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 واقــــــع 
زراعة النخيل وإنتاج التمـور 

فـي سوريـــة

المهند�س محمد منذر البابا 

 رئيس دائرة النخيل
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي- سورية

albabamounzer@gmail.com

من   %  30 التمر  لنخيل  البيئي  احل��زام  ي�شكل 

اأرا���ش��ي  معظم  وي�شمل  الإج��م��ال��ي��ة  امل�شاحة 

البادية ال�شورية يف منطقة ال�شتقرار اخلام�شة 

اأق��ل  فيها  امل��ط��ري   الهطول  معدل  يبلغ  التي 

النخيل  زراع��ة  وترتكز  �شنة.   / مم   200 من 

امل�شاحة  وتبلغ   . والبوكمال  تدمر  منطقتي  يف 

اأ�شجار  ع��دد  ويبلغ  هكتار،   1900 امل��زروع��ة 

النخيل 500 األف �شجرة منها 250 األف �شجرة 

مثمرة  يف املزارع والب�شاتني )ح�شب اإح�شائية 

عام 2009(، ويبلغ الإنتاج ال�شنوي 4300 طن 

ح�شب اإح�شائيات اآخر الأعوام ال�شابقة حيث 

مل ينته مو�شم قطاف اإنتاج العام حتى تاريخه، 

علمًا اأن معظم اأ�شجار النخيل مزروعة حديثًا 

ومل ت��دخ��ل ط��ور الإن���ت���اج، يف ح��ني ك��ان عدد 

 500 والإنتاج  �شجرة  األف   40 النخيل  اأ�شجار 

طن عام 1986.



النخيل  لإكثار  مراكز  عدة  �شورية  يف  وتوجد 

مركز  ه��ي:  )الف�شائل(  التقليدية  بالطرائق 

ومركز  تدمر،  ومركز  البوكمال،  يف  اجل��اء 

�شبخة املوح، ومركز الرقة اإ�شافة اإىل مركزي 

النخيل باخلابور والبا�ش يف احل�شكة ومركز 

بادية ريف دم�شق  واجلدول 1 يو�شح امل�شاحات 

وعدد الأ�شجار املزروعة ح�شب مراكز النخيل.

اأ�صناف النخيل:

اأ�شناف نخيل �شورية رغم  ل توجد يف �شورية 

اأن النخيل معروف تاريخيًا يف �شورية مبنطقة 

تدمر حيث تعد نخلة التمر �شجرة مقد�شة لدى 

�شكانها القدامى، واإن كلمة تدمر هي حتريف 

ل� )تاد – مور( اأي بلد النخيل واأن ا�شم باملريا 

Palmyra م�شتق من Palma، وكان التدمريون 

يكرمون �شيوفهم بتقدمي التمر اإليهم. وذكرت 

يف الأغنية التدمرية 800 فائدة لنخلة التمر.

والأ���ش��ن��اف امل��زروع��ة ه��ي اأ���ش��ن��اف اأدخ��ل��ت 

العربية  اململكة  م��ن  وه��ي  ن�شيجية  كغرا�ش 

واإي��ران  املتحدة  العربية  والإم��ارات  ال�شعودية 

عراقية  اأ�شناف  اإىل  اإ�شافة  وم�شر.  وليبيا 

اأدخلت اإىل دير الزور ح�شب القرب والتداخل 

بربن،  خ�شتاوي،  )زه���دي،  وه��ي  اجل��غ��رايف. 

مكتوم، اأ�شر�شي(. واجلدول )3( يو�شح ذلك.

ال�صالالت املحلية:

ذات  نخيل  �شالة   32 وحت��دي��د  ان��ت��خ��اب  مت 

اإىل  اإ�شافة  جيدة  ونوعية  اإنتاجية  موا�شفات 

اإنتاج وحيوية  اأفحل ذات جودة عالية يف   )6(

حبوب اللقاح ون�شبة الإخ�شاب الكبرية لاإناث 

امللقحة بها.

املنتخبة  ال�����ش��الت  ه���ذه  اأع�����داد  ت���زال  ول 

)دق�����ل( حم�����دودة ن�����ش��ب��ي��ًا ي��ج��ري اإك��ث��اره��ا 

النخيل  التقليدية )الف�شائل( مبراكز  بالطرق 

اخلا�شة  الدرا�شات  عليها  وتتابع  املتخ�ش�شة 

بالت�شنيف لعتمادها ر�شميًا كاأ�شناف �شورية 

موثقة فنيًا. واأهم هذه ال�شالت كانت 7 منها 

مدينة  يف  و5  القدمية  تدمر  نخيل  واح��ة  يف 

البوكمال اإ�شافة لاأفحل املذكورة.

