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والنخل باسقات لھا طلع نضید 
الخروج رزقاً للعباد وأحیینا بھ بلدة میتاً كذلك(

)سورة ق -11-10اآلیة ( 

صدق هللا العظیم 

بسم هللا الرحمن الرحیم



نخلة  التمر شجرة العرب 
ارتبطت بحیاتھم منذ قدیم 

سیدة الشجرفھي،  الزمان
) عروس الواحات( 

Tree of lifeشجرة الحیاة 
تحمل سر الوجود ودیمومة 

ء حیث البقاء النھا تبقى بعد الفنا
)ص(اوصى الرسول الكریم 

إن قامت ( ھابزراعة فسائل
فإن الساعة وفي ید أحدكم فسیلة

ھا استطاع أن ال یقوم حتى یغرس
).فلیغرسھا 



العوامل المناخیة المؤثرة  في زراعة ونمو أشجار 
شكل النخیل وإنتاج التمور بشكل عام وصنف المجھول ب

)Climatic Factors(خاص 
درجة الحرارة)Temperature  (
 رطوبة الجوو االمطار
and RainRelative Humidity
الریاحWind
 الضوء واشعة الشمسLight and sunlight



أھم عناصر المناخ ألنھا تؤثر 
ضغط (على العناصر األخرى

) جوي، ورطوبة، وریاح 
تؤثر على اإلنسان والحیوان

والنبات 
ھومصدر الحرارة االساس

الشمس التي تحمل أشعتھا 
الضوء والحرارة في وقت 

األرض واحد إلى

)  Temperature(درجة الحرارة



یة الدرجات التي تحدث عندھا تغیرات حساسة في حیو
جة الحدیة فمثالً تبلغ الدر. النبات والنمو وطاقتھ اإلنتاجیة

وداخل ھذا المدى توجد ْم 54-5القصوى لحیاة النبات 
ى الدرجة المثلى التي تتم علیھا عملیات حیویة بأقص

معظم للدرجات المثلى للنمو، او، معدل لھا البالغة
مْ 35ـ 15تكون النباتات 

Cardinal Tempالدرجات الحدیة  



الحرارةدرجة 
التاثیر )درجة مئویة(

درجة توقف نمو االوراقمْ 7
Zero degreeالنمودرجة بدء مْ 9-10

Flowering Degreeاالزھاردرجة مْ 18
Fruits Setting Degreeالثماردرجة عقد مْ 25

درجة الحرارة المثلى للتلقیح  واالخصاب مْ 25-30

النخیلالدرجة المثلى لشجرة مْ 32-38
Optimum temperature Degree

درجات الحرارة الدنیامْ 6-الى 3-
Minimum  temperature Degree



ْم درجة عقد الثمار 25
Fruits Setting Degree

Flowering Degreeمْ 18



درجة الحرارة مْ 25-30
المثلى للتلقیح واالخصاب 

ل أفضل مناطق إنتاج النخی
ل ھي التي یتراوح فیھا معد

درجات الحرارة العظمى ما 
والصغرىْم، 38–35بین 

مْ 13–4ما بین



ْم 16-ودرجة حتى اذا تعرضت النخلة الى االنجماد 
وھذا موت البرعم الطرفيتسببتؤثر اویذكر انھا فلم 

)و الصنفوعمرھاقوة نمو النخلة (یعتمد على 

 مكون من عدد الالغالف العازل
) الكرب(كبیر من قواعد األوراق 
ومن اللیف المحیط بھا 

 تیار النسغ الصاعد من الجذور
الماء وما یحملھ من (إلى القمة  

یؤثر على حرارة)عناصر مغذیھ 
ن القمة النامیة ویجعلھا قریبة م
حرارة الماء المحیط بالجذور



البعد والقرب من خط 1)
واختالف درجة االستواء 

اللیل والنھارالحرارة بین 
االرتفاع واالنخفاض عن 2)

مستوى سطح البحر
و الغطاء النباتي 3)

