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   نوعیة التربة

أن حیث النخیل عالم في  ًخصوصا الجودة عوامل أھم من التربة نوعیة تعتبر 
 لھا التي و التھویة الجیدة و الصرف الجیدة و العمیقة و الخفیفة الترب تحب النخلة
 .مناسب بعدد بالرطوبة االحتفاظ على القدرة

على زیادات أي من الخالیة و الالزمة الغذائیة العناصر على احتوائھا أن كما 
 الصودیوم أیونات و الكبریتات و الكربونات و الكلوریدات من الحیویة احتیاجاتھا

 للثمار عالیة جودة أعطاء على تساعد األمور ھذه كل المغنیسیوم و الكالسیوم و
 ذات فالترب ) PH (حموضتھا ھي التربة خصائص أھم من و اإلنتاج عند

 الخصوبة حیث من للنباتات الترب أفضل من ھي PH 6 – 7 المعتدلة الحموضة
 في بینما زاھي أحمر لون ذات التمر ثمار تكون التمر نخلة وفي الثمار نوعیة و

 تكون التمور أن نرى كلسیھ اراضي 7 من أعلى ) PH ( ذات القلویة الترب
 . ذلك یوضح التالي الشكل و السواد إلى مائل داكن بني لون ذات



 ھي التي و الكبریتات و الكلوریدات من التربة أمالح أن على الدراسات أظھرت وقد
 إذا أما أثماره و النخیل نمو على  ًكثیرا تؤثر ال بالملیون جزء 15.000 من أقل

 الترب تحدید تم وقد النخلة موت و ھالك یسبب فأنھ بالملیون جزء 48000 تعدى
 . یلي كما الملوحة حیث من

0 من فیھا الملح نسبة تكون الملوحة من خالیة تربة –  
 ذات التربة أما 4 – 0 من الكھربائي التوصیل أما 0.15
 0.35 – 0.15 بین ما فیھا الملح نسبة فأن البسیط التأثیر

 ذات التربة أما 8 – 4 بین ما فیھا الكھربائي التوصیل أما
 – 0.35 بین ما الملوحة نسبة فتكون المتوسط التوصیل

 شدیدة التربة أما 16 – 8 الكھربائي التوصیل أي 0.65
 فوق الكھربائي التوصیل أي  0.65 من أكثر فتكون الملوحة

 مساءاً  أو  ًصباحا تكون أن فیفضل الري مواعید أما 16
 .  ًصیفا الري میاه حرارة درجات لتجنب



   عامل الحرارة 
التي و للحرارة المحبة األشجار من التمر نخلة أن المعروف من 

 و اإلخصاب و التزھیر ألجل معینھ حراریة درجات إلى تحتاج
 شھر نھایة في  اي مْ  30 – 28  إلى  ْ م 18 فوق تكون التي

 في المحدد ھي الحرارة درجة فأن لذلك آذار بدایة و شباط
 التطور و النمو عملیة أما اإلخصاب و التلقیح و التزھیر عملیة

 مْ  40 – 30 فوق عالیة حراریة درجات إلى فتحتاج ألثمري
 50 – 40 تتعدى وقد ومارس و نیسان شھر في نجده ما وھذا

 دور لھا التراكمیة الحرارة درجات فأن لذا ، الدول بعض في  ْم
 إلى وكذلك متأخرة و متوسطة و مبكرة إلى التمور تصنیف في

 الحرارة درجات في خلل أي أن و جافة و جافة نصف و طریة
 و التلقیح و التزھیر عملیة على تؤثر نراھا التراكمیة الموسمیة

 أن كما الثمار جودة على یؤثر بدورة وھذا النضج و النمو
 أو األصفر إلى األخضر من الثمار تلون في دور الحرارة لدرجة
 . البني إلى و األحمر



 ویمكن مناقشة تأثیر درجات الحرارة المختلفة كالتالي
 

 درجات الحرارة المرتفعة
 

محسوبا بطریقة (یجب تراكم عدد معین من درجات الحرارة 1.
إلنضاج ثمار التمر، ولذا تختلف األصناف التي تزرع ) خاصة