لاأنظمة  حتليلية  اقت�شادية  درا�شة  واأجريت 

ال���زراع���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ت��ي زراع������ة ال��ن��خ��ي��ل 

وتدمر  البوكمال  وهما  �شورية  يف  الرئي�شيتني 

الزراعية  للحيازة  ال�شايف  متو�شط  كان  حيث 

يف  يلي  وكما  ���ش،  ل.   271046 البوكمال  يف 

جدول املجموعة املح�شولية )1( التايل :

 2187 للنخلة  ال�شنوي  العائد  بلغ متو�شط  وقد 

وحقق  ل.�ش،   30 ول�شجرة احلم�شيات  ل.�ش، 

يف  ل.���ش.اأم��ا   67 خ�شارة  ال��رم��ان  �شجرة  يف 

ال�شنوي  العائد  بلغ متو�شط  منطقة تدمر فقد 

ال�شايف للحيازة الزراعية نحو 110475 ل.�ش 

بالن�شب  املح�شولية  املجموعات  وف��ق  يتوزع 

املجموعة  ج���دول  يف  وا���ش��ح  ه��و  كما  التالية 

املح�شولية )2(:

املجموعة 

املح�صولية )2(

الن�صبة املئوية 

)%(

مبا  املثمرة  الأ�شجار 

فيها النخيل

ي�������ش���ك���ل   %  90

من   %  42 النخيل 

هذه املجموعة

واملحا�شيل  اخل�شار 

امل���������زروع���������ة حت���ت 

الأ�شجار

% 4

2 %املحا�شيل احلقلية

4 %احليوانات املزرعية

100 %املجموع

املجموعة 

املح�صولية )1(

الن�صبة 

املئوية )%(

الأ���ش��ج��ار امل��ث��م��رة مبا 

فيها النخيل

ي�����ش��ك��ل   %  88

النخيل 92 % من 

هذه املجموعة

واملحا�شيل  اخل�����ش��ار 

امل����������زروع����������ة حت���ت 

الأ�شجار

% 11

1 %احليوانات املزرعية

100 %املجموع
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امل�صاحة )دومن(تاريخ التاأ�صي�سا�صم املركز
عدد االأ�صجار

حتى عام 2007

19875003300مركز اإكثار النخيل يف تدمر

199910006000مركز اإكثار النخيل يف �شبخة املوح

20015001350واحة نخيل زنوبيا يف تدمر

1987200018500مركز اإكثار النخيل يف البوكمال

200010002500مركز اإكثار النخيل يف القحطانية – الرقة

200315904000مركز اإكثار النخيل يف �شعلو – دير الزور

200510403400مركز النخيل يف اخلابور – احل�شكة

20071000500مركز اإكثار النخيل يف البا�ش – احل�شكة

200710001000مركز اإكثار النخيل يف حممية املنقورة – بادية ريف دم�شق

)نخيل اأمهات( 40550 9630ـــــاملجموع

الجدول )1( مراكز اإكثار النخيل، الم�صاحة وعدد االأ�صجار المزروعة

عدد الف�صائلعدد االأ�صجار املثمرةامل�صاحة املزروعة )دومن(املحافظة

900023000020000حم�ش )تدمر(

800016600075000دير الزور

70079006600الرقة

40046004500احل�شكة

60085001000ريف دم�شق

1001935011000 والباقي حتميلحلب

901200500   والباقي حتميلحماه

8060001500   والباقي حتميلالاذقية

23501000حتميلطرطو�ش

ـــ30750درعا

ـــ595حتميلالغاب

ـــ405حتميلال�شويداء

ـــ150حتميلالقنيطرة

19000447700111100املجموع

جدول )2( الم�صاحة المزروعة وعدد االأ�صجار المثمرة والف�صائل المزروعة ح�صب المحافظات

وتختلف امل�شاحات املزروعة وعدد الأ�شجار �شواء اأكانت مثمرة اأم ف�شائل جديدة ح�شب املحافظات حيث تتميز حمافظتا دير الزور وحم�ش )منطقة 

