الناحية الجمالية والبيئية لنخلة التمر
الدكتور عبد الباسط عودة ابراهيم

نخلةةالتمر ةةهل ة لتمشةةةه لتم باركةةالتمرةةعلفها ةةالتمفةةهرلاةةعل ةةهت لوإشةةفار لوأمثةةام لوكر ةب ل
ومؤمفةةا لو ةةعلشةةةه لتمفةةهرلوفةةهو لتم تقةةااللقسةةرلة ةةفرلتمعةةا ل ةةهو لتمف ة ل فةةف لأشةةةارل
تمعخسللاعلأرضهلم مكلت ر لتإلنسانلتمفه عل لتمشةه لذتالتأل سالتمبسئسالوتالقرصا ةالةضةا ل
إمىل ذمكلشكل الومظ ه ةالتمة دل اةللتمفعةانسهلوم عف ةعل خطةس لتم ةفنلوتماةفتوتلو عسةستلتم تقةلل
إمىلت رخفتم الاعل صامس لكفعصهلج امعلةساففلاعل ك ةهلتم عظهلتمفةا لمل رعه ةاالوتماةفتوتل
وتمش ترعلوتمساقاالوتم بانع .ل
ومهلأج للتم عاظهلتمرةعل كةهلإنل هت ةالوةسةر رلل ةالتإلنسةانل ة لمعظةهلشةةه لتمعخسةللإذتلنظةهل
إمس المهلتأل فللإمىلتألفلىلقسرل ظ هلوكأن ةالمظلهوش سةسهلل ططةعلتمةةامحل ار ةالو ا سةهلمةهل
قهتر لتمش حلوف تمللتمبسئالتألخهىل ل
ل

ل

ل
وفة لإمةةىلتآل ةةارلتم فة ةةالماضةةارتالوت دلتمهتاةةفةهلووت دلتمعسةةللوغسه ةةالاةةعلتألقطةةارلتمفه سةةال
ن قةةالتمظ ةة رلتمبةةار لم ة لتمشةةةه لاةةعلتمع ةة للوتمه ة لوتآل ةةارلتمرةةعل ة ل تر ةةالمةةهل لةةكل
تماضةةارتالو ةةىلخسةةهلشةةا فلفلةةىلأ سةةال ة لتمشةةةه .ومهلتمه ة لتأل هةةةالتمرةةعل ؤكةةفلمفهاةةال
تمفهرلم لتمشةه لتمه لتمرامعلتم دلة ضحلمةفخللتقةفلقصة رلتمعسةا لمةهلتماضةار لتألشة رةال
واسهلة قالوج لشةه علنخسلل ا لل ارتلفعفلمفخللتم صه ل
ل

1

ل

ل
ل
ومهلآ ارلطسبهلةظ هلتقفلتمه لتم صهةالتم فة الق ضلما لمسرطسللوقفلغه ة لفلةىلجانبسةهل
أشةارلنخسللتمر هلوةظ هلتمه ل قالتمرفبسةهلاةعلإ ةهت ل ة لتمشةةه لوج سةللتألشةةارلتم هروفةال
ا لل ارت .ل
ل

ل

ل
ل
ل
ل
إنلمث ارلتمعخلالأ سهلغ توسالكبسةه لومكةهلم عرةا ةالتألخةهىلأ سةالكبسةه لاةعلقسةا لتإلنسةانلا ةهل
أمساا ال صعللتماباللمرففس لور لتمس االالوت رف ل لتمة وعلاعلف للأ فلتمبسة الواةعلف ةلل
تمفةةهتوولوتم هةةةاالوتألف ةةف لتمااملةةالملس ة لومع ةةالنش ة لشةةكللتألف ةةف لتمعخسلسةةهلاةةعلتمطةةه ل
تم ف ارةةةا.لك ةةالت ةةرخفم لتمةة وعلاةةعلإقامةةالتمةسة رلوتم عةةاطهلوك عة تالملةةهدلومةةةاردلمل سةةا ل
وت ةرخف لتمسةةففلاةةعل ططسةةالتأل ة فلوتم هةةةاالواةعلف ةةللتماصةةهتنلومةةهتو لتمر ةةةالتمسفوةةةال
وأ وتالتمرعظسةةفلوتم كةةانحللك ةةالت ةةرف للجهةةةفلتمسةةففلاةةعل ةةعللتأل ةةا لتم عهمةةعلكامكهت ةةعل
وتأل ه لوتم كرباالواعل عللتألقفاص .ل
ل
ل
ل
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ل

