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 التصنيف النباتي لنخلة التمر:
قسمت النباتاممتلالنتدةمدي المميالناعتممدال عتممتيلتا امماالوجعدلمتلالنتدةممدي ان بلمتالمميا م يا مم الن  ممت  ا

اولن فتلالنتت ز انلتاولهتلتا:
اا Photosynthesis pigmentsصاغتلالنعرك بالنضد يا -1
 ا        Leaf growth patternنتطانتدالوورلقااااا -2

 ا             Vascular systemنظتمالنبقلالند ت يااا -3

 ا       Method of propagationطريقدالنعكتثراااا -4

 اممااكنممتال عتمم ا اتممتااا ممبتيالنباممتلالمميالنتتاكممدالنباتاتممدالنمماا دل الممتالنت عافممداكتممتالاامم انظممتمااسممتتدا
ةتتم النباتامتلاولنميعاممعتم ااوهدانظتمالنع بتيالنباتايالنماتياليااسمتتداBinomial systemلنثبت يا

(اح م امودنمتاالوسمجاSpecies(اولسمجالنبمد)ا Genus ااالست  اأستس  انكملانامتلاهتمتالسمجالن)مب ا 
النماتياألعاناتل.

أ تالسجالن)ب افتااقا ااا )تد دالألندل)النباتاتدالنتعشتنلداولنقريامداورلثتمتتا م اهمضملتاولنعميامتوم اأاا
تثلا )تد دالألنمدل)اكللالن مادالندثتقمداولنقريامدا م اهمضملتاويتوم ا  امتاااعزلوجافتتتان بلتالاالن)ب ام

لنمميعامضمجالندل ممتتا  تمم  اواتعممتتالنباتامتلالنعتهمممدالنممااهمميلااPhoenix ثمت اولحمملا اممااكنمتا اممااةممب ا
الن)ب اهم  اصفتلاات زهتا  اهمضلت:

ا  انحجالنثتر .النعير ا لنبدل (الياثتتراهيلالن)ب ااكداا حتطداهغشتاالنتضارق قاممزنلت -1
لندريقتلا لن دص(ااكداا باديدايل تتتاهشولاطدنيا  ا بع مفلتا تمشمااالنمزورقاويومدااقمرهمتا -2

 .اInduplicate دلةلتتاناستتااواستاا

لندريقتلالنعياليالن)زاالنسفايا م النسممفدا لندرقمدالنتركامدا(اولنقرريامدا م النقت م  الندرقمدااكمداا -3
 ادا. عحدر الناالشدلكاطدياداجضرلاالن

لاالوةبمت النباتاتمدالنتعشمتنلدا م اهمضملتاولنعميام)تم ان بلمتالنعقمتر النمدرلثياونكم ان رةمدالقملا م النممدل)ا
اPalmaceae (Arecaceae)لن)ممب الندلحمم اونكمم انلممتاصممفتلا شممعركدااقمم احممت ا ت اممداناتاتممداولحمم  ا

ت الونستاالربمدالةبت اةب اولهجالةبتسلتا  النبتحتدالوقع تيمداو دقعلتاهحتا200واضجاهيهالنمت ادا
اوهياحسبالوهتتد:

 .Phoenix dactylifera LاDate palm:ا:اوهدالن)ب النيعاتعاماان  لالنعترPhoenixا-1

ااCocos nucifera L.    Coconut palm(:اوهداةب ان  لاةدتالنلب اCocosلن)ب ا ا-2
اElaies gunneinsis L.  Oil palm:اوهدةب ان  لالنزي ااElaiesلن)ب اا-3
واسمممتاالنب امممدااWashingtonia palm:اوهمممداةمممب ان  ممملاولشمممبادنتتااWashingtonلن)مممب اا-4

ا(Washingtonia filifera )  (Fan Theardpalm)لنتروحتدالوالن تاتدا
ا(اند)ا  الندل)النب  ل.4000واضجاهيهالوةبت ا تمقتر ا 
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 التصنيف النباتي لنخلة التمر
 Plantالنباتاتد Kingdomالنتتاكد

 Anthophyta النباتات الوعائية المزهرة Phylumالنقع اد

 Angiospermaeا غاتهالنعيور Classالن ف

 Monocotayledonaeاكوللالنفاقدالندلح   Subclassالنشعاد

 Palmaleaالنب  اتتل Orderالنرااد

 Palmaceae (Arecaceae)النب  اتد Familyالنمت اد

اPhoenixا Genusالن)ب 
اdactyliferaا Speciesالنبد)

ل بك امش رالناالوسجالنق مجانت تبدال بقتدال تالسجالنبد)ا يلكعيانتفرل(افتمبيالوسجالوغريقياا لاالسجالن)ب
ناشمم)ر احت اممدالوصممته اح مم ااكممداالنثتممترالمميالنممميوقاكتوصممته المميالن مم .و رورالنممز  احمم ث ااغ ممرللالمميا

(اVariety تممتااااممباات زهممتاوا ممبتفلتااحمم ا فلممدمالن ممبفا الن  ممت  النفسمم دندةتداولنتظلريممداولندرلثتممد
(اصمبفتاالن مبفاامع مرا650ح  اادة ال  لياكع ر ا م الصمبتاالنب  ملالنعتمرالفميالنممرلقاوحم هالكثمرا م ا 

ناممتايا ممتمامشممتلالوصممبتاالنعريممداولوصممبتاالنزرلةتممدالوقع ممتيمداكتلممداونغممرعاات  ممزالوصممبتاالنزرلةتممدا
وهمدامشم رااCultivatedاVariety وهدا شعقا م اكاتعمتااهتمتااااCultivarتاامعيالوقع تيمدالطاقا ا ل

(اوبلممميلامومممداالوسمممجاc.vلنمماالسمممجالن مممبفاولسمممجالنشممم  الوالنتباقممدالنعمممياوةممم ال لمممتاويشمممترانمماا  ع مممرلتا 
ولحتتنممتااظلممراللممرليا مم ا.اPhoenix dactylifera L.cv.Hillawiلنماتمميان ممبفان  مملالنعتممرالنحممدوعا

افا  الن بفالوصايالياهمضالن فتلاواكداا شتنلداناالياصفتلالجرىاولكلا تاضلالاالن بفاا ع
لن ممفتلالن) تمم  ا دروثممداوثتنعممداوابعقمملالنمماالوةتممت ا مم اطريممقالوكثممترالن ضممرعالممتاالولممرليالن)مم يااكممداا

نتشمةدالوا(اولنسدنداهيا )تد دا  اللرليالنب  لاكللاارك باورلثميا دحم اواكمدااClone تممرااهتنسدندا 
 شممعقدا مم ان اممداولحمم  ا مم الحمم الوصممبتاالنتمرولممداوبممتنارل قالن ضممريداولمميالنب  مملاتدةمم ا مم ياقا مملا مم ا
لنسممدولالنتمرولممدانممامضالوصممبتااو ثممت ا اممااكنممتاصممبفاجضممرلوعالمميالنمممرلقاح مم اادةمم ا بممااثممد ا

فتتتان بلتالياح)جاسدولاوهيا جضرلوعاه ر اوجضرلوعاهغ لياوجضرلوعا ب ني(اوهيهالنسدولاا عافا
لنثتر القط.اوكينتاادة انا بفايكااانداسدنعتاالوجعداان بلتتاهدالاالح لهتتا اور اليالنبضجاولوجرىا
 عتجر اونا بفالنيكرعالنغبت ياسدنعتااهتتالنغبت يالوجضمراولنغبمت يالوحتمرالوجمعداان بلتمتالمياح)مجا

اونداالناا ا.
 :Phoenixانواع الجنس 
 :Phoenixانواع الجنس 

اا   Phoenix canariensisانخيل الكناري ا-1
ةممزرالنكبمممترعالممميالنتحممتطالوطاسممميا.متثممملان  مملالنزيبمممداو ظلمممرهالسممعدل ياويتوممم اات  مممزها الموطن األصلي
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اهسلدنداوازر)النش)ر اليالنتعبزهتلاويزهرالولجرالن تياولولسطالنشعتا.
قدل مم الوورلقاويومممداا بفمممريلتاولطدلنتمممتتاتعمممرلو اطدنممماا وممداا ممم اكعامممداحممم تدا ومممع اناقتممممتاالن)ي)

اما15-ا12 تن  ا
سمفدالنكبترعاكللا ظلراريشياةت لاولنروريقتلا رااداهشمولا مزيحجاهمتتولجا امااطمد االألورلق

ام6-ا5 حدرالندرقداويعرلو اطد النسمفدا تن  ا
اسج2.5ندنلتانراقتنيا ب الكعتت النبضجاوي لا م  اطدنلتاالنثتر 
ا Phoenix sylvestrisاانخيل السكر -2

لااهيلالنبد)اهدالصلالنب  ملالنميعاةمتلا بمااهقتمدالنمدل)النب  ملاو بلمتان  ملالنعتمراويسمتااالنلب اويمعق  الموطن األصلي
ن  مملالنسممورانق رامماا امماالنعممتجالنسمموراهوتتممتلاا)تريممداح مم امسممع رجالنسممورالنسممت لا مم ا  ممتر النب اممدا

غامياا لنبسغ(اوكنتاهمتلاشقاليا حدرالنسمفدالعس لا بلتالنم تر النعياا)ت الميالولنمياثمجاامعجا تاتما
النم تر اوا)ففانعات)الناا مت لاابقتداولسع دصالنسور

 تعااامشمااان  ملالنكبمترعاونكبلمتاسمريمدالنبتمداورلسملتاكثتميالوورلقاتعمرلو اطمد الن)مي)االن)ي)
ام15-ا9 تان  ا

سممجاولن ممدصا76ماو رحمملتاا4.5-ا3ريشممتداكللانممداالجضممرار ممتيعا ت مملانازرقممداتعممرلو اطدنلممتا ممتن  االألورلق
سممجاوابعلممياهممتطرلااحممتي ايلكبممداا25-ا15هتحممدرالندرقممدانزولمممتا  عافممداتعممرلو ا ممم  اطدنلممتا مم ااع مملا

الناداا
سمجاوهمدا بع مباو غامااهااقعم  اةام تع  اا90-ا60طدناااFruit stalkلنستقالنثترعاالنثتر 

سجاوندنلتا3ا–ا2.5كغدااستتتامشااالنقتر اولنثتتراتيعدنتدالنشولاتعرلو اطدنلتا تن  ا
انراقتنيا ب النبضجاوطمتلتاقتهض

اPhoenix reclinataاانخيل ركليناتا -3
للريقتمممتاويسمممتاان  ممملالنسمممبغت اويبتمممداهشمممولا بقمممديعاولاالنب امممدا عمممم ي الن)ممميو)احعممماا الموطن األصلي

ام مباات زالن)ي)النر تسياناش)ر الوما  اةيو)النفست ل
اويوداال ا اجتنتتتا  اقدل  الوورلقاسجا17-ا10نحتياويعرلو اقارها تن  االن)ي)

ريشممتدالنشممولااشمماااسمممفالنب  مملاأعا ركاممدا مم ا مم يا مم الندريقممتلالنمميعاموممداالممياهمميلاالألورلق
النبد)الق راولح قاوناانلتمداحتي اويسعمتلان بت دالنح رلااولنقامتل

لن ضممرلااانتضممديدالنشممولاوقتهضممدالنامممجانبتممدالوا حتممر الناممداالكلاغتسمم ا مميوقالنثتممترالنثتر 
است داتعحد اندنلتالنااقر زعاوي الاطمتلتاحادلتاا12هت تاانت  ا