تدمر( بكونها الأكرب يف امل�شاحة املزروعة والأكرث يف عدد الأ�شجار املثمرة وكما يف اجلدول )2(
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جدول )3( اأ�صناف النخيل واأعدادها المزروعة في �صورية

عدد االأ�صجاراالأ�صناف املزروعةعدد االأ�صجاراالأ�صناف املزروعة

4000�شهاين46000زهدي

8000زغلول40000خ�شتاوي

2000�شمتني28000بربن

2300خ�شري12000اأ�شر�شي

2500�شي�شي8500مكتوم

2200تاغيات20000جمهول

2000تاف�شرت22000خا�ش

200خ�شرم21000برحي

350�شيخ علي20700نبوت �شيف

250فر�ش10000ج�ش ربيع

250اأ�شابع العرو�ش9500لولو

250خيارة7000كبكاب اأحمر

7300كبكاب اأ�شفر

دقل

ت�شنيف  ويجري  �شورية  يف  النخيل  اأ�شجار  عدد  من  كبرية  ن�شبة  ت�شكل  بذري  اأ�شل  من  حملية  �شالت  عن  عبارة 

وانتخاب اجليد منها اإنتاجًا ونوعية لعتمادها كاأ�شناف �شورية.
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طور  يف  للنخلة  ال�شايف  العائد  متو�شط  وبلغ 

 350 الزيتون  ول�شجرة  ل.���ش،   1912 الإثمار 

ي�شري  مما  ل.�ش.   11 الرمان  ول�شجرة  ل.�ش، 

اإىل ريعية اقت�شادية عالية للنخيل.

اأهم االأن�صطة والفعاليات املنفذة

اإك��ث��ار  خمترب  اإح����داث  مت   1989 ع��ام  1-  يف 

لإكثار  العامة  املوؤ�ش�شة  يف  بالن�شج  النخيل 

البذار بحلب.

بتخ�شي�ش  ال���وزارة  ب��داأت   2001 ع��ام  2-  يف 

ق�شم من الف�شائل املنتجة مبراكزها لبيعها 

للفاحني باأ�شعار رمزية، و�شيتم زيادة هذه 

للفاحني  املخ�ش�شة  والأ�شناف  الأع��داد 

باملراكز  النخيل  اأمهات  دخول  بعد  �شنويًا 

ب��اأع��داد  ال��ف�����ش��ائ��ل  ب��اإن��ت��اج  املتخ�ش�شة 

ال�شنف  موثوقة  اأمهات  من  �شنويًا  كبرية 

عدد  بلغ  اجلهود  لهذه  ونتيجة  ومتاأقلمة. 

اإح�شائية  ح�شب  بالقطر  النخيل  اأ�شجار 

عام 2009 اإىل )500000( �شجرة، وبداأت 

مراكز اإكثار النخيل باإنتاج الف�شائل موثوقة 

ع��ام��ًا  ب���ازدي���اد  وه���ي  وامل��ائ��م��ة  ال�شنف 

املنتجة  الف�شائل  ع��دد  بلغ  حيث  ع��ام  بعد 

 )21500( اإىل   2009 مبو�شم  مبراكزها 

ف�شيلة بال�شنة اإ�شافة للف�شائل املنتجة من 

اإ�شافة  �شيتم  وب��ذل��ك  الفاحني  ب�شاتني 

�شنويًا  بالنخيل  �شتزرع  جديدة  م�شاحات 

�شمن احلزام البيئي للنخيل.

3-  ت��ق��وم ال�����وزارة ���ش��ن��وي��ًا ب��اإق��ام��ة ال����دورات 

ال��ت��دري��ب��ي��ة والأي������ام احل��ق��ل��ي��ة واإ����ش���دار 

الإر�شادية حول زراعة  والربامج  الن�شرات 

جلان  تقوم  كما  النخيل،  اأ�شجار  وخدمة 

ح�شر  بعمليات  ال���وزارة  من  متخ�ش�شة 

وتقييم �شالت النخيل املحلية اجليدة يف 

منها  الأف�شل  لعتماد  الفاحني  ب�شاتني 

الهيئة  م��ع  بالتن�شيق  وذل��ك  وت�شنيفها، 

وهيئة  الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة 

لدرا�شات  العربي  واملركز  الذرية  الطاقة 

امل��ن��اط��ق اجل���اف���ة والأرا�����ش����ي ال��ق��اح��ل��ة 

حتديد   2009 ع��ام  حتى  ومت  )اأك�����ش��اد(، 

 )6( و  جيدة  اأنثوية  �شالة   32 وانتخاب 

�شالت مذكرة.