التضاریس  

ماھي العوامل المؤثرة على درجة الحرارة؟



.البعد والقرب عن خط االستواء-اوال

Equatorخط االستواء 
خط وھمي  یقسم االرض 
الى قسمین احدھما شمال 

الخط  ،  واالخر جنوب 
الخط  ویقع عند دائرة 

Zeroعرض صفر 
Degree ویصل طول

محیط االرض عند خط 
كم40070االستواء 



مصر والسودان
وادي نھر النیل الممتد من السودان 

لى حتى مصر حیث تزرع نخلة التمر ع
ضفاف نھر النیل بدءا من مدینة 

الخرطوم في السودان وصوال الى 
منطقة دلتا نھر النیل في مصر   

بالرغم من ھذا التباین فأن مزارع 
نیل النخیل تنتشر على ضفاف نھر ال

من الخرطوم حتى الدلتا وھذا یؤكد 
اح قدرة نخلة التمر على التكیف والنج
في بیئات وظروف مناخیة متباینة

امثلة على ذلك في بعض دول زراعة النخیل وانتاج التمور



العرضخط المدینة
)درجة(

المتوسط 
السنوي 
لدرجة 

)مْ (الحرارة

مجموع 
الوحدات 

الحراریة فوق
مْ 18

الرطوبة 
%النسبیة

االمطار 
السنویة

)ملم(

35.01530421628162/الخرطوم
10.0192734152512/دنقلة

شبھ 29.02125272129/وادي حلفا
معدومة

شبھ 29.02525260940/االقصر
معدومة

57.0392016595650/القاھرة
57.0302013487550/المنصورة
12.03120116168195/االسكندریة

نیلالمعلومات المناخیة لمناطق زراعة النخیل الممتدة على ضفاف ال



جافھ یؤثر ھذا التباین على نوعیة وجودة الثمار حیث تكون االصناف ال
وشدیدة الصالبة ھي المنتشرة في شمال السودان وجنوب مصر 

ریة ھي المنتشرة في المناطق الساحلیة المص) الطریة(والثمار اللینة 
لكنھا تجمع في مرحلة الرطب وال تصل في مرحلة التمر كما ھو الحال

.عالیةفي المناطق الساحلیة،لو تركت الثمار لتساقطت بفعل الرطوبة ال



تأثیر االرتفاع واالنخفاض عن سطح البحر   -ثانیا

االردن وفلسطین 
عاصمة المملكة مدینة عمان 

االردنیة الھاشمیة 
ة في فلسطین المحتلمدینة اریحا 

تقعان على نفس خط  العرض 
والمعلومات الجغرافیة والمناخیة 

:للمدینتین  كما یلي



العرضخط المدینة
)درجة(

االرتفاع او 
االنخفاض 
عن سطح 

)م(البحر

المتوسط 
السنوي 
لدرجة 

)مْ (الحرارة

مجموع 
الوحدات 

الحراریة فوق 
)مْ 18(

59.03176618858/عمان  
26023.32333-51.031/اریحا   

شرا یؤثر االرتفاع او االنخفاض عن مستوى سطح البحر تأثیرا مبا
على العوامل المناخیة في المنطقة وبشكل خاص درجة الحرارة  

والوحدات الحراریة المتراكمة في المنطقة ومدى مالئمتھا لزراعة 
النخیل



مالحظات عامھ

تنجح الزراعة على ارتفاع  
م، وال تنجح على 1000

م عن سطح 1500ارتفاعات 
ة البحر حتى لو كانت المنطق

ا قریبة من خط االستواء وكم
في ھو الحال في ابھا وبیشة 
المملكة العربیة السعودیة



أن زراعة النخیل في الجھة 
الجنوبیة من المرتفعات 
تكون أنجح من الجھة 

ى الشمالیة والسبب یعود إل
تعرضھ إلى درجات حرارة 

أكبر في الجھة الجنوبیة



لتمور  المتطلبات المناخیة للمنطقة المالئمة لزراعة النخیل وانتاج ا
صیف طویل حار وشتاء معتدل 1)

الحرارة خالي من موجات الصقیع
قلة او انعدام االمطار والندى 2)

والرطوبة النسبیة اواخر اشھر 
الصیف واوائل اشھر الخریف 
وخاصة خالل المراحل االخیرة 

).الرطب والتمر(لنضج الثمار 
قلة ھبوب ریاح شدیدة وجافة 3)

محملة باألتربة خالل نمو وتطرو 
الثمار وخاصة مرحلتي 

الخالل ومرحلة /الجمري(
)الخالل/البسر



او التراكم الحراري) Heat Units(الوحدات الحراریة 

او الحرارة االجمالیة) التراكمیة(الحرارة المجمعة 
Total heat لمنطقة معینھ  و تسمى الحرارة الفعالة

