبلقة بيف درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف استخداـ اسمكب الرم     

كىي أقؿ مف  0,000داللة كمستكل  18.7 تساكم  بما أف قيمة اختبار مربع "كام"النتيجة/ 
كبذلؾ نرفض فرضية العدـ كنقبؿ الفرضية البديمة القائمة: بكجكد عبلقة بيف درجة كعي ،  0.05

 مزارعيف النخيؿ كبيف استخداـ اسمكب الرم األنسب.
 

 التربة الُمالئمة لزراعة النخيل -ثالثا 
شجار نخيؿ البمح في أنكاع مختمفة مف األراضي سكاء كانت أراضي أتنجح زراعة 

كيفضؿ النخيؿ  خصبة أك فقيرة، كىذا ما يميزىا عف أشجار الفكاكو األخرل، طينية، أك رممية
زادت قكة النخمة، كال األراضي الطينية الخفيفة كذات الرطكبة الجيدة ككمما زادت خصكبة التربة 

كيفضؿ التربة جيدة الصرؼ الخالية مف  (1)يفضؿ النخيؿ التربة الطينة الصمبة )الثقيمة(،
 كانتشار تعمؽ بفضؿ لمجفاؼ مقاكمتياك  كيرجع قدرة النخمة عمى تحمؿ العطش (2).األمبلح
كما أف  ،السطحيةمائية بعيدان عف األمبلح خذىا الحتياجاتيا الأك  التربة في الجذرم مجمكعيا

ف جذكرىا قريبة مف أالنخيؿ البالغ أكثر مقاكمة لمممكحة مف النخيؿ الصغير كالفسائؿ حيث 
 .منطقة تركز الممكحة في التربة

كلكف ، %3كيمكف لمنخيؿ أف ينمك مف الناحية الخضرية في األراضي الممحية كلغاية 
يتحمؿ كذلؾ أكثر ك  كما  (3)% ،0كؽ ال يستطيع أف ينمك في التربة إذا كاف محتكاىا الممحي ف

كلكف األفضؿ أف ال تزيد نسبة الممكحة في  مف غيره مف النباتات لمجير كالجيبس كالكبريت
تدنت  إذا اإلثمار كيعكد كينتظـ % ألنو يتكقؼ اإلثمار بعد ىذا الحد،1منطقة االمتصاص عف 

 (4) .%0,6إلى أقؿ مف  الممكحة نسبة

                                                 

 .(4التربة كالرم كالتسميد ) :الحياة شجرة التمر نخمة، ( إبراىيـ1)
 (.299( عبدا، تكنكلكجيا زراعة كانتاج الفاكية  )2)
 (.9) كأىـ اآلفات كاالمراض التي تصيبياـ، شجرة النخيؿ كالعناية بيا ا( المح3)
 (.90اليمف ) –الخمؼ، المقكمات الطبيعية لزراعة النخيؿ في كادم حضرمكت  (4)
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عمى العناصر المغذية الضركرية لمنبات  التربة التي تحتكمكتفضؿ أشجار النخيؿ 
كالتي ال تمتص مف اليكاء مثؿ الكالسيكـ كالمغنيسيـك كالنحاس كالحديد كيجب أف ال تحتكم 

 (1).التربة عمى كميات كبيرة مف الكربكنات كالكمكريدات ككبريتات الكالسيـك كالصكديكـ

 
 .النخمة نتاجإعمى كمية الموجودة في التربة تأثير نسبة األمالح  :(3-9جدول )

 كمية المحصول % تقدير ds/mمموحة التربة 
4,0 100 
6,8 90 
11,0 75 
18,0 50 
32,0 0 

 .(3) االجياد الممحي إبراىيـ،: المصدر                                         
 

ي تختمؼ فك  ، كماالدراسةة في كؿ محافظة مف منطقة كتختمؼ درجة ممكحة الترب
 :، كالجدكؿ التالي يكضح متكسط ممكحة التربة لمحافظات غزةالمناطؽ داخؿ المحافظة الكاحدة
 لمحافظات غزة متوسط مموحة التربة(: 3-10جدول )

 تقدير نسبة الضرر عمى االنتاجية EC(ms/cm) نسبة المموحة المحافظة
 %0 1,5 غزة شماؿ
 %0 2,1 غزة

 %0 2,5 دير البمح

 %0 2,6 خانيكنس

 %0 2,5 رفح

 .ـ، بتصرؼ الباحث2013-المختبر المركزم لممياه كالتربة  –المصدر: كزارة الزراعة الفمسطينية                       
 

في منطقة الدراسة جيدة ألنيا تحت  التربةكىذه النسب تشير إلى أف مستكل ممكحة 
المستكل المؤثر عمى النمك الخضرم ألشجار النخيؿ كعمى نسبة اإلنتاج المحصكلي لمنخيؿ، 

                                                 

 (.148البيطار، كاقع زراعة النخيؿ في فمسطيف كآفاؽ تطكيره ) (1)
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، كالنخمة فييا تعطي محصكالن شجار النخيؿألدراسة تصمح لزراعة كبالتالي فإف تربة منطقة ا
 .كامبلن 

كثباف الرممية الحديثة غزة في منطقة ساحمية كشريط مف ال محافظاتتتككف تربة 
كبعيدان عف  ،كتقكـ عمى نظاـ السبلسؿ الساحمية، كتعكد إلى العصر الببلستكسيني ،التككيف

  .منطقة الساحؿ تتحكؿ التربة إلى طينية كسيكؿ لكسية
(1)  

 
 التربة في محافظات غزةأنواع (: 3-9شكل )

 ـ0055المصدر: اعتمادان عمى بيانات كزارة الزراعة 

                                                 

 (27فنانة، أثر العناصر المناخية عمى المحاصيؿ الحقمية في الضفة الغربية كقطاع غزة  ) (1)
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 اجابات المزارعيف مف خبلؿ تبيف، فخيؿمزركعة بأشجار النطبيعة األراضي العف  أما
%( ىي تربة رممية، كأف 24)كأف نحك ىي تربة طينية خفيفة،  يـراضيأ%( مف 65بأف نحك )
 .%( تربة طينية ثقيمة5,5ف نسبة )أ%( تربة مختمطة، ك 5,5ما نسبتو )

 

 
  .توزيع أشجار النخيل عمى أنواع التربة المختمفة ةنسب :(3-10شكل )

 الميداني. عمؿالمصدر: ال
 

في أراضي  ةكىذه النسب السابقة ىي مؤشرات جيدة تدؿ عمى أف أشجار النخيؿ مزركع
حيث تفضؿ أشجار النخيؿ األراضي  .الخيضرية كالثمرية تيفمناسبة لنمكىا مف الناحيجيدة ك 

تزرع  حيثيظير أنيا ىي األراضي الغالبة كالسائدة في منطقة الدراسة  كالتيالطينية الخفيفة، 
 بالنخيؿ.

 

 

 

 

 مختمطة
5% 

 طينية ثقيمة
6% 

 رممية
24% 

 طينية خفيفة
65% 
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 :المبحث الثاني  
 عمميات الرعاية الفنية وخدمة أشجار النخيل   

العمميات الميمة التي تحتاجيا كتتطمبيا أشجار النخيؿ مف أجؿ تحسيف نمكىا مف كىي 
 :لزراعة كخدمة النخيؿ إلى قسميف رئيسييف تنقسـ العمميات المطمكبةك كالثمرم،  مالخضر 

 :رئيسيةعمميات حقمية : أوالً 
كالتي تيتـ بمحيط  ،النخيؿبأشجار عمى األرض المزركعة  تتـكىي العمميات التي 

 :التاليكتشمؿ النخمة، 

   :المواعيد الالزمة لزراعة النخيل ومسافاتيا وأبعادىا  - 1

يمكف زراعة فسائؿ نخيؿ البمح في أم كقت مف السنة فيما عدا أشير الصيؼ حيث 
الحرارة المرتفعة كالتي تسبب مكت الفسائؿ بسبب الجفاؼ لقمة المجمكع الجذرم، كأشير الشتاء 

تؤثر األمطار عمى قمب النخمة، كفي الحالتيف ال يفضؿ ك البارد حيث يككف النمك بطيئان كما 
 .الفصميف الزراعة في ىذيف

 كتتـ زراعة فسائؿ النخيؿ في مكعديف رئيسييف ىما:

  .مايك ( –أبريؿ  –المكعد الربيعي: ) مارس   *   

  .نكفمبر ( -أكتكبر  –المكعد الخريفي: ) سبتمبر   *   

كيعتبر المكعد األكؿ أفضؿ المكاعيد لفصؿ الفسائؿ كزراعتيا، حيث يككف الجك لطيؼ 
 (1) .الفسائؿ بالنمككغير حار كتبدأ بعدىا 

 مسافات زراعة الفسائل:  -أ 

، ككذلؾ الغرض مف نؼتختمؼ المسافة باختبلؼ نكعية كخصكبة التربة كحسب الص
نتاجية عالية، أما عف إلمحصكؿ عمى  كإنشاء بستاف النخيؿ ىؿ ىك لحماية أشجار أخرل أ

( متر أك x 8 8تككف )المسافات بيف أشجار النخيؿ فتككف حسب اتساع األرض كالشائع أف 
(7 x 7) بيف بعضيا البعض لكي تستفيد مف أشعة الشمس كالتيكية كالمغذيات في التربة  متر

 8أفضؿ أبعاد الغرس في التربة الطينية ىك ما بيف ك  كال تعيؽ عممية الرعاية الفنية األرضية ليا.

                                                 

 (.4( مزيد، تكاثر أشجار نخيؿ البمح )1)
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ؿ صنؼ عمى حدة في كما يفضؿ زراعة كتجميع ك  (1) متر. 8 - 7متر كلمتربة الرممية  9 -
مكاف كاحد حتى ال يككف ىناؾ اختبلفات كاضحة في قكة نمك األشجار ككي ال يؤثر ظؿ 
النخيؿ الكبير عمى الفسائؿ الجديدة فتتأخر في النمك، كيفضؿ أف تزرع فسائؿ النخيؿ حكؿ 
األراضي الزراعية كي ال تعيؽ الزراعات األخرل داخؿ األرض ككي تعمؿ كمصدات لمرياح 

اية المزركعات داخؿ الحقؿ، أما في حالة كانت األرض مخصصة لزراعة النخيؿ فقط لحم
فتزرع األرض بالنخيؿ المثمر كالجيد كالذم يتناسب مع منطقة الدراسة كتزرع ذككر النخيؿ أقؿ 

 .كيفضؿ زراعتو في ميب الرياح لكي تعمؿ عمى نقؿ الطمح 20إلى  1مف اإلناث بنسبة  

 كيفية غرس فسائل النخيل: -ب

، كتقؿ نسبة نجاح ف النخمة األـ مباشره كي ال تذبؿيفضؿ زراعة الفسيمة بعد خمعيا م  –1
 الغرس لمفسائؿ كمما تأخر مكعد الزراعة. 

تيحفر الحفرة بأبعاد مناسبة حسب حجـ الفسيمة كعادة ما تككف حكالي أقؿ مف متر كبنفس   -2
كما يراعى خمط قاع ، االرتفاع كذلؾ قبؿ الغرس بكقت كاؼ لتيكية التربة كتعقيميا شمسيان 

 .الحفرة بالرماؿ الخفيؼ لسيكلة امتصاص المياه منيا كلطبيعة الصرؼ الجيدة

مة في حفرة بحيث يككف الجذر في التربة كالقمب فكؽ مستكل المياه يراعى أف تزرع الفسي  –3
 .لكي ال يتعفف مف أثر المياه

يراعى عادة أف تككف الفسيمة مائمة نحك الشماؿ أك أف يككف الجزء المائؿ منيا نحك  - 4
لؾ لتعمؿ الرياح عمى الشماؿ حتى ال تتعرض لتعامد أشعة الشمس عمييا كقت الظييرة ككذ

 عندما تكبر. تعديميا

 .ك بقماش لحمايتيا مف الشمس كي ال تذبؿأيتـ تغطية الفسيمة بالجريد   - 5

( يكما متكاصمة لتشجيع تككيف جذكر جديدة، ثـ تركل بعد 40يتـ رم الفسيمة يكميا كلمدة ) – 6
 .ذلؾ مرتيف في األسبكع حسب طبيعة التربة كالظركؼ الجكية

عمميات الخمع لممحافظة عمى الجذكر، كأثناء النقؿ كالزراعة معاممة الفسائؿ بحرص أثناء  - 7
 حتى ال يتـ حدكث أم أضرار لرأس النخمة ) القمة النامية(.

تعقيـ الجذكر بمبيد فطرم كمحمكؿ ىرمكني لتشجيع الجذكر عمى اإلنبات كما يتكجب رش  -8
 قمب الفسيمة بمبيد فطرم ضد النمؿ كالحشرات.

                                                 

 (.24) طرؽ تكاثر نخيؿ التمر، زايد، ( الجبكرم1)
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 (1): يدةمواصفات الفسيمة الج -ج 

 .( كيمكجراـ10يقؿ كزنيا عف ) الٌ ا  ، ك سنكات 4 – 3ال يقؿ عمر الفسيمة عف  -

 .أف تككف الفسيمة قكية كمخضرة كليا مجمكع جذرم قكم -

 .أف تككف الفسيمة خالية مف األمراض كالحشرات -

 .ـ المثمرةأل، كيتـ اختيارىا مف اناؼ الجيدةأف تككف الفسيمة مف األص -

 .سـ 30- 25يقؿ قطرىا عف  أالٌ  -

 .أف يككف مكاف الفصؿ عف األـ مستكيان أممسان كليس بو تجاكيؼ حتى ال تتعفف -

% ( مف 60بأٌف ) االستبانةكفيما يخص أنسب ميعاد لنقؿ الفسائؿ أشارت نتائج 
% ( مف 37,5المزارعيف أفادكا بأنيـ ينقمكف كيزرعكف الفسائؿ في المكعد الربيعي، كأف حكالي ) 

% ( مف المزارعيف أنيـ يزرعكف 2,5المزارعيف ينقمكف الفسائؿ في المكعد الخريفي، بينما أفاد ) 
ضؿ األكقات لنقؿ كزراعة الفسائؿ في أم كقت مف السنة، كتدؿ ىذه النتائج اتباع المزارعيف أف

 .فسائؿ النخيؿ

ف بزراعة أكبر عدد ك خطاء التي تـ مشاىدتيا في منطقة الدراسة أف يقـك المزارعألكمف ا
مف الفسائؿ في مزارعيـ دكف مراعاة المسافة البلزمة بيف األشجار كبعضيا مما ينعكس 

ضؿ الزراعة المتباعدة بالضرر عمى الصفات الخضرية لمنخمة كعمى كمية كنكعية الثمار، فيف
كالمناسبة بيف األشجار، كمف األمثمة المتداكلة في الزراعة الجيدة )ابعد أختي عني كخذ حمميا 

 .مني (
 :تسميد النخيل - 2

رغـ تٌحمؿ أشجار النخيؿ لقمة التسميد إال أف التسميد يعتبر مف أىـ عمميات الخدمة 
د بالعناصر الغذائية كغيرىا مف أشجار الضركرية ألشجار النخيؿ، فيي تحتاج إلى التسمي

الفاكية، كالنخمة تمتص ىذه العناصر مف التربة لذا يجب إضافتيا لمتربة مف خبلؿ برامج 
 .سمادية دكف إىماؿ ليذه العممية المؤثرة عمى إنتاجية األشجار بشكؿ كبير

                                                 

 (.4كزارة الزراعة، االدارة العامة لئلرشاد كالتنمية الريفية، نخؿ البمح ) -السمطة الفمسطينية   (1)
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 عاـر الفالنخمة بحاجة إلى المغذيات السمادية بشكؿ مستمر ألف نمكىا مستمر عمى مدا
فأشجار النخيؿ تختزف جزء كبير مف العناصر الغذائية في الجذع الستيبلكو في السنكات 

 .البلحقة

كلمعناصر المعدنية دكران أساسيان في تككيف المركبات العضكية كالكربكىيدرات 
يتـ تزكيد األشجار بيا عف طريؽ امينات الضركرية لعمميات النمك ك كالبركتينات كالدىكف كالفيت

ضافة األسمدة لتشجيع نمكىا كنجاح زراعتيا كمف أىـ العناصر الغذائية الكاجب إضافتيا إ
 (1). ؿ في تشجيع النمك كتحسيف االنتاجلمنخيؿ ىي النيتركجيف كالفسفكر كالبكتاسيـك لدكرىا الفعا

 كجـ(  0,5)كجـ مف النتركجيف ك(  3 – 1,5النخمة الكاحدة تحتاج في السنة إلى ) ك 
( 1,3مف البكتاسيكـ سنكيان، فأفضؿ خمطة لتسميد النخيؿ ىي ) كجـ(  3-2مف الفسفكر ك) 

،  كجـ( 0,75)ك سكبر فكسفات، كجـ( 2)كحكالي يكريا،  كجـ  كجـ( 50)ككبريتات البكتاسيـك
سمدة الكيمياكية كالسماد ألسمدة استعماالن ىك مزيج مف األفضؿ اأ كلعؿ مف  (2)سماد عضكم،

(3).الحتكائيما عمى نسبة أعمى مف النتركجيف باألخص سماد بقرم أك ذرؽ الدكاجفالحيكاني ك 
 

نتاج النخيؿ فقد أظيرت األبحاث أف لؤلسمدة  أما تأثير األسمدة المختمفة عمى نمك كا 
كالفكسفكرية تأثير كبير عمى إنتاج النخمة مقارنة بالنخيؿ غير المسمدة حيث ارتفع  ةالنيتركجيني

 (4).كيمك كمعدؿ 43كيمك الى  10إنتاج النخمة الكاحدة مف 

 :أنواع األسمدة التي تحتاجيا النخمة
 : األسمدة العضوية أ.

كىي مجمكعة مف المخمفات الحيكانية كالنباتية تحتكم عمى عناصر غذائية عديدة كىي 
الصكرة بذات أىمية لنمك أشجار النخيؿ تحتاج إلى فترة زمنية تصؿ إلى ستة أشير لكي تتحمؿ 

 (5) .التي يمكف أف تمتصيا الجذكر كىي تمد األشجار بالعناصر المطمكبة لفترة طكيمة

 
                                                 

تأثير إضافة نسب متكازنة مف األسمدة الكيميائية في نمك فسائؿ نخيؿ التمر صنؼ البرحي ، ( التميمي1)
(61.) 

 (.269المجيد، دراسة في تقييـ تكليفة لتسميد نخيؿ التمر تحت نظاـ الرم بالتنقيط ) ( سمماف، ىاشـ،2)
 (.5( غالب، الرم كالتسميد كتأثير الممكحة عمى نمك نخيؿ التمر)3)
 (.2نتائج أربع سنكات مف تجربة تسميد النخيؿ في البصر)( الجبكرم، 4)
 (.9التربة كالرم كالتسميد ) :الحياة شجرة التمر نخمة، إبراىيـ (5)
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  :الكيمياويةاألسمدة  ب.

كىي مركبات كيميائية صناعية معظميا سيمة الذكباف في الماء كتكجد أسمدة كيمياكية 
 .نخيؿالبطيئة الذكباف تصمح لتسميد أشجار 

 : مواعيد التسميد

إلى التربة خبلؿ فترة االحتياجات المائية العالية يؤدم إلى  سماديةإف إضافة عناصر 
فقداف كميات مف األسمدة كخاصة النيتركجينية ألنيا سرعاف ما تتحكؿ إلى نترات سيمة الحركة 

أكائؿ الربيع أم ك  خيؿ في أشير الخريؼتسميد الن في قطاع التربة كسريعة الفقد منو لذا يفضؿ
أما أفضؿ   (1)، ة القميمة كيتبعو أضافة ريو خفيفة لتثبيتو في التربةخبلؿ فترة االحتياجات المائي

 (2) .في كانكف أكؿ معاد لمتسميد العضكم فيككف في فصؿ الشتاء

 :ىنالؾ مجمكعة مف العكامؿ المؤثرة عمى كضع برنامج التسميد كىي

 عمر أشجار النخيؿ، فكمما كبرت الشجرة احتاجت سماد أكثر مف الفسائؿ كاألشجار -
 .التي لـ تحمؿ ثمار

 .المتبعة طريقة الرم -
 .نكع األشجار أك المحاصيؿ األخرل في المزرعة -
 .كضع األسمدة في مكاقع بعيدة عف انتشار الجذكر الماصة -

% ( مف مزارعي النخيؿ يقكمكف بتسميد النخيؿ في 93,5أف ) االستبانةكأشارت نتائج 
دىـ اف التسميد غير ضركرم، كجدت %( ال يقكمكف بالتسميد العتقا6,5مزرعتيـ، كأف )

الدراسة أف أغمب المزارعيف الذيف يقكمكف بالتسميد يستخدمكف التسميد العضكم بنسبة كبيرة كأف 
%( 73,5أف ) االستبانة تاستخداميـ لمسماد الكيمياكم لكحده يكاد أف يككف معدكمان، فقد أشار 

%( فقط يستخدمكف التسميد الكيمياكم لكحده، كأف 0,5يستخدمكف التسميد الطبيعي، كأف )
 .%( يستخدمكف التسميد الكيمياكم كالطبيعي معان 19,5)

إلى أف  االستبانة تأما عف نكعية السماد الطبيعي المستخدـ في التسميد فقد أشار 
%( سماد أغناـ، كأف 8سماد أبقار، كأف ) %(16,5%( يستخدمكف سماد الدكاجف، كأف )40)
بالتسميد  يقكمكف %( ممف9كأظيرت النتائج أف )%( يستخدمكف سماد طبيعي مختمط، 33,5)

                                                 

 (.38( المدييش، محجكب، تسميد اشجار نخيؿ البمح )1)
 (.10التربة كالرم كالتسميد ) :الحياة شجرة التمر نخمة، إبراىيـ (2)
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%( 4,5"، كأف )13-13%( يستخدمكف نكع "شتيؿ 5,5يستخدمكف نكع "يكريا"، كأف ) الكيمياكم
( يستخدمكف نكع %1%( يستخدمكف نكع "سكبر"، كأف )1"، كأف )20/20يستخدمكف نكع "
 سعارىا.أالكيماكية ىك مدل تكفرىا كقيمة نكاع ألا. كالمحدد لطبيعة اختيار "سمفات امكنياؾ"

%( مف الذيف يقكمكف بالتسميد يضعكف 90أما عف طريقة التسميد فأظيرت النتائج أف )
 %( يقكمكف بالتسميد بكاسطة كضعو بالماء، كأف4السماد يدكيان عمى جذكر النخيؿ، كأف )

 %( يقكمكف بالتسميد بالطريقتيف معان.6)

%( يقكمكف 7,5%( يقكمكف بالتسميد كؿ سنة، كأف )92,5كما أشارت البيانات أف )
 بالتسميد كؿ سنتيف.

لتحقيؽ أفضؿ نتيجة لمتسميد  األسمدة الكيمياكية كاألسمدة العضكية كيجب التكازف بيف
، فاستخداـ األسمدة العضكية ية كالكميةعمى أشجار النخيؿ نفسيا كعمى الثمار مف حيث النكع

ؿ غير كاؼو كال يسد حاجة النبات ظمحتكاىا مف العناصر ي لكحدىا يقمؿ مف كفاءة التسميد ألف
 .المختصة  لذلؾ البد مف تدعيمو عف طريؽ إضافة األسمدة الكيمياكية

رجع إلى في عمى الكيماكية الطبيعية األسمدة الذيف يستخدمكف نسبة أما عف سبب ارتفاع
كعدـ معرفة أىمية كفكائد  ،أطكؿ مدة كالستمرار فائدتيا مقارنة بالكيماكية ثمنيا كرخص تكفرىا

 األسمدة الكيمياكية كاحتياج النخمة ليا.

 :التعشيب -3

تيعتبر عممية التعشيب مف العمميات الضركرية لخدمة النخيؿ كيجب إجراؤىا باستمرار 
تنتشر في أحكاض النخيؿ كحكؿ الجذكر كذلؾ ألنيا تنافس لمتخمص مف األعشاب الضارة التي 

كما تنافس عمى امتصاص الماء مف  أشجار النخيؿ عمى العناصر الغذائية المتكفرة في التربة
 .الضارة لنمك كتكاثر القكارض كالحشرات مناسبة بيئة التربة كتشكؿ

يؿ. كأظيرت كتكثر األعشاب الضارة بعد فصؿ الشتاء كبعد كضع السماد حكؿ النخ
%( يقكمكف بعممية التعشيب حكؿ النخيؿ كخاصة األشجار المزركعة حديثان  86,5النتائج أف )

%( ال يقكمكف بالتعشيب العتقادىـ أف األعشاب ال 3كالصغيرة لدرايتيـ بأىمية العممية، كأف )
بالتعشيب  %( يقكمكف أحيانان 10,5تؤثر عمى النخيؿ كال تنافسو عمى الماء لتعمؽ جذكره، كأف )

 .كليس بصكرة دائمة
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 :الحراثة -4

ىي عممية ىامة لتيكية الجذكر كتعريض التربة لمشمس كتفكيكيا كتقميب السماد في 
زالة الحشائش، كيفضؿ إجراء ىذه العممية عند إضافة أسمدة الكيمياكية أك كجكد أعشاب  التربة كا 

كقد لكحظ أف مزارع النخيؿ التي يتـ حراثتيا كؿ أربع سنكات حراثة عميقة مرة كاحدة،  .كبيرة
تي ال  تحرث فضؿ مف المزارع الأكحراثة خفيفة أك سطحية كؿ سنة مف السنكات الثبلث كانت 

كفي حالة استعماؿ الحراثة إلزالة األعشاب مف حكؿ النخيؿ، يكصى  (1).أك التي تحرث قميبلن 
ؿ الحراثة العميقة ألنيا تؤدم إلى قطع الجذكر مما يقمؿ كمية االمتصاص نتيجة بعدـ استعما

كمف المشاىد مف الدراسة الميدانية أف المزارعيف ال يكلكف الحراثة  .لمكت الجذكر المقطكعة
 أىمية كبيرة، كتقتصر اجرائيا أحيانان بعد عممية التسميد أك ازالة األعشاب.

 :عمى رأس النخمةعمميات فنية تجري : ثانياً 
كىي مجمؿ عمميات الرعاية الفنية التي تحدث عمى الجزء العمكم مف النخمة كالتي 
تحتاجيا مف أجؿ تحسيف الصفات الثمرية كالحصكؿ عمى ثمار عالية الجكدة كعمؿ التكازف بيف 

تتطمب عمالة متخصصة كماىرة في إجراء  ، كىذه العمميات الميمةالنمك الخضرم كالثمرم
يات المطمكبة، كتشمؿ التمقيح كالتقميـ كخؼ الثمار كالتقكيس كالتكميـ، كىذه العمميات ال العمم
 .ىمية عف الرعاية الحقمية لمنخمةأتقؿ 

 :التمقيح  -1

شجرة النخيؿ ثنائية المسكف أك أحادية الجنس بمعنى أف الشجرة تحمؿ أزىاران ذكرية 
  .كشجرة أخرل تحمؿ أزىاران أنثكية

سنكات بينما تزىر األشجار البذرية  5-4ر مف الفسائؿ عند عمر مف كتزىر األشجا
 (2).سنكات تبعان الختبلؼ الصنؼ 10-8عند عمر 

الذكرية أك )الشماريخ(  األزىار متكؾ مف المقاح حبكب غبار نقؿ ىيكعممية التمقيح 
 (3)الثمار.  تككيف اإلخصاب كبالتالي عممية تتـ حتى األنثكية مياسـ األزىار إلى

                                                 

 (.10) كأىـ اآلفات كاالمراض التي تصيبياـ، شجرة النخيؿ كالعناية بيا ا( المح1)
 (.4) البمح نخيؿ كانتاج زراعة حسيف، ركاب، أبك بدكم، (2)
 (.5تمقيح اشجار نخيؿ التمر)، ( غالب3)
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ناثو إما تمقيحان طبيعيان بكاسطة الرياح أك الحشرات كال   كيحدث التمقيح بيف فحكؿ النخؿ كا 
كاف يدكيان أك  يعتمد عمى ىاتيف الطريقتيف في حالة اإلنتاج االقتصادم، أك تمقيحان بشريان سكاءن 

  ، الزىرة المؤنثةثبلث التي تيككف آليان، كتتـ عممية اإلخصاب فتىنتيج الثمرة مف أحد "الكرابؿ" ال
  . كتضمحؿ الكربمتاف األيخرياف كتسقطاف عمى األرض

كفي حالة عدـ تمقيح الزىرة المؤنثة تستمر الكرابؿ الثبلث في النمك كتعطي ثماران صغيرةن 
كىي ثمار ال جدكل ليا مف الناحية االقتصادية   ، بدكف نكل كمجتمعة مع بعضيا تحت قمع كاحد

 باسـ ) الشيص (. كتعرؼ

صناؼ الصفراء في منتصؼ فبراير ألغاريض اأبعض رة ك ذكٌ غاريض المي ألكتخرج ا
غاريض الحياني المؤنثة فتخرج مف منتصؼ مارس حتى أكاخر األكلغاية منتصؼ مارس، أما 

 .إبريؿ تقريبان، كانشقاؽ غبلؼ األغاريض دليؿ عمى تككيف كنضج األزىار

في منطقة الدراسة كتتـ ىذه العممية في طريقة التمقيح اليدكم كىي الطريقة المتبعة  
الربيع عند اكتماؿ نمك الطمع كانشقاؽ غبلفو بيكميف إلى خمسة أك ستة أياـ، حيث يصعد 

 – 5قح الى النخمة إلجراء عممية التمقيح بكضع كمية كافية مف شماريخ المقاح تقدر بحكالي مً المي 
لكاحد كتكضع مقمكبة حتى تتساقط شماريخ ذككرية بيف الشماريخ األنثكية في القطؼ ا 10

 الثمث العمكم ربط يتـ حبكب المقاح منيا عمى األزىار المؤنثة بفعؿ حركة الرياح الخفيفة، بعدىا
السعؼ أك الجريد، لكي ينقطع لكحدة بعد عدة  خكص بكاسطة خفيفان  ربطان  الشماريخ االنثكية مف

 أسابيع دكف تدخؿ مف المزارع.