   Phoenix pusilla  نخيل بوزيال -4
اةبدبيالنلب اوس دا الموطن األصلي

ه ايااولن)يو)ا عم ي ا تادا اهتنابالنارعالنقدلماولنيعاتبمعجاند متتا م النم ق قاولوشم)تراالن)ي)
اسج120-ا30 تن  اق  ر ا بقديمداتعرلو اطد الن)ي)ا
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 زيحتممدالوشمممدلكاهح ممم امسمممعح لالنبفمممدكا ممم اجمممد اكعامممدالنشممم)ر اولندريقمممتلاحمممتي النبلتممممداالألورلق
اولن دصامسعمتلالياصبت دالنح رلا

سجااؤكلانحدوالتاويعرلو اطد النستقالنثتمرعاا1.25ندنلتالرةدلنيا سدي او م  اطدنلتاالنثتر 
اسجا30-ا20 تن  ا

ا  Phoenix repicolaاانخيل ربيكوالا-5
النلب  الموطن األصلي

ا40ماوقاممرها6-ا4.5وح مم ا )ممريا مم اقدل مم الوورلقانحتمميا عدسممطالناممد اتعممرلو ا ممتن  االن)ي)
اسجاولن)يو)ااسعمتلاكم يامحتالتالنبت انبحتلعلت

ريشتدالنعرك با ظلرهتا سالاوااةتت اوريقتالتاولقمدالميا سمعدىاللقمياولحم ا بم انقمت االألورلق
سممجاولندريقممتلاكللاارك ممباا45ماوطممد الن ممدصا3نلتاهتحممدرالندرقممداوطممد النسمممفدالا ممت

ارق قاولوورلقااسعمتلالياصبت دالنحات 
اسج1.9نتضديدالنشولا عاتونداندنلتالصفرانتت)او م  اطدنلتاالنثتر 
اا Phoenix zeylanicaاانخيل زيالنيكا-6ا

ا عدسطالنح)جا ته النادااس دااويستاان  لااتراس دااوهدا الموطن األصلي
اما6وح  امتعتتاهوثتلعااواقتر اقدل  الوورلقالنعيااغاتااوي لاطد الن)ي)النااالن)ي)

ريشتدالنعرك باولندريقتلا رااداليا حدرالندرقداهم  ا سعديتلاوهيالق را م ا ث دالمتالميالنمدل)الن)مب االألورلق
Phoenixلممممتالاويسممممعفتيا بلممممتالممممياصممممبت دالنح ممممرلااوندنلممممتالجضممممراوهمممميااشمممماااوريقممممتلان اممممدالنعتممممراا
اولوقفتص

نتضمديدالنشمولا عاتونممداوندنلمتا بم النبضممجا م الحتممرالنماانبفسم)يا ممزرقاونحتلمتاطمتممااالنثتر 
ا جا13حاداوطد النثتر ا

اPhoenix roebeleniiااانخيل روبيلنيا-7
اما6طدناالنااممعق الن   اوهدن  لاقزمامستاان  لالنعترالنقزمالكاوم لا الموطن األصلي

ال تا فريالوا عم يالن)يو)الن)ي)
سمممجاواكمممداا بحبتمممدا  ع نتمممد(اولندريقمممتلاا48ا–ا30ريشمممتدالنعرك مممباتعمممرلو اطدنلمممتا مممتن  االألورلق

احتقدارفتمداو  ت  اواعحدرالناالشدلكاغت قدالن ضر ا ب اقت   الندرقد
اسجا1.25نتضديدالنشولاصغ ر اويعاغا م  اطدنلتاالنثتر 
ا   Phoenix humilisاهيوميلسنخيل ا-8

النلب اووسطالن   اولنب ادا عدسادالنح)ج الموطن األصلي
 م3 – 1.5مغطى بقواعد االوراق بترتيب هندسي حلزوني واضح جدًا ويتراوح طول الجذع مابين الن)ي)

الشدلكريشتدالنشولاولندريقتلاق  ر ا عم ي النتسعديتلاولندريقتلالنقت  مدا عحدر النااالألورلق
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اسجاا1.25نتضديدالنشولاندنلتالحتراتبقابالناالترقا سديا ب النبضجاويعاغاطد النثتر االنثتر 
ا Phoenix paludosaااانخيل بالودوزا -9

لنعب)ممت اويسممتاان  مملالنعب)ممت اوهممدامشممااالنممااحمم اكع ممرالنبممد)اركا بتاممتاح مم ااكممدلالنب اممدا الموطن األصلي
النتظلر اااشولاكعاداكثتفداش) ريدا

ماويسمممعمتلاكم ممماامحتالمممتالنبمممت اولناديامممدا بلمممتااسمممعمتلا8ماويعامممغاقامممرها7-ا2.5تعمممرلو اطدنممماا مممتن  االن)ي)
اكت ت  

سمجاا30ماوكللاوريقتلاجضرلاالتاحدالنامدااطريمداتعامغاطدنلمتا3-ا2.5ريشتدالنعرك باطدنلتاتعرلو ا تن  االألورلق
امسعفتيا  النسمفالياصبت دالنحات واكداا رندالنقدلما رااداهشولا عقتنلالو عاتي ا

ا جاوهداتزهراليالكلرا13صفرلااثجااحترا ب النبضجاوا الاناداالسديانبفس)ياتعاغاطدنلتاالنثتر 

اا Phoenix acaulisانخيل اكاويلس –ا10
شممتت النعب)ممت اووسممطالنلبمم امسممتااهتنب  مملالنقممزماونمماا مم مجالن)ممي)اشمم) رعالنشممولاكث ممرا الموطن األصلي

اتزر)اكش)ر اتيبدان)تت ا بظرهلوشدلكا
اق  راة لتا غافاهقدل  الوورلقالن)ي)

اسجا50-ا25سجاولن دصا عقتنلاتعرلو اطدناا تن  اا180-ا60ق  ر اتعرلو اطدنلتا تن  االألورلق

انتضديدالنشولا عاتونداوندنلتالحترانرلقالناالترقاغت قالنثتر 
ا  Phoenix fariniferaاانخيل فارنفيرا -11

النلب  الموطن األصلي
اسجا120ق  راوتع)توتاطدنااالن)ي)

النسمفاق  راويسعمتلالياصبت دالنح رلاالألورلق
اسجا1.25صغ ر اة لتاهح)جاحادالنفتصدنتتالنكع ر ا م  اطدنلتاالنثتر 

اPhoenix  robustaاااااانخيل روبستاا-12
اغربيالنلب  الموطن األصلي

اما غاااهت قت النسمفا6ا–ا4.5تعرلو اطدناا تن  االن)ي)
امامسعمتلالياصبت دالنح رلاا1.5ا–ا0.4لنسمفال ا انتت)اتعرلو اطد النسمفداالألورلق

استرلاالناداا ب النبضجاوصغ ر النح)جاويزهرالياشات النثتر 
ا

 .Phoenix dactylifera LااااااااااااااااااDate palm:اانخيل التمر -13

 الفاكهة األخرى بمايلي:تمتاز نخلة التمر عن أشجار 
سممتقان اممدالنعتممرالسممادلنياحمم جا امماالنممرغجا مم ا مم ماوةممديالنكممت ع دماكدنلممتا مم اكوللالنفاقممدا -1

الندلح  اوهيلاممديا ناانتدالنقتدالنبت تداوادس اقدل  الألورلق.
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سبدللاهمم هتاتعدقمفانشمتطلتاوافقم اصماغداا6ورقدالنب  لالنكت ادا لنسمف(ا ركاداريشتدا ترهتا -2
النكادرول لاثجاا)ف.

(ا ومدااهح م األاامتنقاورقمدالمدقاأجمرىاPhyllotaxy اانظتماادتي الألورلقالميارأ النب امدا  -3
 ورقداوهيلامقالا  ااظا لالألورلقانامضلت.ا13 واهم ا رورا

 اانتمدالنب  مملاوموممدااطعتعتممتتالمميالنظمملاواالنسممفالألجضممراومقممدماهمتاتممدالنعرك ممبالنضممد يا -4
 دالنشت النتاتشر . وا كلاامرعاألشم

 ةيوران ادالنعترا رحتداجتنتدا  النشم رللالن)يريداونلتاةيترللا تصدا. -5

اتعتتاةيوران ادالنعتراهقتنا علتا اماالسمعثبتاال ع متصالنكادرلتم اولن مديتدما م ا حامد النعربمدا -6
لالنتشممامداو ممتاالنممرعاونلممتالنقمم ر ا امماااحتمملالونغتممتراهتنتممتاانفعممر اطدياممداهسممعباوةممديالنفرلغممت

لنلدل تدالنتتع  ا  الن)يوراحعاالنستقاولألورلقانعع لاهمتنثغدراح م امتوم الااتمعجالنعمبف ا م ا
 جدنلت.

لنستتي النقتتداولححداليان امدالنعتمراوواتعفمر)النسمتقالوالمياحمتولانمتير األسمات ا  تم  ا بلمتا -7
  تترااطاهتن بفاكتتالياصبفالنععرت ا.

 ا عا االألتهترالنيكريدااحتلا اااش)ر اولألنثديدا ااان ادالنعتراثبت تدالنتسو اأحتيمدالن)ب -8
 ش)ر اأجرى.

 

 العوامل المناخية المؤثرة في زراعة ونمو أشجار النخيل:
ماشممتت اجمطالوسممعدلااونكمم ان امدالنعتممرااماممياا35وا10ابح مراترل ممدان  ملالنعتممرانمم  اجاميا ممرعا

لإلتهمتراحعماانضمجالنثتمترا رافم النحمرلر اقا ملاحتصدتاة م لتالميالنتبمتطقالنعميامومداال لمتالن)مدانم لاا م ا
النرطدبداجتنيا  الأل اتراولنمدل لالنتؤثر ا ااانتداوإنعتةتدان ادالنعتراهي:

اأوو:ايرةدالنحرلر :
 تتأثر درجة الحرارة بعاملين أساسيين هما:

 لنام اولنقر ا  اجطالوسعدلا. -1
ماامب فضايرةمدالنحمرلر اا184حمرالورافت)ا م ا سمعدىاسمالالناحمرالكاتمتالرافمبمتا م اسمالالنا -2

 يرةدا ةديداولح  .
 ااترل دالنب  لاونتدهااعأثراهت ىالورافت)ا  اسالالناحرا.ح  ااب)لالنزرل داليالنتبمتطقالنعمياتعامغا

ما  اسالالناحر.حعمااونمداكتنم النتباقمداقريامدا م اا1500 ااالرافت تلاالماووااب)1000لرافت لتا
 مملا مم الن)لممدالن)بدبتممدا مم النترافمممتلااكممداالن)مملا مم الن)لممدالنشممتتنتداجممطالوسممعدلااكتممتاأااترل ممدالنب 

ولنسممعباممممديا نممااامرحمماا نمماايرةممتلاحممرلر الكعممرا مم الن)لممدالن)بدبتممد.اعحتلان اممدالنعتممرالنعقااممتلالمميا
ماويرةمممتلالنحمممرلر اا50يرةمممتلالنحمممرلر ان رةمممداكع مممر الممم رةتلالنحمممرلر النمظتممماالنعممميااعحتالمممتاا ممملا نممماا