ل
وت رخفم لأشةارل تمعخسللمع لتم ف لاعل عسستلتمافتوتلوتم ص رل شكلل عف علج سللوة كهلذكةهل
فضلتم فل ماالتمرعسس سهلتمخا ال عخلهلتمر ه ل
ل
ل
الشكل المميز

ل
ل

االرتفاع
 30متر

انتشار األوراق
يصل إلى أكثر من 3متر

الجذع
خشبي قائم

ل

وتم س لتمفا لملشةه لمبسهلقعلتمه لتآل عل :ل
ل

ل

ل
ل
3

األوراق
مركبه ريشيه توجد
أشواك حادة في جزئها
األسفل

ل
ل
ل

دور النخيل في تلطيف الجو وحماية المزروعات:
أظ هالتمه لتأل هةةالتم فة ةالأنلأشةةارلنخسةللتمر ةهل رفة لمةةاور لمل بةانعلتمسةكعسالو شةكلل
خةةاصلقةةهرلمل ةةفلتم ة ت لتمفل ة دلمل عةةهللمر ة ل رعظسةةفلتم ة ت لو ع سرةةهلو لطسفةةهلقسةةرل ف ةةلل
تألورتقلك صةةةفا ل فلةةةتل ةةةالتأل ه ةةةالوذرتالتمطبةةةارلإضةةةااالإمةةةىلأنلأورتقلأمشةةةةه ل ةةة اهلغةةةا ل
تألوكسةسهلكأقفلن ت جلف لسهلتمرهكسبلتمض وعلو ف ةللتألشةةارلفلةىل عظةس لتمهط ةالوتماةهتر ل
امة لتم اس ل الو رصلتم ل االمهلتم ت  .ل
واةعلضة لذمةكلاةانلتم ة ت لتمة دلة ةهلفلةىلأشةةارلتمعخسةةللوةةفخللتم ل ةفلةكة نلنظسفةالومفرةةفلل
تماهتر لوتمهط الأدلأنل ورلتألشةارلملطفلومكسفلمل ت ل
ل

ل

ل
ل
وذكهالتمفرت االأنلتمسراوهلتمرعلكان ل سرخف لاعلتمفص رلأم فة هلفلىلشبا سكلتم ساكهل صةعلل
مهل ففلتمعخسللتم دلة ضللفلىلتأل ترلوتمع تا لوتمشبا سكلوكان ل ةهللو هطةبل ام ةا لاس ةهل
فلس ةةالتم ة ت لوةةةفخللإمةةىلتم سةةكهل فةةفلأنل لطف ة ل رجةةهلقهتر ةةهلورط رةةهلو ع ةةىلمةةهلتأل ه ةةال
وتمطبارلتمفامتل هل .ل
واعل فضلتمفولل ت لفلىلذمكلوضللمهوقالك ه اوسالخارجلتمعاا لذتالتمسرار لتم صةع فالمةهل
ةةففلتمعخسةةللوتم هطبةةال ام ةةا لمرةةفاللتم ة ت لإمةةىلتمةةفتخللو ة لنفةةحلاكةةه لمبةةه لتم ة ت ل Air
coolerلتم سرف لالاعلوقرعالتمااضه .ل
وأشارالتمفرت التمرعلقا ل الوقا لوآخهونل1986,للإمىلأنلك سةهلتمطبةارلتم رة فةالفلةىلأورتقل
نخسةةللتمر ةةهل ةةعفلتمخ ة صل خرلةةفلقسةةبل فةةفلأمشةةةه لفةةهلتمشة ترعلوتمطةةهقلتمهرتفسةةالغسةةهل
أم فبف لوكان لتمعراوجلك الةلع :ل

ل
كميه الغبار(غ\ سم):2
0.76 ª
0.26b
0.21b
0.13c

بعد األشجار عن الطريق الزراعي ( م )
10
40
60
120

ل
قسةةرلن قةةال عةةاقصلك سةةهلتمطبةةارلكل ةةالت رفةةفالتألشةةةارلفةةهلتمطةةهقلتمهرتفسةةالوتمشة ترعلغسةةهل
تم فبف ل .ل
4