Effective heat وتمثل التعبیر عن االحتیاجات
الحراریة الالزمة لنبات معین لتتم زراعتھ بنجاح في

منطقة معینھ  
درجة الصفر(درجة االساس(
فترة االثمار(الفترة الزمنیة (Fruiting Period



 ًدرجة (ْم 18حساب معدل درجة الحرارة الیومیة ناقصا
الحرارة + الحرارة الیومیة العظمى (، ) بدء اإلزھار

.مْ 18–) 2/ الیومیة الصغرى 
 ًْم 18حساب معدل درجة الحرارة الشھریة ناقصا

.أكتوبر/ تشرین األول31مایو حتى / أیار1اعتباراً من 
  في ضوء الدراسات المتعددة  للوحدات  الحراریة

والتراكم الحراري  في مناطق مختلفة لزراعة النخیل
إلى تحتاج من بدایة التزھیریظھر ان اشجار نخیل التمر 

نضج الثمار إلى مدى من  درجات حرارة  تختلف حسب 
.التالي المنطقة ، والصنف ، وكما مبین في الجدول 

حساب الوحدات الحراریة



المالحظاتمجموع الوحدات الحراریة

تنضج جمیع االصناف المزروعةال 1550من اقل 

االصناف المبكرةتنضج 1750-2250

طةاالصناف المبكرة والمتوستنضج 2250-2750

جمیع االصنافتنضج 2750-3250

یدةجمیع االصناف وبنوعیة جتنضج فما فوق3250

الوحدات الحراریة الالزمة لنضج الثمار حسب االصناف المختلفة



الحساب للمنطقة 
عن تحتسب المدة من بدایة الشھر الذي ترتفع فیھ درجة الحرارة

ن درجة مئویة وحتى الشھر الذي تنخفض فیھ درجة الحرارة ع18
.مْ 18

الحساب للصنف 
مر تحسب الفترة من الشھر الذي یتم فیھ االزھار حتى مرحلة الت

-120فھي تختلف من صنف ألخر من وجني الثمار وباألیام  
قة و حساب ھذه الفترة للصنف الواحد یختلف من منطیوم  ،240

رطب /بسر-خالل(ومرحلة استھالك الصنف في مرحلة ألخرى 
)تمر/



معدل درجات الحرارة مْ االصناف
مْ 21المبكرة النضج

مْ 24.المتوسطة النضج
مْ 27.المتأخرة النضج
مْ 29المتأخرة جداً 

فمتوسط درجة الحرارة حسب مواعید نضج  ثمار االصنا

ھ إن أصناف التمور الجافة والشبھ الجافة تحتاج إلى وحدات حراریة تقدر بضعف ما تحتاج
.األصناف الرطبة أو اللینة



كیف تكونت او نشأت االصناف؟ 
قھا ثم أصل األصناف المعروفة حالیاً أشجار بذریة أثبتت تفو

تخاب عملیة االنحتى االن أكثرت خضریاً بالفسائل ، ومازالت 
غیر المقصود ، حیث تنمو بعض النخیل عن طریق النوى

التسمیةالدولة 
جش او قشدولة االمارات
نشواوقشسلطنة عمان

أو خصاب) دقل(نشو  ، نقل ، بكایر ، ألوان أو دجل ةالمملكة العربیة السعودی
غیباني، وبعد اإلثمار تسمى دقلالبصرة/العراق

،باومجھل،جاوالسودان
مجھولالمغرب
مقماقلیبیا

)شطان(والرطبة )خلط(یطلق على األصناف الجافة تونس



عوامل المناخ وبشكل خاص(توفر الظروف البیئیة المناسبة 1)
المناسبة لزراعة ) درجات الحرارة والرطوبة ،وعوامل التربة

.وانتاج الصنف او االصناف بشكل ممیز
صول توفر فسائل الصنف او االصناف بأعداد كبیره وسھولة الح2)

.علیھا وبأسعار مناسبھ
ي الصفات الممیزة للصنف والتعبیر الوراثي لھذه الصفات ف3)

المنطقة من حیث جودة الثمار وغزارة الحمل والنضج في 
.الموعد المناسب

نتشار االكثار النسیجي للصنف حیث  ساعدت ھذه التقنیة على ا4)
.العدید من االصناف وبإعداد كبیرة في دول العالم المختلفة