 العقد نسبة تتأثر حيث الثمار عمى مباشر كغير مباشر تأثير ليا التمقيح عممية أف كما
نتاجية النخمة  لمطمعة المبلئـ المقاح ( ككمية ) نكع الذكرية الشماريخ كعدد الفحؿ بصنؼ كا 

  (1) .نضكجيا كمكعد الثمار كشكؿ كلكف حجـ عمى يؤثر كما كمكعد التمقيح الكاحدة األنثكية

 الصفات النخؿ ذات حاؿفأ انتخاب لىإ فك المزارع أف يقكـ الضركرم مف فإنو لذلؾ
حة كحجـ اإلغريض أك الككز، كىذا مف مقً مي العالية مف حيث عدد األغاريض كنكعية المادة ال

لب يككف الطمع الذككرم مجيكؿ ابعض مشاكؿ التمقيح التي تقع في منطقة الدراسة حيث في الغ
المصدر كردمء النكعية ألنو في األساس يككف ذكر النخيؿ المستخدـ مف النكل كليس منتخبان 
مف ذكر لصفاتو الجيدة، كىك ما يحدث اختبلؼ كتبايف في حجـ اإلنتاج مف مزرعة إلى أخرل 

 ثر عمى حجـ كنكعية اإلنتاج كاإلثمار.ؤ خرل فيأكمف سنة إلى 
                                                 

 (.2تمقيح اشجار نخيؿ التمر) ،( غالب1)
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سراع في عممية التمقيح لمحصكؿ عمى أكبر نسبة عقد لؤلزىار المؤنثة فقد يفضؿ اإل
لى أشارت بعض الدراسات أف تأخير التمقيح ألكثر مف ستة أياـ بعد فتح األغاريض يؤدم إ

ذا تأخر إ%25انخفاض المحصكؿ إلى حكالي  ذا %40لى تسعة أياـ فيتناقص لحكالي ، كا  ، كا 
كيعزل ذلؾ إلى الفترة التي تظؿ   (1)%.  55إلى حكالي  تأخر إلى اثني عشر يكمان يتناقص

تماـ عممية اإلخصاب،  نباتيا كا  فييا مياسـ األزىار المؤنثة قابمة الستقباؿ حبكب المقاح كا 
كتختمؼ ىذه المدة باختبلؼ األصناؼ كالظركؼ المناخية. كتتحقؽ كفاءة التمقيح إذا تـ تمقيح 

 (2)الطمعة المؤنثة.  ؽانشقااألزىار في كقت ال يتجاكز ثبلثة إلى أربعة أياـ مف 

 (3) .عوامل نجاح التمقيح

 .تجرل عممية التمقيح تحت أشعة الشمس  -1

 .تجنب إجراء عممية التمقيح أثناء ىطكؿ األمطار أك أكقات الضباب كالغيكـ  - 2

 .يجب التأكد مف حيكية حبكب المقاح كصبلحيتيا لمتمقيح - 3

 .أف يتـ تمقيح اإلغريض حاؿ تفتحيا مباشرة - 4

عمى تمقيح األزىار يكضع في القنك الكمية الكافية مف شماريخ حبكب المقاح التي تعمؿ  - 5
 المؤنثة.

 :تؤخذ حبكب المقاح مف ذكر تتكفر فيو الشركط التالية -6

أف تككف حبكب المقاح ذات حيكية كرائحة شديدة يمكف معرفتيا مف كثرة عقد الثمار  -أ      
 عند التمقيح.

 .ؤخذ المقاح مف نخيؿ معركؼ بكثرة إخصابو كجكدتوأف ي -ب     

 .عدـ تساقط األزىار مف شماريخيا عندما تجؼ -ج     

كالتكزيع الجغرافي كما أشرنا في ىناؾ عبلقة بيف نسبة العقد كالظركؼ المناخية 
دراسة عف تأثير  ). ففيتمادان عمى نكع األصناؼ المختمفةالسابؽ، أيضان يختمؼ نسبة العقد اع

أشارت الدراسة إلى تأثر نجاح  (الظركؼ الميناخية عمى إدخاؿ أصناؼ جديدة في محافظات غزة
عممية التمقيح كنسبة العقد أباف فترة التمقيح بالظركؼ المناخية السائدة مف حيث درجات الحرارة 

                                                 

 (.129الجبكرم، زايد، تكنكلكجيا زراعة كانتاج نخيؿ التمر ) (1)
 (.3( مزيد، التمقيح في أشجار نخيؿ البمح )2)
 (.10رة الزراعة، نخؿ البمح )كزا -( السمطة الفمسطينية 3)
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كالرياح كالرطكبة كاألمطار، فجاء صنؼ الحياني في المرتبة األكلى مف حيث نجاح التمقيح 
 .العقد يميو صنؼ الزىيدم ثـ صنؼ البرحي فصنؼ الحبلكم كأخيران صنؼ العامرمك 

 .نسبة العقد في األصناف المختمفة :(3-11)جدول  

 الصنف
 النسبة المئوية لمعقد

 المتوسط الجنوب الوسط الشمال
 % 87 82 91 89 الحياني
 % 67 62 78 36 الزىيدي
 % 63 59 69 60 البرحي
 % 43 81 0 48 الحالوي
 % 16 0 50 0 العامري

 .(11)غزة  –دراسة تأثير الظركؼ المناخية كالتكزيع الجغرافي عمى نجاح ادخاؿ اصناؼ جديدة مف النخيؿ ،البناالمصدر: 

كتشير النسب السابقة إلى تبايف في نسب العقد بيف األصناؼ المختمفة. فيبلحظ ارتفاع نسبة 
 األخرل كىك ما يشجع عمى زراعتو في المحافظات.العقد في صنؼ الحياني عمى األصناؼ 

عداد الذككر فتكفي حبكب المقاح التي  أما عف احتياجات النخمة المؤنثة مف كمية كا 
 ( نخمة مؤنثة، لذا يمـز زراعة النخيؿ المذكر بنسبة 20تأخذ مف النخمة المذكرة لتمقيح حكالي )

 (1)% مف إجمالي نخيؿ المزرعة.  5 – 4
 

 >Pruning ( "التكريم"و أالتكريب )  التقميم - 2

زالة األشكاؾ كالجريد اليابس كاألخضر  كىى عممية التخمص مف الجريد الجاؼ القديـ كا 
، كالحشرات يككف سببان النتشار األمراض كالذم الزائد كبقايا العراجيف القديمة )القنكاف( كالميؼ

صابة بالحشرات كلتسييؿ إلكحمايتيا مف اكبالتالي فيي عممية ضركرية لتجديد نشاط النخمة 
كما  س النخمة كالقياـ بالعمميات األخرل مف التمقيح كتقكيس القنكاف كجمع الثمار،أالصعكد إلى ر 

كأيضان االستفادة مف مخمفات التقميـ في الشمس،  ألشعةا ىمية في تيكية الثمار كتعريضيأليا 
 الحيكانية كالكقكد المنزلي. المحمية كصناعة األعبلؼ بعض الصناعات الريفية

يجرم التقميـ مرة كاحدة في العاـ، كيتـ إجراء التقميـ عند خركج األغاريض المؤنثة 
 الجديدة عند إجراء عممية التمقيح، أك أثناء إجراء عممية التقكيس في الصيؼ أك بعد جمع الثمار 

                                                 

 (.3( مزيد، التمقيح في أشجار نخيؿ البمح )1)
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كفي المناطؽ المنتشرة بيا اإلصابة  أك قبؿ ذلؾ في بداية شير مارس، في نياية مكسـ اإلثمار،
فبراير حيث يككف الجك باردان  كأبسكسة النخيؿ الحمراء ينصح بإجراء التقميـ خبلؿ شيرم يناير 

المبيدات عقب التقميـ مباشرة كي ال  لحدإكنشاط الحشرة ضعيفان مع ضركرة الرش كالتعفير ب
 تنجذب الحشرة لرائحة المنطقة المقممة في النخمة.

الخريؼ  فترة خبلؿ قطعو دكف الشجرة عمى األخضر جميع السعؼ ترؾ ؿيفضك 
 في السعؼ تقميـ يتـ أف عمى ألنو يمد النخمة باحتياجاتيا مف الكاربكىيدرات كالربيع كالشتاء
 السعؼ إزالة التقميـ عمى يقتصر عندئذ كثافتو في الزيادة بسبب الصيؼ الربيع كأكائؿ أكاخر
 حيث الثمار عذكؽ تحت الكثيؼ السعؼ أك بعض التآكؿ عميو يظير كالذم القديـ أك السفمي

 (1)  .الثمار نكعية في رداءة يتسبب قد أك العذكؽ خدمة يعيؽ قد بقاءه أف

كتفيد الدراسات أف التقميـ الكثيؼ أك عدـ التقميـ يؤدم إلى انخفاض اإلنتاج، كيحصؿ 
لكؿ قطؼ حكالي ثماني سعفات نشطة كفي التكازف في إنتاج الثمار النخمة الحياني عندما يككف 

 فاف ثمرة لكؿ سعفة. كلذلؾ 125حيث يقدر عدد   (2)سعفة، 12 -8أصناؼ أخرل مف 
 عنو ينتج مما الحاصؿ كقمة رداءة إلى قد يؤدم الثمار إلى األخضر السعؼ عدد نسبة تخفيض
 نكعية عمى أيضان  سمبية تأثيرات لو حد معيف عف السعؼ زيادة أف كما اقتصادية، خسارة
 (3)الثمار.

  :  Fruit Thinning خف الثمار  -3

كالخؼ ىك: عممية التقميؿ مف في خدمة النخمة كالعناية بيا، كىك مف العمميات اليامة 
ًحمؿ الثمار عمى النخمة عف طريؽ إزالة أك تقصير بعض الشماريخ بيدؼ تنظيـ الًحمؿ مف 

المعاكمة  ظاىرةرىاؽ النخمة كي ال تحدث إأجؿ تحسيف النكعية كزيادة حجـ الثمار كالتقميؿ مف 
""Biennial Bearing لممكسـ القادـ ()حمؿ غزير في مكسـ يتبعو حمؿ قميؿ أك عدـ حمؿ. 

كمية الثمار التي يمكف أف تحمميا النخمة بدكف أضرار يتكقؼ عمى عدة أمكر مثؿ ك 
خضر الذم تحممو كمدل الرعاية المقدمة ألعمر الشجرة كقكتيا كحجميا كصنفيا كعدد السعؼ ا

 .ليا مف تسميد كمياه كمكافحة حشرات

                                                 

 (.2التمر) نخيؿ اشجار خدمة عمميات ،( غالب1)
 (.2( الحمدم، عمميات خدمة رأس النخمة )2)
 (.2زايد، تقميـ اشجار النخيؿ )( الجبكرم، 3)
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 عدد أك الصنؼ ككفؽاطؽ، كتجرم عممية خؼ الثمار بعدة طرؽ تختمؼ باختبلؼ المن
 : أك قكة النخمة، كتشمؿ ىذه الطرؽ )القنكاف( العراجيف

 العمرل مثؿ القصيرة الشماريخ ذات األصناؼ في كتتـإزالة عدد مف شماريخ العرجكف:   -أ 
 ذات المناطؽ في خاصة ،القنكاف كسط مف % 15-10 بإزالة الخؼ فيتـ ،عيشة كبنت

كالخامج كانتشار  كذلؾ لمنع تزاحـ الثمار حتى ال تتعرض لمتعفف المرتفعة الرطكبة
  .حشرات الثمار

 كالزغمكؿ الحياني مثؿتقصير شماريخ العرجكف: كىك خاص باألصناؼ طكيمة الشماريخ   -ب
 . القنك( )طرؼالقنك مف الشماريخ طكؿ مف % 15-10 كتقصير خؼ فيتـ

ـ قطع عدد مف العراجيف )القنكاف( بأكمميا خؼ عراجيف بأكمميا: كفي ىذه الطريقة يت  -ج
قد ككذلؾ خاصة العراجيف العمكية التي ظيرت في نياية مكسـ اإلزىار كالعراجيف قميمة العٌ 

زيادة عدد العراجيف عف طاقة النخمة، في حالة كانت ضعيفة أك قميمة أعداد في حالة 
 .]"6ممحؽ " [     .قطكؼ عمى النخمة  10-8كيفضؿ ترؾ مف  السعؼ.

 :التالييف ميعاديفال إحدل فيجرل الخؼ في ،أما عف مكاعيد إجراء الخؼ

 . بطريقة التقصير كقت التمقيح كيتـ أساسان  -األكؿ    

  .داليةك التأعند إجراء عممية التقكيس  -الثاني    

كيتـ في ىذه المرحمة  العقد بعد أسابيع 8-6 عف الخؼ عممية تأخير عدـ كيجب
كيجب أال تتأخر الخؼ عف كقت التقكيس حتى ال يككف   (1)الشماريخ أك العراجيف.بطريقة إزالة 

سببان في استنفاذ المادة الغذائية لمنخمة كنقص المحصكؿ دكف تحقيؽ الفكائد المطمكبة مف الخؼ 
 .باإلضافة إلى صعكبة التقكيس بعد ذلؾ
 : فوائد القيام بعممية خف الثمار ما يمي

 كتحسف نكعيتيا، فتزيد مف قيمتيا التسكيقية.تزيد مف حجـ الثمار   -1
تنظـ الحمؿ كتقمؿ مف ظاىرة "المعاكمة" مف خبلؿ تحسيف التكازف بيف المجمكع   -2

 الخضرم كالثمرم.
 تساعد في انتظاـ حجـ الثمار كنضجيا في كقت كاحد.  -3

                                                 

 (.243الجبكرم، زايد، تكنكلكجيا زراعة كانتاج نخيؿ التمر، ) (1)
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 .تساعد في تبكير نضج الثمار  -4
ضرار بعض العكامؿ أمراض عمى القطكؼ، كتقؿ مف ألتقمؿ مف ظيكر بعض ا  -5

 الميناخية مثؿ الرطكبة.
، فقد صؼ المزارعيف ال يقكمكف بالتخفيؼأف أكثر مف ن الميدانية كأظيرت نتائج الدراسة

%( يقكمكف بيذه 29,5يقكمكف بعممية التخفيؼ مف الثمار، كأف )%( ال 51) بينت أف
. كىذا مؤشر عمى عدـ %( يقكمكف أحيانان بالتخفيؼ كليس بصكرة دائمة19,5بالتخفيؼ، كأف )

المعرفة بيذه العممية الضركرية، كىي مف إحدل األخطاء التي تقمؿ اإلنتاج كجكدتو كتقمؿ مف 
 قيمتو التسكيقية، كبالتالي تقميؿ الفائدة االقتصادية.

تـ طرح   العبلقة بيف درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف عممية تخفيؼ الثمار. كلمعرفة
 (.H1( كفرضية بديمة )H0فرضيتيف، فرضية صفرية)

 (، الختبار:(Chi-square test" "كامكالختبار صحة الفرضية تـ استخداـ مربع 
 فرضية العدـ/ ال تكجد عبلقة بيف درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف عممية تخفيؼ الثمار.    
 الثمار.الفرضية البديمة/ تكجد عبلقة بيف درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف عممية تخفيؼ     

كىي أقؿ مف  0,000داللة كمستكل  38,2 تساكم ف قيمة اختبار مربع "كام"أبما النتيجة/ 
كبذلؾ نرفض فرضية العدـ كنقبؿ الفرضية البديمة القائمة: بكجكد عبلقة بيف درجة كعي  0,05

 مزارعيف النخيؿ كبيف عممية تخفيؼ الثمار.
 

%( مف 92,5أف نحك) الميدانية الدراسةقد أكضحت نتائج اما عف عممية التقميـ فك 
%( يقكمكف بعممية التقميـ كؿ سنتيف؛ كأما 7,5المزارعيف يقكمكف بعممية التقميـ سنكيان، كنحك) 

أف نحك  الميدانية عف عممية الرش بالمبيد الحشرم بعد عممية التقميـ فقد أشارت الدراسة
%( يقكمكف بالرش أحيانان 10) %( ال يقكمكف بالرش، كأف15%( يقكمكف بالرش، كأف )74)

 .كليس دائمان كذلؾ يرجع إلى عدـ الشعكر بأىمية الرش في مكافحة الحشرات كأما ألنيا مكمفة

 العبلقة بيف درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف رش النخيؿ بالمبيدات بعد عممية كلمعرفة
 تـ طرح فرضيتيف. .التقميـ

 (، الختبار:(Chi-square test" م"كاكالختبار صحة الفرضية تـ استخداـ مربع 
/ ال تكجد عبلقة درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف رش النخيؿ بالمبيدات بعد فرضية العدـ     

 .عممية التقميـ
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الفرضية البديمة/ تكجد عبلقة درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف رش النخيؿ بالمبيدات بعد     
 عممية التقميـ.

كىي أقؿ مف  0,000داللة كمستكل  35.5 تساكم مربع "كام" ف قيمة اختبارأبما النتيجة/ 
 كبذلؾ نرفض فرضية العدـ كنقبؿ الفرضية البديمة القائمة: 0.05

 بكجكد عبلقة بيف درجة كعي مزارعيف النخيؿ كبيف رش النخيؿ بالمبيدات بعد عممية التقميـ. 

 
 :التقويس ) التدالية( -4

كىى عممية يتـ مف خبلليا سحب كثني العراجيف )القنكاف( مف بيف السعؼ )الجريد( 
مع ما يجاكره مف جريد عمى بالحباؿ كتدليتيا مع تكزيعيا بانتظاـ حكؿ النخمة، كربط العرجكف 

 أف يتـ ذلؾ قبؿ أف تقكل كتتصمب سيقاف العراجيف حتى ال تنكسر عند ثنييا، كمف الًحمؿ
 ]"7ممحؽ "[ .الكبير

تتشابؾ مع الجريد كاألشكاؾ ية ىك أف شماريخ القنكاف تتمدد ك كأسباب إجراء ىذه العمم
مما يصعب جني المحصكؿ بسيكلة كتعرض الثمار لمتمؼ، كىى تجرل غالبان لؤلصناؼ ذات 

صناؼ الحياني كالزغمكؿ كالزىدم كالحبلكم( كأما األيف طكيمة الساؽ كما في األصناؼ )العراج
( كبعض األصناؼ البذرية فبل القصيرة مثؿ )العمرم كالخضرم كبنت عيشةذات العراجيف 

  .يجرل تقكيسيا في الغمب

أسابيع  8 – 6تجرم العممية في منتصؼ شير يكنيك كلغاية أكؿ يكليك أم بعد العقد بحكالي ك 
مف التمقيح أم قبؿ ازدياد كزف ككبر الثمار، كترجع أىمية ىذه العممية إلى تعريض الثمار 

 .شمس كتيكيتيا كعدـ خدشيا بشكؾ السعؼ كتسييؿ جمعيا كقطافيا عند الحصادلم

 .%( مف المزارعيف في منطقة الدراسة يقكمكف بيذه العممية90كاكثر مف )

 

س النخمة أالتي تجرم عمى ر  الرعاية الفنيةبيف أىـ عمميات يي  (3-12) كالجدكؿ التالي
 النخيؿ.كالعمميات الحقمية التي تحتاجيا أشجار 
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 والحقمية عمميات الرعاية الفنية :(3-12) جدول

 العممية
 شيور السنة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
               التقميـ الشتكم

               التمقيح
              ائؿسفصؿ الف

                التقكيس التدالية
                 خؼ الثمار
                حصاد البمح

مكافحة 
 اآلفات 

   الحشرات القشرية
 

              
              سكسة النخيؿ الحمراء

              حفار العزكؽ
              ثمارفات الآ
                  الرم

                   طبيعي التسميد 
              كيماكم 

 ي.الميدان عمؿمف خبلؿ الاعداد الباحث  المصدر:

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

108 

 :المبحث الثالث
 طرق إكثار نخيل البمح, مزاياىا وعيوبيا 

 ،نسافإليتكاثر النخيؿ كينتشر زراعتو بعدة طرؽ منيا ما ىك طبيعي كدكف تدخؿ ا
   عامؿ بشرم، كمف ىذه الطرؽ: ىلإيحتاج في نمكه كانتشاره كمنيا ما 

 أواًل: التكاثر الخضري ) بالفسائل(
الفسيمة ىي عبارة عف برعـ يخرج مف إبط األكراؽ القريبة مف سطح التربة تحمؿ جميع 

 المناسب السف كبمكغيا نمكىا اكتماؿ بعد فصميا كيتـ كالثمرية، الكراثية صفات النخمة األـ
 .باألرض لزراعتيا

نتاج مقارنة مع الشتبلت المنبثقة إلكتمتاز ىذه الفسائؿ بسرعتيا في الدخكؿ في مرحمة ا
 (1) .مف النكل حيث تحصؿ مرحمة اإلنتاج في مدة ال تزيد عف ثبلث سنكات

ت إناثان أـ ذككران تنتج فسائؿ في السنكات األكلى مف عمر كأشجار النخيؿ سكاءن كان
مة كالعناية النخمة، كيختمؼ عدد الفسائؿ التي تنتجيا النخمة طيمة حياتيا حسب عمميات الخد

مقاكمة آفات، كحسب األصناؼ فيناؾ بعض األصناؼ المعركفة بإنتاجيا مف رم كتسميد ك 
، بينما ىناؾ أصناؼ أخرل تعطي عددان قميبلن لخضرممثؿ الحياني كأـ العيشة كا العالي لمفسائؿ

مف الفسائؿ مثؿ صنؼ البرحي، كحسب العكامؿ البيئية مف حيث نكع التربة كمف حيث بعض 
ناخ مثؿ الشمس كالحرارة كاألمطار. كتعطى شجرة نخيؿ البمح تحت الظركؼ المكاتية عكامؿ المي 

أف  الميشاىدكمف  (2)سنكات. 10 -3عد فسيمة كيككف فصؿ الفسائؿ عف أمياتيا ب 15 – 6مف 
 .ميعتنى بو كالميمؿالمف النخيؿ غير  كثرأبو يعطي عدد فسائؿ  ىالنخيؿ الميعتن

كيمكف تشجيع النخمة عمى إنتاج فسائؿ مف قاعدتيا بإحاطة القاعدة بالتربة حكؿ الجذع 
الشتبلت اإلبطية كحتى ارتفاع نصؼ المتر مع سقييا كترطيبيا بالماء المستمر لتشجيع نمك 

كٌتككيف الجذكر، كعندما يككف عدد الفسائؿ كثيران حكؿ النخمة األـ يجب أف تخؼ إلى حكالي 
خمس فسائؿ تككف متباعدة عف بعضيا حتى يكبر حجميا كتصبح صالحة لمفصؿ، كالتخفيؼ 

يا ف كثرة الفسائؿ حكليا يستنزفمف الفسائؿ حكؿ األـ يساعدىا عمى أف تنمك كتكبر بسرعة أل

                                                 

 (.8( محمد، انشاء البساتيف الحديثة كالرعاية الفنية ألشجار النخيؿ )1)
 (.149البيطار، كاقع زراعة النخيؿ في فمسطيف كآفاؽ تطكيره ) (2)
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لذلؾ يفضؿ فصؿ الفسائؿ مف جكار أميا بمجرد أف تصؿ لعمر  يضعفيا فتتأخر في الحمؿك 
 كضع السماد بعد خركج الجذكر.ارة الخشب ك جيفضؿ خمط التربة بن كحجـ النقؿ، كما

كزراعة الفسائؿ ىي الطريقة األكثر استخدمان إلكثار كنشر األصناؼ المختمفة لنخيؿ 
ذلؾ لتكفر الفسائؿ بكثرة كبأسعار زىيدة كأيضان تكفر العمالة الجيدة البمح في منطقة الدراسة، ك 

كذات الخبرة في عممية خمع الفسائؿ كفصميا، كرغبة المزارعيف بالحصكؿ عمى أصناؼ جيدة 
تككف مكثكقة المصدر ذات إنتاج جيد كصفات ممتازة، باإلضافة إلى عدـ الكثكؽ بالشتبلت 

كب فيو اقتصاديان، كأيضان قمة المتكفر مف الشتبلت المنبتة مف البذرية ألنيا تعطي ثمار غير مرغ
 خبلؿ األنسجة.

 :الفسائل ةزراعمزايا  -أ

 .الحصكؿ عمى ثمار ذات نكعية جيدة كمطابقة لثمار األـ -1

تدخؿ الفسائؿ مرحمة اإلثمار بعد حكالي أربع سنكات كىي فترة قميمة مقارنة مع الفسائؿ  -2
 .إلى كقت طكيؿ لئلثمارالتي تحتاج البذرية ك 

تعطي الفسائؿ عائدان إضافيان لمزارعي النخيؿ، خاصة إذا كانت مف األصناؼ الممتازة  -3
 .مثؿ صنؼ البرحي

 .تككف الفسائؿ مشابية لصفات األـ الكراثية، كبالتالي تككف مضمكنة الجنس كمتطابقة -4
 :عيوب زراعة الفسائل -ب

 .يف المناطؽ كالمزارع المختمفةتعتبر إحدل كسائؿ نقؿ األمراض ب -1

 .الثمثنسبة مكت الفسائؿ تككف عالية، كقد تصؿ إلى حكالي  -2

 .قمة األعداد المتحصمة مف النخمة الكاحدة كخاصة األصناؼ الممتازة -3

 (1): خيص أىم أسباب فشل وموت الفسائلويمكن تم

 .استخداـ فسائؿ غير مكتممة النضج كصغيرة الحجـ -1

 .مجمكع جذرم بكمية كافية لمفسيمة أك كجكد تجكيؼ بمنطقة القطع عدـ كجكد -2

 .اإلىماؿ في رم الفسائؿ ككقايتيا بعد الزراعة -3

                                                 

 (.10) البمح نخيؿ كانتاج زراعة حسيف، ركاب، أبك بدكم، (1)
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 .عدـ العناية كتعرضيا لمصدمات في القمب أك التأخر في زراعتيا -4

الزراعة السطحية التي تعرض الفسيمة لمجفاؼ أك الزراعة العميقة التي تسبب ابتبلؿ  -5
 .كمكت القمة الناميةكتمكث 

 .اإلصابة الشديدة لقمة الفسيمة بالحشرات -6

 .عدـ االىتماـ بعممية الفصؿ كاستخداـ عمالة غير مدربة -7

 .التأخير في عممية الزراعة، فيفضؿ زراعتيا سريعان بعد الفصؿ كي ال تذبيؿ الجذكر -8

 :ثانيًا: التكاثر الجنسي بالبذرة )النوى(
إكثار أشجار النخيؿ عف طريؽ بذكر البمح كىذه الطريقة غير شائعة في منطقة  كىك

الدراسة لمتبايف الشديد بيف ثمار أشجار النخيؿ الناتجة مف البذرة كأمياتيا مف الناحية الثمرية أك 
الجنسية. عبلكة عمى رداءة صفات الثمار الناتجة عف أشجار النخيؿ البذرية كما تصؿ نسبة 

فغالبية الذككر ) الفحكؿ (   (1)% مف النباتات الناتجة مف البذكر،10خيؿ المذكرة الى أشجار الن
  .المنتشرة كالمستخدمة في التمقيح ناتجة مف زراعة البذكر

 فوائد زراعة نخيل النوى  -أ 

لبلستفادة منيا كمصدات  كتيترؾ أشجار النخيؿ البذرم في بعض المناطؽ بالنمك
في الصناعات الزراعية كالحرفية مثؿ عمؿ  غير الثمريةف مككناتيا لمرياح كاستخداـ بعض م

العرائش كاألسكار حكؿ االراضي الزراعية ككقكد لؤلفراف كبعض المشغكالت الحرفية كما 
كتستخدـ في الزينة في الحدائؽ العامة كالمتنزىات كفي الشكارع الرئيسية، كييسمى النخيؿ الناتج 

 .النكل(جيؿ ك مف اإلكثار البذرم )بالمي 
 :عيوب اإلكثار بالنوى -ب

رغـ سيكلتيا كضماف نجاح نمك البادرات ال ينصح بإكثار النخيؿ عف طريؽ البذكر 
  :لؤلسباب التالية

الثمار الناتجة مف النخيؿ البذرم أقؿ جكدة في صفات الثمار كالمحصكؿ عمييا مف ثمار  -1
 .األصناؼ المعركفة 

                                                 

 (.148( البيطار، كاقع زراعة النخيؿ في فمسطيف كآفاؽ تطكيره )1)
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( كيصعب مؤنث كالنصؼ اآلخر مذكر ) فحكؿ نخيؿ نصفيامف المتكقع الحصكؿ عمى  -2
التفريؽ بيف الذككر كاإلناث في المراحؿ المبكرة مف نمكىا كىذا يستكجب خدمة جميع 

 .النباتات الناتجة كحتى يمكف التفرقة بيف األجناس بعد الكصكؿ لمرحمة التزىير

ار كاإلثمار مقارنة بالنخيؿ غالبان تتأخر األشجار البذرية في كصكليا إلى مرحمة اإلزى -3
 .نسجةألاك  المتكاثر بالفسائؿ

ثمار األصناؼ الحياني األصناؼ البذرية تباع بأسعار منخفضة جدان مقارنة بأسعار  -4
 .كالممتازة

 

 :ثالثًا: إكثار النخيل بواسطة زراعة األنسجة
األكثر يتكاثر النخيؿ تقميديان عف طريؽ الفسائؿ لمحصكؿ عمى نفس الصنؼ كىي 

كما كيتكاثر أيضان مف خبلؿ البذكر، كلكف ىناؾ أصناؼ ممتازة إال أف إنتاجيا مف  استخدامان 
الفسائؿ يقتصر عمى السنكات األكلى مف عمرىا مما يقمؿ أعداد الشتبلت المرجكة منيا كذلؾ 

يا ىذه الفسائؿ التي تنتج يؤدم إلى ارتفاع ثمف فسائميا كصعكبة التكسع في زراعتيا لقمة أعداد
لذلؾ بدأ االتجاه إلى إكثار النخيؿ بكاسطة زراعة األنسجة لبعض األصناؼ المنتخبة األصناؼ، 

كالممتازة مف نخيؿ البمح لمتغمب عمى ىذه المشاكؿ حيث يمكف أف يتـ في كقت قصير إنتاج 
 .التي تحتاج لسنكاتك  عدد كبير مف الشتبلت مقارنة بطرؽ التكاثر التقميدية مثؿ الفسائؿ

في  ،فسػػيمة 15-10حيػػث إنػػو كفي التكاثر التقميدم فإف النخمة يمكف أف تنتػػج مػػف 
سػػنة مػػف عمرىػػا، كلكػػف بزراعة األنسػػجة يمكف أف نحصؿ عمى عشػػرة  20-15 تقارب مف مػػدة

نسجة سميت تقنية زراعة األك  .ػرة زمنيػػة ال تتجاكز خمس سنكاتآالؼ شتمة مػػف نخمة كاحػػدة بفتػ
في كجزء نباتي يستزرع  بيذا االسـ ألف بدايات ىذه التقنية كانت تعتمد كميان عمى األنسجة

الزىرية  العناقيدكتستعمؿ معظـ أجزاء النخمة في زراعة األنسجة، فقد تستعمؿ النكاة ك  .األنابيب
لمستعمؿ في كالكرقة كالجذكر، ككذلؾ البراعـ اإلبطية كالقمة النامية إال أف الجزء النباتي ا

( Callusكذلؾ ألف "الكالس" )(  1)اإلكثار في الغالب ىك قمب الفسيمة أك القمة النامية )الجمارة(.
أكثر حيكية مف الناتج مف القمة النامية يككف سريع التككيف كأكفر في الكمية ألف ىذه المنطقة 

 .بقية اجزاء النخمة

                                                 

 (.195الجبكرم، زايد، تكنكلكجيا زراعة كانتاج نخيؿ التمر، ) (1)
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الدراسة كىك تحت العمؿ التجريبي، كتكاثر النخيؿ باألنسجة يعتبر جديد في منطقة 
، كتـ العمؿ عمى صنفيف ـ2011عمؿ بزراعة األنسجة في عاـ حيث يكجد مختبر كاحد بدأ ال

  .الصعيدم، كصنؼ البرحي مف االماراتك  ؼ الزغمكؿنرئيسيف مف مصر، ىـ ص

جراء عمميات التقطيع كتقميـ الجمارة كتعقيميا كمف  ثـ كيتـ استيراد األصناؼ السابقة كا 
زراعتيا عمى أربع معامبلت، كاإلكثار المتبع يككف مف المجمكع الزىرم لكي ال يتـ فقد األـ 

 (1) .خصكصان إذا كانت مف األصناؼ الممتازة
 : مراحل زراعة األنسجة -أ 

 : (2)تمر زراعة األنسجة وفق المراحل التالية
جيدة النمك كمف صنؼ ممتاز كالكزف يجب أف تككف الفسيمة  :اختيار الفسيمة المناسبة لإلكثار -1

ال تعطي تجاكبان جيدان  ( كغ حيث أف الفسيمة األكبر كزنان أك حجمان 5-2األنسب يككف مف )
 .باإلكثار

ثـ يستخرج قمب يتـ نزع األكراؽ الخارجية )السعؼ( عف الفسيمة  :الحصول عمى براعم اإلكثار -2
سـ، ثـ يتـ  4-3كسيمؾ القاعدة حكالي  سـ 15-10( كيبمغ طكليا حكالي الفسيمة )الجمارة

 .تعقيـ قمب الفسيمة بعد الفصؿ بمحمكؿ مبيد فطرم
يتـ بعد ذلؾ تشريح القمب بنزع النسيج الخارجي، ثـ تؤخذ منطقة القمب كتقطع أربع : التشريح -3

قطع صغيرة لئلكثار إضافة ألخذ جزء صغيرة لئلكثار أيضان ككؿ منيا يمثؿ بنؾ كراثي 
  ستقببلن كبآالؼ الغراس كبنفس التركيب الكراثي لؤلـ.لئلكثار م

تزرع األجزاء باألكساط المحضرة مسبقان باألنابيب الزجاجية حيث يغمس  :زراعة النسيج -4
نصؼ النسيج داخؿ البيئة المغذية كيبقى النصؼ اآلخر خارجيا كفي المتكسط يتـ 

الكاحدة كيمكف لمجزء الكاحد أف  جزءان لمزراعة باألنابيب مف الفسيمة 20-10الحصكؿ عمى 
 ينتج آالؼ الغراس النسيجية.