 .في المناطق المختلفة
 

 7.5یتزاید أنبات حبوب اللقاح مع ارتفاع درجات الحرارة من . 2
 .م 43 م ویقل كثیرًا عند درجة حرارة  33إلى 

 
تقل نوعیة الثمار إذا تعرضت لفترات درجات حرارة مرتفعة . 3

ورطوبة نسبیة منخفضة خاصة في الفترات األخیرة من نمو 
 .الثمار



 درجات الحرارة المنخفضة
 

 وتتحمل النخلة الصقیع لدرجة ما اذا . یتأثر النخیل بدرجات الحرارة المنخفضة
 كان التعرض لفترة قلیلة، ویختلف مقدار الضرر من هذا التعرض حسب األتي

 الصنف. 1
 

 )یقل مقدار التأثر مع زیادة العمر(عمر النخلة . 2
 
 سرعة االنخفاض واالرتفاع في درجة الحرارة . 3
 
 مدى االنخفاض في درجة الحرارة . 4
 
 هل هذا االنخفاض تدریجي أم مفاجئ . 5
 
 الحالة الفسیولوجیة لألشجار، كلما كانت األشجار بها كمیة اكبر من المواد . 6

 .الغذائیة المخزنة كلما قل التأثیر عند تعرضها للصقیع    



  الضوء

عملیة فأن لذا ضوء شدة و ضوء كمیة إلى یحتاج النخیل ان 
 دور الضوء لعامل و القطوف أظھار إلى تؤدي للسعف التكریب

 في أساسي كعامل یدخل أنھ كما الخضراء المادة تكوین في كبیر
 للموجات أن  ًعلما للطاقة كمصدر الضوئي التمثیل عملیة

 تؤثر بالتالي و االوكسینات توزیع في  ً مساعدا  ً دورا الضوئیة
 المحبة النباتات من  ًعموما النخیل و النمو عملیة في  ًإیجابیا
 تحتاج أنھا كما كبیرة ضوئیة وحدات إلى تحتاج التي و للضوء

 تسریع على تعمل الضوئیة الفترة ألن مناسبة ضوء فترة إلى
 أن یفضل لذا الثمار جودة من تحسن بالتالي و الحیویة العملیات

 جیدة  ًثمارا تعطي لكي بالضوء األقصى تشبعھا النخلة تبلغ
 . الجودة و النوعیة



 الریاح 
 

 في بعض األحوال التالیة   الریاح قد تحدث أضرارا
 
 النخیل المسن أو الذي قلعت جمیع فسائله من حوله.  1
  
 األضرار بعملیه التلقیح .  2
 
 األضرار بشكل الثمار .  3
 
 )الجافة(الریاح الحارة الجافة تزید من نسبة الثمار الحشف .  4
  



   األمطار والرطوبة
شجرة على كبیر أثر الرطوبة نسبة وزیادة األمطار كثرة عامل أن 

 للمنطقة السنویة األمطار توزیع و بكمیة یتحدد النخیل ألن النخیل
 عن یعبر الرطوبة تعبیر ألن ، الثمار وجودة لنوعیة المحددة وھي
 كمیة تقل بزیادتھا حیث مئویة نسبة ھي و الھواء في الماء كمیة

 ھذا و النخیل في النتح عملیة تضطرب كذلك و التربة من التبخر
 في فسلجي خلل إلى یؤدي النخلة في المائي المیزان في االضطراب

 عملیة من یقلل و البالزمیة األغشیة نفاذیة في نقص یحدث مما النخلة
 العالیة الرطوبة أن كما الثمار سقوط و الذبول یسبب مما االمتصاص

 زیادة إلى تؤدي الرطوبة أن كما بالحرارة النخیل تأثر على تعمل
 جودة على تؤثر بمجموعھا ھذه و الفطریة باألمراض اإلصابة نسبة

 . ونوعیتھ اإلنتاج



 الرطوبة النسبیة 

 .تتوفر الظروف الجویة الجافة انالثمار یجب  انضاج الجل-
 .النخیل یحب المناطق الحارة والجافة وقلیلة الرطوبة النسبیة-
الرطوبة النسبیة العالیة تؤثر في صفات الثمار بحیث تمنع -

 ).كدولة البحرین ودول الخلیج(جفافھا 
والجو  االمطارالھاشمیة متمیز بقلة  االردنیةالمملكة  انتاج-