من  فنية  جلنة  ت�شكيل  مت   2006 ع��ام  4-  يف 

الزراعة  النخيل يف وزارة  العاملني مبجال 

وخرباء من املركز العربي )اأك�شاد( وهيئة 

الطاقة الذرية لتحديد الب�شمات الوراثية 

ل�شالت واأ�شناف النخيل املهمة يف �شورية 

النخيل  وت�شنيف  ح�شر  برنامج  �شمن 

والعمل على اإ�شدار اأطل�ش لأ�شناف النخيل 

يف �شورية.

للنخيل  البيئي  باحلزام  املزارعني  5-  ت�شجيع 

البيئية  لأهميتها  ال��زراع��ة  بهذه  للتو�شع 

ناحية  م��ن  الأف�شل  كونها  والقت�شادية 

بالأ�شجار  مقارنة  القت�شادية  اجل���دوى 

املثمرة الأخرى بهذه املواقع والتي بغالبيتها 

�شمن اأرا�شي البادية.

فنية  جل��ن��ة  ت�شكيل  مت   2009 ع���ام  6-  ويف 

متخ�ش�شني  خ��رباء  ع�شويتها  يف  ت�شم 

الطاقة  وهيئة  واأك�شاد  الزراعة  وزارة  من 

العلمية  للبحوث  العامة  والهيئة  ال��ذري��ة 

النخيل  اآف���ات  ح�شر  مهمتها  ال��زراع��ي��ة 

مبواقع زراعتها وو�شع اآلية منا�شبة للوقاية 

و�شع  مع  بذلك  اأطل�ش  واإ�شدار  واملكافحة 

خطة مكافحة متكاملة.
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يف  النخيل  زراع����ة  ت��ط��وي��ر  م��ع��وق��ات 

�صورية

معوقات  جملة  هناك  كانت   2000 ع��ام  حتى 

�شورية  يف  النخيل  زراع���ة  لتطوير  اأ�شا�شية 

اأهمها:

واملائمة  املوثوقة  النخيل  ف�شائل  توفر  عدم 

للحزام البيئي كمًا نوعًا.

على  وامل��درب��ة  امل��وؤه��ل��ة  العاملة  الأي����دي  قلة 

�شجرة  كونها  النخيل  اأ�شجار  وخدمة  زراع��ة 

معينة  درج��ة  اإىل  ومهملة  ثانوية  تعترب  كانت 

القدمية كانت من  النخيل  اأ�شجار  كون معظم 

اقت�شادي  م��ردود  ذات  )دق��ل(  بذرية  �شالة 

الأ�شناف  ون��درة  الو�شط  دون  ونوعية  �شعيف 

ا�شترياد  على  والع��ت��م��اد  اجل��ي��دة  التجارية 

التمور من اخلارج وتدين ن�شبة الوعي باأهمية 

هذه ال�شجرة عند املواطنني.