تكضع األنابيب بعد زراعتيا في حضانة خاصة مظممة لمدة ستة أشير كبعدىا  :الحضانة -5
 -25تخرج تدريجيان لمضكء عند بدء تككف البراعـ األكلية، كما كتتطمب درجة حرارة ما بيف 

 درجة مئكية. 27
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بعد مركر حكالي سنة كنصؼ حسب طريقة اإلكثار كبعد تشكيؿ مجمكعة نمكات  :اإلكثار -6
برعميو عمى النسيج األساسي المزركع باألنبكب تعاد زراعتيا بالكسط الغذائي لتشجيعيا 
ذا كجدت بعض النمكات المتكازنة ) أكراؽ  عمى استمرار تشكيؿ براعـ جديدة كقكية كا 

اممة حديثة التشكيؿ كيعاد زراعتيا في كسط مناسب كجذكر قكية نكعان ما ( تعزؿ كغرسة ك
الستمرار نمكىا كىكذا حيث تنقؿ إلى التربة عندما يصبح ليا مجمكع جذرم قكم كبصيمة 

 سـ. 25-20صغيرة بحجـ مناسب كعدد األكراؽ حكالي ثبلثة كطكليا حكالي 

لى أكياس ( أشير إ 5-3)  حكالي كتنقؿ الغراس بعد زراعتيا باألكياس الصغيرة بػعد
 . كرىا لتتمدد كتكبرذ، لفسح المجاؿ أماـ جأكبر

 :اشجار النخيل إكثار في األنسجة زراعة تقنية استخدام مزايا -ب 

 .الحصكؿ عمى أعداد كبيرة جدان مف الفسائؿ باستخداـ عدد قميؿ مف األميات - 1

مف البمداف كالتي  الحصكؿ عمى فسائؿ خالية مف األمراض الفطرية المنتشرة حاليان في كثير -2
 .يخشى استيراد فسائؿ منيا مثؿ مرض البيكض

تجانس الفسائؿ الناتجة مما يضمف تجانس النمك كسرعة النمك حيث يمكف الحصكؿ عمى  -3
 .بعد زراعتيا في األرضالمحصكؿ بعد حكالي أربع سنكات 

 .الحصكؿ عمى فسائؿ مف النخيؿ الذم فقد قدرتو عمى إنتاج الفسائؿ -4

 .كلة نقؿ الفسائؿ مف مكاف إلى آخر نظران لصغر حجميا كقمة كزنياسي -5

 .المعدية ضماف خمكىا مف اإلصابات الحشرية أك المرضية - 6

 :عيوب زراعة االنسجة -ج 

 .ارتفاع تكاليؼ اإلنشاء كالتشغيؿ، كاالحتياج إلى كفاءة عممية عالية -1

 .بطريقة الفسائؿبطء اإلنتاج في بعض حاالت النباتات المنتجة مقارنة  -2

 .إمكانية مكت بعض النباتات في األنابيب -3

 .بطء تقبؿ المزارعيف  ليذه الطريقة -4
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باإلضافة إلى حدكث أحيانان ظاىرة التقـز في بعض البادرات النسيجية المزركعة، 
كبعض المشاكؿ الفيسيكلكجية مثؿ صعكبة في عدـ عقد الزىرات لتصبح ثمار )الشيص( في 

 (1)طبيعي في قمة النخمة لبعض األصناؼ. المك غير نخيؿ البرحي، كالن
 :األنسجة في منطقة الدراسة زراعة تقنية معوقات استخدام -د 

مى رأسيا صعكبة استيراد بعض شتبلت األصناؼ ذات المكاصفات الممتازة ع 
كثارىا، إضافة إلى عدـ تكفر بيئة مختبرية )خاصة( مسيطر عمييا مف  الستخداميا مختبريان كا 

انقطاع التيار الكيربائي كالذم يؤثر سمبان عمى بسبب  حيث درجة الحرارة كالضكء كالرطكبة
  .ظركؼ النمك كالتحضيف 

أف الغالبية  االستبانةنتائج  أما عف عممية إكثار أشجار النخيؿ داخؿ المزرعة فتيبيف
ائؿ فقط، %( يكثركف أشجار النخيؿ بكاسطة الفس93العظمى مف مزارعي النخيؿ أم حكالي )

%( 6يكثركف أشجار النخيؿ بكاسطة البذكر فقط، كأف نسبة )%( مف المزارعيف 1)كأف نحك 
يكثركف أشجار النخيؿ داخؿ المزرعة بالطريقتيف معان، كلـ نجد أشجار نخيؿ مزركعة بكاسطة 

 .األنسجة في المزارع التي شممتيا االستمارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.33 -29الخميفة، استخداـ تقنية زراعة األنسجة في إكثار النخيؿ  ) (1)
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 الفصل ُممخـــص
 

كلكف مف الناحية ، أف عناصر الميناخ المختمفة مناسبة لمنمك الخضر لمنخيؿ يبلحظ 
نتاج البمح اقتصاديا لبعض أصناؼ النخيؿ الطرم  الثمرية فإٌف ىذه العكامؿ تعد مثالية لنضج كا 
كالنصؼ جاؼ كلكف ليس ألصناؼ النخيؿ الجاؼ كالذم يثمر كلكف ال يصؿ إلى مرحمة 

 ان اقتصاديان.النضج الطبيعي فبل يعد مجدي

تنجح زراعة أشجار النخيؿ في جميع أنكاع األراضي سكاء كانت أراضي طينية أك 
 .خصبة أـ فقيرة رممية

كأف نكعية المياه جيدة لزراعة أشجار النخيؿ كأنيا ال تؤثر عمى نسبة محصكؿ النخيؿ، 
كما كتيركل أشجار النخيؿ بطريقتيف رئيسيتيف ىما األحكاض كالرم بالتنقيط، كذلؾ كفؽ عدة 

 عكامؿ منيا طبيعة المنطقة كنكعية التربة 

ت حقمية أساسية تشمؿ خدمة أشجار النخيؿ نكعيف: عممياك  كعمميات الرعاية الفنية
عمميات كتعشيب الحشائش كحراثة األرض كزراعة الفسائؿ بالطرؽ الصحيحة، ك  تسميد النخيؿ

 فنية تجرم عمى رأس النخمة كتشمؿ التمقيح كالتقميـ كخؼ الثمار كالتقكيس.

ىناؾ ثبلثة طرؽ إلكثار نخيؿ البمح: التكاثر البذرم كىك قميؿ جدان، كالتكاثر باألنسجة 
ديد كفي طكر االختبارات، كالتكاثر الخضرم  بالفسائؿ كىي الطريقة األكثر استخدمان كىك ج

إلكثار كنشر األصناؼ المختمفة الجيدة لنخيؿ البمح في منطقة الدراسة، كلكؿ طريقة مف ىذه 
 .الطرؽ مزاياىا كعيكبيا
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 :رابعالفصل ال
 ,المشكالت التي تواجو زراعة النخيل

 والحمول المقترحة.
 

 :وأنواع مكافحتيا ,أىم أمراض وحشرات النخيل في محافظات غزة /المبحث األول 

 .مراض كحشرات النخيؿأمشكبلت : أكالن                 

 .كميزاتيا كعيكبيا ،أنكاع المكافحة الميتبعة : ثانيان                 

 النخيل منتجات صناعة تواجو التي والمعوقات المشاكل /المبحث الثاني 

 .مشاكؿ تسكيقية : كالن أ                

 .معكقات التصنيع كغياب التكامؿ الزراعي الصناعي: ثانيان                 

 .السياسية بالتطكرات مرتبطة كمعكقات مشاكؿ : ثالثان                 

 معكقات كمشاكؿ اخرل.: رابعان                 
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 الفصل الرابع
  , والحمول المقترحة.تواجو زراعة النخيلكالت التي المش

 

كىي المشكبلت التي تؤثر سمبان عمى زراعة النخيؿ في منطقة الدراسة، كتيحد مف 
التكسع في زراعتو، كال تشجع عمى نمك ىذا القطاع كاالستثمار فيو، كتتنكع ىذه المشكبلت سكاء 

عمييا، كمف ىذه المشكبلت  كانت تتعمؽ بالشجرة نفسيا اك كانت تتعمؽ بالصناعات القائمة
 التالي:

 :المبحث األول
 أىم أمراض وحشرات النخيل في محافظات غزة وأنواع مكافحتيا 

خبلؿ مراحؿ حياتيا المختمفة كبأجزائيا المختمفة بالعديد مف  تيصاب أشجار نخيؿ البمح
نطقة اآلفات كاألمراض الفطرية كالحشرات سكاء كانت ىذه اآلفات كاألمراض جديدة في م

ذا لـ تتـ مقاكمة ىذه اآلفات كاألمراض فإنيا ستؤثر سمبان عمى نمك كبقاء  الدراسة أـ قديمة. كا 
جكدتو، كقد تؤدم عدـ المكافحة أك التراخي فييا ك  األشجار كعمى المحصكؿ مف حيث كميتو

 إلى مكت أعدادان كبيرة مف أشجار النخيؿ أك القضاء عمييا قضاءن نيائيان.

 :مراض وحشرات النخيلأ مشكالتأواًل: 

 الحشرات( األرجؿ مفصميات مف نكعان  (54) مف بأكثر لئلصابة النخيؿ أشجار تتعرض
 كالبعض، كالبعض يصيب جذكر النخمةجذع النخمة، بعضيا يصيب  (1) .كحدىـ (كالعناكب
كتختمؼ أىمية ىذه األمراض كاآلفات بمدل  السعؼ كالطمع كالثمار"،" يصيب قمة النخمة اآلخر

   ]" 8"ممحؽ  [ .خطكرتيا كتأثيرىا عمى النخمة كالثمار

 :الحشرات التي ُتصيب جذوع أشجار النخيل -أ
ييصاب جذع النخمة بالعديد مف الحشرات كمنيا ما يمكف السيطرة عميو كمكافحتو كال 

 :يسبب أضراران كبيرةن كمنيا ما ىك خطير كشديد الضرر عمى النخمة، كمف ىذه الحشرات
 

                                                 

 (104الحمراء ) النخيؿ سكسة حشرة مكافحة كالحيكية في البيئية الدراسات ( الخاطرم، أثر1)
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 :Rhynchophorus ferrugineus Olivier: سوسة النخيل الحمراء - 1

تعتبر سكسة النخيؿ مف أخطر كأىـ اآلفات الحشرية التي تياجـ أشجار النخيؿ  حيث
كفسائميا، كىي مف اآلفات الخطيرة التي تسبب مكت أشجار النخيؿ المصاب بيا خبلؿ فترة 

كما كتكمف خطكرتيا في صعكبة اكتشاؼ قصيرة نسبيان كيطمؽ عمييا اسـ "إيدز النخيؿ"، 
تكصؼ "بالعدك الخفي" ألنيا تقضي جميع أطكارىا مف ك  اإلصابة كتشخيصيا في كقت مبكر،

)بيض، يرقات، عذارل، حشرات كاممة( في جذع النخمة أك في الجمارة، كتتغذل السكسة عمى 
ت النخمة أك الفسيمة المصابة األنسجة الحية كتتمفيا تمامان كتحكليا إلى نشارة خشبية متعفنة كتمك 

 ]"9ممحؽ "  [ .خبلؿ ستة أشير إلى سنتيف مف بدء اإلصابة

كعمى الصدر بقع  "األجنحة ةغمدي"محمرة المكف تتبع رتبة  "خنفساء"كىي عبارة عف 
سـ كليا خرطكـ ينتيى بأجزاء فـ  3,5سـ إلى  2,5سكداء كاضحة كيتراكح طكؿ الحشرة مف 

قارض قكم عميو خصمة مف الشعر في الذكر أما في األنثى فالخرطكـ أطكؿ كبدكف تمؾ 
 .كمكطنيا األصمي اليند  (1)الخصمة،

خمة الكاحدة ) حيث يمكف كتعيش جميع أطكار سكسة النخيؿ الحمراء متجمعة داخؿ الن
 3لخمسيف أك أكثر مف أطكارىا المختمفة العيش معان(. كيقدر عدد أجياليا في العاـ بحكالي)

 الجيؿ أما يـك 100األكؿ  الجيؿ طكؿ أجياؿ( كيمكف حدكث تداخؿ ليذه األجياؿ. كيتراكح
(2) .يـك 130األطكؿ  كىك الثالث كالجيؿ يـك 110الثاني 

 

شيكر  3-2كتتزاكج الذككر كاإلناث أكثر مف مرة طكاؿ فترة حياتيا كتعيش األنثى مف 
كتضع البيض في الفتحات المختمفة  (3)،بيضة طكاؿ ىذه الفترة 300-200مف تضع خبلليا 

الناجمة عف حفارات األنكاع األخرل مف الخنافس، كفي أماكف الجركح الجديدة الناتجة عف 
سائؿ حيث تنجذب األنثى لرائحة العصارة الناتجة مف أنسجة النخمة حديثة التقميـ أك إزالة الف

القطع، كتضع األنثى البيض في أكثر مف مكاف في النخمة الكاحدة أك أكثر مف نخمة كىك ما 
اياـ، ثـ تبدأ  5-3يزيد الضرر. كالسكسة نشيطة حيث تتزاكج بعد خركجيا مف الشرنقة بنحك 

                                                 

 (.35)  كأىـ اآلفات كاالمراض التي تصيبيا اكالعناية بيـ، شجرة النخيؿ االمح (1)
 (.3الحمراء ) النخيؿ ( حسيف، سكسة2)
 (.4سكسة النخيؿ )مركز البحكث الزراعية،  -االراضي كزارة الزراعة كاستصبلح  (3)
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أياـ عف  6الى  2كيفقس البيض خبلؿ  (1)،جياـ مف التزاك أ 3-2األنثى بكضع البيض بعد
يرقات صغيرة الحجـ عديمة األرجؿ لكنيا أبيض مصفر أقرب إلى الشكؿ البيضاكم ليا رأس 
أحمر مسكد كأجزاء فـ قارضة قكية كالتي بدكرىا تشؽ طريقيا إلى داخؿ الجذع حيث تتحرؾ 

عمى األنسجة الطرية حيث ترمي  عف طريؽ تقمص عضبلت الجسـ، كتتغذل ىذه اليرقات
أشير، كتتعذر اليرقات بداخؿ شرانؽ  3الى 1باأللياؼ خمفيا. كفترة الطكر اليرقي يتراكح ما بيف 

بيضاكية الشكؿ تنسجيا مف ألياؼ النخمة تخرج الحشرات الكاممة بعد انقضاء فترة التعذر التي 
 (2) .أشير 4نخيؿ الحمراء بحكالي يكمان، كتقدر دكرة حياة سكسة ال 21 - 14تتراكح ما بيف 

حيث تتغذل بشراىة عمى ، شرة ىي األخطر كىي المسببة لمضرركتعتبر يرقة ىذه الح
األنسجة الحية داخؿ ساؽ النخمة مف الداخؿ، كتيٌككف أنفاؽ كممرات داخؿ ساؽ النخمة كفي 

كييصبح الساؽ المصاب جميع االتجاىات مما يؤدم إلى تدمير األنسجة الحية الداخمية لمجذع، 
مع ثقؿ النخمة أك فيسقط مف كسيؿ الكسر  كال يقكل عمى حمؿ جسـ النخمة فارغ مف الداخؿ

مكتيا في  مما يؤدم إلىكقد تحدث اإلصابة بالقمة النامية )الجمارة( ، القكية ىبكب الريح
 ذا ماتت.إ يمكنيا تعكيض قمتيا النامية ألنو ال ،النياية

ألف اإلصابة  ،اآلفة في صعكبة اكتشاؼ بدايات اإلصابة مبكران كتكمف خطكرة ىذه 
صابة النخمة يحدث كبالتالي  المبلحظةتحدث داخؿ شجرة النخمة بعيدان عف  انتشار األطكار كا 

كاستفحاؿ الضرر كظيكر األعراض في المراحؿ المتأخرة مف اإلصابة، كتكمف خطكرتيا أيضان 
المكافحة، كمف الخصائص التي تزيد مف خطكرتيا ىي أف في أنيا مف أصعب الحشرات في 

فيي تنتشر طكاؿ العاـ  الحشرة تتكاثر بأعداد كبيرة، كليس لمحشرة فترة سككف كبيات شتكم
كتحدث إصابات بالنخيؿ في الشتاء كالصيؼ كذلؾ ألف ىذه الحشرة ال تتأثر بالعكامؿ البيئية 

كىي سريعة االنتشار لقدرتيا عمى الطيراف  (3)،المحيطة بيا كذلؾ ألنيا تعيش داخؿ النخمة
 تصؿ لحكالي الكيمك متر. نسبيان  لمسافات طكيمة

 انىاميةكيمكف لسكسة النخيؿ الحمراء أف تياجـ أم جزء مف جذع النخمة بما فييا القمة 
 ، كلكف تيفضؿ أسفؿ الجذع  كما كتفضؿ الفسائؿ الصغيرة الغضة.الجمارة(لمنخمة )

                                                 

 (.3( عبد الكريـ، حشرة سكسة النخيؿ الحمراء )1)
 (.375، 374سميماف، تربية النخيؿ البمح ) (2)
 .(2الفيرمكنات التجميعية )مكافحة سكسة النخيؿ الحمراء باستخداـ السعكد، ( 3)
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النخيؿ الذم يقؿ عمره عف عشريف عامان حيث أف جذع النخمة كىي تفضؿ مياجمة 
يككف غضان كسيبلن اختراقو كتحت مستكل ارتفاع طيرانيا. كأغمب اإلصابات في أشجار النخيؿ 

  (1)تككف بيف سطح التربة إلى ارتفاع ثبلثة أمتار.

كأكدت بعض الدراسات أف مف مخاطر اإلصابة بالسكسة تأثيرىا عمى معدؿ نمك 
ؤلشجار السميمة، كتأثيرىا بحدكث ظاىرة ل الطبيعي كالذم يقؿ عف نمك السنكم ار النخيؿأشج

درجة الحرارة ما بيف  تأثيرىا الكيميائي كالفسيكلكجي عمى النخيؿ فترتفع فيوكايضان تبادؿ الحمؿ، 
 ، كما ترتفع فيو نسبة الحمكضة، كتأثيرىا عمى كمية إنتاج النخمة في المكسـ كقدـٍ  6 -ـٍ 1

 (2)تصؿ نسبة انخفاض الحمؿ إلى أكثر مف النصؼ.
 :مظاىر اإلصابة بالسوسة

 ذبكؿ السعؼ كاصفراره في النخمة المصابة. -1

 سيبلف سائؿ صمغي لكنو بني ذك رائحة كريية عمى جذع النخمة المصابة. -2

مشاىدة األنسجة المقركضة كالتي تشبو نشارة الخشب متساقطة عمى األرض أسفؿ  -3
يجة حفر كتغذية اليرقات في منطقة اإلصابة عمى الجذع أك في قكاعد مدخؿ اإلصابة نت

 .األكراؽ

 .كيشاىد فييا اليرقات كاألطكار األخرل سيكلة نزع أك سقكط قكاعد أكراؽ النخيؿ -4

 .كسيكلة نزع قمب القمةكانحنائيا مكت القمة النامية " الجمارة "  -5

عف تغذية اليرقات داخؿ في اإلصابات المتقدمة يمكف سماع صكت قرض خافت ناتج  -6
 .الجذع

كجكد تجاكيؼ عمى ساؽ النخمة في اإلصابات المتقدمة كىذه التجاكيؼ ممتمئة بنشارة  -7
 .ىي نكاتج تغذية اليرقات

مع مشاىدة األنسجة المتيتكة  ،سيكلة كسر جذع النخمة المصابة بفعؿ ىبكب الريح -8
 .كاألنفاؽ كبداخميا األطكار المختمفة لمنخمة

                                                 

 (.27)العمميات الزراعية كدكرىا في برنامج مكافحة افات النخيؿ ، العٌزم (1)
 (.3ػػػػػػػ  1الرىيكل، دراسة بيئية عمى سكسة النخيؿ الحمراء ) (2)
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النخيؿ الحمراء مف أخطر اآلفات الحشرية التي تصيب أشجار النخيؿ  كتعتبر سكسة
 في منطقة الدراسة. كىي مف اآلفات الجديدة كالدخيمة عمى بيئتنا، كتـ رصد كتسجيؿ الحشرة

حيث كجدت أعراض غريبة عمى  دير البمحـ في محافظة 18/09/2012بتاريخ  ألكؿ مرة
ار حشرة سكسة النخيؿ كمف ثـ كجدت الحشرة في جذكع النخيؿ كبالفحص تبيف كجكد جميع أطك 

في  غزة محافظة رفح كخاف يكنس كلـ يتـ تسجيؿ كجكد لمحشرة في محافظتي غزة كشماؿ
كبعد كضع مصائد في جميع المحافظات كقراءة بياناتيا تبيف أف الحشرة انتقمت مف   (1)حينو.

محافظة شماؿ سيناء في مصر إلى محافظة رفح كبدأت تنتقؿ إلى باقي المحافظات مف خبلؿ 
 .االنتشار بالطيراف أك مف خبلؿ نقؿ الفسائؿ المصابة

 
 .م2012لعام  ةالمصطاد السوسة عدد األشجار المتضررة وعدد حشرات :(4-1جدول )

 المعدومة األشجار األشجار المعالجة األشجار المصابة ةالحشرات المصطاد المحافظة
 0 0 0 0 غزة شمال
 0 1 1 24 غزة

 333 41 374 196 دير البمح
 801 423 1224 1187 خان يونس

 10 51 61 982 رفح
 1660 518 2178 2389 المجموع

 السنكم لعمؿ  ، التقريرلزراعياإلدارة العامة لكقاية النبات كالحجر ا -السمطة الفمسطينية المصدر:
 .(5)2012نة مكافحة سكسة النخيؿ لعاـ لج                                                

   
يبلحظ خمك محافظة شماؿ غزة مف االصابة كبالتالي خمكىا مف االضرار ككما يبلحظ 

 ،كية في المنطقة الكسطى كالجنكبيةضعيفة، بينما كانت االصابة القكانت االصابة في غزة 
كتقاربيا،  ألشجار النخيؿ كبر اصابة في محافظة خانيكنس كذلؾ لبلنتشار الكثيؼأحيث كانت 

بينما محافظة رفح كانت قميمة  تمتيا محافظة دير البمح ذات االنتشار الكثيؼ بأعداد النخيؿ.
 إلى قمة اعداد النخيؿ كتباعدىا عف بعض . االصابة نكعا ما كيعكد ذلؾ

 

                                                 

 .11/6/2015 :، مقابمة بتاريخمدير عاـ االدارة العامة لكقاية النبات كالحجر الزراعيثابت،  (1)
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 المحافظات فيالمصطادة  السوسة راتحش(: 4-1شكل )

 ـ.2012 ،ناءن عمى احصائيات كزارة الزراعةب المصدر:

في محافظة خاف كانت أكثر األضرار في أشجار النخيؿ ( 4-1يبلحظ مف الشكؿ )
 :لى عدة أمكرإ. كيعكد السبب في ىذا االنتشار يع كالكثيؼ لمحشرةلبلنتشار سر يكنس كذلؾ 

ذلؾ قة الشرقية مف محافظة خاف يكنس ك انتشار الحشرة في الحدائؽ المنزلية في المنط -1
 .لجيؿ السكاف كالمزارعيف بالحشرة كأعراض اإلصابة

 .عدـ أخذ المزارعيف لخطكرة اآلفة عمى محمؿ الجدية -2
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 .التعميمات الكقائية كال العبلجيةأصحاب المزارع لـ يتٌبعكا  -3

 تقارب كتبلصؽ أشجار النخيؿ مف بعضو، فسيؿ انتقاؿ الحشرة.  -4

 لييا مف منطقة العريش المصرية.إقرب المسافة مف محافظة رفح حيث انتقمت الحشرة  -5

 
 المحافظات فيالمصابة  األشجار(: 4-2شكل )

 ـ.2012 ،ناءن عمى احصائيات كزارة الزراعةب المصدر:

التبايف في نسبة الضرر بيف المحافظات، فنجد اف محافظة  (4-2) يظير الشكؿ السابؽ
خانيكنس استحكذت عمى النصيب األكبر مف ىذه االصابة كاالضرار، تمييا محافظة دير البمح، 
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ال يكجد أضرار في المنطقة الشمالية المتمثمة في محافظة غزة كمحافظة الشماؿ، كذلؾ  ابينم
 .كتباعدىـ عف بعضيـ كقؿ أعداد االشجار فييما اإلصابةما عف مصدر لبعدى

مدل  (4-2) ، يظير الجدكؿ التاليمنطقة الدراسةفي  مدل انتشار سكسة النخيؿعف ك 
 .متتالية نسبة االصابة لعدة سنكات كتطكر الضرر الناجـ عف انتشارىا كازدياد

 
 .النخيل الحمراء ضرار من جراء آفة سوسةألا :(4-2جدول ) 

 
 السنة

 
 النخيل الُمصاب

 
 الُمعالج

نسبة المعدم من إجمالي  المعدوم
 النخيل المصاب %

2012 2178 518 1660 67.1 %  

2013 6971 5935 1036 14.8 %  

2014 20950 17606 3344 16.6 %  

 .بناءن عمى احصائيات لعدة نشرات لكزارة الزراعة المصدر:

 

يتضح مدل تطكر كانتشار سكسة النخيؿ، حيث في عاـ  (4-2)كمف الجدكؿ السابؽ
 2014( نخمة، بينما بعد سنتيف كفي عاـ 2178ـ بمغ عدد أشجار النخيؿ المصاب )2012

( أضعاؼ كىذا مؤشر 10( نخمة أم زيادة بحكالي )20950بمغ عدد أشجار النخيؿ المصاب )
كىذا يدلؿ عمى خطكرة  .عمى النخيؿخطير عمى مدل تفشي ىذه اآلفة كمدل تأثيرىا كأضرارىا 

كعدـ استخداـ اسمكب  ىذه االفة كصعكبة مكافحتيا كالسيطرة عمييا كذلؾ لضعؼ االمكانيات.
 المكافحة المتكاممة كالمستمرة، كنقص في المصائد الفكرمكنية بشكؿ كبير.  

ـ  2012عاـ  ففي ،ر الجدكؿ مدل األضرار الناجمة عف ىذه الحشرة الخطيرةظيً كما كيي 
بمغ عدد  ـ2014( نخمة، بينما بعد سنتيف كفي عاـ 1660) ةبمغ عدد أشجار النخيؿ المعدكم

 .( نخمة أم بزيادة حكالي الضعؼ3344) ةأشجار النخيؿ المعدكم

لخسارة ر الجدكؿ أعداد أشجار النخيؿ التي تـ معالجتيا كبالتالي يظير حجـ اظيً يي ك كما 
  نقص االنتاج.، كجراء االقتصادية جراء المعالجة
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 المحافظات فياألشجار المعالجة واألشجار المعدومة (: 4-3شكل )

 ـ.2012 ،بناءن عمى احصائيات كزارة الزراعة المصدر:

التبايف في نسبة الضرر بيف المحافظات، فنجد اف  (4-3) ظير الشكؿ السابؽيي 
كذلؾ نتيجة  المعدكمةك  المصابةاالشجار محافظة خانيكنس استحكذت عمى النصيب األكبر مف 

ال يكجد  ا، تمييا محافظة دير البمح، بينمكاالنتشار الكثيؼ لآلفة االصابة المرتفعة في االشجار
 .نتيجة نقص االصابة أضرار في المنطقة الشمالية المتمثمة في محافظة غزة كمحافظة الشماؿ
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 .2014عمى أشجار النخيل لمعام النخيل أخطار سوسة  :(4-3جدول )

نسبة المعدم من اجمالي  المعدوم الُمعالج النخيل الُمصاب الشير م
 النخيل المصاب %

% 17.8 312 1435 1747 يناير 1  

% 16.3 211 1082 1293 فبراير 2  

% 8.4 98 1058 1156 مارس 3  
% 17.2 64 307 371 إبريل 4  

% 20.4 91 353 444 مايو 5  

% 20.9 224 843 1067 يونيو 6  
 لـ يتـ تسجيؿ القراءات 0 0 0 يوليو 7

 51استمرت  بسبب الحرب التي
 0 0 0 أغسطس 8 يـك

% 17.5 622 2925 3547 سبتمبر 9  
% 12.3 645 4565 5210 أكتوبر 10  
% 17.6 1077 5038 6115 نوفمبر 11  
 0 0 0 0 ديسمبر 12

% 16.6 3344 17606 20950 المجموع  

-التقرير السنكم لمجنة مكافحة سكسة النخيؿ لعاـ ،النبات كالحجر الزراعياإلدارة العامة لكقاية المصدر: 
2014 (2) 

نشاط السكسة عمى مدار أشير السنة كافة دكف أف يككف  (4-3) يظير الجدكؿ السابؽ
ىناؾ ثبات كبيات شتكم، إال أنو يشير إلى أف ىناؾ أشير يككف فييا نشاط زائد لمسكسة حيث 

يظير أيضان أف ىناؾ فترة تىٌخؼي فييا ك ، شيكر )سبتمبر كأكتكبر كنكفمبر (يظير ىذا النشاط في 
 .)إبريؿ كمايك(حدة نشاط السكسة كىي في شيرم 

شيكر )سبتمبر كأكتكبر كيظير أف الضرر األكبر ألشجار النخيؿ يظير في  كما
 .مف خبلؿ إعداـ األشجار المصابة كالتي يصعب عبلجيا كالتي تفشت فييا اآلفة كنكفمبر (

ـ كىي نسبة 2014( كذلؾ لمعاـ 20950كيظير أف مجمكع النخيؿ المصاب بمغ )
%( كىك دليؿ عمى مدل كقكة اآلفة 16,6( أم ما نسبتو )3344كبيرة، كأف المعدكـ منيا بمغ )

يقاع الضرر بالنخيؿ.  عمى االنتشار كا 
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كيبلحظ ارتفاع كبير في قراءات تسجيؿ أعداد األشجار المصابة في شير )سبتمبر 
كاكتكبر كنكفمبر( كذلؾ يرجع لتكاثر الحشرة حيث انيا لـ تكافح لشيريف متتاليف بسب االكضاع 

 األمنية السائدة. 