مااحمم الن ممفر.اولااألضمملا بممتطقا نعممتجالنب  مملاهمميالنعممياتعممرلو ال لممتا ممم  ايرةممتلاا2لنتب فضممدا نمماا
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ماوأظلرلالن رلستلا االن رةمدالنعمياتعدقمفاا13-ا4ماولن غرىا تن  اا38-ا35لنحرلر النمظتاا تن  ا
ماويسمعتراا9ا–ا8.8 ب هالنبتداولنقستمالن دمتاهيالن رةدالنعيامااقا ا لتايرةدالن فراواعرلو ا تن  ا

نتدالنب اداطدل اأمتمالنسبداه در اطعتعتداوبشولاتعبتسبا  ا م ولايرةدالنحرلر احعماالميالنشمعتاا كلا
ما. اايرةدالنحرلر النعمياتعم أا بم هتا38ماويزيليالنبتدا  اتيتي ايرةدالنحرلر احعااا9كتن ايرةدالنحرلر ا

اما.25ماولاا ق الألتهتراموداا ب ايرةدا18لإلتهترام)باأااواقلا  ا
ن بلمتاوبم  احمرلر ااا اايرةداحرلر النقتدالنبت تدا  باقدالنبتدا(ااكتيااكدااثتنعدااقرياتتاونك اهبمتكالجمعد

ماوهميااسم را مودسمداا9.4لنلدلاالنتحتطاهتنب ادال رةتلالنحمرلر الن د تمداهتباقمدالنقتمدالنبت تمداواعمم ىا
شممت اوأينماا سممعدىا بم النسممت دا م احمرلر الن)ممدالنتحمتطانلممتاكمتاااكمداالممياأ اماا سممعدىا بم اشمروقالن

لنثتنتدا ناالنرلهمداهم النظلر.وق اوة ا االوجعداانم  النحمرلر الن لجاتمداناب امداوحمرلر الن)مدالنتحمتطانلمتا
ما مم احممرلر الن)ممدالممياأجممرالنبلممتراوقمم اترةمم اا18مالمميالن ممات الناممترياواممب فضاهحممدلنياا14.4حممدلنيا

ا تدانداي:سعبالنثاتلالنبسعياليايرةداحرلر النقتدالنبت
 االنقتمممدالنبت تمممدا حتطمممداهغمممدااسمممتتتا مممتت ا ومممداا ممم اقدل ممم الألورلقا لنكمممر (او ممم الناتممميا -1

لنتحتطانلتاوهيهالنااقتلالنكثتفمدالنتعرلصمدااسمت  ا اماا بم ااسمر النحمرلر الن لجاتمدا نماالن مترجا
 وبتنمو اواشولا تتوتاة  لت.

حرلر النقتدالنبت تمداوي)مالمتاقريامدا م احمرلر ااتترالنبسغالن ت  ا  الن)يورا ناالنقتداتؤثرا ااا -2
 لنتتاالنتحتطاهتن)يور.
 تأثير درجات الحرارة الصغرى :

مانت  اق  ر ارغجالاا مظجالنسمفاق اا12-وا6-ن  لالنعترالنتثترامقتومايرةدالنحرلر النتب فضدان  ا
يا زر مدالنز فرلنتمداسمبدللالما6-ا4متدلاولياهغ ليا تلاةتت اسممفالنب  ملالنميعاتعمرلو ا تمرها متن  ا

ماغ ممرالنماا ممتيالبتمماا مر اثتنتممدالميال مملالن ممتياونمدح الممياكتنتفدرنتممتا ااا7- بم اامرحمماا نماايرةممدا
ما ممتلاةتتمم اسمممفااونكمم النقتممدالنبت تممداهق مم احتممداوأ امم اا11-لنب  مملالنمميعاامممرعا نمماايرةممداحممرلر ا

ايا واثتترلتاقا امد.او بم احم و انتدللا  النسمفالن) ت اوحتا الألش)تراطامتتانك الناا النبت يانجامم
سمبداو م اةتتم الألصمبتااكتنم اا3-1ست داندح ا االنفست لالنعياتعرلو ا ترهمتا متن  اا18ا)ت انت  ا

ا-4أحرلرهتاهتنغداوكث رلتا  النفست لالنعيا ترهتاسبداولح  ا تا ا وا االنب  لالنيعاتعرلو ا ترها تن  ا
نمدرا.ن بتمتاصمبفيالنزهم عاوجسمعتوعاكتنم اأحمرلرهتا  اسمفااجتصداصبفايكاااا%15سبدللا تلاا6

سممبداا20-ا8لقمملا مم الن ضممرلوعاوحممدوعالنعممياكتنمم اأحممرلرهتالشمم ا.أ ممتالألشمم)ترالنتثتممر اهمتممرا ممتن  ا
لكتن انسادالألحرلرال لتاقا اداوندح ا االناستا  النترويداجد العر النع)تم اكمتااحمررهتالقملا م اغ مرا

الاحسبا قتو علتاناعرياكتألاي:لنترويداوقست اأصبتااأش)ترالنب  
 لألصبتاالنتقتو د:النزه عاولنحتتنياولوشرسياولن سعتوعاولنستتراولنثدرع. -1
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لألصمممممبتاا عدسمممممادالنتقتو مممممدا:يقامممممدانمممممدراولنعرحمممممياولنممممم ترعاولنممممممت رعاولن ضمممممرلوعاولنتوعمممممدما -2
 ولنت)لد .

 لألصبتاالنحستسداناعري:النعريجاولنحدوعاولن دصاولنفرسي. -3
 الحرارة العظمى:تأثير درجة 

ابتدان ادالنعتمرالمياكملا بمتطقالنممتنجالنحمتر ا والنتبمتطقالنشم ت  النحمرلر اكشمتت النسمديلااوةبمدبيالمزلاا
وتبضجالنعترال لتاهشوااالو عتتيعا  النا دنداولنارلو اوإنتتامودااةتلتتامتهستتا ع ااتتاويمديالنسعبا نماا

اكتتاليالنمرلقا لنا ر (ا.ا%50 األكثرا  اةفتاالن)داواعحتلاأش)ترالنب  لايرةتلالنحرلرا
 تأثير مجموع الوحدات الحرارية:

لندحمم  النحرلريممدا:اهمميا )تممد)ايرةممتلالنحممرلر النعممياازيمم ا اممااحمم ا ممم  انتدسممجالنبتممدانمم  النمقمم اولنبضممجا
ا–ا3600وحم  احرلريمداأ متالألصمبتاالن)تلمداولنتعمأجر ااحعمتجا نمااا2100ولألصبتاالنرطادااحعمتجا نماا

ماا18أشمم)ترالنب  مملا والمميالنتبممتطقالنعمميااعاممغايرةممدالنحممرلر المميالنظمملااروحمم  احرلريممدا.وواازهمما4700
ماواحعمتجاا25وامرااهيهان رةدان االألتهتراواثتراليالنتبتطقالنعيااكداال لتايرةدالنحمرلر الميالنظملا

ماحسممباا3898ا–ا2337لألشم)ترا م ان لمممدالنعزه مرا نماانضممجالنثتمترا نمماايرةمتلاحمرلر ااعممرلو ا متن  ا
الن بفاويعجاحستنلتاكتتاتاي:

ماجد النفعمر ا م الن مدمالألو ا م اأممتراحعمااأجمراا18حست ا م  ايرةدالنحرلر الن د تدانتق تا -1
 تدم.ا184تدماليااشري الألو اأعال عاترا دسجالإلثتترا

 .18حست ا م  ايرةدالنحرلر النشلريدانتق تتا -2
 18-(ا2لن غرىا/ا لنحرلر الن د تدالنمظتاا+النحرلر الن د تد -3

اأوامتو اأااناعقالنتمتيندالآلاتداناح د ا ااالوحعتتةتلالنحرلريد:
ا*ا  ياأمتمالنشلرا.ا18ا– )تد)الندح للالنحرلريد:ا م ولايرةتلالنحرلر النشلريدا

اشمري الألو الميا حم ىا بمتطقاترل مدان  ملاا31أممترا نمااا1سم)ا ا مم ولايرةمتلالنحمرلر ال عامترلتا م ا
الندح للالنحرلريد:النعترالحسب

 م  ايرةتلاا  يالمتمالنشلرالنشلر
النحرلر النشلريد

ماا18لنزيتي ا  ا
ايرةدان لالوتهتر

 )تد)الندح للا
النحرلريدالنشلريد

ا31x2=62ا2ا20 31المتر
اx 7= 210 30ا7ا25ا30احزيرلا

اx 9= 279 31ا9ا27ا31ااتدت
اx11 =341 31ا11ا29ا31ال 

اx6 =180 30ا6ا24ا30التاد 
اx2 =62 31ا2ا20ا31ااشري الوو 
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اما1134النت)تد)ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اتدما تهياكتتدالندح للالنحرلريد؟ا200ماو دسجالنبتداكتااا48 /ايرةدالنحرلر اليا باقدا م بداهيا

ا.30=18ا–ا48لنحلا/ا
اولنتعأجر اولنرطاداولن)تلد.فتتو اترل دالألصبتاالنتاور اا6000=ا200اا30

اوببتالتا ااا تسعقامتو اأاانقسجاأصبتاالنب  لاحسبا م  ايرةتلالنحرلر ا ناا:
 ماوهيالألصبتاالنتاور النبضج.21أصبتاااحعتجا ناا م  ايرةتلاحرلر ا -1
اماوهيالألصبتاالنتعدسادالنبضج.24أصبتاااحعتجا ناا م  ايرةتلاحرلر ا -2
اماوهيالألصبتاالنتعأجر النبضج.27حرلر اأصبتاااحعتجا ناا م  ايرةتلا -3
اماوهيالألصبتاالنتعأجر اة لت.29أصبتاااحعتجا ناا م  ايرةتلاحرلر ا -4

 ثانيا : الرطوبة
امععرا  النمدل لالنتح ي اإلنعتجااتراة  ال د العر النعاقتلاوأوقتلانضجالنثتترام)باأاااكداا

هيهالأل اترااح  اأحرلرلانثتترالنب  لاجتصدا كلالنرطدبداقا اداولنتباقدالنعياواسقطال لتالأل اتراوا
سقطا اورلتالتأل اتراامرقلا تاتدالنعاقتلاواؤيعا نااجتت ا امف (لناا اوكنتاهتست  التا ااالنعشترا

وجتصداألصبتاالنتعأجر النبضج.وكينتامتو ااح ت االهمضالأل رلعالنعياق ااسعبالياهدكالنحتص
اأحرلرالنرطدبداهتتتاي:

:اوهيااشققالنثتترانعت)دالنرطدبدالنمتنتداونك اندح ا ااهيهالنشقدقااCheckingلنعشا با -1
ااعةجا ر اثتنتداوا رجاجاد اطدنتداارلنتدالنادااولياهمضالألحتتااهيلالنعشققامسعباةفتاا

الناب.
2- Splittingامق  اهاانف النتع أاونك النشقدقاااقاا فعدحدانينتاندح اا ترالنثتتراواافلتا:

 ب اسقد الأل اتراجد ا رحادالإلجد .وهيلامح  ا 
:هسعبالإلصتهداهتنفاريتلالنعيااش)ملتالنرطدبدالنمتنتداح  اندح ااFruit spotsااق النثتترا -3

 لناق النعبتداوامف اقت   النثتر ا ب ا باقدالا تنلتاهتنقت اوهيهااح  اليانلتمدا رحادالوجد .
:اوهيهااح  اليا رحاعيالنرطباولنعتراح  ااعحد النسوريتلا ناااFermentationلنع ترا -4

 كحد اوحت ضالن اتتاوبشولاجتصاليالألصبتاالنرطاد.
ا -5 النينب ا رحادااBlack noseلسديلي ا   النعحد  ا ب  اويح   النثتر  اطرا الو اكنب :لسديلي

لن)ترعا ناا رحادالوجد اوهياظتهر الس دندةتداغ را رحتداسععلتالرافت)النرطدبدالنبسعتدا
ليالن)داوارلكجالنب ىاليالن ات الناتكرا ااالنثتتراويتو ااقا لالإلصتهدانليهالنمتهدانعلديدا

النحس الألصبتا اترل د اوا)بب اندرالنميوق ايقاد ا ثل النرطاد النتبتطق الي النظتهر  انليه تسد
 ولنحتتني.