وقد مت حل هذه امل�شكلة بعد ا�شترياد جمموعة 

اأ�شناف عالية اجلودة ومائمة للحزام البيئي 

الإنتاج  يف  الأ�شناف  هذه  دخلت  وقد  للنخيل 

يف مراكز اإكثار النخيل التابعة لوزارة الزراعة 

م�شجعة  نتائجها  وكانت  الزراعي  والإ���ش��اح 

اإنتاج   2000 ع��ام  منذ  ومت  ون��وع��ًا،  كمًا  ج��دًا 

الق�شم  وتخ�شي�ش  منها  املوثوقة  الف�شائل 

ت�شجيعية  باأ�شعار  للمزارعني  منها  الأك���رب 

التدريبية  وال���دورات  احلقلية  الأي��ام  واأقيمت 

وامل��ع��ار���ش ال��زراع��ي��ة وال���ن���دوات الإر���ش��ادي��ة 

واملقروءة  وامل�شموعة  املرئية  الإعام  بو�شائل 

املواقع  �شمن  ال�شجرة،  هذه  باأهمية  للتعريف 

اإر���ش��ادات  م��ع  واإن��ت��اج��ه��ا  لزراعتها  املائمة 

زراعتها وخدمتها وفعًا لوحظ من خال تتبع 

الإكثار،  مراكز  من  النخيل  ف�شائل  بيع  حركة 

الإقبال املتزايد من املزارعني على �شراء هذه 

املحطة 

املناخية

املجموع 

احلراري 

فوق 18 

مئوي

معدل درجة 

احلرارة 

العظمى 

خالل الفرتة

درجة 

حرارة 

الدنيا 

مطلقة

الرطوبة 

اجلوية 

خالل 

الفرتة

معدل 

هطول مم 

/�صنوي

كمية 

هطول 

مم خالل 

الفرتة

خط 

العر�س

االرتفاع 

عن �صطح 

البحر

1081534.25174%40.24-337736.39.0البوكمال

251431735.20204-43-324335.68.2دير الزور

352073235.57251-50-305924.68.2الرقة

321862135.45250-46-320625.48.5مرقدة

261202534.23383-40-315431.18.5ط 2

291162034.32410-44-246034.99.0ط 3

331272134.33404-46-296034.18.1تدمر

291031432.56656-41-299134.233.17.5الزلف

372223635.47350-45-278232.97.0خنا�شر

471071933.29722-42-274331.0011.5التنف

34991433.47820-239632.147ال�شبع بيار

322131933.29729-44-260532.18.3دم�شق

371422634.33555-39-265132.49.0ط 4

x2166x29.79.5-46-501192434.14750القريتني

x593234636.11392-69-266332.49.5حلب

2227x30.110.0-46-351361435.25700ال�شجريي

2720423x36.05300-42الكم 47

2927933x36.30300-42-317835.29.0احل�شكة

الجدول )4( المناطق الواعدة لزراعة النخيل ح�صب المعايير المعتمدة  بالحزام البيئي للنخيل في �صورية

خالل الفترة من 1 اأيار )مايو( اإلى 31 ت�صرين اأول )اأكتوبر(

العوامل املناخية:
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 الرتبة:

الجدول )5( املياه والري:

املحطة 

املناخية
النوعيةامل�صدرامللوحةالعمقالقوام

+مياه الفراتقليل اإىل متو�شط وت�شلحمتو�شط القوامالبوكمال

+مياه الفراتالبع�ش مالح وت�شلحعميقة اإىل متو�شطةحلقية خفيفةدير الزور

+مياه الفراتقليل اإىل متو�شط وت�شلحمعتدلالرقة

اآبارغري ماحلة ماعدا البع�ش وت�شلحعميقةمتو�شط اإىل خفيفمرقدة

ط 2
خفيف  اإىل  م��ف��ك��ك 

متو�شط

اآبارالبع�ش مالح وت�شلحمتو�شط

اآبارمتو�شط اإىل عالية وت�شلحمتو�شطة اإىل عميقةخفيف رمليط 3

اآبارمتو�شطة اإىل عالية وت�شلحمتو�شطة اإىل عميقةخفيف رمليتدمر

+�شدغري ماحلة والبع�ش و�شط وت�شلحعميقة اإىل متو�شطةمتو�شطة اإىل ثقيلةالزلف

خنا�شر

خفيف  اإىل  متو�شط 

ارتفاع جب�ش

اآبارغري ماحلة وت�شلح

+خفيفة اإىل متو�شطة وت�شلحقليلة العمقمتو�شط اإىل ناعمالتنف

ال�شبع بيار

متو�شطة  اإىل  عميقة 

بناء متدهور

+-خفيفة اإىل متو�شطة وت�شلحعميقة اإىل متو�شطة

+-غري ماحلة عدا البع�ش وت�شلحعميقة غالبًاخفيف اإىل متو�شطدم�شق

ط 4
م��ت��و���ش��ط خ��ف��ي��ف /

ثقيل

-غري ماحلة عدا البع�ش وت�شلحقليلة اإىل متو�شطة

متو�شط اىل عاٍل-غري ماحلة عدا البع�ش وت�شلحعميقة اإىل متو�شطةمتو�شط اإىل معتدلالقريتني

ناعم اإىل ناعم جداحلب

ج��ي��دة  اإىل  ع��م��ي��ق��ة 

ال�شرف

ع��اٍل  وال��ب��ع�����ش  و���ش��ط  اإىل  قليل 

وت�شلح

-

-قليل اإىل و�شط وت�شلحقليلة العمقرملي خفيفال�شجريي

+اآبار + خابورغري ماحلة والبع�ش عاٍل وت�شلحعميقةو�شط اإىل خفيفالكم 47

+اآبار + خابورغري ماحلة اإىل و�شط وت�شلحعميقةمتو�شط اإىل ثقيلاحل�شكة
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الجدول )6( هم اأ�صناف النخيل يف �صورية