ـ فقد أشارت 2015خبلؿ عاـ  ةأما عف أعداد حشرة سكسة النخيؿ الحمراء المصطاد
 .رغـ جيكد المكافحة البيانات باستمرار انتشار اآلفة كازديادىا في المحافظات جميعيا

 .م2015خالل عام في المحافظات  ةأعداد حشرة سوسة النخيل المصطاد :(4-4) جدول

 المجموع رفح القرارة ونسيخان  دير البمح غزة غزة شمال نطقةالم

 311480 27444 69443 126008 49611 27490 11484 أعداد السوسة

 %100 8.8 22.3 40.5 15.9 8.8 3.7 النسبة المئوية

 ، بتصرؼ الباحث.2015التقرير السنكم لمجنة مكافحة سكسة النخيؿ لعاـ ،اإلدارة العامة لكقاية النبات كالحجر الزراعيالمصدر: 
 

 
 .م2015لمعام  ةأعداد حشرة السوسة الحمراء المصطاد :(4-4شكل )

 الزراعةكزارة المصدر: اعتمادان عمى بيانات 

، أف محافظة خاف يكنس كاف ليا النصيب األكبر (4-4)كيبلحظ مف الجدكؿ السابؽ
، %(62,6حيث بمغت النسبة حكالي) كذلؾ لؤلسباب السابقة مف نسبة اإلصابة كانتشار اآلفة

، %(15,9بنسبة حكالي ) صيد الحشرة حيث في المرتبة الثانية مف دير البمحبينما محافظة 
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، كحظيت %(8,8ام حكالي) كجاءت محافظة رفح كمحافظة غزة في المرتبة الثالثة بنفس النسبة
 .%(3,6بنسبة ) المرتبة األخيرة مف عدد صيد الحشرة عمى غزة محافظة شماؿ

شجار النخيؿ، حيث قيدرت لعاـ أأيضان استمرار األضرار الناتجة مف اآلفة عمى 
-25% بزيادة عف العاـ الماضي كالذم قدر حينيا نسبة الضرر مف 35ـ بحكالي 2015
30.%(1 ) 

يـ ت%( مف المزارعيف الذيف شمم72,5كقد أكضحت نتائج الدراسة أف نحك)
. كىذ حمراءأفادكا أف أشجار النخيؿ لدييـ تعرضت إلى آفة سكسة النخيؿ ال االستبانة

أشجار  كتنمية مؤشر خطير عمى مدل انتشار ىذه اآلفة الخطيرة كالفتاكة عمى مستقبؿ
 .]"10" ممحؽ[النخيؿ.

 طرق مكافحة الحشرة:

إذا كانت األساس في مكافحة الحشرة ىك عبلج اإلصابة كعدـ إزالة النخمة المصابة إال 
 .اإلصابة في القمة النامية لصعكبة شفائيا

 ىذه عمى القضاء الكيميائية لكحدىا في المكافحة بينت العديد مف الدراسات فشؿ قد
 مكافحة في المتبعة الطرؽ كمف ىذا اليدؼ، لتحقيؽ الطرؽ مف عدد اتباع بد مف الحشرة كال

 كالتي المتكاممة، التشريعية، كالمكافحة المكافحة الميكانيكية، المكافحة :النخيؿ الحمراء سكسة
 الحشرة، ىذه أعداد خفض عمى تعمؿ التي كاألساليب كالكسائؿ الطرؽ كافة تتضمف استخداـ

 الحشرة. أطكار كافة عمى القضاء أك اإلصابة، مف نشر كمنعيا أضرارىا، كتخفيؼ

ية التجميعية، كتعتبر ىذه كأكثر كسيمة ناجعة في مكافحة ىذه االفة ىي المصائد الفيرمكن
الكسيمة األكثر استخدامان في منطقة الدراسة لما ليا مف ميزة جاذبة كقاتمة لمسكسة، كىذه 

 .نكنانكؿ ( داخؿ كعاء خاص 5-ميثايؿ  4المصائد عبارة عف مركب كيميائي ) 

المكسبيبلف(  –القطنيكف  –تستعمؿ المبيدات الكيمياكية الحشرية مثؿ ) الدكرسباف كما ك 
جـ/لتر.  1دلساف ( بمعدؿ  –بفستيف  –سـ/لتر أك المبيدات الفطرية مثؿ ) ًبنميت  3بمعدؿ 

 كذلؾ بالرش اك بالتجريع في الماء.

 

                                                 

 .18/1/2016 :، مقابمة بتاريخمدير عاـ االدارة العامة لكقاية النبات كالحجر الزراعيثابت، ( 1)
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صابة كيتـ لؼ كيمكف استخداـ أقراص فكسفيد الزنؾ أك فكستكسيف  بعد تنظيفيا مف اإل
 (1)الشجرة بالنايمكف بإحكاـ.

الكقائية مثؿ الحجر الزراعي: كىك منع نقؿ الفسائؿ بيف  كأيضا العمؿ عمى الطرؽ
منع نقؿ فسائؿ النخيؿ مف المناطؽ مف خبلؿ المحافظات دكف التأكد مف خمكىا مف اآلفة، ك 

 مصابة.الالمصابة إلى المناطؽ غير 

التكريب تنبعث مف النخمة رائحة عصارة قكية تجذب الحشرة، فيفضؿ لؼ عممية بعد 
م مبيد أب ك رش النخمة كؿ أسبكع أك أسبكعيفأجذع النخمة بنايمكف أك تعفيرىا بمادة "الشيد" 

 . رائحة نفاذة لوحشرم 

كجرت عدة أبحاث إليجاد كسيمة ناجحة لمكشؼ المبكر عف اإلصابة في أشجار النخيؿ 
بيف أشخاص استخداـ ساليب:كمف ىذه األ عمى أعراض اإلصابة في مراحمو  لمتعارؼ ميدرى

األكلى، كاستخداـ الكبلب البكليسية المدربة في التعرؼ عمى الرائحة المميزة المنبعثة مف مكاف 
اإلصابة، كاستخداـ أجيزة قياس الذبذبات الصكتية الصادرة مف الحشرات أثناء تغذيتيا كتضخيـ 

 (2)عتبر ىذه التقنيات كاعدة في الكشؼ المبكر عف اإلصابة.ىذه األصكات، كت
 :  Date palm stem borer حفار ساق النخيل - 2

تكجد الحشرة في معظـ مزارع النخيؿ كخاصة الميممة منيا كتياجـ يرقاتيا جذكع النخيؿ 
يزيد  ، كىي عبارة عف خنفساء كالفي المناطؽ ذات الرطكبة المرتفعةالضعيؼ كالمتزاحـ خاصة 

حيث تيٌككف أنفاؽ في مختمؼ  (3)تياجـ الحشرة الجذع،ك  ،سـ 4ب عمى طكليا في الغال
االتجاىات تؤدم إلى إضعاؼ جذع النخمة كاصفرار السعؼ كقد تمكت النخمة مف اإلصابة 

كيرقة حفار ساؽ النخيؿ أسطكانية الشكؿ كلكنيا أبيض عديمة األرجؿ كتقـك بعد الفقس  .القكية
بالحفر داخؿ الكرب األخضر في رأس النخمة كبعد ثبلثة أشير مف التغذية كخبلؿ فصؿ الشتاء 
تبدأ اليرقات في حفر جذع النخمة متجية إلى أسفؿ نحك قاعدة الجذع كمسببة أنفاقان كثقكبان 

عشرة أشير داخؿ الجذع قبؿ أف تتحكؿ إلى عذراء  حكاليبقى اليرقة في طكرىا لكت ،عديدة
 .في جذع النخمة لقرب مف نياية النفؽ الذم أحدثتوبا

                                                 

 (.1"  )2افات كامراض البمح"، (  عقيبلف1)
(2) Saleh, Red Palm Weevil:Strengths;weaknesses and perspectives solutions 

difficulties of control (47)                 

 (.157البيطار، كاقع زراعة النخيؿ في فمسطيف كآفاؽ تطكيره )( 3)
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 (1)تنجذب لمضكء، كلمحشرة جيؿ كاحد في السنة.ك  كتنشط الحشرة الكاممة ليبلن 

بعد سكسة ثقكب في جذع النخؿ تستخدميا فيما تكمف خطكرتيا بأنيا تحفر ممرات ك ك 
النخيؿ الحمراء كممجئ كحاضف تعيش فيو كتتكاثر كتضع بيضيا، فالقضاء عمى ىذه الحشرة 

 يساىـ في تقميؿ انتشار حشرة السكسة الحمراء.
 مكافحة الحشرة:الوقاية و طرق 

رش األشجار المصابة بمبيد مناسب مثؿ "الكنفدكر" مرتيف خبلؿ فصؿ النمك كتعفير رأس  -أ
 (2)النخمة بعد جمع الثمار. 

 استخداـ المصائد الضكئية الجاذبة خبلؿ فترة ظيكر الحشرات الكاممة لتقميؿ أعدادىا. -ب

زالة الكرب كمكافحة األعشاب  -ج تكاثره فييا لتجنب االىتماـ بالخدمات الفنية كالحقمية لمنخمة كا 
 كلمتقميؿ مف أماكف كضع البيض.

 

 :الحشرات التي ُتصيب جذور أشجار النخيل  - ب
 :ييصاب جذر النخمة بالعديد مف الحشرات األقؿ ضرران عمى أشجار النخيؿ كمف ىذه الحشرات

 : () النمل األبيض ألرضةا -1

النخيؿ ك  تيصاب جذكر أشجار النخيؿ بالنمؿ األبيض كخاصة الفسائؿ المزركعة حديثان 
، كتحدث اإلصابة دكف كجكد كيياجـ النمؿ النخيؿ حيث يتغذل عمى "السميكلكز" فيو الضعيؼ،

د لمتجكيؼ الذم قأم أثر إلصابة خارجية كتؤدم اإلصابة إلى ضعؼ األشجار كسقكطيا نتيجة 
  .، كما يؤدم النمؿ الى مكت القمة النامية في الفسائؿيحصؿ داخؿ الجذع

 المكافحة:

 .حرث كقمب التربة حكؿ جذكر أشجار النخيؿ لمنع تككف جحكر النمؿ -أ

 .لمكافحة النمؿ األبيض المخصصةرش التربة ببعض المبيدات الكيمياكية  -ب

النمؿ، كتعشيب الحشائش الضارة التي يتكاثر تنظيؼ كتكريب أسفؿ النخؿ لكي ال يتكاثر  -ج
 .فييا

                                                 

 (.33) كأىـ اآلفات كاالمراض التي تصيبيا ـ، شجرة النخيؿ كالعناية بيااالمح (1)
 (.14السكقي، نخمة البمح ) (2)
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 :Fruit Stalk Borerحفار عزوق النخيل  - 2

ممـ، كتتغذل 35كىي خنفساء كبيرة سكداء المكف كليا قرف معككؼ طكليا حكالي 
اليرقات المكجكدة في التربة عمى جذكر أشجار النخيؿ خاصة التربة الرطبة مما يسبب ضعؼ 

كتتغذل أيضان عمى حكامؿ العزكؽ مما يسبب ذبكؿ لمثمار كسقكطيا  (1)الفسائؿ.النخيؿ كخاصة 
 كما كتقرض الجريد كتؤدم إلى كسره.

 المكافحة:

 لمكافحة الحشرات، أك كضع المخصصةرش التربة حكؿ الجذكر ببعض المبيدات الكيمياكية  -أ
 (2)مبيد )المرشاؿ أك الكنفدكر( في الماء كتركل النخمة كىذا يساعد عمى قتؿ اليرقات. 

 استخداـ المصائد الضكئية ألنيا مف الحشرات التي تنشط ليبلن. -ب

 

 :اآلفات واألمراض التي ُتصيب قمم أشجار النخيل - ج
عمى النخمة ييصاب رأس كقمة النخمة بالعديد مف األمراض كاآلفات، كمنيا ما يؤثر 

نفسيا كمنيا ما يؤثر عمى ثمار النخمة مف ناحية الجكدة كالكمية، كمف ىذه األمراض كاآلفات 
 : عدة تصنيفات

: كتشمؿ حشرة دكباس النخيؿ، كحشرة حفار حزكؽ النخيؿ، كثاقبة جريد السعؼ كالجريد -أ
 .النخيؿ

لصغرل، كدكدة الطمع أفات الطمع كالثمار: كتشمؿ سكسة طمع النخيؿ، كدكدة البمح ا -ب
الكبرل، كحفار عزكؽ النخيؿ الشماريخ، كدبابير البمح، كخنفساء نكاة البمح، كديداف 

 التمر. 

"ك : مرض خياس الطمع، األمراض -ج   .مرض المفحة السكداءك ، مرض الذبكؿ "الفيكزاريـك
 

 

 

 

                                                 

 (.352سميماف، تربية النخيؿ البمح ) (1)
 (.22)الحاج، الدغيرم، افات النخيؿ الحشرية كطرؽ ككافحتيا  (2)
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 :Black scorchالنامية أو عفن الُقمب(   القمة ) تعفن المفحة السوداء مرض  - 1

كيظير ىذا المرض عمى معظـ أجزاء رأس النخمة حيث يياجـ المرض األكراؽ أك 
مرض بميؿ قمة النخمة نتيجة إصابة القمة الالطمع أك قمة النخمة )الجمارة(، كتبدأ أعراض 

كتختمؼ أعراض المرض حسب بالفطر كتتحكؿ إلى كتمة سكداء مع كجكد بقع سكداء داكنة، 
شدتيا حيث تتفاكت بيف احتراؽ كاسكداد الشماريخ الزىرية كتعفنيا عند ك مكاف حدكث اإلصابة 

، أك يصاب فيصبح أحيانان متعرجان أك مشكىان إصابة الطمع أك لفحة سكداء عمى السعؼ كاألكراؽ 
قمب النخمة )الجمارة( فيتحكؿ لكنيا إلى المكف األسكد كفي حاالت اإلصابة الشديدة تمكت 

 .المصابةالفسيمة أك النخمة 

كيعتبر مف األمراض الشديدة الخطكرة عمى أشجار النخيؿ، كيعتقد اف الممكحة كارتفاع 
 (1)كمية الماء األرضي يمعباف دكران كبيران في تييئة األشجار لئلصابة بيذا المرض.

يزداد انتشار ك  Thielaviopsis  paradoxa.(2)كالمسبب ليذا المرض، ىك الفطر 
ف الميممة، كما ينتشر نتيجة لزراعة فسائؿ نخيؿ مصابة أصبل بيذا ىذا المرض في البساتي

المرض، كعدـ تطيير اآلالت المستعممة في فصؿ الفسائؿ باإلضافة الى عدـ العناية باألشجار 
 (3)في الحقؿ. 

 :والمكافحةطرق الوقاية 

الشديدة يتـ يتـ حرؽ جميع األجزاء المصابة مف سعؼ كطمع النخيؿ، كفي حالة اإلصابة  -أ
 .حرؽ النخمة بكامميا

يتـ الرش مع بداية ظيكر اإلصابة بأحد المبيدات الفطرية المتخصصة ليذا الفطر مثؿ  -ب
 (4))الًبنميت(، عمى أف تككف المعاممة في مكسـ الربيع كمرة أخرل في مكسـ الخريؼ.  

 االنتياءبعد  ،بياحداث الجركح إتحسيف الرعاية كعمميات خدمة األشجار كالفسائؿ كعدـ  -ج
المصاب ينصح بضركرة تطيير االدكات المستعممة كرش الجركح الناتجة  مف تقميـ السعؼ

                                                 

 (.9( عرفات، امراض نخيؿ البمح)1)
 (.2" )2( عقيبلف، افات كامراض البمح"2)
في  Thielaviopsis paradoxaقمة النامية في النخيؿ المتسبب عف الفطرلالعيداني، مسح مرض تعفف ا (3)

 (.14البصرة كمكافحتو احيائيا ككيميائيا )
 (.44) اآلفات كاالمراض التي تصيبياكأىـ  ـ، شجرة النخيؿ كالعناية بياا( المح4)
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م مبيد أك أ "الشيد"بيا، كتعفير النخمة بمادة  ىعف التقميـ بأحد المبيدات الكقائية المكص
 خر.آ

زراعتيا كي ال المصابة بشدة كعدـ الفسائؿ عند زراعة الفسائؿ الجديدة ينصح باستبعاد  -د
 تنقؿ االمراض.

 

  Lesser Date Mothe )الحّميرة( دودة البمح الصغرى -2

مف أىـ آفات النخيؿ التي تصيب الثمار، تنتشر بكثرة في منطقة الدراسة كالحشرة 
ممـ تضع األنثى البيض فرديان عمى  15 -13 الكاممة فراشة صغيرة الحجـ سمراء المكف طكليا

التمقيح كعقد الثمار الذم يفقس بعد أسبكع، كتخرج منو يرقات تمر بخمسة الشماريخ بعد عممية 
كتدخؿ اليرقات بيف الكرابؿ إلى داخؿ الثمرة كتتغذل  (1)أعمار إلى أف تصؿ إلى تماـ نمكىا،

الحالة نشاىد الثمار جافة  عمى محتكيات الثمرة كيبقى الغبلؼ الخارجي لمثمرة كفي مثؿ ىذه
حريرم تفرزه الحشرة أك تسقط عمى األرض في الجيؿ األكؿ لمحشرة أما كمعمقة بكاسطة خيط 

الجيميف الثاني كالثالث فتدخؿ اليرقات داخؿ الثمار بالقرب مف القمة أك مف القمة نفسيا حيث 
تتغذل عمى الثمرة كنكاتيا كبعد مدة تتحكؿ الثمرة إلى المكف األحمر كلذلؾ تسمى ىذه الحشرة 

في أكاخر أبريؿ كتصؿ إلى أشدىا في أكائؿ مايك ثـ تنخفض كترتفع ثانية كتبدأ  (2)بالحميرة ،
لتصؿ إلى ذركتيا في منتصؼ يكنيك، كتعرؼ الثمار المصابة بكجكد ثقب اليرقة مع كجكد 

 .نسيج حريرم كتساقيط نسبة كبيرة مف الثمار المصابة
 خطورتيا:  -أ

٪ منيا كتياجـ  20حكالي  تتغذل يرقات الجيؿ األكؿ عمى األزىار كتتسبب في سقكط
مه إوتاجية انىخيم إذا أهُمم ٪  50يرقات الجيؿ الثاني الثمار كتتساقط عددان كبيران كقد تصؿ إلى 

كما تتغذل يرقات الجيؿ األكؿ عمى الثمار الصغيرة بعد العقد، كتتغذل الدكدة عمى  (3)،مكافحتها
يرقات الجيؿ األخير فصؿ الشتاء كتقضى  أكثر مف بمحة حكالي مف ثبلثة إلى أربعة بمحات؛

 .داخؿ شرانؽ في أباط األكراؽ كتبقى فييا فترة الشتاء حتى يحؿ الربيع التالي

                                                 

 (.497( ابراىيـ، خميؼ، نخمة التمر _ زراعتيا كرعايتيا كانتاجيا في الكطف العربي )1)
 (.13( السكقي، نخمة البمح )2)
 (.39) كأىـ اآلفات كاالمراض التي تصيبيا ـ، شجرة النخيؿ كالعناية بياا( المح3)
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 :المكافحة -ب

االعتماد عمى المكافحة الكقائية مف خبلؿ العناية بالخدمة الفنية لؤلشجار كخاصة 
زالة الميؼ في أباط األكراؽ، كالثمار بقايا األغاريض ككذلؾ جمع الثمار المكجكدة ك  التكريب كا 

عداميا حرقان الحتماؿ  .فييا الساكنة اليرقات تكاجد المكجكدة عمى األرض كا 

يكجد العديد مف األعداء الحيكية ليذه اآلفة لذا يجب قصر المكافحة الكيمياكية عند 
 الرش (، كمكعدالمالثيون  أو اك الًبنميت  الضركرة الميمحة، فيستخدـ مبيدات مثؿ ) دركسباف

 .بعد عشريف يـك  الرش كيعاد التمقيح بعد أسبكع مف عممية

%( مف المزارعيف أفادكا أف أشجار النخيؿ في 81,5) كأظيرت نتائج الدراسة أف
أفادكا أف أشجار النخيؿ في مزارعيـ  %( منيـ18,5بينما ) مزارعيـ أيصيبت باآلفات المختمفة،

 لـ تيصب باآلفات.

%( مف 66,5) في أشجار النخيؿ أظيرت الدراسة أف ضرركال عف مدل قكة اإلصابةك 
%( كانت إصابتيا 28,5األشجار التي تعرضت لئلصابة كانت إصابتيا ضعيفة، كأف )

 %( كانت اصابتيا قكية ككبيرة.5متكسطة، كأف )
 

 :أنواع المكافحة الُمتبعة وميزاتيا وعيوبيا - ثانياً 
إلى تقميؿ خسائر اآلفات لئلنساف كممتمكاتو طرؽ مكافحة اآلفات ىي العمميات التي تؤدم 

كذلؾ بالحد مف انتشارىا كتكاثرىا، كقد تزداد الخسائر في بعض مزارع النخيؿ إذا لـ يتخذ المزارع 
. كلممكافحة انكاع  كطرؽ مختمفة منيا االحتياطات كالتدابير البلزمة لممكافحة في الكقت المناسب

 :التالي

 :Mechanical Control المكافحة الميكانيكية - 1

كىي تعٌد مف طرؽ المكافحة السيمة كالقميمة التكاليؼ، كتساعد في المحافظة عمى البيئة. 
كتشمؿ أنشطة عديدة تتراكح بيف إزالة كحرؽ كدفف أشجار النخيؿ، كما كتشمؿ استخداـ مصائد 

 الفرمكنات.
 :المصائد الفرمونية الجاذبة -أ

ة مف أفضؿ طرؽ المكافحة لبعض مف الحشرات أىميا تعتبر المصائد الفرمكنية الغذائي
 المكسمي النشاطكقياس  ستكشاؼلبلحشرة سكسة النخيؿ الحمراء، كفي األصؿ ىي مصائد 
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 الكثيؼ االصطيادككصؼ مدل انتشار اآلفة في المنطقة المكضكعة فييا، كما ليا ميزة  لآلفة

 .الكيمياكية المبيدات كاستخداـ استعماؿالتقميؿ مف ك  اآلفة تعداد لخفض

ىناؾ عدة تصاميـ لممصيدة كلكف أغمبيا تأخذ الفكرة نفسيا،  :المصيدة ةتركيبأما عف 
كالمصيدة المستعممة في منطقة الدراسة عبارة عف جردؿ صغير مصنكع مف الببلستيؾ يكضع 

 ( لتر، ذات سطح خشف مف الخارج كي يتـ زحؼ الحشرة عمييا، ثـ تكجد3عمى األرض بسعة )
بيا عدة فتحات جانبية مف األعمى تسمح بمركر الحشرة إلى الداخؿ بفعؿ تأثير الفرمكف الجاذب 
كمف ثـ تسقط في المحمكؿ المكجكد داخؿ الجردؿ الكبير كيتـ اصطيادىا كال تستطيع الخركج 

 نكنانكؿ (. كتحتاج 5 –ميثايؿ  4فتمكت بتأثير المركب الكيماكم الذم يعطي ما يقارب ) 
 .( يكـ30) كؿ مرةبانتظاـ بمعدؿ  بداخميا الفرمكف تبديؿ يتـ حيث دكرية، لصيانة المصيدة

 :مميزات استخدام المصائد الفرمونية 
 .فعالة في صيد الحشرات كخاصة آفة سكسة النخيؿ الحمراء الخطيرة -1
 .رخص ثمنيا نكعان ما مقارنة بالمكافحة الكيمياكية -2
 .أك تدريب أك كجكد الفنييف بشكؿ دائـيحتاج كضعيا تقنيات عالية  ال  -3
تستخدـ المصائد عمى مدار العاـ، كال يتأثر استخداميا، بأم مف الظركؼ البيئية، أك  -4

 استخداـ المبيدات األخرل.
يشير صيد كتسجيؿ أعداد كبيرة مف الحشرات في منطقة معينة إلى كجكد اإلصابة، ككمما  -5

 .دلت عمى شدة االصابة ةزادت األعداد المصطاد
 .تحديد فترات نشاط الحشرة خبلؿ األشير المختمفة مف السنة -6
ال تؤثر عمى األعداء الحيكية المتكاجدة في البيئة، أك تمؾ التي تطمؽ ضمف عمميات  -7

 .المكافحة الحيكية لآلفات
نيا، تسبب أية أضرار عمى األشخاص الذيف يستعممك  ال يسبب استخداميا تمكثان لمبيئة، كال -8

 .كال عمى الحيكاف أك النباتات
 :عيوب ىذه الطريقة

تكمفة كؿ مصيدة حكالى  اجماليأنيا تحتاج إلى تجديد المكاد الفكرمكنية كؿ فترة كتبمغ 
 (1)( دكالر سنكيا.100)

                                                 

 .11/6/2015 :، مقابمة بتاريخلكقاية النبات كالحجر الزراعيمدير عاـ االدارة العامة ثابت،  1))



 

136 

ـ  حيث تـ تكزيع 1999كتـ إدخاؿ طريقة المصائد أكؿ مرة في منطقة الدراسة عاـ 
( مف المصائد بيف الحدكد المصرية كرفح الفمسطينية، كعمى مدار خمس سنكات لـ 20عدد )

 (1)تسجؿ أم حالة لئلصابة في ذلؾ الكقت. 

كحده تـ ـ 2015لكف بعد ذلؾ دخمت اآلفة إلى المنطقة كاشتدت اإلصابة، كفي عاـ 
( مصيدة عمى جميع المحافظات، إال أف عدد المصائد البلزمة لتغطية 1200تكزيع أكثر مف )

حاجة المحافظات أكبر مف األعداد التي تـ تكزيعيا كىذه اإلشكالية ال تساعد في الحد مف ىذه 
 االفة الخطيرة كتبقي اآلفة مستمرة في تدمير شجرة النخيؿ.

االستغبلؿ األمثؿ ليا بحيث يتـ تكزيعيا عمى الحدكد  كيتـ تكزيع المصائد كفؽ نظـ
كـ(، كيتـ تغير 2.5تقريبان أك لكؿ ) ( نخمة50الخارجية لممزارع، كذلؾ بمعدؿ مصيدة لكؿ )

 الحشرات كتصنيؼ جنس كعد جمع يتـك  الجكية، لمظركؼ تبعان  تقريبان  ( يكمان 45الفرمكف كؿ )
 (2)الفرمكف. تغيير مكعد كؿ ةالمصطاد

 المكافحة األلية: -ب  

الشديدة كالتي  كتستخدـ ىذه الطريقة عند مكت أشجار النخيؿ أك عند اإلصابات
 السبب مناسبة، كليذا بطريقة األشجار ىذه إزالة الضركرم مف عندىا يككفيصعب عبلجيا، 

كذلؾ لمتخمص مف األطكار المختمفة مف  صغيرة قطع إلى تقطع أف فإف ىذه األشجار يجب
المبيدات مثؿ "الدرزباف" كأف يضاؼ الييا مكاد  بأحد تعالج ثـ بداخؿ جذع النخمةالسكسة 

، حيث أف حرؽ جذع النخمة حرقيا يتـ ثـ ( كمفسـ مبيد لكؿ لتر3بتركلية )سكالر( بمعدؿ )
بدكف تقطيعيا ال يككف مجديان حيث أف أطكار اآلفة المكجكدة داخؿ الجذع ال تتأثر بالحرؽ 

 كماؿ دكرة حياتيا كمف ثـ الخركج كالطيراف كاعادة اصابة أشجار جديدة.الخارجي كيمكنيا إ

كيفضؿ بعدىا حفر حفرة بعمؽ حكالي ثبلثة أمتار كمف ثـ دفنيا ليتـ التأكد مف القضاء 
 عمى اآلفة.

  :عيوب ىذه الطريقة

 أنيا مكمفة ماديان كتحتاج الى أدكات ميكانيكية ثقيمة كجيكد مؤسساتية.

 

                                                 

 (.5حماده، سكسة النخيؿ الحمراء ) (1)
 .11/6/2012 :، مقابمة بتاريخالككيؿ المساعد لممصادر الطبيعية بكزارة الزراعةبخيت،   (2)
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 :الكيميائية المكافحة - 2

كىي الكسيمة التي تستخدـ فييا المكاد الكيمياكية في المكافحة بغرض قتؿ أك تقميؿ 
 أضرار اآلفات كاألمراض التي تصيب أشجار النخيؿ كثماره.

 كتعتبر المكافحة الكيميائية لآلفات كسيمة فعالة في حالة التكاثر المفاجئ لمحشرات
بطرؽ متعددة كبصكر متنكعة تختمؼ باختبلؼ نكع اآلفة كتتـ المكافحة الكيمياكية . كاآلفات

المراد مكافحتيا كنكع المبيد المستخدـ كمدل تفشي اآلفة، مما يحدد طريقة كآلية الرش 
 .كالمكافحة

 العبلجية: الكقائية كالطريقة الكيميائية، الطريقة المكافحة مف طريقتاف كىناؾ

لمبيدات الكيمياكية قبؿ كقكع اإلصابة فالطريقة الكقائية تككف برش أشجار النخيؿ با
، كيفضؿ ك عمى الساؽ أك عمى القمةلتجنب كقكع األضرار، كيمكف رش المبيدات عمى الجذكر أ

الرش قبؿ مكسـ ظيكر اآلفات كاألمراض كبعد التكريب؛ كما يفضؿ الرش كؿ ثبلثة أك أربع 
مقاكمة الحشرات ليذه شيكر كينصح بتجنب تكرار استخداـ نفس المبيد كذلؾ لتجنب تطكر 

 المبيدات. 