الياكث را  ا بتطقاترل دالنب  لااع أاأ اترالنشعتااقعلالن)بتدالألج ر انألصبتاالنتعأجر اأو
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قعالتاهقا لاأ تالألصبتاالنتعأجر اكث رلتا لنشعديد(اكتن  ت اولنلدنيالأنلتاواعضرراكث رلتاونلتاااقااا
ا اواقافاندكلالياهيلالن وراو  اثجاابضجاصبتةتتتالواااا..ليايورالن د

اهبتنتالجعدلتلاهتنبسادانعحتلالنب  لانارطدبداولأل اتراهأجعداالألصبتا:
النستتر.ا–لنحدوعاا–لن سعتوعاا–لن ضرلوعا–لنتقتو د:الن ترعا -1
 لنزه ع.ا–لنعرحياا– عدسادالنتقتو د:لن دصا -2
 لنغر .ا–ندرايكاداا–قا ادالنعحتل:النحتتنيا -3

 ثالثًا: الضوء:
 االنح)ت النضدااتؤيعا ناا  مانتدالنب ادانتداطعتمياليالنتبتطقالنعيااكدااحتر اة لتاألنلتاواقدما
نع بت النتدليالنغيل تدالنر تستدا االنبتدالناعتميامح  الياغرو النشت اوشروقلتا واأنلتاق اابتدا

أشمدالنشت ان) اأاالألشمدالنق  ر ا لنتدةتل(النعبفس)تداا ثبتاالنبلتراونك اه در اها ةداو ب ااحا لا
الن ضرلا(.ا-ام قالنبتدالناعتمياأ تالنتدةتلالناديادا لألحتر

أاالنريت اواؤثراهشولا تما ااان)ت اأوالشلاترل داأش)ترالنب  لاه در ا اتشر ا واأاارابعًا: الرياح:
كينتالألاربداق ااؤثرا ااالنثتتراليايورالنرطباالنريت الناتري اأوالنحتر اق ااؤيعا نااهمضالألحرلر

ولنعتراأواق ااكداالنر ت اكث ر العؤيعا ناااغاتدالألش)ترا.ليالنا ر ا كالسعترلالنريت النشتتنتداصتفتتا
ولنعيااكدااةتلدانترورهتا اااصحرلاالنشتمانح  انضجالنثتتراموداااترالن بفاحدوعا ت دتانا)فتاا

دالنتستتها حاتت لندجشتج(اوهداا ا الن)زاالنقريبا  النقت ا  اهقتاالن)زاالنست باوازيليافتاانسادالنمته
لوالنسفايارطاتتا.أ تاهعد النريت النشرقتداقعلانضجالنعتراولنعيااكداارطادانترورهتا ااا تتهالن اتجا

النمربيافتوداالنعتران بتتانا بفانفسا.
النعأث رللالنضتر اناريت ا اااأش)ترالنب  ل:

ا -1 انق ااؤيع ا با اتعسعب اكتت النمتاتد اهيه ا اتتم ا  تقد ا نا النعاقتل العر  ا ثبتا النش ت   لنريت 
النتح د اولن فتعاةدي النثتترالنبتا)د.

ااسعبااشققاقشر ا -2 اؤيعالنريت النش ت  النتحتادانيرللالنر ت ا ناااستقطالنكث را  النثتتراكتت
 لنثتر اواقالا  اةديالتاجتصدالياطدرالنرطب.

ريت النش ت  النتحتاداهتنر ت ا ناايل ا تم تيللتا  اأش)ترالنب  لاوكنتاليالنتبتطقاق ااسعبالن -3
 لنعياابعشرال لتالنكثاتاالنر اتد.

لياهمضالألحتتااق ااؤيعالنريت النش ت  ا ناا سقت الألش)تراويح  اكنتاليالألش)ترالنتسبدا -4
ا لن)يرعاأل تتقاكع ر النضعتفداوااتالنتزرو دالياأرلحياححاداهسعبا  مالنعشترا )تد لت

ليالنعربداأواق ااكداالألش)ترا  تهداهحفترالنستقالنيعامسعباحمفالن)ي)اأوانعت)دانضمفا
 ةي)النب اداهسعبال لا  ياكع را  النفست لا  احد اقت   النش)ر .

ا
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ا:اوهيهااعأثراهم  ا دل ل:اأمالح التربة وتأثيرها على نخلة التمر
ا تراوحتندالنباتلا-4كتتداوندةتدالنتتتهالنتضتلداااااا-3لنعربدااا تقاا-2ارك بالنعربد.اااا-1

 اااحتلالنب  لاناتادحدالنترافمداست  ا اااترل داهيهالألش)تراليالألرلحيالنضحادالنتاحتداولنعيا
ا ااا ااظلر ا ك الألش)تر اهيه ااعأثر النتاحتد الألرلحي الي اأا ا. و النباتاتل ا   النكث ر انزرل د وا ال

هق اصفرلااوا ت الألش)تراهترعامستاالنت)بدااوهدالاالنسمفامودااغ راكت لاأ قت النسمفا
ا قترندا النمتنتد النتادحد امقتوم النب  ل ا ا ا اا امسع   اهبت او بحبتتت.و   اصغ رُل اتاقا انل لونعشتر

انت الن فتع اولا الألجرى ا نااادهتنتحتص ل ااؤيع اح   النعربد النتادحد اتيتي  ا نا اممزى النفعي لنب  ل
النب اداولنسعباوممزىا ناالنعأث رالنستمانأل د انلاممديا نااتيتي االن فتعانج لنسمفاوصغراح)ج

لنضغطالوت دتعاليا حاد النعربداوبتنعتنيامقلالو ع تصا  اقعلالن)يوراوب در ا ت داتيتي اارك زا
اهتنت)بدااواغ  ا صتنعا امسعب ا تت النسمفاولنحبتاه انتد الكعتت  ا ناا  م ااؤيع اهتنعربد انداالأل د  ر

اأ قت النسمفا  الألجضرا ناالألصفر.
لنعربدالن تنحدانبتدالألش)تراهيالنمتتقدالن)   الن راالنغبتداهتنمبتصرالنغيل تداولنعياواحعدعا اااا

ا ثلالنكربدنتلاوكادري للاوكعريعتلالن ديتدماولنكتنس دماولنتغبس دما كتتتلاكع ر ا  الأل د النضتر 
ياار ار اتداتاوراليالإلثتترا قترندا  اااتالنتزرو دالياأرلحياج ادا.وندح ا االنب  لالنتزرو)ال

وكنتاوا)تهالألش)ترانابتدالن ضرعاه در اأستستدا تتاتؤجراازه رهتاوإثتترهت.ابتداأش)ترالنب  لاليا
ا.%0.6 وا االإلنعتجاتبعظجا كلاقا النتادحدا  اا%4-3أرلحيانلتانسادالأل د النكاستدااعرلو ان  ا

 
 طرائق إكثار نخيل التمر:

 Sexual propagationالطريقة الجنسية )البذور(  -أ
اويمت ا ا النب  لانت اصعاتت انكداا ناتلانيور اسلاد ااعجا  اطريقالنعيوراوهياطريقد هيهاااوهيه

الناريقدا تتاي:
النباتاتلالنبتا)دا  النعيورااكداان فلتا ؤنثداولنب فالألجرا يكر. -1
 ثتدان  النباتلالنبتاجاوأوماأعالنعاتت الندرلثياكع راة لت.وتدة اأعاشاااأواصاااورل -2
ومتو النعت  زان  النفست لالنتيكر اولنتؤنثدا واهم ا تهترهتالأل رالنيعاتؤيعا نااه رالن)ل ا -3

 ليار تمدا ثلاهيهالنباتاتل.
 نسادا تنتدا  الإلنت النبتا)دااكدااكللاثتتراريتةد. -4
  قترنداهتنب  لالنبتاجا  اترل دالنفست لا.اأجرالنب  لالنعيرعاهتإلثتترا -5
 ةتت الألش)ترالنبتا)دا  النعيورااكداا  عافدالياارك علتالندرلثيا. -6

ا
اونك انليهالناريقداأهتتداكع ر اليانرل جالنعربتداولنعحس  اح  امتو الوسعفتي ا بلتالي:
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اأنعتجاأصبتاا قتو دانأل رلعا. -1
 ه) انقتدانامضالألصبتااا ةرلاا تاتدالنعل)  النموسياناح د ا اا -2
 لوسعفتي ا بلتاليا نعتجالألش)تراألغرلعالنعش) را. -3
 ناح د ا اااأصبتااة ت  . -4

 Vegetative propagationالطرائق الخضرية  –ب 
لإلكثتراهتنفست ل:لنفس اداةاتر ا  انر جا هاياتعكداالياأهطالنسمفداليالنترلحلالألوناا  انتداا-1

سبدللا.ويعرلو ا  يالنفست لالنعيااما لتاا10لنب  لاهإ اتاالنفست لاحعاا ترالنب اداواسعتراأش)ترا
لس اداوحسبالألصبتااوهبتنتاأصبتااامايالست لاقا ادا ثلالنعرحياولنتوعدماا33-8لنب ادا تن  ا
الس اد.ا33لست لاوأصبتاا تنتدالنفست لا ثلالنعريجاولنحتتنياولنزه عالنيعامماياا8لنيعاممايا
ران  لاا رجالست لا تنتدا ااالن)ي)اواستااهتنرلكد او  النتفضلا هقتااأربمدالست لاهبتنتاأش)ت

النمتاتداهدالسلالنت)ت ا النح اوهياصغ ر اولاا  اشأااهيه نكلان اداوجفالنفست لالنزل   ا  اهيل
ناح د ا ااالست لاكع ر النح)جاقديداوكينتالأاا تاتدالن فاافسلالنت)ت اأ تمالنش)ر اهأاااسعف  ا

ا  النتدليالنغيل تداليااتديلالنثتتراونض)لتاوكينتانبتدالنش)ر اه در ا ت د.
اا

 فصل الفسائل:
اعجاهيهالنمتاتداهم اجفاأورلقالنفس اداوإهقتااصبف  احد النقابانحتتتعلتاويقر اثا النتعاقياوبم هتا

نليهالنمتاتداتربطاحد النقاباوكينتاتزل النكر اوبمضالألنتتاانكيااسللا ااالنش  النيعامقدما
اوبم هتام)رىالألاي:

ااقاتجالنكر النسفايان قداهح  اوتعركا بااش ةتانت تتتاحد النستق. -1
 تلندالألاربدا  احد النفس ادالنترليال التاحعاامظلرا وتاالا تنلتاهتألماثجاموشفا  اقت   ا -2

 لنفس اد.
اقا الن)يور.ا -3
  م)تيا حلالوا ت اهتألما لنفات د(. -4
  لمالنمعادالنح ت مدا لنلتج(اولنعياتدح اح هتا ااا باقدالا ت النفس ادااف لالنفس اداهتسع -5

اابف لا احعا الوا ت  ا باقد ا اا انلت اويلدع ان  ما النمعاد انرل  النت ر  النمت ل اويقدم هتألم
 لنفس اداهسدم.