ال�صنف
املقاومة 

للربد

ميعاد 

الن�صج
�صفات اأخرىاجلودة

مكان 

توفره
12345

جيدمتو�شطمقاومزهدي

ي��ت��ح��م��ل اأج������واء وت��رب��ة 

خمتلفة واإنتاجية عالية

دير الزور تدمر 

احل�شكة الرقة

بادية حماهاحل�شكةالرقةتدمردير الزور

جيد جدامتو�شطمقاوم اأ�شر�شي

والأر�ش  للملوحة  مقاوم 

الغدقة اإنتاجه عاٍل

احل�شكةالرقةتدمردير الزوردير الزور تدمر

اإنتاجه عاٍلجيدمتو�شطمقاومخ�شتاوي

دير الزور تدمر 

احل�شكة الرقة

بادية حماهاحل�شكةالرقةتدمردير الزور

جيدمتو�شطمتو�شطاملكتوم

والأر�ش  للملوحة  مقاوم 

الغدقة اإنتاجه عاٍل

احل�شكةالرقةتدمردير الزوردير  الزور تدمر

ب��ادي��ة )ح��م��اه، ريف 

دم�شق(

جيد جدًامتو�شطمتو�شطالربحي

والأر�ش  للملوحة  مقاوم 

الغدقة اإنتاجه عاٍل

دير الزور تدمر 

احل�شكة الرقة

احل�شكةالرقةتدمردير الزور

ب��ادي��ة )ح��م��اه، ريف 

دم�شق(

جيدمبكرمتو�شطبربن

م���ن اأ����ش���ن���اف ال��رط��ب 

بعد  ال��ت��ل��ق��ي��ح  اجل���ي���دة 

تفتح الأزهار باأ�شبوع اإىل 

ع�شرة اأيام

دير الزور تدمر 

الرقة

احل�شكةالرقةتدمردير الزور

ب��ادي��ة )ح��م��اه، ريف 

دم�شق، حلب(

جيد جدًامتو�شطمتو�شطدجلة نور

اأع���ط���ى ن��ف�����ش ���ش��ف��ات 

اجل����������ودة ب���ال���ن���وع���ي���ة 

ببلد  باملقارنة  والإن��ت��اج 

املن�شاأ اجلزائر وتون�ش

احل�شكةالرقة امليادينالبوكمالالبوكمال

جيد جدًامتو�شطمتو�شطجمهول

اأع���ط���ى ن��ف�����ش ���ش��ف��ات 

اجل����������ودة ب���ال���ن���وع���ي���ة 

ببلد  باملقارنة  والإن��ت��اج 

املن�شاأ املغرب

دير الزور تدمر 

احل�شكة الرقة

احل�شكةالرقةتدمردير الزور

ب��ادي��ة )ح��م��اه، ريف 

دم�شق، حلب(

جيدمتو�شطمتو�شطبنوت �شيف

و�شريعة  ق��وي��ة  اأ���ش��ج��ار 

ال��ن��م��و ون�����ش��ب��ة جت��ذي��ر 

ف�شائله عالية

دير الزور تدمر 

احل�شكة الرقة

تدمرالرقةاحل�شكةدير الزور

جيدمتو�شطمتو�شطلولو

م���ن اأ����ش���ن���اف ال��رط��ب 

ملرحلة  وي�شل  الفاخرة 

التمر

دير الزور تدمر 

احل�شكة الرقة

احل�شكةالرقةتدمردير الزور

ك�����ب�����ك�����اب 

اأ�������ش������ف������ر 

وك����ب����ك����اب 

اأحمر

جيدمتو�شطمتو�شط

رطب جيد وي�شل ملرحلة 

التمر

دير الزور تدمر 

الرقة

احل�شكةالرقةتدمردير الزور
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الف�شائل واإقامة ب�شاتني للنخيل تزداد �شنويًا.

ق��ل��ة م��ي��اه ال����ري وت��ع��ذر ح��ف��ر الآب�����ار �شمن 

احلزام  يف  النخيل  لزراعة  املوؤهلة  الأرا���ش��ي 

البيئي املعتمد.