أما الطرؽ العبلجية فتأخذ عدة أشكاؿ، إما بالرش المباشر بأحد المبيدات الحشرية 
أقراص المناسبة لممرض كاآلفة، أك بمؼ جذع النخمة بطبقة مف النيمكف ككضع بداخمو بعض 

 "  لدخكؿ في التجاكيؼفعالة لقدرة الغاز عمى ا الخاصة بمكافحة الحشرات كىي"فكسفيد األلمنيـك
الصعب الكصكؿ الييا، أك بحقف جذع النخؿ بأحد المبيدات مف خبلؿ أجيزة الضغط الخاصة 
)جياز الحقف(، كاستخداـ طريقة الحقف بالمبيد في جذع النخمة أفضؿ مف الرش أك كضعو في 

 .ماء السقي، حيث تككف النتيجة أسرع كأكفر
 :مميزات ىذه الطريقة -أ

 أف مف الرغـ عمىك   .المبيدات بسيكلة االستعماؿ، كسرعة في التأثيرتتميز ىذه 
يعطى نتائج  التربة تعقيـ أك األكراؽ رش أك الحقف طريؽ عف سكاءن  الكيمياكية المبيدات استعماؿ

 جيدة إال أف ىذه الطريقة ال تخمك مف العيكب.
 :عيوب ىذه الطريقة -ب

ضرار جانبية، فعند االستخداـ غير المنظـ بعض األالمبيدات الكيمياكية  الستخداـ
كالمكثؼ قد ينتج عنو أضرار مثؿ ظيكر سبلالت مف الحشرات مقاكمة لممبيدات أك حدكث 
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تسمـ لمحشرات المفيدة كالنحؿ أك مكت األعداء الطبيعية لآلفات الضارة فيحدث اختبلؿ بيف 
ات، كما قد ينتج عنو بعض اآلفة كأعدائيا مف المفترسات الطبيعية فيزيد مف مشاكؿ اآلف

األضرار الصحية لئلنساف كالحيكاف أك تضرر لبعض أجزاء النخمة، كما أف أجيزة الضغط 
المستخدمة في حقف جذع النخمة قد تسبب مكت أشجار النخيؿ كخاصة إذا كانت األشجار 

جذع صغيرة كتـ حقنيا بكميات كبيرة حيث الحقف بطريقة خاطئة يعمؿ عمى تمزيؽ األلياؼ في 
 .النخمة، باإلضافة إلى ذلؾ فأسعار المبيدات مرتفعة

كأٌما عف األلية المستخدمة في عممية المكافحة الكيمياكية لآلفات كالحشرات، فأظيرت 
%( مف المزارعيف 31,5الدراسة تنكع الطرؽ في المكافحة الكيمياكية كتعددىا، حيث أف )

%( مف المزارعيف 14ت فقط، كأف نحك)يستخدمكف طريقة المكافحة عف طريؽ الرش بالمبيدا
%( يقكمكف 11,5يقكمكف بعممية المكافحة بطريقة حقف جذع النخمة بالمبيد فقط، كأف نحك)

%( مف المزارعيف يستخدمكف 17,5فقط، كأف نحك ) الفكسفيدية بالعممية عف طريؽ األقراص
ل، كما أظيرت الدراسة %( يقكمكف بالعممية بطرؽ أخر 3اآليات كالطرؽ السابقة معان، كأف نحك)

%( مف المزارعيف 12,5أف بعض المزارعيف يجمعكف بيف طريقتيف لممكافحة حيث أف )
%( استخدمكا طريقة األقراص كحقف الجذع، كأف 6,5استخدمكا طريقتي األقراص كالرش، كأف )

 %( استخدمكا طريقة الرش كحقف الجذع.3,5)

 
 .الكيمياويةاآللية المستخدمة في المكافحة  :(4-5شكل )

 المصدر: اعتمادان عمى نتائج استبياف الدراسة 
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العبلقة بيف درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف اآللية المستخدمة في مكافحة  كلمعرفة
تـ طرح فرضيتيف، كالختبار صحة الفرضية تـ  اآلفات مف ناحية استخداـ المكافحة الكيماكية.

 الختبار:(، (Chi-square test" "كاماستخداـ مربع 
فرضية العدـ / ال تكجد عبلقة بيف درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف االلية المستخدمة في      

 مكافحة اآلفات.
الفرضية البديمة/ تكجد عبلقة بيف درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف االلية المستخدمة في      

 مكافحة اآلفات.
كىي أقؿ مف  0,000داللة كمستكل  54,8 تساكم بما أف قيمة اختبار مربع "كام"النتيجة/ 
كبذلؾ نرفض فرضية العدـ كنقبؿ الفرضية البديمة القائمة: بكجكد عبلقة بيف درجة كعي  0,05

 مزارعيف النخيؿ كبيف االلية المستخدمة في مكافحة اآلفات، كىذا يدلؿ عمى كجكد كعي.
 

 خدام المكافحة الكيماويةااللية المستخدمة في مكافحة اآلفات من ناحية است( 4-5جدول )

 االلية المستخدمة في مكافحة اآلفات مف ناحية استخداـ المكافحة الكيماكية
 المتكسط العاـ حقف الجزع رش أخرل األقراص مختمط آلية المكافحة

المتكسط الحسابي 
 لدرجات الكعي

67.8 62.0 65.2 57.6 60.8  61.9 % 

 

، حيث نجد أف أعمى في عممية مكافحة اآلفات المزارعيفنستنتج أف ىناؾ درجة كعي لدل 
لية مكافحة اآلفات، آمتكسط حسابي لمذيف يستخدمكف أكثر مف طريقة "المختمط" في عممية ك 

بينما نجد أقؿ متكسط حسابي كاف لمذيف يستخدمكف طريقة "الرش" حيث اف ليذه الطريقة عيكب 
ررىا عمى بعض الحشرات المفيدة كضرىا مف حيث ضررىا عمى األنساف كبعض الحيكانات كض

 .معيا تأقممتمف حيث تطكر مناعة اآلفات التي 
 

  :)القانونية( المكافحة التشريعية - 3

المنتكجات الزراعية كىي القكانيف التي تسنيا السيمطات الميختصة بغرض منع دخكؿ 
جنبية إلى البيئة الكطنية خكفان مف أف تككف ىذه المنتجات مصابة باآلفات، كما كتمنع انتقاليا األ

مف منطقة إلى أخرل في نفس البمد، كذلؾ مف خبلؿ إجراءات الحجر الزراعي، لكي تتمكف مف 
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السيطرة عمى اآلفات التي انتشرت أك استقرت بالفعؿ في مناطؽ محددة لمنع انتشارىا كتجنب 
 ارىا. أضر 

الحجر الزراعي ك  كتعتمد المكافحة التشريعية عمى خطكات كقائية فمثبلن مف أكجو المنع
منع دخكؿ الفسائؿ مف مصر، كما كمنع تنقميا بيف المحافظات إال بشيادة زراعية تفيد خمكىا 

 .مف اآلفات

 كأما عف األسمكب المتبع في عممية المكافحة لآلفات كالحشرات فأظيرت الدراسة أف
 يعتمدكف %( منيـ8,5كأف ) المكافحة الكيمياكية فقط، عمى %( مف المزارعيف يعتمدكف73,5)

المكافحة عف  عمى يعتمدكف % ( منيـ16,5، كأف )المكافحة عف طريؽ المصائد فقط عمى
أسمكب آخر لممكافحة،  % (  يعتمدكف0,5كأف ) المكافحة الكيمياكية معاي، طريؽ المصائد كعمى

 .يقكـ بعممية المكافحة ميعمميف ذلؾ بأنيا مكمفة% ( ال 1كأف )

 
 .األسموب واإلجراءات المتبعة في عممية المكافحة :(4-6شكل )

 الدراسة الميدانية.المصدر: اعتمادان عمى نتائج 
كأما عف كقت إجراء عممية المكافحة لآلفات كالحشرات، فأظيرت نتائج الدراسة أف أكثر 

، %( يقمكف بعممية المكافحة قبؿ اإلصابة ) كإجراء كقائي(63نحك)مف نصؼ المزارعيف أم 
يقمكف بعممية المكافحة قبؿ %( 16كأف )يقمكف بعممية المكافحة بعد اإلصابة، %( 21كأف )

 بعدىا.ك  اإلصابة
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كىذا مؤشر عمى أىمية ىذه العممية الضركرية، كىي مف إحدل العمميات التي تقمؿ 
 ائدة االقتصادية.اإلصابة كبالتالي زيادة الف

 العبلقة بيف درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف نكعية اإلجراءات المتخذة فيلمعرفة ك 
تـ طرح  . مف حيث ككنيا "كماكية أك مصائد أك اجراءات أخرل".مكافحة اآلفات عممية

 (، الختبار:(Chi-square test" "كامفرضيتيف. كالختبار صحة الفرضية تـ استخداـ مربع 
العدـ/ ال تكجد عبلقة بيف درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف نكعية اإلجراءات المتخذة فرضية 

 في مكافحة اآلفات.
الفرضية البديمة/ تكجد عبلقة بيف درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف نكعية اإلجراءات المتخذة 

 في مكافحة اآلفات.
كىي أقؿ مف  0,000داللة كمستكل  60,7 تساكم ف قيمة اختبار مربع "كام"أبما النتيجة/ 
كبذلؾ نرفض فرضية العدـ كنقبؿ الفرضية البديمة القائمة: بكجكد عبلقة بيف درجة كعي  0,05

مزارعيف النخيؿ كبيف نكعية اإلجراءات المتخذة في مكافحة اآلفات، كىذا يدلؿ عمى كجكد كعي 
 لدل مزارعيف النخيؿ.

 
كبيف كقت اجراء المكافحة اآلفات. أم العبلقة بيف درجة كعي مزارعي النخيؿ  كلمعرفة

. تـ طرح قبؿ االصابة باآلفات كإجراء كقائي أـ بعد االصابة "متي تقـك بعممية الرش"
 (، الختبار:(Chi-square test" فرضيتيف. كالختبار صحة الفرضية تـ استخداـ مربع "كام

 اجراء المكافحة اآلفات. فرضية العدـ/ ال تكجد عبلقة درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف كقت    
 الفرضية البديمة/ تكجد عبلقة درجة كعي مزارعي النخيؿ كبيف كقت اجراء المكافحة اآلفات.   

كىي أقؿ مف  0,004داللة كمستكل  24,2 تساكم "ف قيمة اختبار مربع "كامأبما النتيجة/ 
عبلقة بيف درجة كعي كبذلؾ نرفض فرضية العدـ كنقبؿ الفرضية البديمة القائمة: بكجكد  0,05

 .لدل المزارعيف مزارعيف النخيؿ كقت اجراء المكافحة اآلفات، كىذا يدلؿ عمى كجكد كعي
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  :المبحث الثاني
  النخيل منتجات صناعة تواجو التي والمعوقات المشاكل 

تعاني المنتجات الزراعية الفمسطينية بشكؿ عاـ، كمنتجات النخيؿ بشكؿ خاص مف 
لمنيكض بقطاع النخيؿ الميـ،  تحكؿ دكف كصكليا إلى المستكل المطمكب كمعكقاتمشاكؿ 

 كمف ىذه المعكقات كالمشاكؿ ما يمي:

 :مشاكل تسويقية  -واًل أ

ف أىـ ضعؼ الخدمات التسكيقية، مشاكؿ ك  تعاني منتجات النخيؿ بشكؿ خاص مف كا 
نكاع تقميدية ال تتمتع بقدرة المعكقات التي تكاجو قطاع النخيؿ في محافظات غزة ىي إنتاج أ

تنافسية في األسكاؽ المحمية كالخارجية مما ينعكس سمبان عمى دخؿ المزارعيف كمدل اىتمامو 
 بمنتجة مف أشجار النخيؿ.

 مف بالمائة %(90) كأف البمح ثمار مف طف الؼآ (8) قرابة محافظات غزة كتنتج
في األعكاـ القادمة،  اإلنتاج كمية تزداد أف المتكقع كمف "الحياني"، صنؼ مف المنتجة الثمار

 كفؽ الدراسة ككفؽ تقديرات كزارة الزراعة الفمسطينية.

كيرجع انخفاض الطمب عمى ثمار البمح إلى طبيعة النمط االستيبلكي لممجتمع 
عادية ليا العديد مف البدائؿ الغذائية  ةىذا النكع مف الفاكية سمعييعتبر الفمسطيني، إذ 

 .االستيبلكية رغـ قيمتو الغذائية الكبيرة

در في محافظات غزة قٌ كيعد استيبلؾ الفرد مف ثمار النخيؿ منخفض نسبيان، حيث يي 
  (1). لمفرد الكاحد سنكيان  كجـ( 0,6حكالي )ب

المستيمؾ  كيتـ تسكيؽ كعرض المحصكؿ )البمح كالرطب( بطرؽ تقميدية ال تستيكم
كيتعرض المحصكؿ لمتمؼ كاألضرار، كتنحصر طرؽ بيع كتسكيؽ المحصكؿ في منطقة الدراسة 

 :كالتالي

بيع المحصكؿ كالثمار كىك مازاؿ أخضر عمى األشجار عف طريؽ تجار الجممة بما يعرؼ  -أ 
)بالضماف( حيث يتـ تقدير حمؿ النخمة مف الثمار كتكقع أسعاره ىذا المكسـ ككفؽ ىذيف 

 المعياريف يتـ البيع كالشراء.

                                                 

 (.18التصدير) كاؽ المحمية كاسكاؽالجعفرم، الفي، القدرة التنافسية لمتمكر الفمسطينية في االس (1)
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 جني المحصكؿ كبيعو إلى تجار الجممة عف طريؽ الكسطاء )تجار النقؿ(. -ب 

  .البيع مباشرة إلى المستيمؾ أك محبلت الفكاكو -ج 

كأما عف كيفية بيع ثمار النخيؿ، فأظيرت نتائج الدراسة أف أكثر مف نصؼ المزارعيف 
، كأف لتجار النقؿ "الكسطاء" عمى أرض المزرعة %( يقكمكف بعممية البيع72,5أم نحك)

يقكمكف بعممية البيع بأنفسيـ %( 15,5كأف ) يقكمكف بعممية البيع عف طريؽ الضماف،%( 12)
 .النخيؿ لمزارعيلممستيمؾ أك محبلت الفكاكو. كاألسمكبيف األكليف يقمبلف النسبة الربحية 

التسكيؽ الزراعي بيذا العامؿ، فإنتاج كيمتاز إنتاج النخيؿ بالمكسمية حيث يتأثر  
محصكؿ النخيؿ يتـ لمرة كاحدة في العاـ كبدفعة كاحدة، حيث أف مكسمية اإلنتاج تؤدم إلى 

العرض كالطمب عمى منتجات النخيؿ، مما يسبب تدني في أسعار المنتجات  عدـ التكازف بيف
اصيؿ الزراعية، كتزكيد السكؽ في السكؽ، كليذا فإف التخزيف يمعب دكران ميمان في تسكيؽ المح

 .بالكميات المناسبة مف المنتكجات المختمفة عمى مدار السنة

إف مكسـ البمح األحمر غزير، كرغـ ذلؾ فإف اإلقباؿ عميو مف قبؿ المكاطنيف ضعيؼ 
لمغاية، كيعاني مف صعكبة في التسكيؽ مما يؤدم إلى تكدسو لدل مزارعيو بكميات كبيرة تباع 

كما أنو يعاني مف عزكؼ التجار عف شرائو ألنو  .زىيدة ال تحقؽ ربحان كفيران ىا بأسعار دبع
عممان أف تكمفة تخزيف كتبريد الطف الكاحد مف  يحتاج إلى تخزيف في ثبلجات كبيرة ليصبح ريطبان.

 .( شيكؿ200البمح لمدة شير يبمغ )

غ ضعؼ ربح النخيؿ في الضفة الغربية يبم ثمارربح تسكيؽ ك ف عائد أعمى الرغـ مف 
ف ارتفاع أال إيخفؼ مف الكميات المعركضة في المحافظات، كأيضان في محافظات غزة  كتسكيقو
خبلؿ تكمفة جنيو ، كذلؾ مف هضعاؼ سعر أ ةفي الضفة يكمؼ حكالي خمس تسكيقوتكاليؼ 

عادة ا  ك  ،بردة، كرسكـ المعبرفي سيارات مي  وفي كراتيف خاصة كتكاليؼ نقم كشرائو كثـ تعبئتو
المرحمة  ىذهتكمفة الكيمك الكاحد مف البمح خبلؿ  صؿتل، لحيف بيعو خرل في الضفةأمرة  تبريده
 (1)شيكؿ لمكيمك الكاحد. (7)باع بعده بمبمغ ليي  ،يكؿش( 6-5مف)

الزراعية، كالبيع المربح  العممية في األساسية العناصر منتجات أحد أىـال تسكيؽ يعتبر
مر المنتج الجني عندما يككف المعركض قميؿ كقبؿ أف يغمف ثمار البمح يككف في بدايات 

 .األسكاؽ بكمية كبيرة

                                                 

 ـ.1/2/2016بتاريخ:  مقابمة، ( االسطؿ، رئيس مجمس ادارة جمعية خانيكنس الزراعية1)
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كعادة ما تباع ثمار النخيؿ إما رطب أك بمح، كتكضح نتائج الدراسة أف ىاتيف 
( مف المحصكؿ يباع في % 64,5الصكرتيف تتكاجد بنسب متباينة حيث تكضح النتائج أف نحك)

%( يباع بالصكرتيف معان. 20ي صكرة بمح، كنحك )%( منيا يباع ف15كأف نحك)رطب،  صكرة
كىذا مؤشر عمى ضعؼ اإلقباؿ عمى شراء البمح كارتفاع الشراء عمى الرطب، كيبمغ سعر 
الرطب عند البيع ضعؼ سعر البمح كلكنو يككف أكثر تكمفة كذلؾ مف خبلؿ عدد مرات  تسمؽ 

 .النخمة لجنيو
 فيما يمي:ل التسويقية لمنتج النخيل والمشاكويمكـن تمخـيص أىـم تمـك المعوقـات 

 .زيادة المعركض مف ثمار النخيؿ مع قمة الطمب -5

 .انخفاض الطمب عمى ثمار النخيؿ نتيجة تكافر بدائؿ مف الفاكية األخرل كالتي تنافسو -0

 .كاعتماد الطرؽ التقميديةالطرؽ التسكيقية الحديثة ضعؼ  -9

 .عدـ تكافر التخزيف المناسب إلى حيف تسكيؽ الثمار -8

 .انخفاض األسعار رغـ ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج نسبيان  -1

منافسة البمح األصفر كالتمكر المستكردة ذات الجكدة العالية لممنتج المحمي مف البمح  -0
 كالرطب.

 .عدـ تكفر صناعات تحكيمية تعتمد عمى الثمار كمادة أكلية -7

ف نصؼ كأما عف تكمفة زراعة كرعاية أشجار النخيؿ، فأظيرت نتائج الدراسة أ
، كأف %(  مف المزارعيف أفادكا أف زراعة أشجار النخيؿ متكسطة التكمفة51المزارعيف أم نحك)

أنيا غير مكمفة. كالمتحكـ في ىذه النسب %( أفادكا 10,5كأف )أفادكا أنيا مكمفة، %( 38,5)
عدة أمكر منيا نسبة العائد الربحي مف المنتج مقابؿ التكمفة العالية، كأيضان  االستبانةمف خبلؿ 

مدل اإلصابة باآلفات كنسبة الضرر مقابؿ تكمفة المكافحة، كأيضان كمية التكمفة لمرعاية الحقمية 
 .مف حيث التسميد كالرم

 :معوقات التصنيع وغياب التكامل الزراعي  الصناعي -ثانيًا 
ى ثمار النخيؿ باالستقرار النسبي كذلؾ كفقان لمبيانات المتكفرة حكؿ يمتاز الطمب عم

 كجـ( 4,2استيبلؾ األسرة الفمسطينية لثمار النخيؿ. فيبمغ معدؿ االستيبلؾ السنكم لؤلسرة )
حيث أف الزيادة  سنكيا. بينما تتزايد كمية إنتاج الثمار سنة كراء أخرل كفؽ بيانات كزارة الزراعة
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 %( منيا إلى االستيبلؾ0,5%(، يذىب ما نسبتو )5نتاج ستككف بنسبة )السنكية في اإل
  (1).%( سيككف عمى شكؿ فائض يحتاج إلى تصريؼ عبر القطاع الصناعي كغيره4.5)ك

كيعد تصنيع ثمار النخيؿ مف األعماؿ اليامة التي ترفع مف قيمتو االقتصادية كتزيد مف 
التسكيقية، كما كتعمؿ مكازنة بيف المعركض كالمطمكب العائد الربحي لممحصكؿ كرفع كفاءتو 

فبل يحصؿ فائض. كبالتالي يحقؽ الفائدة لكؿو مف ميزارعي النخيؿ كالمينىتىج كالمستيمؾ كالميٌصنع، 
 كما كيعمؿ عمى تكفر الثمار لفترات أطكؿ مف مكسميا الطبيعي.

ر منيا عدـ تكفر كمف إحدل أسباب محدكدية إقامة مثؿ تمؾ المصانع يرجع لعدة أمك 
الحافز لمقطاع الخاص لبلستثمار في مثؿ تمؾ الصناعات نظران الرتفاع تكمفة اإلنتاج المحمي 

  .في السكؽ كالذم يقابمو انخفاض سعر المنتج المستكرد كبجكدة أفضؿ
 وأىم المشاكل والمعوقات:

 .عدـ كجكد مصانع كبيرة الستيعاب الفائض مف الثمار -5

 .التحكيمية التي تعتمد عمى الثمار كمادة أكليةضعؼ الصناعات  -0

النقص في إعداد الثبلجات الكبيرة لتخزيف الفائض مف اإلنتاج في أكقات الحصاد مما  -9
عركض في االسكاؽ بشكؿ أكبر مف المطمكب لبلستيبلؾ، كبالتالي ميؤدم إلى زيادة ال

 .تدني في األسعار كخسائر عمى المزارعيف

 لمخمفات النخيؿ. ضعؼ المصانع التحكيمية -8

 .كالتعبئةعدـ استخداـ اآلالت الميكانيكية الحديثة في تمقيح كجمع الثمار كالفرز  -1
 

 :السياسية بالتطورات مرتبطة ومعوقات مشاكل  -ثالثًا 

عمى المعابر كعدـ السماح بنقؿ منتجات النخيؿ إلى التسكيؽ  (اإلسرائيمية)السيطرة 
خارج فمسطيف أك إلى الضفة الغربية، كخضكع المنتكجات الزراعية لمقكانيف كاإلجراءات األمنية 

مما يسبب في تدني جكدتيا كتمفيا أحيانا كعدـ دخكليا عمى المعابر المشددة  (اإلسرائيمية)
رجاعيا أحيانان أخرل، مما  يؤدم إلى خسائر اقتصادية كبيرة، فتككف سببان في عزكؼ التجار كا 

 .عف المخاطرة بتصدير منتجاتيـ إلى األسكاؽ الخارجية
 

                                                 

 .15/12/2015، مكقع كزارة الزراعة الفمسطينية، تاريخ:كاقع النخيؿ في غزة عمؿ عف كرقة ،الجيار (1)
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كما ىناؾ أضراران مباشرة عمى أشجار النخيؿ نتيجة لعمميات التدمير كالتجريؼ كذلؾ 
يث قدرت ( نخمة ح79809فقد تـ تدمير حكالي ) ـ2008كلغاية عاـ  ـ2000لمفترة مف عاـ 

( نخمة 728كما تـ تدمير كخسارة حكالي )  (1)( دكنـ.5322المساحة اإلجمالية لمنخيؿ بحكالي )
 (2)ـ كحدىا.2014في حرب عاـ 

%( مف 20أما عف مدل تناقص أعداد أشجار النخيؿ فأظيرت نتائج الدراسة أف )
ممارسات أشجار النخيؿ التي تناقصت كماتت في عينة الدراسة كانت بسبب كًنتاج ال

 .النخيؿمف حركب كتجريؼ مباشر ألشجار  (اإلسرائيمية)

 المشاكؿ السياسية لمنتج النخيؿ فيما يمي:ػف تمخػيص أىػـ تمػؾ المعكقػات ك كيمك

لمنتجات بمح محافظات غزة  مف التصدير إلى األسكاؽ الخارجية سكاء إلى  (اسرائيؿ)منع  .1
 الضفة أك األردف.

 زات الجكدة العالية لممنتج المحمي. (اإلسرائيمية)منافسة المنتجات  .2

 .تجريؼ العديد مف أشجار النخيؿ كخاصة في المناطؽ الحدكدية .3

عمى منتجات النخيؿ تككف عمى حساب الربح مما كالشركط فرض العديد مف الضرائب  .4
 يقمؿ العائد الربحي لممزارع كالتاجر.

اليـك مما يعيؽ عممية حفظ كتخزيف  استمرار انقطاع التيار الكيربائي لعدة ساعات في .5
 .الثمار في الثبلجات

 معوقات ومشاكل اخرى: -رابعاً 
"ازالة  القطكؼ تيكيةك  ةكالتدالي كالتقميـتمقيح المف حيث الفنية خدمة النخمة  ةارتفاع تكمف  -1

، باإلضافة إلى الخدمة الحقمية مف تسميد كرم كمكافحة، حيث تقدر كجني البمح "الخامج
  .( شيكؿ70حكالي )بالتكمفة 

باألعداد الكافية إلنشاء مزارع جديػده، إضافة إلى  دـ تكفر الفسائؿ مف األصناؼ الممتازةع -2
 .ارتفاع أثماف تمؾ الفسائؿ

                                                 

ـ إلى 2000األقصى مف عاـ ( مكقع كزارة الزراعة الفمسطينية، تقرير الخسائر كاألضرار خبلؿ انتفاضة 1)
 .1/12/2015ـ، تاريخ/2008

السمطة الفمسطينية _ كزارة الزراعة، اإلدارة العامة لمتخطيط كالسياسات، تكثيؽ األضرار التي أصابت  (2)
 (.9)  2014القطاع الزراعي في العدكاف الصييكني  



 

147 

، ما كخاصة سكسة النخيؿ الحمراء تعرض النخيؿ لئلصابة بالكثير مف الحشرات كاآلفات  -3
 سبب أضراران بالغة ليا.

المستيمكة مف أسمدة صناعية كعضكية كمبيدات إلزالة األعشاب ارتفاع أسعار المكاد  -4
 كمكافحة الحشرات.

قمة المختبرات المتخصصة في إكثار النخيؿ بكاسطة تقنية زراعة األنسجة كضعؼ   -5
 .امكانياتيا

 .مسنو كبالتالي زاد ارتفاعيا كزادت أعباؤىا أشجاران  أصبحت أنيا بحيث كبر عمر األشجار  -6

 التمكيؿ المالي كالدعـ الزراعي لقطاع النخيؿ.غياب مصادر   -7

نتاج النخيؿاستثمار ك بطء دكرة رأس الماؿ في   -8  .ا 

تفتت الممكيات الزراعية، كزحؼ العمراف عمى حيازات النخيؿ كبالتالي مكت كاىماؿ العديد   -9
 مف اشجار النخيؿ.
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 الفصل ُممخص
 

المشكبلت التي تكاجو زراعة النخيؿ في محافظات  عمىالتعرؼ إلى ىذا الفصؿ  ىدؼ
غزة، فتـ التحدث عف أىـ األمراض الفطرية كاآلفات كالحشرات التي تصيب أشجار النخيؿ 

حيث قيدرت اضرارىا  كثماره في محافظات غزة، ككاف أخطر ىذه اآلفات سكسة النخيؿ الحمراء
 %.35المتصاعدة عمى أشجار النخيؿ بحكالي 

كما تـ التحدث عف أنكاع المكافحة الميتبعة كميزات كؿ نكع كعيكبو، كمف ىذه األنكاع  
 .)القانكنية(المكافحة الميكانيكية، كالمكافحة التشريعيةك ، الكيميائية المكافحة

النخيؿ كالتي  منتجات صناعة تكاجو التي كالمعكقات المشاكؿكما تـ التحدث عف 
لمنيكض بقطاع النخيؿ، كمف ىذه المشاكؿ  المطمكبتحكؿ دكف كصكليا إلى المستكل 
كمعكقات التصنيع كغياب التكامؿ الزراعي الصناعي،  ،كالمعكقات: ضعؼ الخدمات التسكيقية

السياسية عمى المعابر كعدـ السماح بنقؿ منتجات النخيؿ  بالتطكرات مرتبطة كمعكقات كمشاكؿ
 .أخرل فنيةمعكقات كمشاكؿ  باإلضافة إلى، إلى التسكيؽ خارج فمسطيف أك إلى الضفة الغربية
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 :خامسالفصل ال
زراعة النخيل في  تنمية   

 محافظات غزة
 

 المبحث األول/ األساليب المقترحة لمنيوض بمحصول البمح 
 اكالن: النيكض بأشجار النخيؿ.

 ثانيان: النيكض باإلنتاج.
 : النيكض بتصنيع الثمار.ثالثان 

 الداخمي لمثمار. رابعان: تحسيف التسكيؽ
 

 المبحث الثاني / تحقيق التكامل واالنسجام بين األمن الغذائي واألمن المائي
 .اكالن: الرم بالمياه المعالجة

 ثانيان: استخداـ الطرؽ الحديثة في الرم.
 

مكانيات تطويرىا  المبحث الثالث / الصناعات القائمة عمى منتجات النخيل وا 
 كالن: الصناعات الغذائية.أ

 ثانيان: إنتاج األعبلؼ
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 الفصل الخامس:
 زراعة النخيل في محافظات غزة تنمية

جؿ تحسيف ظركؼ قطاع النخيؿ بأكممو أنية التي يجب القياـ بيا مف آلمكر األكىي ا
منيكض مقترحات ليف بيذا القطاع، كتتضمف يفي المستقبؿ، كفؽ خطة شاممة كمتكاممة مف المعن

 تحسيف مدخبلتو.ككؿ مف خبلؿ باإلنتاج 
 

 :المبحث األول
 األساليب المقترحة لمنيوض بمحصول البمح  

 اواًل: النيوض بأشجار النخيل.
تيعد شجرة النخيؿ مف أىـ ركافد القطاع الزراعي، كما أف زراعة النخيؿ تمثؿ دخبلن 

ضافيان لممزارعيف كخاصة مع تدني كضعؼ العائد المادم لمزراعة بصكرة عامة، كما أف النخيؿ إ
يشكؿ حبلن في ظؿ ندرة المياه كتدني جكدتيا بسبب زيادة معدالت الممكحة فييا كفي ظؿ تفتت 

التنمية الزراعية المستدامة التي كضعتيا  ستراتيجيةاالممكيات كصغر الحيازات الزراعية، كحسب 
كالمقاكمة  ستراتيجيةالافإف النخيؿ يعد مف المحاصيؿ ـ، 2010 كزارة الزراعة الفمسطينية عاـ

: التغمب عمى محدكدية المكارد )األراضي السمات ىذه أىـ ( سمة كمف51كالتي تمتاز بنحك )
 كغير غني غذائيان،  محصكالن  األمثؿ لؤلراضي كالتكسع الرأسي، ستغبلؿالكاكالمياه(، 
ان، كيزرع في األراضي اليامشية، كيحافظ عمى البيئة، إنتاج عالي يتراكح ما بيف مكمؼ مادي

 ]"11ممحؽ " [ .كالعديد مف السمات األخرل (1)( كجـ لمنخمة الكاحدة،150-200)

كيمكف النيكض بقطاع النخيؿ إذا أيتيحت لو الظركؼ المناسبة لمنيكض مف العناية 
كلمنيكض باإلنتاج كتحسيف  .األكضاع السياسية كاالقتصاديةكالرعاية الحقمية كالفنية كمف تحسف 

ظركفو االقتصادية كالتسكيقية يجب المركر كالنيكض أكالن بأشجار النخيؿ كالتي تعتبر القاعدة 
 .التي مف خبلليا يتـ النيكض بيذا القطاع

 :طرق تطوير زراعو أشجار النخيل

 تكفير فسائؿ ذات نكعية جيدة. -1

                                                 

 (.39ـ ) 2020-2010المستدامة غزة، استراتيجية التنمية الزراعية -كزارة الزراعة الفمسطينية  (1)
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حبلؿ أشجار جديدةالتخمص مف األشجار  -2  .القديمة كالعالية كا 

فأشجار النخيؿ تحتاج إلى كميات مف المياه لبلستمرار في الحياة  الرم المناسب، -3
 كاالستمرار في اإلثمار.