 ارل انرلقاحعااواسقطاوارااجاهتألرعالعؤكعالن)تتر . -6
الناريقد اأا ا اا النمرلق الي النع)تر  اين  ا باقدااوق  ا   اةزا ال ل اهي النفست ل اقا  الي لنبتةحد

لوا ت او  اثجااغاتدالنقت   اهتنعرل اوسق لتالادح اأااهيلالنمتلامش) النفس ادا ااا  اتااةيورا
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هسر داواست  اليا ن)ت اترل دالنفست لاهم اقاملتاوترل علتاليالنحقلاهم اسعداأشلرا  النمتاتدالألوناا
اليالألصبتاالنعياواب)لاترل دالست التاهسلدنداكتن بفانرحي.اولااهيهالنمتاتدا ف   اجتصد

اشرو النفست لالن)   :
اأاااكداا  اصبفاة  امتعتتاه)دي اثتترهاولرافت)ا ح دنااوسر دانتده. -1
   اسعداسبدلل.ا أااومقلا ترالنفس ادا  اسبع  اوواتزي -2
 أاااكداا مرولدالن بف. -3
   اونت الياقت   النفس اداأعاا)ديي.أااموداانافس ادا ب ال التا )تد)اةيرعاة -4
سجا ب ال رعا باقدالياا30-ا15كغجاوقارهتا تن  اا25-ا10أاامودااوتاالنفس ادا تن  ا -5

 ةي)النفس اد.
 أااموداا حلال التا  النش)ر الألما سعديتتاونت تتتان وااشقدق. -6
 أاااكدااجتنتدا  الأل رلعاولنحشرلل. -7

 غرس الفسائل:
انزرل دا اأعاليال ايالنربت ا لنشلرا ااأحس ا د   ا  النب ادالألم. ا اتشر  لنفست لاهداهم ال الت

لنرله اولن ت  (اولن ريي لنشلرالنثت  اولنعتس (اح  اأاالنزرل داليالنربت ااعفتيىال لالنشعتاالناتريا
جاوترل دالن رييااعفتيىاحرلر الن تيالنمتنتد.وي)با   ليالألرعاهحرلثعلتااتل  لتانعسل لا تاتداجروا

لنت)تد)الن)يرعاولنعشترهاه در اأسللا.ازر)النفست لالياةدرا بتسادالألهمتياهحسباح)جاو ترالنفس ادا
احعاا اقاملت ا د   ا   اق  ر  النفعر  اكتن  الكاتت اترل علت ااأج ر ا  م اويرل ا ا اق  ر  اهفعر  لنتسع   د

ان النبتد ا بشاتل السع  لم ا نا النامض اويا)ت ا تنتد ان)تحلت احتتنتل اكتن  النع)يتراترل علت عش)ت 
اتعجا وجتصدالياحتندالنفست لالن غ ر ا.و ب ا اتتماترل دالنفس اداواغاتدالن)دراهتنعر النتأجدك ا بلت
ريلتاهتنتتااحتتنتتانم ما اشالنفست لالنتغروسداويرل اااقريبالنفعر ان  النريتلاهح  اواعم ىالسعد تتا

اولح  ان  النريداولألجرى.
ا تتاي:ا  تو ب اترل دالنفس ادام)با رلا

اأااموداال رعاقارالياةي)النفس ادا ااا سعدىاسالالألرع. -1
اوةي)ا -2 النعربد ان   اهدل تد الرلغتل ااكدا ا  م ا رل ت  ا   ارطاد النفس اد ا   النقرياد النعربد ااكدا أا

 لنفس اد.
م)بااركا قابالنفس اد(النقتدالنبت تدا رافمدالدقاسالالنعربدانعدليايجد النتتاا ن لتاولاااكداا -3

  ادا ت ادالا)تهالنشتت .لنفس
 م.ا1.5ا–ا1سجاوبقاراا30-15ممتلاحدعايل رعاحد النفس اداهمتقاتعرلو ا تن  ا -4

نحتتمدالنفست لا  النشت اصتفتتاولنعريا ثبتاالنشعتاامفضلانفلتاهستقتاالنير اأواسمفالنب  لا -5
   ا رل ت ااركالن)زاالنمادعا فعدحتتانكياتب ل ا باالن)زاالنبت ي.



14 

 

انفست ل:أسات ا دلال
ا  مانضجالنفس اد. -1
 كعرا ترالنفس ادالنتقاد د. -2
 سداالنقا اولنغر . -3
 لإلهتت اليالنرع. -4
  صتهدالنقتدالنبت تداهتنحشر النقشريداولنعقالن قتقي. -5

اكتتااعدقفايرةدالنب)ت ا ااانف الن بفا كا االست لاهمضالألصبتااأسللا  النامضالألجرا.
  :النخيل فسائل تجذير

 للبتك ن بف،لا اا ولنتحتلظد لنعتر ن  ل وكثتر لنر تستد لنارل ق لح ى لنب  ل رولك ب و لست ل ام 
 لنرولك ب ا)يتر ون)ت النارل ق ولسر) ولرج  للضل  اا لنح د  هغتد لاات لت م)ب ل عاترلل    

 :وترل علت لوم    لنفس اد ل ل  تاتد ون)ت 
النرلكد  ةسج    % 51 حعا لوم هتنب اد لنرلكد  لا ت   وتا    لنرولك ب احض : التحضين : اوال

  ااا بلتت لع ويثع  لنب ف     قاد) كع ر ندسعت سال لو تنت ند  لو  فعد  صفتل لو ناتي
 . عدلر  ربط وس اد لع لو شريط لو  ست  ر لو حعل ،  عتحد وست ل ههم  لوم لنب اد
 لنشت  لي و مقج لنريت  ايروه صتلي لحتر نر ل لوو لي لنتا لنتشتر لند تا معاأ: الوعاء تعبئة :ثانيا

 لنرلكد الا ت   باقد    لنب ف هيل ويحسب لنرلكد  ةسج ن ف حعا لنعمعةد  سعدىا موداااهح  
 .لنرلكد  ةسج لي نتي طاقد ل اا حعا لوم لنب اد ةسج لي

 وق   ب  وكنت  ر  لمتم ثدثد كل ثج لمتم ثدثد ونت   تد تت هتنتتا لنرلكد  مسقا: السقي طريقة :ثالثا
 .ايكر لحتلتل لع يواا شلر نت   لنسقي  تاتد واسعتر شعتال لمتم جتسد وكلالن تي

 NPK  ركب ستتي مضتا لنعحض      لنثتني لنشلر ن لمد لي: الثاني الشهر مرحلة :رابعا
 .نتير   بتصر    لنسقي  تا    نعر 5 نكل ولح اغرلم هتم   95:41:95

    نعر 5 نكل ل ده لنستتي    غرلم 8 مضتا لنثتن  لنشلر ن لمد لي: الثالث الشهر مرحلة :خامسا
 .ر ل  بلت تعسر  لنعي لنفعحتل لغدق  رل ت     لنرلكد  لرادلااحعا لنسقي  تا

 وح بلت لنثت   لنشلر حعا لنتبعظج ولنسقي شلريت لوحتلد  تاتد اسعترا: الرابع الشهر مرحلة :سادسا
 لوةرلالل  ا لت ا)رىا نج لنعي هتث دالت  قترند ة ل قديد لس اد وا ال لكعتا  ق  لنع)يترا رحاد اكداا
ا.ل ده
 سديج لو نعتد  لو ناتاتد،  سع ا تل لع أحتلد هتات  بمت متب ا: االخرى  االضافات محددات :سابعا

 .لحتتنت لنفس اد ةيور امف  اسعب ونلتا ضدعا ستتي لو
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 وا وكنت لورحتد لنفست ل نتد    لسر) موداا لنرلكد  نتد لا: النمو سرعة و التجذير سرعة :ثامنا
 سال    لنرلكد  لراف  وكاتت . لورحتد لنفس اد لي نسععا    ل اا لنرلكد  ليانسععا لنبتد هدر داا
 .لسر) لنرلكد  نتد كتا وكاتت ل اا فتا لنبتد هدر داا نساد كتن  كاتتالورع
 االرضية الفسائل

 ن ف هتستحد ر اتد حترلا لجرىا نعربد ةيورلنفس اد حد  لنتدةدي  لنعربد اغ  ر تعج: التحضين :أوال
 واكداا لنع)يتر    اضمف لنا بتد لنعربد وا ط بتد لنعربد كتن  لكل حعتتت اغ  رهت ويوداا يل ر 

ا. لنم ي وقا اد غاتضد لن)يور
 هتستحد لورحتد لنفست ل حد  NPK 95:41:95  ركب ستتي مضتاا: والتسميد االضافات :ثانيا

     وجد  لنعربد سال    سج 91  تق و اا غرلم 81 لنا وصدو غرلم 5 هتم  ايل ر  ن ف
 .أشلر ثتتنتد نت   اسعتر لنعيالنع)يتر

 لونعتج  رحاد ويجدنلت اادرهت مضت  ل ده هتوةرلالل امت ل لنعي لنفست ل: االنتاج وفترة الرعاية :ثالثا
 لنعست   وجتصد ل ده لي لن لت لنتشتر لنتثاا هتنظروا ر تتعلت اج لكل ون ف سبدلل ثد اجد  لوو 
 نج لنعي  ث دالت حمف سبدلل سا  جد  نافست ل لنعتةلت موداا كتت لوم لنب اد لي  تنقد وهي

 .ل ده لوةرلالل  ا لت ااعق
 اخرى  وارشادات مالحظات

 لنفست ل ل ل لو جف هتا هتنب  ل لنتلعت   ن   لنست   لو عقتي لاا: االم بالنخلة الفسائل عالقة :1
 لنغيلا     زي  تدلر لن ف لو لنف ل لا هح)د نشتطلت    ويزي  لوم لنفس اداتريل لوم لنب اد   

 ولنرولك ب لنفست ل اغيمد اج  ب  تا.جتطئ ل عقتي هد لوجرىا ولنرولك ب ولنفست ل لوم ولنب اداناميوقا
 نكل غرلم 81 حعا غرلم 5 هتم   ا ت  متالوو  لنشلر    لنع لال NPK 95:41:95  ركب هستتي

 وجتصد قعل كع    لكثر ح ديد و نشتطت لكثر لولنرلكد  لنفس اد ةمل لنا اؤيع لنمتاتد هيه لسعد   
 ل  لياكتن  وكاتت ق دىا لت     با واسعفتي لوم لنب اد لنا تبعقل لنعست  الت ض لا  اتت لنبتد  سأند لي

   متد لو لقل لست ل احعدعا لنعي هتنب اد  قترند وح ديد نشتطت لكثر لوم لنب اداكتن  لكثر لنفست ل
ا.لنفست ل

 ثدثد سقي واج ندح هت  بفري  ن اد    لنرعا لمقتا اج ا)تر  لي:ااالم النخلة دون  للرواكيب الري  :2
 ريلت لي لنرولك ب  اا امعت  لوم لنب اد لصاح  كنت    تد تت  رلل ثتتنتداهتم   هتنتتا رولك ب
 لتيليل هتنرولك ب لوم لنب اد لا ت   باقد لا  دحظعا اج ولنيع لشلر جتسدانت   كنت ولسعتر
ا. معتي غ ر هشول ونشتطلتاح ديعلت