وأشةارلوإ ةةهت س ل,وآخةةهونل2001لغةةامىلوجة لف قةةالم جبةهل ةةسهلك سةةاالتمطبةةارلتم رسةةاق لفلةىل
أشةارلنخسللتمر هلاةعلمعط ةالأمبصةه لو ةهفالتمهةةا لو رجةالتماةهتر لومعط ةال رتفةالتمعخسةل.ل
قسرلأظ هالتمفرت ال ةا لك سهلتمطبارلتم رساق لاعلمعط الش لتمفةهرلم ارنةال ة قفعلتم ار ةهل
ل شكللخاصلقسرل ه فلل رجةهلتماةهتر لو ةهفالتمهةةا لومة قال
وأ علتمخصسبلواعلش هل
تر فاعلمار ىلتمطبارلوتمه اصلخ للنفحلتمش هلوك الاعلتمةفوللتأل ع :ل

ل
الشهر
تموز

المنطقة
أبي الخصيب
الهارثه
شط العرب

كميه الغبار المتساقط
غ\م\2شهر
4.03c
8.16b
8.53a

معدل تركيز الرصاص
ميكر وغ/غ
0.89c
1.96b
2.11a

ل
ك ةالمة قالتنخفةاضلإنراجسةالتألشةةارلاةعلم تقةللتمفرت ةالقسةرل لطة لو 36لكطة لاةعلمعط ةالأ ةعل
تمخصسبلوو32لكط لاعلمعط التم ار ةهلوو24لكطة لاةعلمعط ةالشة لتمفةهرلملعخلةالتم تقةف لور ةال
ةف لتمسببلاعلذمكلإمىل هتك لتمطبارلفلىلتألورتقلوخفضلكفا الاعل صعسللتم ت لتمط توسا .ل

ومهلتمفرت ةاالتمسةا ال ظ ةهلمعةالأ سةالشةةه لتمعخسةللاةعل خفةسضلتمطبةارلوتأل ه ةال
و ع سالتمة لو لطسفلتم ت  .ل
ل
الزراعة البينية:
ة كهلت رط للترضل سرانلتمعخسةلل هرتفةاال سعسةهلكام اا ةسللتما لسةالوتمخضةهوتالوتألشةةارل
تم ث ةةه لو ة تلةفر ةةفلفلةةىلطبسفةةال ه ةةالتمبسةةرانلوتر فةةاعلمسةةر ىلتم ةةا لتألرضةةعلونسةةبالتألمة ل
وطهة ةال رتفةةالتألشةةةارلأولتمفسةةاوللاةذذتلكانة لأمره ةةهلومسةةا لتمةهدلماماةةالة كةةهل رتفةةالتمشةةفسهل
وتمة لاعلتمسع تالتألومىلمكعل سا ل لتم اا سللاةعلف لسةالت رصة لأمره ةهلو فةف الة كةهل
رتفةةالتمخضةةهوتالأولأشةةةارلتمفاك ةةالمرسةةاقطالتألورتقوتمفعب,تمهمان,تألجاص,تمخ خلمسةةهفال
أ ار الوقصةهلف ه ةالم ارنةالمةللأشةةارلتمفاك ةالتألخةهىلوة كةهل رتفةالتمرفةا لوتمك ثةهىلوالل
ةعصحل هرتفالتم ش ولمكبهلقة لتألشةارلوكثه ل ظلسل الج سللتألشةارلتمرةعلذكةهال ةهرعلمةلل
تمفساوللمباشه لم رفا لمع الو ففلأنل صللأشةارلتمعخسللف ةهلفشةه ل ةع تالة كةهلإ تمةال ة ل
تألشةارلو رتفالأشةارلتما ضساال أن تف التم خرلفال ا لأشةةارلتمعخسةللوكة مكلة كةهل رتفةال
تمفعباوتم انك للوتم لك ال ة لجةاردلاةعلمعةاطتل رتفةالتمعخسةللاةعلتمفةهتقلقسةرل ة اهلأشةةارل
تمعخسللتما اةالتم لمع لوإ ارل لتألشةارلمللمهتفا لمساااالأمهرتفهلوتنرظام ا .ل
ل