 .مكافحة األمراض كالحشرات التي تيصيب النخيؿ -4

رشادىـ في مجاؿ زراعة كخدمة أشجار النخيؿ -5  .زيادة الكعي لدل المزارعيف كا 

 .المكافحة ضد اآلفات كأمراض كحشرات النخيؿتحسيف طرؽ  -6

 العناية بالعمميات الفنية التي تجرم عمى رأس النخمة مف تقميـ كتمقيح كخؼ الثمار. -7

 كمقاكمة الحشائش كالحراثة. كالكيماكم العضكم التسميدالعناية بالعمميات الزراعية مف  -8

 :ثانيًا: النيوض باإلنتاج
العاليتاف مف الثمار فإف حجـ العائدات منو ال تتناسب  ةعمى الرغـ مف اإلنتاج كاإلنتاجي

 ذم جكدة عالية يةلمحصكؿ عمى إنتاجمع تمؾ اإلمكانات التي تيدد بتيميش ىذه الثركة، ك 
كارتفاع  يةكمف األساليب المقترحة لزيادة اإلنتاجتباع أساليب لمنيكض بنكعية اإلنتاج. اتكجب 

 قيمتو التسكيقية:

نتاج حيث تيساعد عمى زيادة إلحدل محددات جكدة اإإجراء عممية خؼ الثمار كالتي تعتبر  -1
كزف كحجـ الثمار كتحسيف خكاصيا، كالتبكير في النضج، كتخؼ مف ظاىرة تبادؿ الحمؿ، 
كتقمؿ مف نسب الثمار التالؼ، كتخفؼ مف انتشار أمراض كحشرات البمح، كالتقميؿ مف عدد 

أس النخمة لتيكية كتنظيؼ القطكؼ كرشيا كبالتالي التقميؿ مف تكاليؼ مرات الصعكد إلى ر 
 الخدمة.

إتباع الطرؽ الحديثة لعمميات جني الثمار كتسكيقيا أك تخزينيا، كما كيتطمب استخداـ  -2
المٍيكنة لمقياـ ببعض العمميات مف تنظيؼ الثمار مف األتربة كفرزىا كتعبئتيا كتغميفيا 

عمى إنتاج ذم جكدة عالية، خاصةن أف إجراءات التسكيؽ الميتبعة  كتعقيميا كذلؾ لمحصكؿ
 تتـ باألساليب اليدكية كالبدائية.

حبلليا بدؿ األشجار القديمة كالكبيرة  -3 العمؿ عمى تكفير فسائؿ النخيؿ مف األنكاع الممتازة، كا 
 في العمر.



 

152 

الفعالة لمكافحة اآلفات  تفعيؿ دكر اإلرشاد الزراعي في تكعية مزارعي النخيؿ باألساليب - 4
 الزراعية التي تصيب النخيؿ.

ضركرة العناية بالعمميات الزراعية سكاءن الفنية التي تجرم عمى رأس النخمة مف التقميـ في   -5
مكعده، كمف تقكيس لمقطكؼ، كمف خؼ الثمار كفؽ أسمكب عممي، كمف تمقيح مف فحكؿ 

 .ت الحقمية مف رم كتسميد كمقاكمة الحشائش. أك سكاءن العممياكفي الكقت المناسب مينتخبة

 إعداد كادر إرشادم كعمالة مدربة في عمميات الخدمة المختمفة لمنخمة بالطرؽ الصحيحة. - 6

تشجيع زراعة األصناؼ الميعدة لمتصدير كالتي تتحمؿ الحفظ كالتخزيف، كمرغكبة في  - 7
 االستيبلؾ. 

 لمثمار الداخمي ثالثًا: التسويق
استيبلؾ ثمار كمنتجات النخيؿ لـ يتطكر كذلؾ بسبب بقاء الطرؽ التقميدية إف أسمكب 

في أسمكب العرض كاالستيبلؾ كالحفظ كعدـ تكفر قنكات جديدة تستكعب الكميات المتزايدة مف 
كتعاني منطقة الدراسة مف صعكبة التصدير بسبب األكضاع  إنتاج النخيؿ في أغراض التصنيع،

الدراسة مف عدـ االنفتاح عمى العالـ الخارجي كمف إغبلؽ لممعابر  السياسية المحيطة بمنطقة
( طف فقط مف ثمار النخيؿ "رطب كبمح" في عاـ 35,7التصديرية، فقد تـ تسكيؽ حكالي )

( طف 236ـ تـ تسكيؽ حكالي )2015ـ كذلؾ ألكؿ مرة منذ ثمانية سنكات، كفي عاـ 2014
ـ كالذم 2015%( مف اجمالي إنتاج البمح لعاـ 2,7كىذه النسبة تشكؿ حكالي ) (1)مف الثمار.

فمذلؾ كاف الحؿ الميتاح أماـ منتجات النخيؿ في تسكيقيا داخميان مما  ،( طف8600در بحكالي )قي 
أدل إلى خفض أسعار الثمار كقمؿ مف العكائد الميجزية لممزارعيف كنتج عنو كجكد فائض عف 

التي يمكف استخداميا لتحسيف التسكيؽ الداخمي كثمة العديد مف الكسائؿ ، احتياجات المستيمكيف
 .لمثمار

 لمنتجات النخيل:سائل تحسين التسويق الداخمي و 

 قطؼ المحصكؿ بعد النضج الكامؿ كبعناية جيدة كيفضؿ جنية عمى مراحؿ. -1

 .تطكر عمميات الفرز كالعرض كالتسكيؽ -2

 كأىميتيا الغذائية كالصحية.تكثيؼ برامج الدعاية كاإلعبلف لمتركيج بثمار البمح  -3

                                                 

 ، بتصرؼ الباحث.2015كزارة االقتصاد الكطني الفمسطيني، إحصائيات تصدير كاستيراد المعابر، (1)
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 .قامة المعارض لمنتجات النخيؿ الغذائية كاليدكية كالتحكيمةإالتشجيع عمى  -4

 .كغيرىا بمحمنتجات النخيؿ مف  تسكيؽ في الزراعية التعاكنية الجمعيات دكر تفعيؿ -5

 :رابعًا: النيوض بتصنيع الثمار
قصير نسبيان مما يؤدم إلى  نتاجو يتـ جنيو في كقتإكمف خصائص ثمار النخيؿ أف 

تكدسو كبالتالي ييصبح فائض عف الحاجة االستيبلكية فيتدنى سعره، فيينصح بجني الثمار عمى 
كتسكيؽ الكمية المطمكبة في األسكاؽ كتعبئة الكمية األخرل في  ،عدة مرات كعمى فترات

 لفترة طكيمة نسبيان،ككضع ىذه الكمية في ثبلجات كتجميدىا أك حفظيا بقطكفيا  خاصة صناديؽ
كعند إخراجيا مف الثبلجات كيفضؿ حفظ الكمية مف الثمار عندما تككف في مرحمة البمح، 

كتركيا يكمان أك يكميف في الجك العادم تتحكؿ إلى "رطب" ليتـ عرضيا في األسكاؽ بعد أشير 
 مف مكسميا الطبيعي فيككف عمييا طمب يعطييا قيمة استيبلكية عالية.

 تصنيع الثمار:ب النيوضوسائل 

  .كتشجيعيا لمثمار التحكيمية المصانع دعـ -1

 تحسيف أنكاع الثمار بإدخاؿ أصناؼ كأنكاع ممتازة كمرغكبة. -2

 بأىميتيا الغذائية.ك تكعية المستيمكيف بالمنتجات التحكيمية لمثمار  -3

 تيمؾ.استخداـ الطرؽ الحديثة في تعبئة الثمار كاستخداـ العبكات الصغيرة الجاذبة لممس -4

عمؿ دكرات تدريبة لممزارعيف كالعامميف في مجاؿ تصنيع ثمار النخيؿ)عجكة كميعجنات  -5
 كميربات كًدبس( لتعريفيـ بالطرؽ الحديثة كالسميمة في تصنيع الثمار كحفظو. 
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 :المبحث الثاني
 تحقيق التكامل واالنسجام بين األمن الغذائي واألمن المائي 

ييسيـي النخيؿ في تحقيؽ جزء مف األمف الغذائي حيث أف ثماره التي يتـ تخزينيا بعد 
إنتاج المحصكؿ سكؼ تيكفر الغذاء طكاؿ العاـ حتى المكسـ القاًدـ، كعمى الرغـ مف أف شجرة 
النخيؿ مف المحاصيؿ المركية كلكنيا قد تتحمؿ الجفاؼ المؤقت، في حيف ال تتحمؿ أغمب 

ية الجفاؼ كاعتماد بعضيا عمى األمطار المكسمية. كلتحقيؽ التكازف بيف المحاصيؿ الزراع
 االحتياج الغذائي كاألمف المائي يتطمب عدة أمكر منيا التالي: 

 :أواًل: الري بالمياه المعالجة
إف مشكمة المياه المتفاقمة في محافظات غزة ىي مف المشكبلت الكبرل، كاألكثر أىمية 

ف مشاكؿ الجكدة المتدىكرة باستمرار، إلى مشكمة محدكدية المكارد كخطكرة ألكثر مف سبب فم
مف عممية البحث عف المكارد  كاالستنزاؼ المستمر لمخزاف الجكفي، ليذه األسباب كغيرىا جعؿ

عادة استخداـ المياه العادمة، بعد معالجتيا.  البديمة أمران ضركريان في مجاؿ الرم الزراعي، كا 
في الكقت الحالي مقدـ  "األمف المائي"لئلنتاج الزراعي، حيث أف" األىـالمحدد  "فتعتبر المياه

يعتبر   المياه الجكفية مف المخزكف االستراتيجي""الغذائي" كلذلؾ فإف الحفاظ عمى األمف" عمى
كذلؾ لعدة أسباب منيا التمكث الحاد  (1)اليدؼ االستراتيجي األكؿ في الخطة التنمكية في غزة،

، كاالستنزاؼ الحاد لمخزاف المائي الذم يعانيو الخزاف الجكفي، كتقدـ مياه البحر في اتجاىو
كىذا ييبرز . المياه كتممحيا كالتي أثرت عمى التربة كالنبات تدىكر جكدةالجكفي كالذم أدل إلى 

م الذم يستنزؼ الجزء األكبر مف المياه لمر  أىمية إيجاد البدائؿ كالمصادر غير التقميدية
التفكير في إعادة استخداـ المياه العادمة حيث باستخداميا  المستخدمة، كمف ىنا كاف البد مف

 .لؤلغراض المنزلية اليتـ استخدامي كميةسيتـ تكفير نفس ال

ساف في السكف، كتُّعػػرؼ الميػػاه العادمػػة عمػػى أنيػػا الميػػاه الناتجػػة عػػف أنشػػطة اإلن
فرازات الحيكانات، كتحتكم المياه العادمة حسب المصػدر عمى ممكثات  كالصناعة، كالزراعة كا 

(2).عضكية كغير عضكية
% 0.4% مف الماء ك99.6كتحتكم المياه العادمة عمى ما نسبتو  

 .مف المكاد الصمبة العضكية كغير العضكية
 

                                                 

 (.66ـ )2020-2010غزة، استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة  -كزارة الزراعة الفمسطينية  (1)
 (.32دراسة في جغرافية البيئة ) -الجكفي في محافظة غزة المياه العادمة كأثرىا عمى الخزاف  ( أبكراس،2)
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 :المعالجة في ري اشجار النخيلالمياه العادمة  مزايا إعادة استخدام

 استخداـ المياه العادمة المعالجة في الرم الزراعي سيكفر مصدران بديبلن لمياه الرم. -1

في المياه العادمة، مما يسيـ بصكرة كبيرة جدان  كجكد مخصبات أك عناصر مغذية لمنبات -2
كما  كالعناصر النادرة،األسمدة المطمكبة، خاصة النيتركجيف كالفكسفكر  في تكفير تكاليؼ

 .لمتربة أف ما تحتكيو ىذه المياه مف المكاد العضكية يساعد عمى تحسيف الخكاص الطبيعية

عادة االستخداـ -3  .نمىع انتهىث وانمشكالت انصحيةذات أىداؼ بيئية  كما تعتبر معالجة كا 
 :لري النخيل المعالجة العادمة المياه استخدام سبابأ

المياه المعالجة، كذلؾ ألف ثماره بعيدة عف مصادر الضرر المباشرة يتحمؿ النخيؿ ىذه  -1
  .مف ىذه المياه

" 1تكفر ىذه المياه كخاصة بجانب مشاريع النخيؿ الكبيرة في محافظة خانيكنس بيركحاء " -2
 ."2ك"

 .رخص ثمف المياه المعالجة مقارنة بالمياه األخرل كتكفرىا -3

معينة، فالمياه العادمة المعالجة يجب أف  يجب أف تصاحب إعادة االستخداـ إجراءات
معينة لسبلمة الصحة العامة كذلؾ باستخداـ تمؾ المياه  تستخدـ بعد مراعاة ضكابط كاحتياطات
في أحكاض "برؾ الترسيب" كفؽ  أك ترؾ المياه لفترة معينة لمرم بعد المعالجة األكلية أك الثانكية،

قطؼ  النخيؿ قبؿ أسبكعيف عمى األقؿ مف مكعدكأيضان إيقاؼ الرم في بساتيف  ضكابط خاصة،
 الثمار خاصة إذا كاف الرم بكاسطة الرشاشات المائية.

إذان تعتبر زراعة النخيؿ خياران استراتيجيان في ظؿ القيكد التي تفرضيا ممكحة المياه 
تتكفر كتدني جكدتيا، إذ يمكف رم النخيؿ بمياه قميمة الجكدة أك المياه العادمة المعالجة كالتي 

بكثرة في منطقة الدراسة كالتي ال يستفاد منيا كيتـ التخمص منيا بطرحيا في البحر مسببة 
 مشاكؿ بيئية.

أف نحك  االستبانةالرم بالمياه المعالجة في زراعة أشجار النخيؿ أظيرت نتائج عف  أما
 %( مف91)المزارعيف يقكمكف برم أشجار النخيؿ بالمياه العادمة، كأف نسبة  %( فقط مف2,5)

%( افادكا أنو أحيانان يتـ سقاية 6,5المزارعيف ال يسقكف أشجار النخيؿ بيذه المياه، بينما )
 .أشجار النخيؿ في مزارعيـ بالمياه المعالجة
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 استخدام الطرق الحديثة في الري: ثانيًا:
 مف خطكط مكاسير رئيسية كفرعية مضغكطة كىي طرؽ الرم التي تعتمد عمى شبكات

ألنيا أكثر مركنة كأقؿ تكمفة،  ك مادة "البكلي إثيميف"أببلستيكية تككف في الغالب مف مادة 
ذات أقطار أصغر كمثبت عمييا نقاطات كتشتمؿ عمى مضخات كصمامات تىحكيـ كأنابيب تكزيع 

تتناسب مع الشجرة، كمف ىذه الطرؽ الرم بالتنقيط كالرم تحت  مكزعة عمى مسافات مختمفة
 لرم بالرشاشات.السطحي كا

ىي التي تمد األرض بالرطكبة البلزمة لنمك النباتات دكف فاقد في  كطريقة الرم المثمى
المياه منيا أك مف التربة، كتؤمف النباتات ضد فترات الجفاؼ القصيرة، كتغسؿ األمبلح المكجكدة 

مع كفاءة في القطاع األرضي لتصبح دكف الحد الحرج لمحصكؿ عمى أكبر كأجكد نمك لمنبات، 
 (1).استخداـ المياه كالتميز في العائد االقتصادم مف كمية المياه المحدكدة

يعٌد الرم بالتنقيط مف الطرؽ المستخدمة في رم مزارع النخيؿ في منطقة الدراسة ك 
%  لكؿو مف الطريقتيف كفؽ نتائج 48بجانب طريقة الرم باألحكاض كالتي بمغت نسبتيا حكالي 

كىذا مؤشر عمى التكجو نحك استخداـ الطرؽ الحديثة في الرم كالتي تعتبر  ،الميدانية الدراسة
% لمرم باألحكاض كىي 48أكثر اقتصادان كتكفيران لممياه التي تيعتبر السمعة األثمف، إال أف نسبة 

مؤشر عمى كمية الفاقد مف المياه كعمى عدـ إتباع النظـ الحديثة في  االطريقة التقميدية ليك 
% مف أشجار النخيؿ في منطقة الدراسة يتـ رييا 72إذا عممنا أف ما نسبتو  الرم، خصكصان 

 .خصيصان كال تعتمد في احتياجاتيا المائية عمى رم النباتات األخرل المجاكرة ليا في المزرعة

كالرم بالتنقيط ىك مف التقنيات الحديثة في نظـ الرم كالتي ييعتمد عمييا، كيتـ تركيب 
حسب عمر النخمة كحجميا كطبيعة التربة كحالة الطقس، كمف مميزات عدد كحجـ المنقطات 

ىذه الطريقة إمكانية إيصاؿ األسمدة كاالحتياجات الغذائية لؤلشجار عف طريؽ المنقطات، كما 
يمكف تكفير كميات كبيرة مف المياه إضافةن إلى الحد مف نمك الحشائش بيف األشجار كبالتالي 

مكانية  األعشاب، كتقميؿ األمبلح في سطح التربة، تخفيض المصركفات عمى مكافحة كا 
كما كيمكف أف تستخدـ  استعمالو في مختمؼ أنكاع التربة كخاصة الرممية ذات النفاذية العالية،

في رم النخيؿ بالمياه المعالجة كذلؾ بعد تكريرىا كخاصة في مناطؽ تربية فسائؿ النخيؿ 
أك النخيؿ المزركعة في أراضي بجانب أحكاض الكاسعة في منطقة المحررات غرب خانيكنس، 

                                                 

المممكة المغربية، دليؿ السقي المكضكعي باعتماد المعطيات  -معيد الحسف الثاني لمزراعة كالبستنة (1)
 (.7المناخية )
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تكرير المياه المعالجة "برؾ الترسيب" المنتشرة في عدة محافظات، أك في رم األشجار المزركعة 
 بيف الطرؽ كالشكارع العامة. كيعد ىذا النظاـ أفضؿ كأكثر أمنان لمرم بالمياه المعالجة.

كفي أكقات محددة كعمى فترات  كيتـ ضخ المياه بيذه الطريقة بكميات محسكبة بدقة
محسكبة كفؽ احتياجات أشجار النخيؿ كىذا ما ييميزىا عف الرم التقميدم كالذم يككف فيو الرم 
بكميات كبيرة تككف غالبان أكثر مف احتياجات النخمة تتبعيا فترة انقطاع طكيمة عف الرم عندما 

 تككف النخمة في احتياج الرم.

كالزراعات  بكاسطة الرم الحديث بمعزؿ عف األشجاررم أشجار النخيؿ ككما يمكف 
فاالستخداـ األمثؿ في الرم كفؽ احتياجات أشجار النخيؿ عمى مدار العاـ األخرل في المزرعة. 

 يؤمف أفضؿ العائدات مف زراعة النخيؿ، مف خبلؿ زيادة اإلنتاج كتقميؿ المصركفات كالتكاليؼ.
  :بالعوامل التاليةإن إدارة شبكات الري تتطمب اإللمام 

 كقد تـ مشاىدة ىذا في منطقة الدراسة. التصميـ المناسب لشبكة الرم. -1

  استخداـ المكاد كالكصبلت ذات المكاصفات الجيدة كالتي ال تتأثر بالشمس. -2

 تشغيؿ نظاـ الرم حسب ما تتطمبو أشجار النخيؿ ككفؽ احتياجاتيا. -3

في النقطات أك يحدث تسريب صيانة شبكة الرم بشكؿ دكرم كي ال يحدث انسداد  -4
  زائد.

 يحقؽ التصميـ الصحيح لشبكات الرم الحديثة المزايا التالية:ك كما 

 سيكلة التشغيؿ كالتحكـ بالكميات المطمكبة. -1

  .التكزيع المتساكم لمياه الرم في المزرعة -2

 عدـ إعاقة عمميات الخدمة كحركة اآلليات الزراعية في المزرعة. -3

  .المائية لمنخمة في الكقت المناسب كبالكمية المطمكبةيكفر االحتياجات  -4

 كاألسمدة كالمغذيات في الشبكة. المبيداتامكانية إضافة  -5
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 : المبحث الثالث 
مكانيات تطويرىا  الصناعات القائمة عمى منتجات النخيل وا 

يمكف استخداـ أجزاء أشجار نخيؿ البمح المختمفة في كثير مف الصناعات المحمية كمف 
 ىذه الصناعات:

 :اواًل: الصناعات الغذائية
فمثمار النخيؿ فكائد غذائية كتصنيعية متنكعة، فيمكف القياـ بالعديد مف الصناعات 
كالمنتكجات الغذائية مف ثمرة البمح سكاء كانت ىذه المنتجات تستخدـ الثمار بصكرة رئيسية أك 

نتج أيضان مينتجات ميتنكعة تيستخدـ تدخؿ الثمار فييا بصكرة ثانكية، كما كأف شجرة النخيؿ تي 
لئلنتاج الزراعي، كفي االستخدامات المنزلية كالصناعات الصغيرة كبصكرة عامة فإف جميع 

 أجزاء شجرة النخيؿ ذات أغراض مفيدة لئلنساف.

 غذائية، صناعة (32( صناعة، منيا حكالي )60أكثر مف ) النخيؿ شجرة عمى كتقـك
 ]"12ممحؽ "  [ .( صناعة أيخرل28كنحك )

كتتنكع الصناعات القائمة عمى ثمار النخيؿ، فمنيا ما يتـ تناكلو عمى حالتو األساسية 
خر. كمف ىذه آمنتج  ىلإكمنو ما يتـ إدخالو في صناعات غذائية ثانكية، كمنو ما يتـ تحكيمو 

 : الصناعات

يتحمؿ البقاء مدة كفييا يتـ االستفادة مف فائض ثمار النخيؿ خاصة الذم ال  :البمح بىر م -أ
طكيمة بحالة جيدة، كيتـ تنظيؼ الثمار كطبخو كاضافة السكر كاضافة بعض األحماض 

 .لتحسيف الطعـ كالرائحة، ثـ التعبئة كالحفظ

كىك خبلصة ثمار النخيؿ كيينتىج مف كىك مادة غذائية جيدة (: ثمار النخيل)الدبس عسل -ب
طريقة استخراجو ىك طبخ الثمار مع القكاـ، ك كىك في صكرة سائمة كثيؼ الحياني، الرطب 

نتاج السنكم مف الدبس اإلكيقدر  .الماء عمى نار كتحريكو إلى أف يتكاثؼ قكامو ثـي ييصفى
كتقدر كزارة االقتصاد الكطني حجـ االحتياجات السنكية مف الدبس  ( طف،20ما يقارب )

فجكة في احتياج ىذا المنتج كىذا مؤشر عمى ال (1)( طػف سنكيان،70في محافظات غزة بػ )
ساسية كىي الرطب الحياني، كيتـ تعكيض النقص مف ىذا ألرغـ الفائض في الخامة ا
 المنتج مف خبلؿ االستيراد.

                                                 

 (.87)الكاقع كالطمكح -قفة، الصناعات القائمة عمى منتجات النخيؿ في قطاع غزة (1)
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تيصنع العجكة مف ثمار النخيؿ عند اكتماؿ نضجو "الرطب"، كتيصنع العجكة مف  العجوة: -ج
بعد أصناؼ الحياني كبنت عيشة بصكرة رئيسية، كيتـ صناعة العجكة يدكيان في الغالب 

كيتـ التجفيؼ بكاسطة الشمس أك األفراف عممٌية إزالة الٌنكل الداخمي لو ثـ ييطحف كييكبس 
تدخؿ العجكة في صناعة بمذاقيا الطيب كارتفاع قيمتيا الغذائية ك الحرارية، كتتميز العجكة 

  .كالمعمكؿ كالبسككيت " الكعؾالمعجنات "

 العجكة مف السنكم الطمب حجـ يبمغ الفمسطينية الكطني االقتصاد كزارة بيانات كحسب
( 25ـ نحك )2014في عاـ  العجكة مف السنكم االستيراد حجـ بمغكما  .طف (900حكالي )

دـ جزء كبير منة في ( طف مف التمكر ييستخ1617كتـ استيراد نحك )كما طف مف العجكة الخاـ، 
كىذا ييدلؿ عمى الخمؿ في استغبلؿ صناعة العجكة المحمية مف ثمار النخيؿ  (1).تصنيع العجكة

كالتي تدخؿ في رغـ كجكد فائض في االنتاج، ككجكد طمب كحاجة كبيرة إلى مينتج العجكة 
 صناعات غذائية متعددة.

  :ثانيًا: إنتاج األعالف
إف اليدؼ األساسي لزراعة النخيؿ ىك الحصكؿ عمى الغذاء مف ثماره لما يحتكيو مف 

 فكائد غذائية

أف تيستغؿ النخمة في العديد مف  عظيمة باإلضافة إلى مذاقو الممتاز، كما يمكف
كالجمالية، يضاؼ إلى ذلؾ كمو إمكانية استخداـ ميخمفات الخدمات البيتية كالزراعية كالحرفية 

أشجار النخيؿ المتنكعة في العديد مف الصناعات المتطكرة مثؿ: صناعة الخشب المضغكط، 
األثاث المنزلي، المستحضرات الطبية، األدكات المنزلية، ككذلؾ صناعة األعبلؼ كالعبلئؽ 

 لمحيكانات.

كافة النكاتج كبقايا النخيؿ غير الرئيسية أثناء القياـ كيقصد بالمخمفات الزراعية لمنخيؿ 
بالعمميات الزراعية في المزرعة، كتشمؿ ىذه المنتجات الجذكع، كالسعؼ "الجريد" األخضر أك 
الناشؼ، كالنكل، كالميؼ، كالكرب "الكرانيؼ"، كما كتشمؿ البمح غير الصالح لبلستيبلؾ البشرم 

 لشيص". ا أك الذم ال يصمح لمتسكيؽ "البمح

كتعتبر مخمفات النخيؿ ذات أىمية اقتصادية كبيرة إال أنيا لـ تستغؿ إلى اآلف 
 االستغبلؿ الجيد كاألمثؿ.

                                                 

 .بتصرؼ الباحث.2015ىيئة المعابر -االقتصاد الكطني الفمسطيني( بيانات كزارة 1)
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كتختمؼ كميات مخمفات النخيؿ مف عاـ إلى آخر كفؽ الرعاية بالنخمة كتكريبيا 
تيعطي مف "تقميميا"، كبصفة عامة فإف النخمة الكاحدة إذا ما تـ تقميميا بصفة منتظمة يمكف أف 

( كجـ، 7,5كرببلت، كزنيـ حكالي ) 10( كجـ، كحكالي 2جريدة كزف الجريدة ) 10-15
( كجـ سنكيان مف 25( كجـ مف الميؼ في المتكسط لمنخمة أم ما يقارب )2,5كحكالي )
( ألؼ نخمة 250كلك افترضنا أف أعداد النخيؿ تصؿ كفؽ الدراسة إلى حكالي ) (1)المخمفات،

% مف اجمالي 70ض أف ما يتـ تقميمو مف النخيؿ بصفة منتظمة سنكيان حكالي تقريبان، كبافترا
( الؼ نخمة، 175عدد النخيؿ فإف عدد النخيؿ الذم يمكف الحصكؿ عمى مخمفاتو ييقدر بنحك )

( كجـ مف المخمفات إذ يمكف 25ككفؽ التقديرات السابقة فإف النخمة تعطي سنكيان حكالي )
ف مف األعبلؼ. ىذا كمف المفترض أف يرتفع أعداد النخيؿ ( ط4375الحصكؿ عمى حكالي )

 .ـ إلى حكالي ثبلثة مبلييف نخمة، كبالتالي زيادة المخمفات2020كفؽ خطة الكزارة في عاـ 

إذ يدخؿ  السنة، مدار عمى األعبلؼ مف كبيرة كميات إلى كتحتاج محافظات غزة
األمر التي يتطمب  (2)الؼ طف مف األعبلؼ كمدخبلتيا سنكيان، 180لمحافظات غزة حكالي 

حبلؿ المنتج المحمي بدؿ االستيراد.  تدخبلن إلنتاج كميات مف األعبلؼ لتعكيض كا 

كصناعة األعبلؼ الحيكانية مف مخمفات النخيؿ مف الصناعات اليامة كالكاعدة بسبب 
كاعتماد مربي المكاشي عمى األعبلؼ المستكردة كالتي تتحكـ الظركؼ  نقص األعبلؼ المحمية

السياسية في أسعارىا ككمياتيا، كتيعتبر األعبلؼ الناتجة عف مخمفات النخيؿ ذات قيمة غذائية 
 عاـ في تو الجمعية األىمية لمتمكرأجر  الذم الفحص ( نتائج5ػػػػ1جدكؿ ) كيكضح، لمحيكافجيدة 
 أخذ تـ أف بعد كذلؾ بغزة، األزىر لجامعة التابع كاألعبلؼ األغذية مركز تحميؿ في ـ2007
 البركتينات كالدىكف كبعض نسبة كفرميا مف أجؿ معرفة طحنيا بعد مخمفات النخيؿ مف عينات
 .الحيكانات تغذية في الميمة الغذائية المكاد

 

 

 

 

                                                 

   (.163العربي ) الكطف في منيما االستفادة كطرؽ كالتمكر النخيؿ مخمفات، لعيرج ( قاسـ،1)
 (.13(إبداعية  مشاريع كخمؽ االستثمار تشجيع في المناطقي المنيج أىمية ،شمالة أبك( 2)
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 .النخيل مخمفات من عمييا الحصول تم التي العينات في الموجودة الغذائية القيمة :(5-1) جدول

 رطوبة سكر ذائب رماد ألياف دىن خام بروتين  المادة 
 32,01 21,78 4,39 29,6 2,12 4,49 جريد نخيؿ جاؼ
 38,89 20,91 4,11 26,4 3,41 4,12 جريد نخيؿ أخضر

 55,36 19,3 2,4 17,72 1,12 0,11 جريد ناشؼ بدكف سعؼ
 49,81 19,6 5,2 20,21 4,13 1,91 كرانيؼ
 25,16 33,3 4,16 31,2 1,71 0,87 ليؼ

 25,92 49.36 3,2 17,6 3,15 0,91 قنك بمح ناشؼ
 10,42 64,92 8,72 13,49 2,96 7,69 نكل بمح
 12,62 61 1,49 11,4 1,3 2,64 بمح شيص

 .(35) غزة محافظات في استخداميا إعادة بغرض النخيل لمخمفات تحميمية دراسة عيد, البنا, المصدر/
 

حيث أشارت بعض الدراسات أف سعؼ النخيؿ يينافس األتباف األخرل مف ناحية القيمة 
الغذائية، كأف استعماؿ سعؼ النخيؿ يساعد عمى إيجاد بديؿ رخيص الثمف كعمؼ بدكف أم 
سمبيات تذكر لحؿ جزء مف مشاكؿ التغذية لمحيكانات المجترة. كما اكضحت نتائج ىذه 

مح تحتكم عمى كميات أكبر مف البركتيف كاأللياؼ الخاـ كالدىف الخاـ الدراسات عمى أف نكاة الب
كالمادة الجافة مقارنة بمب الثمار، بينما يحتكم المب عمى كميات أكبر مف الرماد كالكربكىيدرات 
مقارنة بالنكاة، كدلت عمى أف تغذية بعض المكاشي عمى مستكيات مختمفة مف مخمفات الثمار 

كتشير نتائج دراسة نفذتيا الجمعية  (1) أدت الى سرعة في زيادة الكزف الحي.)النكاة كلب الثمار( 
األىمية لتطكير النخيؿ عمى مشاريع تصنيع األعبلؼ مف مخمفات النخيؿ أف القيمة الغذائية 
لؤلعبلؼ المصنعة مف مخمفات النخيؿ مرتفعة، حيث تبيف أف نسبة الزيادة في كزف األغناـ 

( كجـ كؿ أسبكعيف، بينما تصؿ 5-3ستكرد عبر المعابر تصؿ مف )المسمنة عمى العمؼ الم
( كجـ عمى أعبلؼ منتجات النخيؿ، باإلضافة أنو ال يكجد أصنافا كيمائية أك 5-8مف )

كىذه مؤشرات جيدة في طريؽ تشجيع استخداـ األعبلؼ  (2)صناعية تستخدـ في ىذه األعبلؼ.
 المصنعة مف مخمفات النخيؿ.