اولنب  لااإلكثار بواسطة زراعة األنسجة-ج الناريقد اهيه ا اا النعأك   ا نا اي   النعي الألسات  ا ا :
النب اداكلا تماولناابالنتعزلت ا اااهمضالألصبتااوكينتا هتنيللاهدا ح ويمدالنفست لالنعياابع)لت
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ا نااهيها النب  لا ناالوا)ته النمت ا  اليا كثتر ايل  ا  النفتتروستلا تت لنح د ا اااناتاتلاجتنتد
ا  وتنتدالنح د ا ااالنباتلالن) ت اهسر داكع ر ا قترنداهتناريقدالنعقا  مدالنستهقد.الناريقدا حتلدا نا

ا رلحلالنح د ا ااا زر داأنس)دانتةحد:
النح د ا اااترل دا مقتد. -1
 تيتي ا  يالن دمتايلجلالنتزر د. -2
 لأل  ليانبقلالنباتاتلا ناالنعربد. -3

اس)د:أهجالألةزلاالنتسعمتاداليا كثترالنب  لانزرل دالألن
اطريقدالنععر جالن ضرعا -1
 طريقدالسعمتت الألنس)دالنزهريد. -2
 طريقدالسعمتت الألةبدالن)ستتد. -3
 طريقدالسعمتت الن دص. -4

اأهجالنتشتكلالنعياادلةاا كثترالنب  لانزرل دالألنس)د:
اسعباظلدرا لرلتللاست داليالندسطااد:وهياظلدرااغ رللالس دندةتاBrowningلنعاداالنعبيا -1

لنغيل ياتبعجا بلتالناداالألستراواؤيعا ناااحالالن)زاالنباتايالنتزرو)اثجا داااولشلا تاتدا
لنزرل د.ا ااسعباهيهالنظتهر النعيااح  اليالألةزلاالنباتاتداولندسطالنغيل ياممديا نااأكس  ا

الألكس   اأنزيتتل اهفمل ا ناااPyroxydaseواPolyphenolاOxydaseلنتركاتل واحديالت
اا)ت انشت اهمضالنعروا بتلالنتلتداوبتنعتنياادقفالمتنتدا ك بدنتلاوهيهاست داناباتلانكدنلت

النم ت ا  الألنزيتتل.وارااطاهيهالنظتهر اهم  ا دل ل:
لن)زاالنباتايالنتسعمتلا:اأك لالناحد ا االنقتدالنبت تدااعمرعاناعاداان رةدالقلا  الألةزلاا -1

اكتألورلقاولألةزلاالنزهريد.لألجرىا
ا -2 اارك ز اتيتي  ا ا النغيل ي: اويرللقاااNH4لندسط الندسط احتدحد ا   اتزي  النغيل ي الندسط لي

ا لرلتالنتركاتلا اتؤثراهشولا اتشرا اااتيتي  لن فتعاليال ع تصا ب رالنعداتس دماوهيل
 عادا.لنف بدنتداكتتا ااتيتي اارك زا بظتتلالنبتدا ثلالووكس بتلاازي ا  اهيلالن

ظرواالنبتد:ا اا تاتدالألكس  اامعت ا ااا دل لا  ت  ا بلتايرةدالنحرلر اوش  الإلحتا اليا -3
 غرلدالنبتداوكينتالنرقجالنل  روة بي.

 طريقدالنعمقتج:السعمتت اارلك زا تنتدا  ا تي النعمقتجاتزي ا  اظلدرالناداالنعبيا. -4
 ويعجالنح ا  اهيهالنظتهر اولنقضتاا ا لتا  اجد :ا-

النعيا -أ النتبشطا ناالندسطالنغيل ياح  اممتلا ااال ع تصالنتركاتلالنف بدنتد النفحج  حتلد
غج/نعراا3-ا0.1افرتاليالندسطاوي)ملالألةزلاالنباتاتداساتتدا  الناداالنعبياويسعمتلاارلك زا

اويسعمتلاأمضتالنكتل   .
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ا ا -  انعرك ز اولنسعريت الوسودربتت احت ض ا   ا زيج ا اغج/ن200ا-100لسعمتل الندسطا( عرلي
 لنغيل يانعقا لالنعاداالنعبيا.

امقالا  اهيها -ل احت العرللاق  ر  اة ت   ا نااأوست اغيل تد النتزرو د انقلالألةزلا  اا تاتد
النظتهر .

ايلجلا -2 النتتا انعرلكج ااعتثل الس دندةتد احتند اوهي النشفتفتد اظتهر  اواستا النزةتةتد: لألنس)د
 ااااكدي الن)يوراواكداالنباتاتلاشتحاداالألنس)دالنتزرو دا تتامسعباحمفانتدهتاوق رالت

لنادااوشفتلداولألورلقا اعفداقا ادالنكادرول ل.ويمدياكنتا نااتيتي النلر دنتلاليالندسطالنتغيعا
النفحج.ا السعمتت  اوب وا الو دن دم اارلك ز اوتيتي  النست ل النغيل ي الندسط السعمتت  ا ب  وكينت

اويتو اافتيعاهيهالنظتهر :
ايل يالن ابان  ا  النست ل.لسعمتت الندسطالنغ -أ

 جفضاارلك زالنستتعدكتتب بتل. - 
 جفضالو دن دماليالندسطالنغيل ي. -ل
 غج/نعر.ا10تيتي اارلك زالوكترا ناا - 
 لسعمتت اأغاتدااست  ا ااااسر النغتتللاجترجاأنتن بالنزرل د. -ج
اح -3 ا نا اهتنعرل ج النب  ل ا كثتر احتند الي النكتن  اظلدر اتؤيع النعرل ج: ا اا النكتن   د ااكدا

اغتترللاورلثتدانيلام)بالنمتلا ااالنح ا  اهيهالنظتهر او ب ااكداالنكتن اجتصداليا رحادا
النع)يتراويعجاكنتا  اطريقاا فتياارلك زالووكس بتلالياوسطالنع)يتر.

اصمدبدالألقاتد:اأهجا شتكلاأقاتدالنباتاتلاهي: -4
ا بظتتلالنبتد. شوادالنع)يتراوجتصداليالألش)تراويمدياسعباكنتا ناا  ماادلتاا -أ

لق لااكتتداكع ر ا  النتتاا  اطريقالألورلقاهسعبا  مااكدي النااقدالنشتعتداويمديالنسعبا - 
الن رعاولن)يوراولنسعبا ان  النعتدر ااكدي ارولهطاو ت تد اناكتن امسعبا  م  ناا نعتجالنكث ر

اممديانارطدبدالنمتنتداليالألنتن ب.واعجا متن)داكنتاولقالألاي:
الألنتن باقعلالنبقل.ارل ايرةداحرلر  -1
  تلندالو دن دما  اوسطالنزرل د. -2
السعمتت اارلك زا  عافدا  الوكراندحعفتظاهتنرطدبد. -3

ا  ماق ر النكتن ا ااااكدي الألةبد.ا-5
النعاد الناوع رع.ا-6
 

 مشكالت  تربية وزراعة النخيل الناتج  من الزراعة النسيجية 
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النعااا  اممععرانقلانع عتلان  لالنعالالن ترةد النتشواد ا جترجالنتمتل( النحر  لنتمتلانظرواالنحتت 
امدقان)ت ااكبتتاأكثتران  لالنعالانزرل دالآلنس)داح  ااع فالنبع عتلالنبتا)دا  اترل دالآلنس)دا

 بتمداكع ر ااهودنلتاحستسداورهتفداونلتاكتن ايلجلاةداصبت ااكت لالااغراالنبتدانينتاللاااعااب
ونعت جاهي الن اد اهاالنتح ادالنبلت تدانكلا رلحلاترل دالآلنس)دان لمداالناعتمااأثبتاانقالتالناالندسط

النبستجالنباتااالناالاانح لا اااناتلاكت لامحعدىا ااا )تد)اةيرىاو )تد)اورقاا   اترل د
اصتنلانابقلالنبتةلاقتيرا ااا حتكت الناعتمداوقتيرا ااالنعتشالااظرواالنع ةدالنحر 

 عااادلةدالنترباانب  لالنعالالنبتاجا  النزرل دالنبست)تداها:  اأهجالنتشتكلالن -
م)بالاااحعدىالنباتاتلالنبتا)دا  النزرل دالنبست)تدا ااا )تد)اةيرىاقدىاقتيراالنت)تد)الن)يرى:

 ااالو ع تصااواأاامحعدىا اااةيورا رحتداهتنق رالنكتلاانعحق قانسادا تنتدا  النب)ت اواقا لا
 .النفق اوااوةديالن)يورالنقتيرها ااالو ع تصاا ت لاأستساانب)ت ا تاتدالوقاتدا

نتداالنباتلالاا تاتدالوقاتاام)بالاااأل رلعالنفاريداولنعااامدقان)ت اولسعترلرجادالنباتلا  ال
 موداالنباتلاساتجاجتناا  الوصتهدالنفاريداولناوع ريداا

وسطااا-لنعلديدالن)   ااا–لنظرواالنتبتسادانابتد:اا  اح  اايرةدالنحرلر النتبتساداويرةدالنرطدبدا
 لوحتا ا–لنزرل دا
 يرةداا27-25  االنعتررةدالنحرلر النتبتسادانبتداانع عتلان  لايادرجة الحرارة: -
 يرةدالنرطدبدالنتبتسادانبتدانععتلان  لالاالنع دلالنزةتةتدااعرلو ا  درجة الرطوبة:  -

(.اح  الاايرةدالنرطدبدالكلاتليلا%90ولواازي ا  اا%80 م)بالوااقلا  ا  اا%ا90-ا80 -
اسعبالق ا  ياكع را  النباتاتلاولكلاقا ااؤيىالنااةفتاااؤيىالنااظلدرالو رلعالنفاريدالنعاا

لنباتاتلاو دالتاح  الااغتت اطاقدالنك داكلااشولا شواداكع ر اوسعترلرالنباتاتلالكلاقا ايرةدا
 لنرطدبداتزيليالنفتق اا  النتتاا  اطريقا تاتدالنبعلاهتنعتناام)فالنباتلاويتدلا

ا  اا:التهوية - ااقال اولنعا الن)    النعلديد النباتاتل ان)ت  ا اا ااست   النعا النمدل ل اأهج   
ا النفاريد اهتأل رلع النحرلر اا لوصتهد ايرةد ان فض النزةتةتد اهتنع دل ا رلو  اوةدي ا   ون 

صتفت.كينتاون ا  اوةدياوح للااعري المضتانامتلا ااااجفضايرةدالنحرلر اوادل رايرةدا
 لن تي.النحرلر النتثااالاال ل

:اون اأاااحعدىالنعربدا اااوسطاترل دا د جانبتدالنباتاتلا  اح  اادلراوسط الزراعة -
لنعربدا عمتي اولواسعبا ب اأ ع تصالنمبتصرااphلنعلديدالنتبتساداناباتلاكينتاأااموداا

 ااا(1:3وبتنعتناا دلالنباتلااوغتناتالنعربدالنتبتسادالاا رلحلالنبتدلوونااان عتد ا:انرن  ا 
لنتبتسادانبدالنباتاتلا) وحدة شدة اآلضاءة(   1000Lux-8000تتراوح شدة أضاءة   لآلحتا : -