ل

ل
زراعة األشجار البالغة في الشوارع:
5

تنرشةةهالاةةعلتمسةةع تالتألخسةةه لواةةعلتمففةةةفلمةةهلتم ةةفنلتمفه سةةالف لسةةالتمرشةةةسهل عخلةةالتمر ةهلاةةعل
تمش ترعلووتج االتمفعا قلومفتخللتم بانعلتمكبسةه لقسةرلةةر لن ةللأشةةارلكبسةه ل شةكللكامةللإمةىل
لتألماكهلومكهلف لسالتمع لل ل اراجلإمىلأمفقهلوتمفعاةالفعفل سئالتألشةارلوإ عا لف لسالتمع ةلل
قسرلةةبلإ باعلتمخط تالتآل سالوتمرعل ل افةف المهلخ للتمرةاررلتمرعلأجهة لمع ةللتألشةةارل
وأ بر لنةاق ا .ل
 -1إة ةا لف لسةاللردلتألشةةارلقبةللف لسةالتمع ةلل فرةه ل  3-4أ ةا سللو ةهتللتمره ةالتم اسطةال
امة عل ا ةرخفت لتألةةفدلتمفاملةالقسةرلةةر لتمافةهلمةهلمسةااال بفةفلمرةهلوتقةفلفةهلتمةة عل
ملعخلةةالتمكبسةه لو سةةااالتقةةللملعخلةةالتأل ةةطهلوةبةةفألتمافةةهل شةةكللماوةةللقرةةىلةصةةسهلفلةةىل
مسااالو60لل لمهلتمة علو صبحلمعط التمافهل الةشبهلتمبصلا.
 -2ةةةر لقطةةةللتمسةةةففلاةةةعلرأ لتمعخلةةةالو رةةه و5ل ةةةففاالك ةةةالةشةةةسهلأمسةةةفسفدلو1993للوللللللل
و-8ل10للل ةففاالك ةةالةشةةسهلتمعصةةفلو1997للو ة ل اةةس ل ام ةةالتمعامسةةالو ةةه لق م ةةال
مل اااظالفلس المهلتم س نلوتالناعا .لإنل لس لتمسففلومر لسللا فلتم ا لفهلطهةتلتلمعرحل
وم ة لكةةانلذمةةكلقلةةس لومف ةةللم ت نةةال ةةسهلتم ة ةةللتمخضةةهدلوتم ة ةة علتمة ة ردلتمةة دل
سرفهضلمل طلل سببلف لسالتمع ل.
 -3لةللتمعخلةال ا ةرخفت لتمهتافةةالمةللمهتفةا لتم اااظةالفلةةىلتمره ةالتم ابطةال امةة ورلواةةعل
قامالك نلتمره الرملسهلوغسهلمر ا كال ااطل الةاااالفلس ةاوتمخسولأولتم ةالللو ةه ل
امابال.

ل
 -4ةع للتمعخسلل ره رهل شاقعاالذتالق مالكبسه لإمىلأماكهل رتفرهلمللمهتفةا لمةفلتمةة عل
ام اللوتمخسولوالل ه لتماباللفلىلتمة علمباشه .
ل

ل
 -5س لقفه لمهرتفالتمعخلال أ فةا لو3 X 3 X 3لللمرةهلو ثبة لاس ةالتمعخلةال شةكللف ة دل
أولماوةةللقلةةس ل ا ةةةا لمفةةاكحلم ب ة رلتمهةةةا لو ةةهوىلرةةةالغهةةةهتلو فةةف الةهتفةةىلتمةةهدل
تم عرظ لوفلىلارهتالمر ار الخ للأمسعهلتألومىلمهلتمهرتفا.

6

ل
 -6ةةبلفف لإ تمالتمه لفهلتمسففلو هكهلألط للاره لم كعالما اةرهلمهلتمكسةهل ت ةطال
تمهةةا لك ةةالةةةبلإ تمةةالتمطلةللفعةةفلظ ة ر لمباشةةه لالنل هكةهلةضةةففلتمعخلةالوةسةةرعه ل
تمط ت لتم خهونلاس ا.
ل

ل

ل
ل

 -7أنلأاضةةللم فةةفلمع ةةللتمعخسةةللتمكبسةةهلو رتفرةةهل ة لاةةعلن اةةةالاصةةللتمه سةةللو فتةةةالاصةةلل
تمصسف.

ل
ل
ل
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لتمسةةةةةةفسفد,ما فلو1993للتقرةةةةةةهت لطهة ةةةةةةهلناجاةةةةةةالالجرثةةةةةةا لون ةةةةةةللأشةةةةةةةارلتمعخسةةةةةةللتم سه.ملخصاالنفو لتمعخسللتمثامثال فاه 93لتم لكالتمفه سالتمسف ةال .17-20/1/1993ل
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