 

                                                 

 (. 7,4استخداـ أجزاء النخمة المختمفة في انتاج العمؼ كبعض الصناعات األخرل )  ،( ابراىيـ، خميؼ1)
 (.93)الكاقع كالطمكح -( قفة، الصناعات القائمة عمى منتجات النخيؿ في قطاع غزة2)
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 مصانع لألعالف:إقامة مبررات 

الغرض مف تصنيع أعبلؼ غير تقميدية )مف المخمفات الزراعية( ىك الحد مف زراعة  -1
األعبلؼ التقميدية كالتي تستيمؾ كميات كبيرة مف المياه في ظؿ شيح المياه كقمة األراضي 

 المخصصة لزراعة مدخبلت األعبلؼ مثؿ الشعير كالذرة كالبرسيـ.

لمكاشي كالحيكانات ىك مطمب دائـ طكاؿ العاـ، كبالتالي فإف إف احتياجات األعبلؼ لغذاء ا -2
  .الطمب عمى ىذه الصناعة يشجع عمى القياـ بيذا المشركع

خفض أسعار العمؼ نتيجة استخداـ المخمفات في اإلنتاج مما يساىـ في خفض أسعار  -3
 المحكـ كاأللباف.

ضع االقتصادم مف خبلؿ كما أنو يزيد فرص الربح لمزارعي النخيؿ كيساىـ في تحسيف الك  -4
 تكفير فرص عمؿ جديدة.

5- .  تكفر المكاد األساسية البلزمة مف مخمفات النخيؿ كمف آالت فـر

 ليس لممشركع أم أضرار عمى البيئة كال عمى الحيكانات نفسيا.  -6

كلكف إشكالية تصنيع األعبلؼ مف مخمفات النخيؿ يظؿ بطيء كال يتعدل إلى اآلف 
ي ضعؼ ىذا المنتج، كاألكلى أف يككف ىناؾ تكجو حككمي كمؤسساتي المشاريع الصغيرة كبالتال

حبًللو بدؿ األعبلؼ المستكردة مف أجؿ تشجيع ىذه الصناعات  بالتكسع في صناعة األعبلؼ كا 
 لتصب في النياية في خانة دعـ قطاع النخيؿ.  

كما كيمكف أف تدخؿ مخمفات النخيؿ في صناعات أخرل مثؿ عمؿ مادة التخصيب 
جراء بعض المعامبلت لتحكيميا لسماد كمف العض كية "الكمبكست" كذلؾ بعد فرميا كتخميرىا كا 

 التربة حيث تزكدىا بالمادة العضكية. إلىثـ إضافتيا 

كينصح في ىذا الخصكص بإنشاء تجمعات مركزية في المحافظات بالقرب مف مزارع 
المخمفات في األعبلؼ  عمميات تصنيع مف تسيؿ النخيؿ حتى النخيؿ لتجميع مخمفات

كالكمبكست، أك تصنيع "فٌرامات" متنقمة إلى أماكف تجمع المخمفات في المزارع النخيؿ نفسيا 
 لتكفير عممية نقؿ المخمفات.
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تـ  كبيف عائدات النخيؿ الربحية. ،العبلقة بيف تىكميفة زراعة النخيؿ كخدمتو كلمعرفة
(، (Chi-square test" "كامطرح فرضيتيف. كالختبار صحة الفرضية تـ استخداـ مربع 

 الختبار:
 فرضية العدـ/ ال تكجد عبلقة بيف تىكميفة زراعة النخيؿ كخدمتو كبيف عائدات النخيؿ الربحية.   
 النخيؿ الربحية.الفرضية البديمة/ تكجد عبلقة بيف تىكميفة زراعة النخيؿ كخدمتو كبيف عائدات    

كىي أقؿ مف  0,000داللة كمستكل  50,5 تساكم ف قيمة اختبار مربع "كام"أبما النتيجة/ 
بكجكد  كنقبؿ الفرضية البديمة القائمة: ، كىك داؿ احصائيان، كبذلؾ نرفض فرضية العدـ 0,05

 عبلقة بيف تىكميفة زراعة النخيؿ كخدمتو كبيف عائدات النخيؿ الربحية.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

164 

 
 الفصل ممخص

 

مستقبؿ زراعة النخيؿ في محافظات غزة، مف حيث  عمىالتعرؼ إلى ىذا الفصؿ  ىدؼ
ساليب المقترحة لمنيكض بمحصكؿ البمح كمف خبلؿ النيكض بأشجار النخيؿ التي تعتبر ألا

لمحصكؿ عمى إنتاج ذم جكدة عالية  كبنكعيةأساس ىذا القطاع، كمف خبلؿ النيكض باإلنتاج 
لمثمار، كمف خبلؿ النيكض بتصنيع  الداخمي كزيادة قيمتو التسكيقية، كمف خبلؿ التسكيؽ

 الثمار.

كما تحدث عف تحقيؽ التكامؿ كاالنسجاـ بيف األمف الغذائي كاألمف المائي، فالنخيؿ  
كامكانية حفظو طكاؿ العاـ كما  ييسيـي في تحقيؽ جزء مف األمف الغذائي مف حيث قيمتو الغذائية

كال يستنفذ الكثير مف المياه، كامكانية ريو بالمياه المعالجة في ظؿ مشكمة المياه المتفاقمة في 
محافظات غزة مف حيث الندرة كاالستنزاؼ المستمر لمخزاف الجكفي كالجكدة المتدىكرة باستمرار، 

 .كامكانية تطبيؽ كاستخداـ الطرؽ الحديثة في الرم

مكانيات تطكيرىاعف  ما تـ التحدثك  الصناعات القائمة حاليان عمى منتجات النخيؿ كا 
استخداـ أجزاء كمنتجات أشجار النخيؿ المختمفة في كثير مف مكانية ا  في المستقبؿ، ك 

كتحدث عف كيؼ  ( صناعة،60أكثر مف ) النخيؿ شجرة عمى حيث تقـكالصناعات المحمية 
يمكف أف تيستغؿ النخمة في العديد مف الخدمات البيتية كالزراعية كالحرفية، يضاؼ إلى ذلؾ كمو 
إمكانية استخداـ ميخمفات أشجار النخيؿ المتنكعة في العديد مف الصناعات مثؿ الصناعات 

نتاج األعبلؼ كالكمبكست.  الغذائية كا 
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 النتائج: أوالً 

 التوصيات: ثانياً 

 المالحق: اً ثالث
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 الخاتمة
 :النتائج :أوالً 

 تكصمت الدراسة الى جممة مف النتائج يمكف رصدىا عمى النحك التالي:
 

 لىإكتتبايف األعداد كالنسب مف محافظة  ،شجار النخيؿ في جميع محافظات غزةأتنتشر    -1
% 37,9 فشكمت ما نسبتو ىكلألدير البمح عمى المرتبة ااستحكذت محافظة اخرل، حيث 

في المرتبة  خانيكنس محافظةتت أ يفح ، فيبالنخيؿ المزركعة الكمية إجمالي األعداد مف
رفح فقد بمغت أعداد النخيؿ  محافظة في أما ،مف أعداد النخيؿ%35,2 حكالي نسبةبالثانية 

نسبة مزركعة بالنخيؿ في المنطقة الشمالية  أقؿ أف، في حيف تبيف %14,6فييا ما نسبتو 
 غزة %، تمييا محافظة شماؿ6,9مف محافظات غزة حيث بمغت في محافظة غزة ما نسبتو 

 مف أعداد النخيؿ. %5,1بنسبة 

، تؤثر عكامؿ الميناخ المختمفة عمى نمك شجرة النخيؿ، كما كتؤثر عمى كمية اإلنتاج كجكدتو -2
 نمك عمى أثران  كأكثرىا المناخية العناصر أىـ عتبرتي  لحرارةا درجات أف الدراسة مف تىبيفك 

ثمار أشجار ، كما زراعتو نجاح كمدل المزركع الصنؼ نكع يتحدد أساسيا فعمى النخيؿ، كا 
تحتاج أشجار النخيؿ إلى كميات كبيرة مف اإلشعاع الشمسي، كأف ىناؾ عبلقة طردية بيف ك 

ي تحصؿ زادت كمية اإلشعاع الشمسي التشجرة النخيؿ ككمية اإلشعاع الشمسي، فكمما 
نتاجيا الثمرمعمييا شجرة النخيؿ زاد نمكىا   .الخضرم كا 

أعداد النخيؿ أكثر ممف ىك ميعمف عنو رسميان بحكالي ثبلثة أضعاؼ، حيث ييقدر أعداده  -3
 ، كبالتاليأعداد النخيؿ آخذه بالتزايد عاـ بعد اآلخرف أ، عممان ( ألؼ نخمة250بحكالي )
فائض مف ثمار  أدل إلى كجكدمما  ،االزدياد إلى ةعام بصفة البمح يتجو إنتاج إجمالي
 .%( كؿ عاـ5قدر رسميان بحكالي )النخيؿ يي 

 االحتياجات لتكافر كذلؾ الرطبة النخيؿ أصناؼ لزراعة مثالية الدراسة تيعتبر منطقة أف -4
 مف مختمفة الدراسة أنكاع بمنطقة ييزرعك  ،األصناؼ، كخاصة عنصر الرطكبة الميناخية ليذه

امكانية لكف ىناؾ  ،%(90النخيؿ، كلكف النكع السائد ىك "الحياني" بنسبة تصؿ الى )
بعض األصناؼ الجديدة ذات الصفات الممتازة، حيث يتناسب ميناخ المنطقة مع ادخاؿ 

 ادخاؿ ىذه األصناؼ.
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انخفاض الطمب عمى ثمار النخيؿ نتيجػة كجكد بدائؿ كثيرة مف الفكاكو، كضعؼ معامبلت   -5
يناؾ تدني في أسعار ثمار النخيؿ يينذر بإىمالو فما بعد الحصاد كخاصة العرض الجيد. 

في حالة استمرار ىذا التدني في ظؿ ارتفاع تكاليؼ العناية بالنخيؿ مف مكافحة كرعاية 
ح بدخكؿ البمح األصفر "البرحي" مف الجانب اآلخر لمكطف يؤثر عمى السما ، كما افكخدمة

 .أسعار البمح المحمي بخفض أسعاره كتقميؿ الطمب عميو

تىفشي آفة سكسة النخيؿ الحمراء في جميع المحافظات، ككصكؿ نسبة أضرارىا إلى حكالي  -6
 %( مف اجمالي أعداد النخيؿ.35)

قتصادية األخرل كذلؾ لضعؼ العممية ضعؼ مساىمة قطاع النخيؿ في القطاعات اال -7
التجارية كالربحية رغـ كبر قطاع النخيؿ مف ناحية المساحة المزركعة كمف ناحية االنتاجية 

ضعؼ االستغبلؿ الصناعي لمثمار في الصناعات الغذائية، كضعؼ ك  العالية لمنخمة،
 استغبلؿ مخمفات النخيؿ في الصناعات التحكيمة.

 ، كلكفنخيؿ في بعض النكاحي الفنية، مثؿ التقميـ كالتقكيس كالتمقيحبأشجار ال عتناءيكجد ا -8
 ، كما كيكجدفي أشجار النخيؿ مف ناحية احتياجاتيا السمادية عتناءالا في ضعؼيكجد 

ضعؼ المعرفة لدم المزارعيف ببعض المعامبلت الفنية كالحقمية مثؿ، تخفيؼ الثمار، 
 كمكاعيد الرم الميثمى.  

لى إتشجيع كرعاية مؤسساتية كحككمية لمنيكض بقطاع النخيؿ، كلكنيا ال ترتقي  يكجد -9
 المطمكب.    لالمستك 

 

 التوصيات: ثانياً 
خبلؿ ما تبيف مف البحث كالدراسة  مف خبلؿ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، كمف

المساىمة في تحسيف  يمكف الخركج بالتكصيات التالية كالتي مف شأنيا الميدانية لمزارع النخيؿ،
 قطاع النخيؿ:

 .كتسكيقيان  التكسع في زراعة النخيؿ ذات المكاصفات الممتازة، كالمرغكبة استيبلكيان  .1

كخاصة في المناطؽ  باألصناؼ التي تجكد في ميناخنا، التكسع في زراعة اشجار النخيؿ .2
ت كالشكارع الحدكدية كالمناطؽ الميمشة كاالراضي ذات التربة الضعيفة، كتجميؿ الطرقا

 .العامة
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حماية المنتج المحمي مف البمح مف خبلؿ منع ادخاؿ كاستيراد البمح االصفر" البرحي" الى  .3
 المحمي. حمرألمنطقة الدراسة في فترة قطؼ ثمار البمح ا

 باتباع اسمكب الحمراء النخيؿ سكسة كخاصة النخيؿ تصيب التي اآلفات مكافحة عمى العمؿ .4
 .المزيد مف المصائد الفكرمكنية الصطياد أكبر عدد مف الحشرة كتكزيع، المتكاممة الكقاية

تحديد مكعد التقميـ كاعبلـ المزارعيف بو، كذلؾ في الكقت الذم تككف فيو حشرة سكسة النخيؿ  .5
 .قميمة النشاط

عقد دكرات تدريبية لممزارعيف في مجاؿ خدمة أشجار النخيؿ الحقمية كالفنية، كتنظيـ كرشات  .6
عداد العائد االقتصادم، ضؿ األساليب في زيادة االنتاج كتحسيفعمؿ عف أف  دراسات كا 

 كتكزيع نشرات ارشادية.

باتباع نظـ الرم الحديثة، السيما  لممياه األمثؿ تكعية كتشجيع المزارعيف عمى االستغبلؿ .7
تشجيع المزارعيف عمى ك  .% مف استخداـ المياه50نظمة الرم بالتنقيط كالتي تكفر اكثر مف أ

استخداـ المياه المعالجة في رم أشجار النخيؿ، لما ليا مف فائدة عمى األشجار كحفاظ عمى 
 البيئة.

عداد النخيؿ، تككف ثمار النخيؿ أالتخطيط لعمؿ مصانع غذائية تناسب التكسع كالزيادة في  .8
 أحد مدخبلتيا اإلنتاجية.

الخارجية لزيادة  تشجيع إقامة معارض محمية لمنتجات النخيؿ كالمشاركة في المعارض .9
 تسكيؽ ىذه المنتجات.

 .األعبلؼ كالكمبكست إلنتاج النخيػؿ مخمفػات تصنيع مشركعات العمؿ عمى تشجيع كدعـ .10

 لو. كالتركيج اإلعبلفكالصحية، مف خبلؿ  كفكائده الغذائية النخيؿ بأىمية الكعي زيادة .11

 الممتازة.مختبرات إلكثار النخيؿ بكاسطة االنسجة لمفسائؿ  إيجاد عمى العمؿ .12

عمى اصدار البيانات  تعمؿ حككمية أك مختصةجية عمييا انشاء قاعدة معمكمات تقـك  .13
 .لتقديميا لمميتميف بالنخيؿ كميفصؿ كاالحصائيات عف قطاع النخيؿ بشكؿ كامؿ
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 (datepalms.net-www.iraqi( مجمة نخيؿ العراؽ )20/2/2016االطبلع)

تاريخ . : التربة والري والتسميدالحياة شجرة التمر نخمة (.2009) عكدة الباسط إبراىيـ، عبد
 (datepalms.net-www.iraqi( مجمة نخيؿ العراؽ )21/2/2016االطبلع)

ستخدام أجزاء النخمة المختمفة في انتاج العمف وبعض (. ا2010) عكدة الباسط إبراىيـ، عبد
( مجمة نخيؿ العراؽ 20/2/2016تاريخ االطبلع). الصناعات األخرى

(datepalms.net-www.iraqi) 

تاريخ . العربي الوطن في النخيل أصناف (.2011) عكدة الباسط إبراىيـ، عبد
 datepalms.net-www.iraqi( مجمة نخيؿ العراؽ )25/2/2016االطبلع)

( مجمة 20/3/2016تاريخ االطبلع). الممحي اإلجياد. (2011) عكدة الباسط إبراىيـ، عبد
  )datepalms.net-www.iraqiنخيؿ العراؽ )

 والحد المزروعات وحماية الجو تمطيف في النخيل دور (.2011) عكدة الباسط إبراىيـ، عبد
www.iraqi-( مجمة نخيؿ العراؽ )21/2/2016تاريخ االطبلع). التموث من

datepalms.net) 

( مجمة 22/3/2016تاريخ االطبلع). المائي اإلجياد. (2012) عكدة الباسط إبراىيـ، عبد
  )datepalms.net-www.iraqiنخيؿ العراؽ )

http://www.iraqi-datepalms.net/
http://www.iraqi-datepalms.net/
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. الميكروبات الضارة والممرضة. إعجاز التمر في الشفاء والوقاية من أحمد، أركل عبد الرحمف
كرقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر العالمي العاشر لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة. 

 ت( -مكة: دار جياد لمنشر كالتكزيع،)د

جميكرية مصر العربية: كزارة  .البمح نخيل وانتاج زراعة حسيف. ركاب، محمد، فايد بدكم،
 ـ.2011 .(1232ع) .كث الزراعيةمركز البح -الزراعة كاستصبلح االراضي 

. جميكرية مصر العربية: كزارة الزراعة أصناف التمور في مصربدكم، فائؽ، أسما صبكر. 
 ـ.2003(. 855ع) مركز البحكث الزراعية. -كاستصبلح االراضي 

. رسالة الُمناخ وأثره عمى محاصيل الفاكية في محافظتي مطروح وأسيوطبدكم، ىشاـ. 
 ـ.2007منشكرة، جامعو طنطا، ماجستير غير 

 لمثمار والكيميائية الفيزيائية الصفات في والموقع الري مياه مموحة تأثيربراؾ، صباح حسف. 
( . 11جامعو البصرة. ـ) -. مجمة البصرة ألبحاث نخمة التمرنخيل التمر وانتاجية

 ـ.2012( .2ع)

. القاىرة : دار 3. طانتاجياالفاكية اساسيات بغدادم، حسف، فيصؿ عبد العزيز منسي. 
 ـ.1964المعارؼ، 

. المنصكرة: الدار العربية بساتين الفاكية مستديمة الخضرةالبنا، غازم، عبد العاؿ حجازم. 
 1997لمنشر،

 النخيل لمخمفات تحميمية دراسة -نخيل فمسطين بين الواقع واالمكانيات. عيد ، عبلءالبنا، مفيد
. غزة: الجمعية األىمية لتطكير غزة قطاع في استخداميا إعادة بغرض
 ـ.2007التمكر.

دراسة تأثير الظروف الُمناخية والتوزيع الجغرافي عمى نجاح إدخال أصناف جديدة البنا، مفيد. 
. كرقة عمؿ مقدمة إلى المقاء العممي األكؿ لمنخيؿ كالتمكر في من النخيل لقطاع غزة

 ـ(.2009ديسمبر  10-9فمسطيف. غزة: الجمعية األىمية لتطكير التمكر.)
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. كرقة عمؿ مقدمة إلى المتمر واقع زراعة النخيل في فمسطين وآفاق تطويرهبيطار،عبلئي. 
 (2011ابريؿ  26-25الزراعي االكؿ. راـ ا : جامعو القدس المفتكحة،)

تأثير اضافة نسب متوازنة من األسمدة الكيميائية في نمو فسائل نخيل تميمي، ابتياج حنظؿ. 
 ـ.2012(. 38جامعة البصرة. ع) -. مجمة أبحاث البصرة صنف البرحي التمر

. مجمة آداب الككفة العراق في النخمة إنتاجية عمى المناخية العوامل أثرعبادم.  جاسـ، كاظـ
 ت(.-(. )د5جامعو ميساف. ع)-

المكقع اإلخبػػػػارم. تاريخ النشر  -جامعة الدكؿ العربية، المنظمة العربية لمتنمية الزراعي 
تاريخ . المؤتمر اإلقميمي االول حول ادارة  افات نخيل التمر( . 25/9/2012)

 .aspnews/ar_aoad.orgwww. ( مكقع:20/3/2016االطبلع )

تاريخ . تقميم أشجار النخيل(. 2012) ، عبد الكىاب زايدجاسـ حميد جبكرم،
 (datepalms.net-www.iraqi( مجمة نخيؿ العراؽ )21/2/2016االطبلع)

تاريخ . طرق تكاثر نخيل التمر(. 2012) ، عبد الكىاب زايدجاسـ حميد جبكرم،
 (.datepalms.net-www.iraqi( مجمة نخيؿ العراؽ )21/2/2016االطبلع)

. منظمة األغذية كالزراعة تكنولوجيا زراعة وانتاج نخيل التمرجبكرم، حميد، عبد الكىاب زايد. 
 التابعة لؤلمـ المتحدة، بدكف تاريخ.

تاريخ . لبصرنتائج أربع سنوات من تجربة تسميد النخيل في ا (2014) جبكرم، نكفؿ
  )datepalms.net-www.iraqi( مجمة نخيؿ العراؽ )22/2/2016االطبلع)

القدرة التنافسية لمتمور الفمسطينية في األسواق المحمية جعفرم، محمكد، داريف الفي. 
 ـ.2004. القدس: معيد ماس، كانكف اكؿ،وأسواق التصدير

. كرقو عمؿ مقدمة الى ندكة كاقع كمستقبؿ النخيؿ في قطاع غزة في النخيل واقعجيار، آمنة. 
 لئلغاثة الرحمةغزة. غزة: كزارة الزراعة الفمسطينية كجمعية 

 (.15/12/2015.)كالتنمية

http://www.iraqi-datepalms.net/
http://www.iraqi-datepalms.net/
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. المممكة العربية آفات النخيل الحشرية وطرق مكافحتياحاج، الطيب عمي، محمد الدغيرم. 
 ت(-، كمية الزراعة كالطب البيطرم،)دجامعة القصيـالسعكدية: 

. جامعة المناخ والتربة وتأثيرىما اقميميًا عمى زراعة النخيل وثماره في العراقحديثي، محمد. 
 مركز احياء التراث العممي العربي،)التاريخ( ,بغداد

مديرية كقاية  -. كزارة الزراعة الفمسطينية الحمراء النخيل سوسةالحي.  عبد حسيف، محمد
 ـ.2014النبات كالحجر الزراعي. غزة.

االدارة العامة لمكقاية  -. كزارة الزراعة الفمسطينية سوسة النخيل الحمراءحماده، زياد محمد. 
 ـ.2002كالحجر الزراعي. غزة.

 .  .2012 ،. القاىرة: جامعو عيف شمسعمميات خدمة رأس النخمةحمدم، عبد العـز

-. المجمة الزراعيةوافاق جديدة لمتصدير الزراعي -نخيل الزينة حمزة، محمد عبد الفتاح.
 . ـ2011يكليك 20جامعة االزىر القاىرة .

السنة . اليمن–المقومات الطبيعية لزراعة النخيل في وادي حضرموت خمؼ، محمد احمد. 
 ـ.2010(. مارس 36. ع)14

–، مديرية تربية نينكل كالعمـ. مجمة التربية النخمة في التعبير القرآني. خمؼ، يكنس حمش
 ـ.2007(. 19(. ع)14العراؽ. ـ)

. الرياض: المركز استخدام تقنية زراعة األنسجة في إكثار النخيلخميفة، ناصر بف صالح. 
 ـ.2011الكطني لمتقنية الزراعية،

نتاج لزراعة المناخية الحدود .سكر خيكف، انتصار  كمية مجمة. واسط محافظة في النخيل وا 
 ـ.2013أيمكؿ،(. 14. ع)الجغرافية قسـ التربية كمية قار ذم جامعة-التربية

الزراعة  -نخيل التمر في المممكـة العربيـة السعوديـة دينار، حسف، عبدالمطيؼ الخطيب. 
 ـ.2002. السعكدية: جامعة الممؾ فيصؿ، واإلنتاج والتصنيع
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دراسة في  -الجوفي في محافظة غزة المياه العادمة وأثرىا عمى الخزان راس، مقداد عبكد. 
 ـ.2012. رسالة ماجستير، الجامعة االسبلمية، جغرافية البيئة

 .المممكة السعكدية. جامعو القصيـ .)د.ت(الغذائية والعالجية لمتمور القيمةرضيماف، خالد. 

رسالة ماجستير غير منشكرة،  .دراسة بيئية عمى سوسة النخيل الحمراءرىيكم، إيماف السيد. 
 ـ.2012جامعة عيف شمس،

( . 26ابك ظبي. ع) -. مجمة المرشد الفوائد الكامنة لشجرة النخيلزايد، عبد الكىاب. 
 .ـ2004ديسمبر

 ـ.2000. االسكندرية : دار المعرفة الجامعية ، 2. ط الجغرافيا الزراعيةزككة، محمد. 

. مجمة الحمراء باستخدام الفيرمونات التجميعيةمكافحة سوسة النخيل . حسيف أحمد سعكد،
 ـ.2006(.1(. ع)22جامعة دمشؽ لمعمـك الزراعية. ـ)

. 2ط . ( قصة صمود ومسير نجاح2012-2006الحكومة الفمسطينية ) السمطة الفمسطينية.
 ـ.2012:غزة

. ية البيئةاستخدام المياه العادمة في الزراعة في قطاع غزة ــــ دراسة في جغرافسمقاكم، ميا. 
 ـ.2013رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة االسبلمية، 

دراسة في تقييم توليفة سمماف، عدناف حميد، نيى مجيد ىاشـ، اسامة عبد الكريـ عبد المجيد. 
مجمة االنبار لمعمكـ الزراعية.  لتسميد نخيل التمر تحت نظام الري بالتنقيط.

 ـ. 1992( .4(. ع)8العراقـ)

 ـ.2005. القاىرة: دار الكتب العممية لمنشر،تربية النخيل البمحسميماف، صبحي. 

( مجمة نخيؿ 22/2/2016تاريخ االطبلع). نخمة البمح في فمسطين. (2012) سكقي، حاـز
 . )datepalms.net-www.iraqiالعراؽ )

 ـ.1978. بيركت: المكتب االسبلمي، باتجغرافية الن شاكر، محمكد.

http://www.iraqi-datepalms.net/
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 .واقع زراعو النخيل في دولة االماراتشبانة، حسف عبدالرحمف، راشد محمد خمفاف الشريقي. 
 ـ.2008كزارة البيئة كالمياه.  -االمارات العربية المتحدة  دكلة

 ـ.2000، السكندرية: دار المعرفة الجامعية. اوالنباتية المناخية الجغرافياالعزيز.  شرؼ، عبد

. الجمعية أثر الحرارة المتجمعة عمى نمو ونضوج المحاصيل الزراعية في العراقشمش، عمي. 
 .1984جامعة الككيت. يناير-الجغرافية الككيتية 

كرقو  إبداعية. مشاريع وخمق االستثمار تشجيع في المناطقي المنيج أىميةشمالة، نبيؿ. 
عمؿ مقدمة الى المؤتمر العممي الرابع "الشباب كالتنمية في فمسطيف، مشاكؿ كحمكؿ". 

 ـ(.2012ابريؿ  25 -24غزة. الجامعة االسبلمية،)

. مجمة الخصائص الجغرافية لزراعة اشجار النخيل في قضاء عين تمرعبد الرزاؽ، سممي. 
 ـ .2007( . حزيراف 2( . ع)5. ـ)جامعة كرببلء-جامعو كرببلء العممية

تاريخ . حشرة سوسة النخيل الحمراء (.2012) عبد الكريـ، عبد العزيز محمد
  )datepalms.net-www.iraqi( مجمة نخيؿ العراؽ )25/2/2016االطبلع)

. رسالة دكتكراه، النخيل والزيتون في العراقالحدود المناخية لزراعة أشجار عبد ا، نسريف. 
 ـ.2006جامعة بغداد، 

. القاىرة : مكتبة األنجمك المصرية، تكنولوجيا زراعة وانتاج الفاكيةعبدا، محمد سمير. 
 ـ.1993

جميكرية مصر العربية: كزارة الزراعة كاستصبلح  .أمراض نخيل البمحعرفات، خالد حسيف. 
  ـ.2012.الزراعيةمركز البحكث  -االراضي 

. كرقة عمؿ مقدمة العمميات الزراعية ودورىا في برنامج مكافحة آفات النخيل ، محمد .عٌزم
إلى المتمر االكؿ في مجاؿ استخداـ تقنيات المكافحة الحيكية الحديثة كعنصر اساسي 

دة: في اإلدارة المتكاممة لآلفات لمكافحة سكسة النخيؿ الحمراء. االمارات العربية المتح
 (.2005فبراير 3-1المنظمة العربية لمتنمية الزراعية )

http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g3495/
http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g3495/
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مديرية كقاية النبات  -. كزارة الزراعة الفمسطينية آفات وامراض البمحعقيبلف، محمكد عكدة. 
 ـ.2015كالحجر الزراعي. غزة. يكليك 

. تحميل اقتصادي لتكاليف إنتاج تمور السكري في منطقة القصيمعميكم، محمد بف عبدا. 
 ـ2004رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الممؾ سعكد، كمية األغذية كالزراعة، 

-. كزارة الزراعةبمح النخيل والتطور الحديث في حفظة وتصنع منتجاتوعمر، محمد احمد. 
 ت(. -دائرة الثقافة الزراعية. جميكرية مصر العربية)د

السعكدية: جامعو الممؾ سعكد، . المممكة . ري نخيل البمحعمكد، أحمد ابراىيـ، محمد شرؼ
 ـ.2007مركز االرشاد الزراعي، -كمية الذراعة 

مسح مرض تعفن القمة النامية في النخيل المتسبب عن عيداني، عبد العظيـ كاظـ. 
. رسالة في البصرة ومكافحتو احيائيًا وكيميائياً  Thielaviopsis paradoxaالفطر

 .ـ2005ماجستير غير منشكرة، جامعة البصرة،

تاريخ . الري والتسميد وتأثير المموحة عمى نمو نخيل التمر (.2012) غالب، حساـ حسف
  )datepalms.net-www.iraqi( مجمة نخيؿ العراؽ )22/2/2016االطبلع)

( مجمة 25/2/2016االطبلع)تاريخ . تمقيح اشجار نخيل التمر (.2012) غالب، حساـ حسف
 . )datepalms.net-www.iraqiنخيؿ العراؽ )

تاريخ . التمر نخيل اشجار خدمة عمميات. (2012) غالب، حساـ حسف
 . )datepalms.net-www.iraqi( مجمة نخيؿ العراؽ )22/2/2016االطبلع)

ظروف Chalara paradoxa تدىور النخيل المتسبب عن الفطرغالي، فائز صاحب. 
 ـ. 2001. رسالة دكتكراه، جامعة الميثنى، اإلصابة والمقاومة

 ت(-. بيركت: دار النيضة العربية.)دجغرافيا الُمناخ والنباتفايد، يكسؼ عبد المجيد. 

 -غزة  وقطاع الغربية الضفة الحقمية في المحاصيل عمى الُمناخية العناصر أثرفنانة، شحتو. 
-. رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة االسبلميةالتطبيقي الُمناخ في دراسة
 2014غزة،

http://www.iraqi-datepalms.net/
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 في منيما االستفادة وطرق والتمور النخيل مخمفات. لعيرج بالقاسـ عكض ،محمد قاسـ، أحمد
(. 1المختار. ـ) عمر جامعة -االقتصادية لمعمكـ المختار . مجمةالعربي الوطن
 ـ.2012، (. يكنيك1ع)

. سكريا: منشكرات جامعة الدكؿ أطمس نخيل التمر في سورياقضمانية، محمد، أخركف. 
 ـ. 2013العربية" مركز اكساد". 