الاالنع دلالنزةتةتداوكنتاناتست   ا اااقتتمالنباتاتلاهمتاتدالنعبتاالنضد اا
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وسعامتيااالخبرة: المتابعة المستمرة: البد من المتابعة الدائمة للنباتات فى مراحل نموها االولى 
النرشالندقت ااهتنتع  للالنفاريداكلا ان  النباتاتلاكينتاون  اوأنشترهت ااغاغالت لوصتهتلالنفاريداو  م

المتما10

 العوامل المؤثرة على نجاح عملية اآلقلمة:

ا دل لا عماقداهتنباتلا:ا-1

أث راكع رافت)باأاااعأثرا تاتدالآلقاتداهاعتمدانتداةيورا اوهاا تتلن ايلجلالنتمتل(لنباتاتلاااا-أ
أورلقا ااالآلقلاا3احعدىالنباتاتلا اااةيوراأونتداوةيوراثتنديدا  رحتد(اوي)باأاااحعدىا ااا

اأثبتاا تاتدالنعقستد.احعاانح لا ااانسادان)ت ا تنتد

اقلانسادااولنعاااحعدىا ااا  ياقا لا  الآلورلقا ورقع  (ااسجاا5لنباتاتلالنق  ر اطدنلتاأقلا  اا- 
الاا تاتدالنعقستد.ن)تحلتا

ا  النب)ت الاا تاتدا ا تنتد النت)ت اأاالنباتلالنتثتناالنيىامحققانساد الااهيل اأثعع الن رلستل نق 
أورلقا ااالآلقلاو )تد)اةيرىاا3-2سجاوأاامحعدىا اااا12-10لنعقستدام)بالآلامقلاطدندا  ا

اولوامقلاطد الن)يور ستدا ااانسادا  اةيوراسجاولاااحعدىالن)يورالألستا7-5لآلستستدا  اة  
ا رحتد.

اجتنتدا  الآلصتهدالنفاريداولناوع ريد.اأاااكداالنباتاتلالنبتا)دا  اترل دالآلنس)داساتتدا-ج

غتت النااقدالنشتعتد طاقدالنك داكل(ح  اافعقرالنبع عتلالنبتا)دا  اترل دالألنس)دا نااوةدياهي اا-ي
لوت دانلتالثبتاا تاتدالألقاتداتؤيىاكنتا ناالق النتتاا  النااقداولااهي النحتندالكلانجااعدلرالنرطدبدا

الألنس)دالنباتاتداوبتنعتناااعمرعالنباتاتلانا)فتااويبعلااكنتاهتدلالنباتل.

لنعغيمدالنتم نتداا-لآلحتا ا–وسطالنزرل داا–لنرطدبداا– ثلايرةدالنحرلر اا دل لااعماقاهتنع ةد:ا-2
وش  الآلحتا اا%90ا-85يرةدا،النرطدبداواقلاا27-25رلر ايرةدالنحاكتتاككراستهقتام)بالوااقل

اوح  احد تدا.ا1000ا-800  ا

ا ودناا  اا اازر)الاااربا اهتالرالارىاثج اامقج الن)ترىاثج ابقلالنباتاتلا  الألنتن باواغسلاهتنتتا
و اوادح ااح الألنفتقالنعاسعكتاالااصد اتةتةتاا )لز ااندح  ااعري او رلا1:3ن عتد +ر لانبسادا

ا  ا ا النرطدبا ايرةد ا ا  اا%90-%85وا لال لت النحرلره ا  اا27ا-25ويرةد اأحتا  يرةداوش  
اا1000Luxا-8000 ا  اا3نت ه اق ترى الا اا ويرهت اتعج اثج اا ري)تت النعاسعت ا بلت اموشف اثج أشلر
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(اواعركالاالن دبدالنزةتةتدا1:1:1سجا ااااربدا ودندا  ار ل:انعتد :نرن  ا 20لنعدسعتاقارهتا
لشلراثجاابقلالنااصدبدالنعربتداوهاا  بد دا  النث رلااوادلنااهتنرىاولنعست  النتبتسباحعااا8انت  

اتتماسبداأواسبداون فاا اولاالندق النحتنااا)رىالنم ت ا  الآلهحت انعقا لا   اهقت لتالاالن دبدا(ا
اثجاابقلاناتوتاالنتسع مج.

 ااا )تد)اةيرىاوورقا(اندلسادا اقت اواغسلاا،اح  اابقلالنباتاتلالنت)ير ا لنكت اداولنعاااحعدىا
لن)يوراهتنتتااوتلنداهقتمتالندسطالنتغيىالنمتنقاهتن)يوراوااهقتمتالندسطالنحتوىا ااالنسورامست  ا ااا

ا–لآلصتهداهتنفاريتلاولنعاان ورهتاامتلا اااامف الن)يورثجاتعجا مت ادالن)يوراهتع  الارىا ال عتلك ا
لن دبدالنزةتةتداولنعاااحعدىا ااا رلو اووح  ااعري اح  ااعرلو ايرةدالنحرلر اريزونك (اثجاابقلالناا

ان  ا اهدا  ا تااون ا  اا%90-85يرةداوانسادارطدبداا27ا-25 ت النباتلا ت النبعلاويفق  وتزي 
أشلراثجانع لالااا3احد النباتلاويظلااح اهي الآلنفتقانت  النتحتلظدا ااانسادا تنتدا  النرطدبدا

لنغاتااا ري)تتاحعاااعجا تلنعدااتت تا  ا دحظدالنكشفالن ورىا ااالنباتاتلاو عتهمعلتاح  ا نلتاا تلند
النفارىا اهتنتع   النرش افت)ب النرطدبد اآلرافت) انظرل النفاريد اهتآل رلع انإلصتهد ا رحد نعرك زاااكدا

ا ا ويرهت(ا نااق تدوبم اكنتاابقلا نااجترجالآلنفتقالنعاحعتي سجاا20رىاقارهتاسعتوتداويعجانقالت
ا  ار ل النع  : ا اا ااحعدى ا2:1وجااد انت   ا  ا6( اصغ ر  اةر تل ا  اتا ا   اهتنرى اوادلنا أشلر

وبم اكنتاابقلان دبدالنعربتداوهااصد ا  بد دا  االنتدصاانلتالااهي النفعر ا  النمترالآلست  ا
نرنت جاكت لا عكت لالناالاااكتلاسبداأواسبداون فا  اوح اااالنس رلااو )لز اهترلو اووح  ااعري 

  النعست  اولآلهعتتماهتنرىاو دحظدالإلصتهداهتآل رلعالنفاريداأوالنحشريداو قتو علتالو اوبم اكنتا
اا الاصتنحدانابقلالااأرعالناسعتاا النتوتاالنتسع مج(.

ا /اكتفتدالنعت  زان  النفس اداولناتير :
اأ تااحعدعالنشعادالنعيريدا ااا )تد دا  الن)يوراا رجالياصدا -1 ر احاقداكت ادا ب اقت  الت

ا لنفس ادالن ضريدالنبت تداأسفلاأ لتالليااحعدعا اااةيوراا رجا  اةلداولح  القطاوواادة
اهيهالن)يورا اااه ةداحاقداكت اداكتتاليالنشعادالنعيريد.

اادة -2 اوو النفست ل الي اولححد اأ لت( ا   النفس اد ال ل ا  وتا النقا  ا باقد اهيهاا اظلر  ثل
 لنتباقداليالنشعادالنعيريداو  اثجام)با ااالنتشعرعالنعأك ا  اهيهالنبقاد.

  اأهجاستتلالنفس ادا نلتاومتوبلتاأااااقاا ااالألرعالياوح ا تديعان بتتاااقاالنشعادا -3
لنعيريدالياهيلالندح اح  ا ااستقالنفس اداتعت زاندةديالنحبتااهستطال لتالياح  ا ااستقا

 يريدام رجا سعقتتتاو تديمتتا اااسالالألرع.لنشعادالنع
ا

اكتفتدالنح د ا ااالست لاة ت  او ع)تنسداتعا ا تتاي:
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النمبتمداه   داواربتدالنفست لالياقدل  اأ لتالتاولإلهقتاا اااةري هتانح  اقاملت. -1
 جفالنفست لالنتعزلحتداولنضعتفدانبعتلالنتستحدانافست لالنترلياارب علت. -2
 ااولنزل  .اقاتجالن)ري الن)ت -3
لست لالياقت   الألماجد الن ت اسبدللالألونااو ثالتاجد الن ت اا5اربتدا  ياوتزي ا  ا -4

 سبدللالنعتنتداوكنتاناح د ا ااالست لاقديداواكداالألماق اأثترلاناعحققا  اصبفلت.
اش)ت النب ادا ااا نعتجالست لالياقت  التاح  ااحض اقت   النب اداأعاتدح ا ا لتالنعرل ا -5

ا اورافت) اةي لت السع  لما50حد  امتو  ا.كتت الن)يور ااكدي  الي انإلسرل) اهتنتتا اويرطب سج
لنرلكد اليا كثترالنب  لاوكنتاندح اصب وقاجشعياحد اةي)النب اداوأسفلالنرلكد ا اتشر ا
ويتدااحعااقر النحتلداهتنز تجاأوانشتر الن شباويب ىاهتنتتااحعاااعكداالن)يورا ب اقت   ا

 ف لاويزر)اكباتلا سعقل.النرلكد اثجام
ا

ا:اpollinationلنعاقتلا
او تاتدا اوناتاتلاككريد ا ااهبتنتاناتاتلاأنثديد الن)ب ا مبته النتسو اأحتيمد لنب  لا  اناتاتلاثبت تد
الإلج ت ا امح ل انكي الألنثديد النزهر  ا تسج ا نا النتعت ا   الناقت  احعد  انقل انلت امق   لنعاقتل

Fertilizationيا ح ىالنبدلا  النيكريع  ا  اجاتدالنعتضداواماياوهداةاتر ا  الاحتاZygoteواعح اا
لنبدل النيكريدالنثتنتدا  الن ا ع  النستع عع  انعمايالون وسع رماويستااهيلالإلج ت ا ج ت ا زيوجا

اولنعتضدالنت  ادااعادرا نااةب  .وهبتنتا   اطرقا  النعاقتل:
ااكداالوغترعالنا-1 ا ب  ت اأواقريادا  الونشقتقالنعاقتلالن  وع:اع أ ا بشقد انتح)د اولألنثديد يكريد

وي عافالنتد  ا  ا باقداألجرىاهتجعداالألصبتااولنظرواالنع ةتدالفيا باقداشطالنمر اتبح را
النعاقتلاليانلتمداشات او بع فاآكلراواسعتراحعاانلتمدانتستااوليالنتباقدالندسااام عافا  د  

ضالنتيكر النبتح)دالنتبفاقداأوالنعياأوشو اويزل النغدااوي)زأالنتد  اهمضالنشيا.ويعجاهأجيالوغتري
لوغريضا نااأةزلاامحعدعاكلاةزاا اااثدثداشتتري.اأواأكثراوادح اهيهالألةزلاالياكت امحتااا
ااربطالوغتريضا لنتاقلاويراقيا نت النب  لاويض اكلاةزاالياوسطالوغريضالألنثدعالنتبفاقاوق 

ا النتاقل اويأاي الوغتريضالألنثديد انض)  ا كل اأ ت الإلتهتر ا   ا تنضج ان اقل اأمتم اثدثد اأو اتد    كل
كر اقعلالألنثديدالمب  تااقا اهيهالوغتريضاويزل النغدااواقا اوا)ففاواكدااةتهز ا ب النحتةدا\لنج

اأ تا كلاكتاالنغرعاهدا هقتاهتاناتدسجالنقتيمالأنلتاا زاا ااايرةتلاحرلر ا ب فضداورطدبدا م بد.
اأنغبت ياولن ورعاونكلا بلتتاحرو ا  الألش)تراهبت نتاصبفتااأستستتاا  الألش)ترالنيكريداوهتت

لنيكريدالتثدتاناغبت ياحربتاالح هتتامستااغبت يالحتراوهداتع فاهأااغدلااندناالحتراولوغريضا
و تي اكع رالنح)جاولنثتنياللدالنغبت يالجضراولنيعامودااندااغدلاالجضراوح)تدالصغرا  استهقدا
النغبت يامفضلا ااالن ورعاوكنتاندلر احعد انقتحداوح ديعلتاو دللقعلتانتمظجالوصبتاالنمرلقتد.
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ل تالن بفالنثتنياللدالن ورعاونااحرو المضتتاو بلتاجورعا تيعاوجورعاكريااياوجورعاستتستيا
اوجورعاوريعانيلا ب السعمتت اهيلالن بفامسعمتلا  يالكعرا  النشتتري.اناعاقتل.