ع���دم ال�����ش��م��اح ب���زراع���ة الأ����ش���ج���ار امل��ث��م��رة 

لزراعة  املخ�ش�شة  املروية  ال�شهلية  بالأرا�شي 

املحا�شيل ال�شرتاتيجية )قمح، قطن، �شوندر( 

القرار  �شدور  بعد  املو�شوع  ه��ذا  حل  مت  وق��د 

رقم 20 لعام 2008 عن رئا�شة جمل�ش الوزراء 

حيث  التمر  نخيل  �شجرة  فيه  ا�شتثنى  ال��ذي 

البيئي  ا�شتثناًء �شمن احلزام  بزراعتها  �شمح 

املحافظات  اأرا�شي  فيه  ت�شكل  ال��ذي  للنخيل 

الأك��رب  الق�شم  الفرات  نهر  و�شرير  ال�شرقية 

اأرا�شي  وبع�ش  تدمر  منطقة  اإىل  اإ�شافة  منه 

البادية ال�شورية.

التقليدية  بالطرق  النخيل  اإكثار  العتماد على 

)الف�شائل( وعدم اإنتاج غرا�ش النخيل املكاثرة 

بالن�شج حمليًا، كذلك الطرق التقليدية بخدمة 

اأ�شجار النخيل ومنتجاتها وعدم اإدخال املكننة 

احلديثة بهذا املجال.

ع���دم م�����ش��اه��م��ة ال��ق��ط��اع اخل���ا����ش ب��اإن�����ش��اء 

النطاق  على  اإنتاجية  لأغرا�ش  النخيل  مزارع 

التجاري.

عدم وجود هيئة ر�شمية لتنمية وتطوير النخيل 

وتتمتع  م�شتقلة  وم��ال��ي��ة  فنية  هيكلية  ذات 

فيما  التنفيذية  القرارات  اتخاذ  ب�شاحيات 

يخ�ش تطوير قطاع النخيل يف جميع املجالت.

حملية  �شالة  ثاثني  ح��وايل  انتخاب  مت  كما 

الت�شنيفية  الدرا�شات  ومتابعة  اإكثارها  يجري 

واع��دة،  �شورية  كاأ�شناف  لعتمادها  عليها 

اإنتاج  من  م�شتوردة  عديدة  لأ�شناف  اإ�شافة 

يجري  بالأن�شجة  لاإكثار  الإم����ارات  خمابر 

م�شتقبًا  لإكثارها  وتربيتها  واأقلمتها  تق�شيتها 

للنخيل يف  البيئي  بعد ثبات ماءمتها للحزام 

�شورية.

من  اجليدة  الأ�شناف  ع��دد  ي�شل  اأن  ويتوقع 

حوايل  اإىل  والإنتاج  واجل��ودة  املاءمة  نواحي 

حيث  وامل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��ورد  ب��ني  �شنفًا   )40(

توزعها  خريطة  لر�شم  فنية  درا���ش��ة  جت��ري 

على اأف�شليات زراعة النخيل يف �شورية ح�شب 

املتطلبات البيئية لكل �شنف واملوقع اجلغرايف 

�شمن احلزام البيئي للنخيل.

املراج��������ع:

 .)2008( ع��ودة.  البا�شط  عبد  1-  اإبراهيم، 

نخلة التمر �شجرة احلياة . املركز العربي 

ل��درا���ش��ات امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة والأرا����ش���ي 

القاحلة )اأك�شاد(. )392( �شفحة.

اجلافة  املناطق  لدرا�شات  العربي  2-  املركز 

والأرا�شي القاحلة - �شبكة بحوث وتطوير 

النخيل، )1994(. درا�شة حتليلية لاأنظمة 

القت�شادية  املنعك�شات  وتقييم  الزراعية 

للمعوقات الفنية التي جتابه قطاع النخيل 

يف اجلمهورية العربية ال�شورية.

اجلافة  املناطق  لدرا�شات  العربي  3-  املركز 

والأرا�شي القاحلة - �شبكة بحوث وتطوير 

حول  احلقلية  الأي���ام   .)2001( النخيل، 

تقنيات الإنتاج يف نخيل التمر، م�شر 6-2 

.2001 /4 /

ال��زراع��ي يف  والإ����ش���اح  ال��زراع��ة  4-  وزارة 

احلمهورية العربية ال�شورية.

ااو
ـــا

عـ 
  ا

ــ
 ةا

خ لا
 ي

إو 
ت 

جا
لا 

و 
ـلـ

ي   
اااااا

إلـ

86