لماذا تتخصص منطقة بزراعة اصناف معینھ؟



Medjhool)المدجول(Mejhoolصنف المجھول

مجھول یعني ذو قیمة ، سمیة معناھا من اصل غیر معروفالت
من األصناف المغربیة وموطنھ وادي زیز في باألمازیغیة 

تافیاللت،المغرب
دول أجود أصناف المغرب بل في شمال أفریقیا بأسرھا وأمریكا  و

یرة أخرى یحتل الصدارة في األسواق العالمیة لحجم ثـمرتھ الكب
واتزان حالوتھا وتمیزھا بالنكھة و الشكل الجمیل وھو من 

.األصناف الطریة
تحتاج ثمار المجھول إلى إجراء عملیة الخف ألن تزاحم الثمار 

. یجعل حجمھا صغیر ویزید من درجة الحرارة ویبكر النضج



 إلى معدالت حراریةیحتاج
. عالیة لنضج الثمار

 والرواكیبكثیر الفسائل
 تنجح زراعتھ في كافة

أنواع الترب 
 مقاومة لملوحة التربة

وللجفاف وللریاح



زراعة النخیل صنف المجھول في القارات الخمس 
)ا، واالمریكیتین ،واسترالیاسیا ، وأروبا وافریقیا (

في العدید من بلدان المجھولانتشرت زراعة  صنف 
زراعة النخیل وإنتاج التمور ، لما یتمتع بھ من میزات
منھا كبر حجم الثمار وتحمل الشحن والنقل وارتفاع 

اسعاره في االسواق العالمیة ،والكثاره بالزراعة 
النسیجیة



تكون  حدود زراعة النخیل عند 
درجة شماال في 39خط عرض 

Kizylمنطقة قیزل ارفات 
Aravat عند حافة صحراء

تركمانستان حیث توجد مزارع
وشمال ھذا الخط نخیل تجاریة  

تتحول الى اشجار زینة غیر 
مثمرة  

قارة اسیا 



المناطقالدولة
،2694كربالءفيبلغبینما2876فیھاالحراريالتراكمبلغحیثالبصرة،العراق

االنبار،2326بغدادوفي
بشكلٍ وینضجحراریةوحدة3200-3000فیھاالحراريالتراكمومعدلالبوكمالسوریة

.أكتوبرفيجید
وحدة2900–2700فیھاالحراريالتراكممعدلصحراویةمنطقةوھيتدمر

شتاءً المنطقةبرودةرغمالثماروتنضجحراریة
المملكة العربیة 

السعودیة
نخلھالف750یقاربماالسعودیةالعربیةالمملكةفيالمزروعةاالشجارعددیبلغ

ائلح،طریقالغاط،القصیم،العال،،االحساءالمنورةالمدینة(مناطقعلىموزعھ
.نخلةالف50مناكثرفیھاالعددبلغمزارع،وتوجد)القصیم
المدینة،وفيمْ 25.8السنويوالمتوسط2971،القصیمفيالحراريالتراكم
مْ 28.6السنويوالمتوسط،3893المنورة

دول الخلیج 
العربي

المتحدةالعربیةاالماراتدولة،الكویتقطر،عمان،سلطنة

ن صحراء تار غرب راجستان الموقع المثالي لزراعة نخیل التمر وھي تقع بیالھند
، مْ 43-40معدل درجات الحرارة فیھا ویبلغ درجة شماال 30-12خطي عرض 

)2005(فشیشتا،3450والتراكم الحراري المناسب للمجھول فیھا



اسبانیا 
ا  یزرع النخیل بدرجة محدودة ویكون مثمر

و ValenceوAlicanteفي والیات 
Murcie واالندلس وMalagan ،

Almeria مقاطعة التشي وصوال الى
Elche درجة38.17عند خط عرض
ایطالیا

عند خط عرض Veniceیزرع في 
وفي منطقة درجة شماال45.24

Boodeghera في الریفیراRivirea عند
درجة شماال، ولكن   44خط عرض 

یوجد في كشجرة للزینة  غیر مثمرة ، 
في روما  Boodegheraمنطقة 

شجرة نخیل) 4000(

قارة اوروبا 



ء تمتد زراعتھ جنوب خط االستوا
درجة جنوبا 20عند خط عرض 

مختلطا مع نخیل الدوم 
Doum18حتى خط عرض ،و

درجة شماال وتنعدم زراعتھ عند 
درجة حیث یظھر 10خط عرض 
،{(Oil palm)نخیل الزیت 

ند یالحظ النخیل في مقادیشو ع
درجة وفي طابورا 2خط عرض 

Tabora في تنزانیا عند خط
درجة جنوبا،5عرض 

قارة افریقیا 



المناطقالدولة
Aussenkehrو منطقة Eersbeginثالث مشاریع في نامیبیا

1527-1450ویترواح التراكم بین 
جنوب 

افریقیا   
Northern capeمنطقة شمال الكاب 

بولیلة وبني یزقن الجزائر
الف18فیھا الجفرة،جالو ،اوجلةلیبیا
الف نخلة لحد االن وزرعت في 500بلغ العدد الكلي مصر