الواقع  -الصناعات القائمة عمى منتجات النخيل في قطاع غزةقفة، بشير عبد المجيد. 
(. 22الجامعة اإلسبلمية غزة. ـ) -الدراسات االقتصادية كاإلدارية. مجمة والطموح

 ـ.2014( يكنيك،2ع)

. مركز النخيؿ كالتمكر، جامعة األىمية الغذائية والعالجية ولمتموركثيرم، محمد عاشكر. 
 .ـ2006(. فبراير 2اليمف. ع)-حضرمكت لمعمـك كالتكنكلكجيا

. كزارة الزراعة ىـ اآلفات كاالمراض التي تصيبياكأ شجرة النخيل والعناية بياـ، سعيد. االمح
 ـ.2003المديرية العامة لئلرشاد الزراعي.غزة. -الفمسطينية 

 فمسطين خالل - غزة وقطاع الغربية الضفة في المناخي الواقع تقييمالمكح، منصكر. 
 ـ.2011(. 2(. ع)13غزة . ـ)-. مجمة جامعة األزىر 2009-1996الفترة

دراسة تطوير انتاج وتصنيع وتسويق التمور واالستفادة من مخمفات النخيل في لكزم، سالـ. 
 ـ.2003. الخرطكـ: المنظمة العربية لمتنمية الزراعية.الوطن العربي
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 سكر الفاكية أو    الفركتوز"" :(fructose) تقريبان  الفكاكو الذم يتككف داخؿ كؿ أنكاع السكر ىك
، كيستخدـ في  القصب ك سكركدرجة تحميتو ضعؼ درجة السكركز أ الخضركات كبعض
، كيعطي العسؿ كالمشركبات الخفيفة كالعصائر، كما أنو مصدر حبلكة كالمربيات الحمكيات تحمية

. السعرات الحرارية عطيو السكركز، كلكف الفركتكز أقؿ مف السكركز في إنتاجالمذاؽ نفسو الذم ي
بسيكلة  الرطكبة يس كريـ كالحمكل المممس الناعـ، كما أنو يمتصكالفركتكز ىك الذم يعطي اآل

، ينتج التجارة فيساعد عمى أف تككف المخبكزات طازجة فبل يتغير طعميا بمركر الكقت. كألغراض
 أك بكدرة أك أقراص. سائؿ الفركتكز عمى ىيئة

 

 
 سكر القصب "أو    السكروز" :(Sucrose)  أكعبارة عف سكر معقد ثنائي، االسـ الشائع لو ىك

 .قصب السكر بينما في باقي أنحاء العالـ فيستخرج مف شمندر السكر مف أكركبا السكر. يستخرج في
يتككف السكركز مف اتحاد كحدتيف مف السكريات  .كالخضراكات الفاكية يتكاجد في غالب األحياف في

 .كالفركتكز كزالغمكك االحادية ىما
 

 
   سكر العنب "أو الغموكوز أو الجموكوز": (Glucose)  التمثيؿ  تج عف عمميةين السكر ىك نكع مف

معظـ الكائنات الحية، بما فييا  لطاقة . كيعد الجمكككز المصدر الرئيسياألخضر النبات في الضكئي
عمى نسبة كبيرة مف الجمكككز.  -كالتيف العنب مثؿ-  الفكاكو كبعض النحؿ عسؿ اإلنساف. كيحتكم

كيتخذ الجمكككز الصافي ىيئة بمكرية بيضاء، كىك يكافئ في درجة حبلكتو ثبلثة أرباع السكركز 
، كىك يتسـ بتركيبو الكربكىيدرات العادم(. كينتمي الجمكككز إلى فئة مف األغذية تسمى)السكر 

بنكع  النشاء ك يصنع الغمكككز تجاريان بمعالجة.األمعاء مباشرة مف الدـ الكيميائي البسيط، كلذلؾ يمتصو
 البخار ضغط تحت األحماض مف
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 (: بعض المواضع التي ذكر فييا النخيل في القران الكريم2ممحق  )
 اسم ورقم اآلية اآلية م

َترَاِكًبا   .1  (99)األنعاـ/ َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْمِعَيا ِقْنَواٌن َداِنَيٌة...﴾﴿... نُّْخِرُج ِمْنُو َحبِّا مُّ

ْرَع ُمْخَتِمًفا ُأُكُمُو... ﴾  .2  (141)األنعاـ/ ﴿َوُىَو الَِّذي َأنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ

َثاًل رَُّجَمْيِن َجَعْمَنا ألَِ   .3 َحِدِىَما َجنََّتْيِن ِمْن َأْعَناٍب َوَحَفْفَناُىَما ِبَنْخٍل َوَجَعْمَنا ﴿َواْضِرْب َلُيم مَّ
 َبْيَنُيَما َزْرًعا﴾

 (32)الكيؼ/

 (23)مريـ/ ﴿َفَأَجاءَىا اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع النَّْخَمِة َقاَلْت َيا َلْيَتِني ِمتُّ َقْبَل َىَذا َوُكنُت َنْسًيا مَّنِسيِّا﴾  .4

 (25)مريـ/ ِإَلْيِك ِبِجْذِع النَّْخَمِة ُتَساِقْط َعَمْيِك ُرَطًبا َجِنيِّا﴾﴿َوُىزِّي   .5

ْم ﴿َقاَل آَمنُتْم َلُو َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّو َلَكِبيُرُكُم الَِّذي َعمََّمُكُم السِّْحَر َفأَلَُقطَِّعنَّ َأْيِدَيكُ   .6
 ِفي ُجُذوِع النَّْخِل َوَلَتْعَمُمنَّ َأيَُّنا َأَشدُّ َعَذاًبا َوَأْبَقى﴾َوَأْرُجَمُكم مِّْن ِخاَلٍف َوأَلَُصمَِّبنَُّكْم 

 (71)طو/

 (148)الشعراء/ ﴿َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْمُعَيا َىِضيٌم﴾  .7

 (10)ؽ/ ﴿َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت لََّيا َطْمٌع نَِّضيد﴾ٌ   .8

 (20)القمر/ ﴿َتنِزُع النَّاَس َكَأنَُّيْم َأْعَجاُز َنْخٍل مُّنَقِعٍر﴾  .9

 (11)الرحمف/ ﴿ِفيَيا َفاِكَيٌة َوالنَّْخُل َذاُت اأْلَْكَماِم﴾  .10

 (68)الرحمف/ ﴿ِفيِيَما َفاِكَيٌة َوَنْخٌل َوُرمَّاٌن﴾  .11

َرَىا َعَمْيِيْم َسْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَيَة َأيَّاٍم ُحُسوًما َفَتَرى اْلَقْوَم ِفيَيا َصْرَعى َكَأنَُّيْم َأْعَجازُ   .12  ﴿َسخَّ
 َنْخٍل َخاِوَيٍة﴾

 (7)الحاقة/

 (29)عبس/ ﴿َوَزْيُتوًنا َوَنْخاًل﴾  .13

َتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت مِّْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن   .14 ﴿َوِفي اأَلْرِض ِقَطٌع مُّ
ُل َبْعَضَيا َعَمى َبْعٍض ِفي اأُلُكِل  ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت لَِّقْوٍم ُيْسَقى ِبَماء َواِحٍد َوُنَفضِّ

  َيْعِقُموَن﴾

 (4)الرعد/
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 اسم ورقم اآلية اآلية م

ْيُتوَن َوالنَِّخيَل َواأَلْعَناَب َوِمن ُكلِّ الثََّمرَاِت ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيًة لِّقَ   .15 ْرَع َوالزَّ ْوٍم ﴿ُينِبُت َلُكم ِبِو الزَّ
 َيَتَفكَُّروَن﴾

 (.11)النحؿ/

َواأَلْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُو َسَكًرا َوِرْزًقا َحَسًنا ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيًة لَِّقْوٍم ﴿َوِمن َثَمَراِت النَِّخيِل   .16
 َيْعِقُموَن﴾

 (67)النحؿ/

َر اأَلْنَياَر ِخالَلَيا َتْفِجيرًا﴾  .17  (91)اإلسراء/  ﴿َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوِعَنٍب َفُتَفجِّ

 (.19)المؤمنكف/  َجنَّاٍت مِّن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب لَُّكْم ِفيَيا َفَواِكُو َكِثيَرٌة َوِمْنَيا تَْأُكُموَن﴾ ﴿َفَأنَشْأَنا َلُكم ِبوِ   .18

ْرَنا ِفيَيا ِمْن اْلُعُيوِن﴾  .19  (.34)يس/  ﴿َوَجَعْمَنا ِفيَيا َجنَّاٍت ِمن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّ

َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب َتْجِري ِمن َتْحِتَيا اأَلْنَياُر َلُو ِفيَيا ِمن ﴿َأَيَودُّ َأَحُدُكْم َأن َتُكوَن َلُو   .20
يٌَّة ُضَعَفاء َفَأَصاَبَيا ِإْعَصاٌر ِفيِو َناٌر َفاْحَتَرَقْت َكَذِلكَ   ُكلِّ الثََّمَراِت َوَأَصاَبُو اْلِكَبُر َوَلُو ُذرِّ

 َتَفكَُّروَن﴾ُيَبيُِّن الّمُو َلُكُم اآلَياِت َلَعمَُّكْم تَ 

 (.266)البقرة/

 (5)الحشر/ . ﴿َما َقَطْعُتم مِّن لِّيَنٍة َأْو َتَرْكُتُموَىا َقاِئَمًة َعَمى ُأُصوِلَيا َفِبِإْذِن المَِّو َوِلُيْخِزَي اْلَفاِسِقيَن﴾  .21
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 : مراحل تشكل الثمار من العقد الى التمر)خالل االسابيع( (3ممحق )
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 .مواعيد وكمية المياه التي تتطمبيا أشجار النخيل خالل أشير السنة (:4ممحق )
 الفسائل المزروعة حديثاً  أشجار النخيل التي مضت سنة  فأكثر عمى زراعتيا, الشير

الفسائؿ خبلؿ السنة االكلى مف زراعتيا مرة كؿ  تيركل ال تركل األشجار البالغة خبلؿ ىذا الشير 1-2
 اسبكع في حالة عدـ ىطكؿ االمطار

مرتيف في الشير كفؽ االحتياجات المائية  تيركل .االشجار البالغة خبلؿ ىذا الشير تيركلال  3
أما الفسائؿ المزركعة في ىذا الشير فتركل   المطمكبة،

 يكما. 45يكميا كلغاية 
مرة كاحدة في الشير، مع مراعاة عدـ  تيركل 4

االسراؼ بمياه الرم اثناء اجراء عممية التمقيح ، 
 .كتجنب الرم الغزير كاالكتفاء بترطيب التربة

مرتيف في الشير كفؽ االحتياجات المائية  تيركل
ما الفسائؿ المزركعة في أ المطمكبة، كرطكبة التربة،

 يكما. 45ىذا الشير فتركل يكميا كلغاية 
االشجار البالغة مرة كاحدة في الشير اك  تيركل 5

مرتيف ، مع مراعاة عدـ االسراؼ بمياه الرم اثناء 
اجراء عممية التمقيح، كتجنب الرم الغزير كاالكتفاء 

 .بترطيب التربة

 .الفسائؿ مرتيف في ىذا الشير تيركل

مرة كاحدة في ىذا الشير، مع مراعاة رطكبة  تيركل 6
 التربة

 .الفسائؿ مرتيف في ىذا الشيرتركل 

مرة كاحدة في ىذا الشير، مع مراعاة رطكبة  تيركل 7
 التربة

 .تركل الفسائؿ مرتيف في ىذا الشير

مرة كاحدة في ىذا الشير، مع مراعاة رطكبة  تيركل 8
 التربة

 .تركل الفسائؿ مرتيف في ىذا الشير

مرة كاحدة في ىذا الشير، مع مراعاة رطكبة  تيركل 9
 التربة

ما ، أالفسائؿ القديمة تركل مرة كاحدة في االسبكع
الفسائؿ المزركعة في ىذا الشير فتركل يكميا كلغاية 

 يكما. 45
األشجار البالغة تركل مرة كاحدة في ىذا الشير،  10

 .مع مراعاة رطكبة التربة
ما ، أفي االسبكع الفسائؿ القديمة تركل مرة كاحدة

الفسائؿ المزركعة في ىذا الشير فتركل يكميا كلغاية 
 يكما. 45

االشجار البالغة تركل مرة كاحدة في ىذا الشير،  11
 .مع مراعاة رطكبة التربة

تيركل الفسائؿ المزركعة حديثان مرتيف في االسبكع 
 كالفسائؿ القديمة تركل مرة كاحدة في االسبكع

البالغة تركل مرة كاحدة في ىذا الشير، االشجار  12
 .مع مراعاة رطكبة التربة

تيركل الفسائؿ المزركعة حديثا خبلؿ السنة االكلى مف 
 زراعتيا مرة كؿ اسبكع في حالة عدـ ىطؿ االمطار

 5، ص4(، ص2009مجمة نخيؿ العراؽ ،)العراؽ: ، " النخيؿ خدمة لعمميات السنكم الدليؿ ،" إبراىيـ عكدة الباسط عبد.دالمصدر : 
. 
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 (: ري فسائل النخيل بطريقة التنقيط في مزرعة بيروحاء بخانيونس.5ممحق )
 

 
 

 
 (: عممية خف الثمار6ممحق )

 

  

 

 ازالة العرجون بأكممو خف شماريخ من الوسط خف اطراف الشماريخ
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 التدالية (:  "التقويس"7ممحق )
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 عمى أساس مظاىر اإلصابة أىم آفات النخيل الحشرية والحيوانية :(8)ممحق 
 اآلفة األعراض الظاىرية

 الجذور -أواًل 
 النمؿ األبيض كجكد أنفاؽ طينية عمى الجذكر

 الحفار كجكد أنفاؽ تحت سطح التربة مباشرة
 الساق  ثانيًا:

 النمؿ األبيض كجكد أنفاؽ طينية عمى الساؽ مف الخارج
كجكد ثقكب دائرية كبيضكية متسعة يسيؿ منيا سائؿ بني لزج مف األجزاء 
المصابة كيتساقط عمى األرض كقد يتحكؿ إلى مادة صمغية في النياية، 
كينتيي األمر مكت النخمة كسقكطيا عمى األرض بسيكلة أك جفاؼ 

 كمكت كتدلي الرأس إلى األسفؿ

حفار ساؽ النخيؿ ذك القركف 
النخيؿ الطكيمة أك سكسة 
 الحمراء

 ثالثًا: السعف
كجكد مادة دبسية لزجة المعة عمى األكراؽ تعطي انعكاسان المعان لؤلشجار 

 المصابة في الضكء
 حشرة دكباس النخيؿ

كجكد بثرات بيضاكية أك متطاكلة بيضاء مسمرة عمى الخكص أك الجريد 
 كتظير النخمة بمكف أبيض في حاؿ اإلصابة الشديدة

 القشريةحشرة النخيؿ 

كجكد حشرات قشرية خضراء مصفرة عمى الخكص يتغير لكنيا إلى 
 األصفر

 الحشرة القشرية الخضراء

كجكد حشرات حمراء مغطاة بمادة شمعية بيضاء متجمعة عمى شكؿ كتؿ 
 عمى قاعدة السعؼ كبيف األلياؼ

 الحشرة القشرية الحمراء

سعؼ كتدليو ثـ كجكد أخاديد كبيرة عمى السعؼ مما يتسبب عنو كسر ال
 ال يمبث أف يجؼ كيمكت

 جعؿ أك حفار العذؽ

كجكد ثقكب عمى السعؼ يخرج منيا سائؿ مصغي بني المكف كعند تقدـ 
اإلصابة تنكسر السعفة مف مكقع اإلصابة كتتدلى إلى أسفؿ كتجؼ 

 كتمكت
 حفار جريد النخيؿ

 النمؿ األبيض كجكد أنفاؽ طيف ممتدة بطكؿ السعؼ
 الخكص كمو أك مف قسـ منوالسعؼ مجرد مف 

 الجراد الصحراكم 
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 اآلفة األعراض الظاىرية
 رابعًا: العذوق والثمار والنواة

 دكدة الطمع كجكد أخاديد كبراز عمى غبلؼ الطمع
 دكدة الطمع كجكد أخاديد كأنفاؽ عمى العرجكف مممكء بالبراز

 دكدة الطمع كجكد أخاديد عمى الشماريخ كآثار تغذم عمى األزىار كالثمار
 حفار عذكؽ النخيؿ عميقة عمى العرجكفكجكد أخاديد 

 دكباس كجكد مادة دبسية عمى الثمار
تشاىد الثمار الصغيرة بعد التمقيح جافة كمربكطة بالشماريخ بكاسطة 

 خيكط حريرية مثؿ خيط العنكبكت
 الحميرة

كجكد ثقكب في الثمار بالقرب مف القمع غالبان مع براز أسكد كخيكط 
 كبيرة مف الثمار المصابةحريرية كتساقط نسبة 

 الحميرة

كجكد بثرات بيضاكية كمتطاكلة عمى الثمار بأعداد كبيرة تؤدم إلى تشكه 
 الثمار

 الحشرة القشرية

ذرات التراب، يككف   كجكد نسيج يغطي الثمار العذكؽ ، تمتصؽ بو
 مممس الثمار خشنان جافان كعند الضغط عمييا يككف مممسيا فمينيان 

 عنكبكت الغبار

 دبكر البمح األحمر كاألصفر كجكد آثار تغذية، كقضـ عمى الثمار كتساقط كتعفف الثمار المصابة
 الطيكر كالخفافيش تساقط نسبة كبيرة مف الثمار السميمة كآثار تغذية

 القكارض حفر أسفؿ النخمة كأنفاؽ متسعة عمى الجذع مف األسفؿ
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 الحمراءسوسة النخيل اطوار  :(9ممحق )
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 م2015المصطادة خالل أشير السنة  (: أعداد سوسة النخيل الحمراء10ممحق )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بتصرؼ الباحثاإلدارة العامة لكقاية النبات كالحجر الزراعي،  -السمطة الفمسطينية المصدر:
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( 51تمتاز بنحو )والتي سمات المحاصيل المقاومة )شجرة النخيل(, :  (11ممحق )
 وفق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة . السمات ىذه أىم سمة ومن

 سمات المحاصيل المقاومة )شجرة النخيل(, استراتيجية التنمية الزراعية 
 م2020-2010المستدامة 

 سيؿ االكثار كالزراعة 27 غير مستيمؾ لممياه 1
 ال يحتاج الى مدخبلت  28 قميؿ الحاجة لممبيدات 2
 تخميؽ فرص عمؿ لممرأة 29 قميؿ الحاجة لمسماد الكيماكم 3
 تحقيؽ االكتفاء الذاتي 30 سيؿ التخزيف 4
 تزيد الناتج المحمي 31 غني غذائيا 5
 تدكير راس الماؿ 32 امكانية التصنيع البسيط 6
 فترة المككث 33 مقبكؿ لمذكؽ العاـ 7
 زراعو تاريخية كتراثية 34 غير مكمؼ ماديا 8
 تحتكم عمي فيتامينات كعناصر اخرل 35 خمؽ فرص عمؿ مباشرة 9

 تحتكم عمى مضادات اكسدة 36 خمؽ فرص عمؿ غير مباشرة 10
 يتحمؿ الممكحة 37 يسد الفجكة 11
 مف الممكف رية مف المياه العادمة المعالجة 38 بديؿ غذائي  ألغذية مستكردة اخرل 12
 يستخدـ في المشاريع الصغيرة المدرة لمدخؿ 39 امنا غذائيايحقؽ  13
 يزرع في االراضي اليامشية 40 يساعد عمى بنية الجسـ 14
 دعـ صمكد المزارع 41 بمكرة نمكذج جديد يحتذل 15
 تحميؿ محاصيؿ اخرل معو 42 تقميؿ االعتماد عمى االخريف 16
 االرض يكفر في مساحة 43 الفائض ال يتحكؿ الى فاقد 17
 يزرع في الشكارع  كالطرؽ 44 يستخدـ في صناعو االعبلؼ 18
 يستخدـ في صناعات التراث 45 تثبيت المزارع في ارضة 19
 يبني اقتصادا بيتيا 46 عبلج العديد مف االمراض 20
 ال يحتاج الى مستكدعات لمتخزيف 47 مخمفاتو  تستخدـ في السماد العضكم 21
 يحافظ عمى الصحة العامة 48 يحافظ عمى البيئة 22
 يزيد مف االعداء الطبيعية في مكافحة اآلفات الزراعية 49 يمكف تسكيقو محميا 23
 يستخدـ في صناعات ثانكية 50 يكفر العممة الصعبة 24
 يكفر اكثر مف صناعة رئيسية 51 يمكف التخزيف داخؿ البيت 25
   معمر 26
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 .تقوم عمى شجرة النخيل وثمارىاالصناعات المختمفة التي  :(12)ممحق
 

 الصناعة الرقم الصناعة الرقم
 التمر المفتت 32 دبس البمح 1
 زبدة التمر 33 السكر السائؿ )السكركز( 2
 مدقكؽ التمر بالمكسرات 34 صناعة الطكفي 3
 لفائؼ التمر بجكز اليند 35 صناعة البسككيت 4
 إنتاج األعبلؼ 36 صناعة الشربات 5
 سيبلج النخيؿ 37 المثمجات المائيةصناعة  6
 انتاج االسمدة 38 صناعة الكحكؿ 7
 صناعة الكرؽ 39 صناعة الخؿ 8
 صناعة الفكرفكراؿ 40 خميرة الخبز 9
 صناعة الحباؿ كالدكبار 41 زيت النخيؿ 10
 صناعة الخشب الحبيبي )المضغكط( 42 صناعة الريكف ) الحرير الصناعي( 11
 بكدرة البمح 43 كبس التمكر 12
 صناعة السبلؿ كاألطباؽ 44 تعبئة كتجييز التمكر 13
 صناعة األثاث المنزلي كالمكتبي 45 صناعة العجكة 14
 صناعة حشك المراتب كالفرشات 46 صناعة الكعؾ كالمعمكؿ 15
صناعة القفؼ كالشنط الحريمي كالمشغكالت  47 صناعة المختـك 16

 اليدكية 
 صناعة االتباف 48 صناعة مربى البمح 17
 صناعة المكانس 49 البمح المخمؿ 18
 صناعة ليؼ االستحماـ 50 مسحكؽ التمر سريع الذكباف 19
 صناعة المعرشات كالعشش كاالسقؼ 51 البمح المجفؼ 20
 صناعة الحبلكة مف جمار النخمة 52 شكككالتة التمر 21
 إنتاج ماء المقاح 53 فطيرة التمر بأشكاليا 22
 استخداـ المقاح في الطب الشعبي 54 رغيؼ التمر 23
 صناعة أقفاص الطيكر كالفكاكو 55 المعجنات 24
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 الصناعة الرقم الصناعة الرقم
 صناعة الصابكف 56 حمكل التمر كجكز اليند 25
 المستحضرات الطبية 57 سمطة التمر المحشي 26
 صناعة كحؿ العيف مف النكل 58 كيؾ التمر 27
 الفنية كالبراكيزصناعة التحؼ  59 صناعة بدكنج التمر 28
 صناعة الفحـ البمدم مف النكل 60 الجيبلتي 29
صناعة حمض الستريؾ كاألحماض العضكية  61 لفائؼ التمر )تمر ديف( 30

 األخرل 
 صناعة الكحكؿ الطبي كالصناعي 62 صناعة التعميب 31

 
 .41(، ص2010غزة، )يناير،-الزراعة الفمسطينيةـ" ، كزارة  2020-2010"استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المصدر: 
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 الرحيـ الرحمف ا بسـ

 ستبانة(: اال13ممحق )
 

 غزة  -اإلسالمية الجامعة

 العميا ساتاالدر شئون البحث العممي و 

 قسم الجغرافيا –اآلداب  كمية

 

 اسـتبانة رسالة ماجستير

      ،،،كبركاتو  ا  كرحمة  عميكـ  السبلـ 

  : بعنكاف بحث بإعداد الباحث  يقـك

 "النخيل في محافظات غزة   ةزراع   "
، مف الجامعة الجغرافيا في الماجستير درجة ت الحصكؿ عمىلمتطمبا الن استكما كذلؾ
 غزة .  –االسبلمية 

ىذه الدراسة كالتي تيدؼ  إلنجاح المساعدة أجؿ مف بدقة األسئمة اإلجابة عف فيرجى
ىـ ألنكـ المصدر اأمف بؤ ننا نأ، كحيث النخيؿ في قطاع غزة ةرب عمى زراعالتعرؼ عف ق ىلإ

 المرفؽ . االستبانةسئمة أليكـ لئلجابة عف إلممعمكمات المطمكبة، لذا تكجينا 

 .  فقط  العممي البحث ألغراض محصكرة ىذه االستمارة في الكاردة المعمكمات أف العمـ مع
 

 تعاونكم لحسن راً شك

 
 الباحث تحيات مع

 بالل عاشور االغا

 

 رقم  االستبانة
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 : عامة /  معمومات  أوالً 
 المدينة   .........................  -........................      بالمحافظة     -أ

  ثانيا / معمومات خاصة :
 : العمر  -1

           40-20ب. مف               سنة  20أ. اقؿ مف 
  60د. اكبر مف                  60-40ج. مف  
 

  : المستوى العممي  -2
          ج. إعدادم           ب. إبتدائي           أ. بدكف مؤىؿ  

   ىػ. جامعي                    د. ثانكم
  

 : نوع ممكية األرض  -3
        د. اخرل            ج. شراكو          ب. إيجار             أ. ممؾ   

 
  ( الزراعي ) االستغبلؿ  بالمزرعة خاصة ثالثًا / معمومات

 ..................     دكنـ   كـ تبمغ مساحة االرض المزركعة بالنخيؿ   -1
 شجرة      .................      المزرعة في اليكمي أشجار النخيؿ عدد كـ  -2
  في المزرعة   ..................     شجرة المثمرةكـ عدد اشجار النخيؿ  -3
 ي ارضؾ : ما ىي  أصناؼ  النخيؿ  المزركعة ف  -4

 العدد الصنف العدد الصنف العدد الصنف
ياني                               مختمطك.   د. ًبرحي            أ. حى
          ع. اخرل                  ىػ. زىيدم  ب. بنت عيشة  

             ال اعمـ          ج. عامرم
 
 : ىل زراعو النخيل في ارضك -5

            ب. األرض مزركعة بالنخيؿ فقط            أ. حكؿ األرض فقط         
 ج. مشتركة مع زراعة اخرل 
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 : ىل أعداد النخيل في مزرعتك  -6
 ج. كما ىي             ب. تتناقص                أ. تتزايد  

 
 : اذا وجد تناقص في االعداد , فالسبب يعود الى -7

             ب. الحركب           أ.  سكسة النخيؿ 
 خرل أد.                       ج. عدـ الجدكل االقتصادية 

 
 )  التربة كالمياه ( رابعًا / المتطمبات البيئية

 نوع التربة المزروع فييا النخيل :   -1
 د. مختمطة     ج. رممية        ب. طينية خفيفة         أ. طينية ثقيمة  

 
 ما ىي طريقة ري النخيل المتبعة في مزرعتك :  -2

 ج . مشتركة مع زراعة اخرل           ب. مركم         أ. مياه األمطار 
 

 اسموب الري المتبع :  -3
 خرل أج.       ب. باألحكاض            أ. بالتنقيط   

 
 : ) الصرؼ الصحي ( -ىل ُتسقييا ) ُتروييا (  بالماء الُمَعالج   -4

 ج. احيانان             ب. ال                 أ. نعـ    
 

 الري : في المستخدمة المياه نوعية  -5
 ج. مالحة             ب. متكسطة الممكحة                أ. عذبة   

 
 

  والرعاية :خامسًا / عمميات الخدمة 
 ىل تقوم بالتسميد , وما نوعو :   -1

     ب. كيماكم                  أ. طبيعي )بمدم( 
 د. ال استعمؿ التسميد                ج. االثنيف معا   
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 ما نوع التسميد الطبيعي المستعمل :  -2
  د. مختمط           ج. دكاجف         ب. اغناـ            أ. ابقار    

 
 .......................    . كيماوي , ما نوعو  -3
 :التسميد  بعممية تقومكيف  -4

 الماء  مع ب.               يدكيان    أ.
 

 : التقميم والتكريم بعمميةتقوم  كل كم -5
   ...........حدد    ذلؾ ، غير ج.       سنتيف  كؿ ب.                 سنكم أ.
 

  ىل تقوم بازالو االعشاب من حول النخيل : -6
 ج .احيانا                       ب. ال                    أ. نعـ 

 
 فطري :  مطير ُمبيد اوبأي  اشجار النخيل تقوم برش التقميم, ىل عممية من االنتياء بعد -7

 ج. احيانان                      ب. ال                   أ. نعـ  
 

 ىل تقوم بعممية التخفيف من كمية الثمار عمى النخمة  لمحصول عمى نوعية جيدة :  -8
 ج.  احيانان                 ب. ال                       أ . نعـ  

 
 تتم عممية إكثار النخيل داخل المزرعة عن طريق :  -9

 ج. اخرل      ب. بزرم )النكل(             أ. الفسائؿ )عكاليؿ(  
 

 ما ىو انسب ميعاد  لنقل وزراعة فسائل النخيل : -10
 ج.  كؿ كقت        9-8ب. شيرم                   4-3أ. شيرم 

 
 سادسًا /  المكافحة والوقاية :

 ىل اصيبت أشجار النخيل في أرضك باالفات :   -1
            ب. نعـ                         أ. ال  
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 اذا كانت نعم فما مدى االصابة :-2  
 ج. إصابة ضعيفة          ب. إصابة متكسطة              أ. إصابة قكية  

 
 ما نوع االفة :  -3

 ج. اخرل                    ب. فطريات           أ. حشرات "سكسة" 
 

 : المكافحة عمميات في المتبعة اإلجراءات ىي ما  -4
    ج. اخرل       ب. عف طرؽ المصائد                     أ. كيماكية  

 
 ما ىي االلية المستخدمة في عممية المكافحة في حالو استخدام المكافحة الكيميائية :  -5

            ج. رش                ب. األقراص                أ. حقف الجزع 
 أخرل      ىػ.               د. مختمط     
 

 متى تقوم بعممية الرش والمكافحة : -6
 ج.  اخرل     ب. قبؿ اإلصابة "إجراء كقائي"         أ. بعد اصابة النخيؿ  

 
 سابعًا /  الناحية االقتصادية :

 : ىل َتكُمفة زراعة النخيل وخدمتو -1
 ج. غير مكمفة          ب. متكسطة التكمفة                   أ. مكمفة 

 
 ىل عائدات النخيل وزراعتو : -2

 ج. غير مربحة               ب. مربحو جدا                  أ. ميربحة 
 

 ىل استيراد البمح من خارج القطاع يؤثر عمي سعر بيع  ثمار البمح  لديك : -3
 ج.  اخرل                   ب.  ال يؤثر                   أ. يؤثر 

 
 : متى تقوم بجني الثمار , عندما يصبح -4

 ج. اخرل                    ب.  ريطب                     أ. بمح 
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 : كيف تقوم ببيع الثمار -5
 رل  ج.  اخ                 ب.  لمتاجر                  أ.  بنفسؾ 

 
 : ىل تقوم باستخدام مخمفات النخيل كأعالف لممواشي -6

 ج. استخدامات اخرل                     ب. ال                     أ. نعـ  
 

 ؟  اإلنتاج لتحسين تقترح , و ماذاوتنميتة ماىي رويتكم لمستقبل زراعة النخيل  -7
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 

 
 . شكرا لكم , تم بحمد ا

 