 .الحار والرطوبة النسبیة المعتدلة
النخیل تلعب الرطوبة النسبیة دور ھام في  اصنافبعض -

 المتمیزة  التمور انتاج



 المغنطة

من خالل استھالك  النھتعدیل شحنات التربة  بھاویقصد 
السابقة  االزمنةالمغنطة من سریان المیاه في التربة خالل 

، وفي االنتاجنقصت كمیة المغنطة في المیاه بحیث ضعف 
الوقت الحاضر لتالفي ھذا النقص تم استحداث ھذا العامل 

 الى ادىلتعدیل الشحنات في المیاه مما  االجھزةفي بعض 
 .مضاعفة اضعافا االنتاجزیادة 



  التسمید
 

تحتاج أشجار النخیل إلى السماد الذي تتوقف كمیته على نوع التربة 
من السماد  كغم 50-20وتحتاج النخلة إلى حوالي . وعمر األشجار

العضوي حسب عمرها وذلك أما بنثره على التربة وتقلیبها أو بوضعه 
 30في حفره في احد جوانب الشجرة وعلى بعد حوالي متر منها وعمق 

 .سم ثم تطمر بعد ذلك 40إلى 
 

كغم من السماد االزوتى والفسفوري لكل شجره  5-3كما وتسمد بكمیه 
 .وذلك على دفعتین قبل التزهیر وبعد عقد الثمار

 
 .مع مراعاة اضافة العناصر النادرة



 الري 
 

یتوقف نجاح زراعة النخیل إلى حد بعید على كمیة المیاه المقدمة لها 
فالنخیل . ویختلف ري النخیل باختالف اعماره وطبیعة التربة والمناخ

أیام في الترب  5ـ4أیام في الترب الرملیة وكل  3ـ2الحدیث یروى كل 
الصفراء وبعد تكون الجذور یروى مرتین أسبوعیا في الترب الرملیة ومره 

 .في الترب الصفراء
 
بعض المزارعون یروون الفسائل یومیًا خالل األربعین یومًا األولى  

صفیحه من الماء، هذا ویجب أن تبقي التربة حول  2ـ1لزراعتها بمعدل 
الفسائل الحدیثة رطبه ولكن على أن ال تزداد رطوبة التربة كثیرًا حتى ال 

 .  تختنق الجذور



أي اإلخصاب و التلقیح فترة بعد  الالزمة العذبة المیاه كمیة تحدید 
 من مراحل بعدة تمر التمرة آلن اإلخصاب و التلقیح عملیة بعد

 و الخالیا انقسام مرحلة ھي التي و التطور و النمو مراحل
 تدخل ثم ومن وتتضاعف تنشط التي المرتسیمیة الخالیا  ًخصوصا

 حجم إلى تحتاج بدورھا وھذه ) الخالیا حجم ( الحجم ازدیاد مرحلة
 على  ًأسبوعیا نخلة / لتر 450 – 300 حجم إلى تصل قد أكبر میاه

 ومن  أسبوع 22 – 20 لمدة المنوال ھذا على تستمر التي و األقل
 و  ًأسبوعیا نخلة / لتر 200 – 150 إلى المیاه كمیة بتقلیل یبدأ ثم
 لتتم  ًنھائیا الري إیقاف یتم التام للنضج األخیرة الثالثة األسابیع في

 . التجفیف عملیة



 شكرا ً لحسن استماعكم 


	بيئة النخيل��الدورة التدريبية لنقابة المهندسين الزراعيين
	Slide Number 2
	التربة 
	نوعية التربة 
	وقد أظهرت الدراسات على أن أملاح التربة من الكلوريدات و الكبريتات و التي هي أقل من 15.000 جزء بالمليون لا تؤثر كثيرا ً على نمو النخيل و أثماره أما إذا تعدى 48000 جزء بالمليون فأنه يسبب هلاك و موت النخلة وقد تم تحديد الترب من حيث الملوحة كما يلي .
	عامل الحرارة  
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	الضوء 
	Slide Number 10
	الأمطار والرطوبة 
	الرطوبة النسبية 
	المغنطة
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	شكرا ً لحسن استماعكم 