الواحات البحریة وشرق العوینات والوادي الجدید



تمتد مناطق زراعة النخیل وانتاج التمور على طول ھضبتي
درعھ وزیز الزالت واحات تافیالت  تحتوي على اعداد كبیرة

من صنف المجھول  مع وجود استثمارات كبیرة لزراعة 
لكل المجھول  في منطقة بو ذنیب بالراشدیة  وال تقل المساحة

)218زاید،(ھكتار 1000مزرعھ عن 
ط تشیر استراتیجیة تطویر النخیل في المغرب  ضمن مخط

10المغرب االخضر الى توسع المساحة المزروعة  وزراعة  
2020ملیون نخلھ عام 2.9االف ھكتار وزیادة العدد بزراعة 

المملكة المغربیة



Fusarium(ظھر مرض البیوض  oxysporum f. sp. Albedinis ( في
في واحة درعة بالمملكة المغربیة، ومنھا انتقل  منھا عام 1887عام 

الى واحات الجنوب الغربي حتى شمل جمیع مناطق النخیل في 1900
، وكذلك انتقل إلى الواحات الجزائریة 1956المغرب عدا مراكش عام 

عد ، ثم انتشر في جنوبي ووسط الجزائر ب1925–1920خالل الفترة من 
).2001موالي الحسن،(، 1960-1978

المنطقة الوحیدة الھامة في بالد المغرب التي بقیت سلیمة من مرض
زرع البیوض ھي منطقة مراكش شمال جبال األطلس الكبرى حیث ال تزال ت

.نخیل الصنف المجھول
ین تمر المجھول ھو االغلى حیث یصل سعر كغ الواحد في مناطق البیع ب

درھم 150-200



ند لزراعة النخیل تقع عالحدود الشمالیة 
درجة شماال عند . 34.43خط عرض   

تقع والحدود الجنوبیةكالیفورنیا -اندیو
درجة عند مدینة 7.08عند خط عرض 

في Bucaramangaبوكار مانجا 
رو كولومبیا حیث یزرع النخیل في بی

.والمكسیك
والمتوسط 1420بیرو التراكم الحراري 

،المكسیك في )      مْ(20السنوي 
sanagnosia2500 والمتوسط

مْ 22.8السنوي 

في األمریكیتین  



زراعة صنف المجھول في امریكا
ة في اواخر القرن التاسع عشر انشأت وزارة الزراعة االمریكی

قسما متخصصا بھدف ایجاد محاصیل جدیده ذات قیمة 
اقتصادیھ یمكن تقدیمھا للمزارعین ورجال االعمال 

تمر وللمستھلكین االمریكان ومن ھنا كانت بدایة ادخال نخیل ال
للزراعة في مناطق مختلفة من الوالیات المتحدة االمریكیة
ن وقصة صنف المجھول  بدأت بنقل تسع فسائل خضریة م
رفة واحة بوذنیب  بتافیالت المغربیة ومن ھنا بدأت حكایة مع

Nelson)الصنف وانتشاره في العالم etal ادخل (2104,
،Swingleمن قبل 1927الصنف عام  



مور تلیھا زرع النخیل في جنوب كالیفورنیا التي تنتج اكبر كمیة من الت
كن وتكساس   ولیوتااریزونا وكذلك توجد مزارع للنخیل في جنوب 

بمساحات صغیرة واعداد محدودة  ،وفي فلوریدا 
ال حیث فیجاس وكذلك في جامایكا وفنزویونیفادا،ونیومكسیكو،والس

Robinson(یزرع كأشجار زینة  etal, توجد اصناف ،  )2012
,Thoory, empress(امریكیة مستنبطة من زراعة البذور ھي 

honey, blond beauty(  ( بلغ االنتاج االمریكي من التمور عام،
طن 4.36طن لمساحة الف فدان اي انتاج الفدان )43600(2015

ملیون 68دوالر وبلغت القیمة االجمالیة 1560وسعر الطن الواحد بلغ 
دوالر، یقدر عدد اشجار النخیل في الوالیات المتحدة االمریكیة 

الف نخلھ)250(



كالیفورنیا

2021وفي اندیو 2519التراكم الحراري في جنوب كالیفورنیا 



اریزونا

yuama في الجنوب
الغربي من اریزونا 
،التراكم الحراري 

وتوجد اكبر 2145
مزرعھ للمجھول في 
Imperial borden

الف 150تحتوي على 
نخلھ وعلى مساحة 

ا ھكتار تم انشائھ2700
1995عام 



عدد الدرجة
دباون/الثمار

الوصف

Jumbo16-19 العیوب تكون بنسبة اقل من
ار ،و خالیة من التقشر،والثم5%

الجافة
Large20-23العیوب تكون بنسبة اقل من

، وخالیة من 10%
التقشر،والثمار الجافة

Extra Fancy20-24 قلیلة العیوب  وخلیط جمیع
االحجام

Fancy20-26قشرة    قلیل من الثمار الجافة والمت
وخلیط جمیع االحجام  

)2007(المواصفة االمریكیة للمجھول



یزرع النخیل بین خطي عرض 
Gasgoyneجاجوزینجنوبا عند 25.03

درجة جنوبا عند 33.51وخط عرض 
،Petra Boreمدینة بترابور

ي فتتركز الزراعة   في جنوب استرالیا
،وفي اإلقلیم الشمالي Adelaideمدینة 

Alice Springsمدینة في  
استرالیا

، Adelaideجنوب استرالیا في مدینة 
ط سمتو. 1815التراكم الحراري 
وفي )      ْم(22الحرارة السنوي 

Aliceاإلقلیم الشمالي في مدینة 
Springs التراكم الحراري یبلغ

)       ْم(21ومتوسط الحرارة 1590

استرالیا 



زراعة المجھول في االردن

في التوسع بزراعة النخیل كاستثمار اقتصادي بدء
تسعینات القرن الماضي،  وتزایدت المساحات 

،2000المزروعة بشكل متسارع وخاصة بعد عام 

االشجار عددالصنف
الكلي

عدد االشجار 
المثمرة

)طن(االنتاج 

400000182049.616384.46مجھول



مناطق زراعة المجھول في االردن
غور الصافي

تعتبر منطقة الشونة 
وغوركبدالكرامة الجنوبیةومنطقة

المناطق االكثر كثافة في زراعة 
النخیل

منطقة البحر المیت
منطقة الراما

الشونة الجنوبیة
منطقة الكرامة
الوادي االبیض

معدي
غوركبد
دامیا

دیر عال
االزرق الشمالي



الوحدات الحراریة والتراكم الحراري في المملكة االردنیة
التراكم الحراري المنطقة

مْ متوسط الفترة
الحرارةدرجة

مْ الفترةمتوسط
النسبة المئویة 
للرطوبة متوسط 

الفترة
2085.8524.2565.63الباقورة
2496.0524.8855.82دیر عال

2970.0226.3652.20غور الصافي
1722.6120.3852.56االزرق

االغوار 
الشمالیة

2325.0323.41
64.21

2721.1625.4642.86العقبة
1215.818.5645.23معان



ف مواعید االزھار والتلقیح ومراحل  البسر والرطب ،التمر والجني لصن
المجھول في بعض مناطق زراعتھ في االردن

بدایةالمنطقة
االزھار

موعد
حالتلقی

موعد
الخالل

)البسر(

موعد
الرطب

موعد
التمر

موعد
الجني

الشونة/االغوار
منتصفایلولابتموزاذارشباطالجنوبیة

ایلول
االزرق

تشرینایلولنیساناذارالشمالي
االول

نھایة
تشرین
االول

تشرین
االول



:ومن ھنا یتضح لنا 
لحة ان االنخفاض عن مستوى سطح البحر یجعل المنطقة صا

فر لزراعة اصناف نخیل ذات احتیاجات حراریة عالیة ال تتو
عند في المناطق التي تقع على نفس خط العرض ولكن تكون

ة مستوى سطح البحر او اعلى منھ وھذا ما یفسر نجاح زراع
النخیل وانتاج التمور  في مناطق نھر االردن واالغوار 

المجھول والخالص (ووادي عربة ومن االصناف الناجحة 
).  ودقلة نور والبرحى

 ال تنجح  زراعة النخیل في مناطق اخرى تكون شرق او
غرب وعلى بعد عدة كیلو مترات من مناطق االغوار   



 الموقع المنخفض للمزارع  في  وادي األردن وعلى منسوب حوالي
یجعل  متر تحت سطح البحر، یوفر نسبة عالیة من االوكسجین و350

عم الضغط الجوي مرتفعا والظروف المناخیة مناسبھ إلنتاج ثمار بط
خاص ممیز ونكھة جیدة  وخاصة لصنف المجھول االمر الذي یمیزه 
عن باقي المجھول في الدول األخرى من حیث اللون والطعم و النكھة

ردنیة حیث الالثمار ذات اللون الداكن مزروعة أغوار المملكة ا
درجة مئوي فترة 40درجات الحرارة المرتفعة تصل الى معدل 

والفارق الحراري بین اللیل والنھار % 70النضج والرطوبة 
.درجة مئوي5یتجاوز ال
ردن الردن وشرق االشقر مزروعة جنوب االلوان ذات اللون االاما ا

درجة 38حیث معدل حرارة النھار تصل الى .. بإتجاه الحدود العراقیة
درجة24مئوي وتنخفض في اللیل الى معدل 



عدد  حبات )غ( وزن الثمرة الدرجة
كغ/التمر

47-3035-29سوبر جمبو
56-2948-24جمبو
68-2456-20كبیرة

80-2068-15متوسطة
92-1580اقل من صغیرة

خصائص الثمرة في االردن
مدیریة التسویق -الدلیل التسویقي للتمور ( 

)2012الزراعي،



)      ْم) (2679.2(بلغ متوسط التراكم الحراري لمدینة اریحا 
ومتوسط الحرارة السنویة 2016-2012خالل الفترة من  

اما متوسط الرطوبة السنویة فھو )      ْم) (24.7(
الف نخلھ منھا )250(وبلغ عدد االشجار الكلي  )% 48.25(

االف طن سنویا7الف نخلة مثمرة یبلع انتاجھا 160
الثمار فترة التلقیح تكون في االول من مارس ویتم اكتمال حجم

یكون وتلونھا في شھر یولیو  والرطب في اغسطس  والنضج ف
.الى بدایة اكتوبرفي شھر سبتمبر 

الثانیة جني المحصول على ثالث فترات افضلھا الجنیة االولى و
اما الثالثة فتكون اقل 

اریحا/ فلسطین



عدد  حبات )غ( وزن الثمرة الدرجة
كغ/التمر

41-4025-24سوبر جمبو
47-2441-21جمبو
55-2147-18كبیرة

66-1855-15متوسطة
111-1566-9صغیرة

)%نسبة التقشر(كمیة الھواء في الثمرة النخب
5-0االول
35-5الثاني
100-35الثالث

خصائص الثمرة في فلسطین



مالحظات عامھ
الحرارة العالیة والرطوبة في مناطق االغوار تعطي نضج كامل وثمار  ذات

ي لحم سمیك وغامقة  اللون  بینما في المناطق الجافھ والصحراویة والت
.یكون الجو فیھا بارد لیال تكون الثمار فاتحھ اللون

لك في في الترب الطینیة  والثقیلة یكون اللون غامق اكثر من الرملیة ،وكذ
الترب الغنیة بالمادة العضویة 



م انخفاض الرطوبة والجفاف مع ھبوب ریاح جافة وساخنھ وعد
طویقتنظیم الري في مرحلة الخالل  یسبب الذنب االبیض او ابو

الل ارتفاع درجة الحرارة مصحوبا بارتفاع الرطوبة النسبیة خ
ن المراحل االولى لنمو وتطور الثمار یسبب انفصال القشرة ع

.اللب 



رة إن تعرض الثمار ألشعة الشمس المباشرة خاصة عند الحرا
درجة مئویة في بعض المناطق الجافة یؤدي 50المرتفعة الى 

وخاصة جزء الثمرة Sun Scaldإلى إصابتھا بلفحة الشمس 
.الموجھة للشمس مما یؤثر على قیمتھا التسویقیة



ما كنت مرتجفا فالنخل علمني 
الیرجف الجذع ان الراجف السعف

شكرا لحسن استماعكم