انعمف راا-2 ااسعمتل الول النعكرل الن  وع النعاقتل ا   النتتيمد اولن ستر  انا)لدي انظرلت الوني: لنعاقتل
لوغتريضالونثديداهغاترالناا ايواالنا)داالناالراقتاالنب  لاولياهيهالناريقدالقع تياليالنت رولتلا

قتلاولياهيهالناريقدا  احعد الناقت ااكفياوةرلاا تاتدالنعا%15-ا10وكينتالياحعد الناقت الكالاا
متزجاغاترالناا ا  اكتتدا ستويداناا  الناح  الوالنب تنداويدح النتزيجاليالسادلندالنعاقتلاوهبتنتا
اأش)ترالنب  لاح  الوغتريضالألنثديدا النتزيجاليالألنعد النيعام لا نااقتد لنااحغطاا ل اهيل

اولسعمتا النات رللالمضتانليلالنغرع.
اليالن  وعال ااا  النتتوتنتوي؟ /انتتكلانسادالنمق ا

النشتتري.اااقاا ماقداهتناامدالونثديداوبتنعتنياهقتاهتانفعر الطد . -1
 طريقدالم ت احعد الناقت ااكداالكثراكفتا ا بلتاليالنعاقتلالنتتوتنتوي. -2
 حعد الناقت اليالنعاقتلالن  وعااكدااطتتةدال تاليالنتتوتنتويااكداا  زوند. -3
 لنتتنةدا اااح ديداحعد الناقت .ق ااؤثرالنتدليا -4
 كتتداحعد الناقت اكع ر اليالن  وعاوبتنعتنيالرصدالنمق ااكداالكعر. -5

ا /ا تهياصفتلالنتدليالنتتنةد؟
ام)بالاااكداا عدلر ان ىالنفد .ا-2مفضلالاااكداارجت د.ااااااااااا-1
الاامودااوتنلتالنبد يا قتر انادتاالنبد ياناحعد الناقت .ا-3
ااؤثرا اااح ديداحعد الناقت .أااوا-4

السع دصاحعد الناقت اوجزنلت؟
اقا الوغتريضالنيكريدالنتبشقداأوالنبتح)داقعلالنشقتقالنغدااجدلتتا  احتت)احعد الناقت اهسعبا
لنريت اهم الونشقتقاويتو ا مرلدالوغتريضالنبتح)داهضغالتاليالندسطاندلسادالألصته الإكلاست ا

 االألتهتراأيرك النبضجاويتو اقا اااتالوغتريضاواكداانسادالنرطدبدانلتاصدلالرقمداجفتفدااع  ا
 تنتدانيلامفضلاا)فتفلتاقعلالوسعمتت اجتصداليالنتبتطقالنرطادافتقا الناا   اأةزلااويحعدعاكلا

شتتري.اوابثراليا حلاظا لا اااورقالن)ري الوالياصدلنيانكياا)فاوبم هتاا زااا5-ا3 بلتا ااا
تام)بالو عبت)ا  اامريضلتاوشمدالنشت النتاتشر الوالسع  لمالنحرلر اوكنتاوااهيلامقالاو ب اا)فتفل

لشلراا3  اح ديداحعد الناقت الااهيهالناريقدااؤيعالناالحعفتظاحعد الناقت اهح ديعلتانفعر ااتع الناا
نغاقاووحم الياويتو الاااحعف اهح ديعلتالناالنمتمالنقتيمالكلاةفف اة  لتاوجزن الياقبتاا حوتدال

اوليالسفالتا ايلجلاقبتنيالكعراح)تتت النفدهد الياقبتنيا فعدحد اا)ففاوادح  النلت الو النتبزنتد لنثدةد
ا.1:5ادح اكتتدا  اكادري النكتنس دماهح  ااكداانسادالنااحعد الناقت ا

النشرو الندلةبا دحظعلتا ب النع ت الولحل؟
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ا ت -1 ا   الناقت ( ا نحعد  النبضج ا تمتي اتعبتسب اربتتالا الو النتؤنثد الوش)تر اازه ر متي
امساقداقا دتاوكنتالياحتندالسعمتت الناقت الناتتج.

اليالنعاقتلاولتهرالونت ا -2 لاامودااهبتنتاادللقاةبسيان  احعد الناقت النتسع   د
 لنتااد اااقتحلت.

الرافت)انسادا -3 ا   ا مرلعلت امتو  اش ت   اورل حد ا تنتد اح ديد اكو الناقت  امودا الا م)ب
 هم النعاقتل.لنمق ا

الوح)تما -4 اكلل النزهريد الوكتتم ا   اكع ر  ال  لي النعتج ا اا النق ر  النفحل ان ى امودا لا
 لنكع ر .

   مااستقطالوتهترالنتيكر ا  ا ااالنشتتري.انلاااقاا اع قدانلتاوطد العر . -5
 ل اتااكتتتلاكع ر ا  احعد الناقت النحتدالنقتير ا ااالنقتتماندظتفعلت. -6
 لنتسع  ماثتترلتاكللاصفتلاة   .لااتبعجالناقت ا -7
ان  ا -8 ا60-10م عترالنفحلاليا ترا بتسباح  الااللضلالولحلا تكتن ال تترهت

 سبداوحعاانادغالنسام  ا  ا ترهااقلايرةدالج تهداا ري)تتت.
ا /ا تهيا  يالنيكدرالندت داناعاقتل.

-ا10 تمحتادالحلالنب لاهداشتتري.ا يكر انعاقتلاطامدا ؤنثداولاا عدسطاا5ليالنتعدسطانحعتجالناا
(اولااكلالغريضامحتلاليالنتعدسطاحدلنيا10لغريضتالأكلالجينتالنح الويناانم يالوغتريضا ا20

امستوعاا180 النعيامتو انيكرالنب  لالااتاقحلت النميوقالنتؤنثد الأاا  ي ا360=180/5*10شترلجتت
ا اهد النتؤنثد النب اد ا تاحتاد ا عدسط الا ا اج اولكل ا ؤنثتت اموفياا10 يقتت الندلح  النب  ل اككر الأا  يوق

ن ادا ؤنثدانضتتااا25(اغ رالناا  النتعا اا  ت الحلاولح انكلا360/10ن ادا ؤنثدا ا36نعاقتلا
اادللراحعد الناقت الندت دانعاقتلالنب اد.

ا   السعقات الوتهترالونثديدانحعد الناقت :
لمتمالوالااهبتنتاهمضالوصبتااا4-2د امفضلاااقتلالوتهترالونثديداهم اظلدرهتا  الوغريضاج

اولياظروااجتصداق امتو الاااسعقعلاحعد الناقت انت  الطد .
العر اقتناتدالوتهترالنتؤنثداناعاقتل:

ين اهمضالن رلستلالاا تتسجالوتهترالنتؤنثدانب  لالنعترااظلا سعم  اوسعقات احعد الناقت انفعرللا
تد تتالياح  ااش رانعت جالهحت اا30ولياحتولانتير اق اتعم ىاالمتمالوالكثرا10  عافداق اا لالناا

لجرىالاا تتسجالوتهترالنتؤنثدانب  لالنعتراااقاا سعم  اوسعقات احعد الناقت انفعر ات بتدااعرلو ان  ا
تد تتاوليارلعالجرالاالوتهترالنتؤنثدانب  لالنعترااظلاقتناداناعاقتلاويعجال لتالوج ت الن)  اا15-18
ست دالووناا  ان ااا48لمتما  ان االنشقتقالوغريض.ونك الةديالنعاقتلاوللضادا تتعجاجد اا4  انت
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احعاانلتمدا ا ااالوج ت ااتع  النعاقتلاولنق ر  لونشقتقاغ رالااهتحث  الجري امش رواالناالاالعر 
ات اامعت ا ااالن بفا:لمتم.ولعر السعقات احعد الناقا10لوسعد)الوو اونشقتقالوغريضاولحتتنتانغتمدا

النتوعدما -1 ا بلت القل الو اولح  اتدم اجد  النعاقتل النا النتحعتةد النحستسد لوصبتا
اولوشرسي.

ا -2 انفعر  تدماا20لمتماولن سعتوعاا10لوصبتاالوجرىالنزه عا  النتتو اااقتلالنب اد
 تدم.ا20ولنعرب اولن ضرلوعاجد ا

ا تمتيالةرلاالنعاقتل:
لكاا%ا15-10  ا باقدالناالجرىاغ راندح الاا ق النثتتراتزيليانبسادام عافا تمتيالةرلاالنعاقتلا

لةرعان  النست دالنمتشر اصاتحتتاولنثتنثداهم النظلرا بااليالن ات الناتكراولنتستاالنتعأجر.ولااللضلا
اوق اوةرلاالنعاقتلاهداوق النضحااح  اموداالنب ىاق ااا راوبينتامسللالنعشترالناقت .

ان)ديدا ااا تاتدالنعاقتل:اأث رالوحدل ال
يرةدالنحرلر :نق اككرنتاستهقتتالااح ديداحعد الناقت ااعأثران رةتلالنحرلر الثبتاالنعاقتلاوكينتا -1

ا(ا45اعأثران رةتلالنحرلر الثبتاالن زاالمب النعاقتلاوة الاايرةدالنحرلر النتب فضدا لقلا  ا
نيامقلالوج ت اولنمق اوكينتايرةتلااؤثرا ااانتداحعد الناقت ا ااالنتتتسجالنزهريداوبتنعت

ا ا   ا لكثر النترافمد او ق اا110لنحرلر  الوج ت  اوقاد الناقت  احعد  اح ديد ا اا ااؤثر ا(
لنثتتر.اتدح الاانسادالنمق ااعأثراهتجعداالنسب  اوربتتاممديالنسعباهتوحتلدالناالنتمتو دا

متمالنعياالبال لتاريت ارطادالناالجعداايرةتلالنحرلر اولاضلالناالكالةرعالنعاقتلاليالو
الوغريضا انف الا اوندح  النمق  انساد اازيلي الك اغ رهت ا   اللضل ا مع ند احرلر  ايرةتل وكلل
الياوسطاوةبد ا الندلقمد اليالنحقد  النمق  النعاقتلاتليلا  انساد ا تاتد لونثدعاهتناتياهم 

نتتتسجارطادا   الطد النمرلقاوربتتاممديالنسعبالنااةملايرةتلالنحرلر ا مع نداوكينتالهقتاال
وبينتاازيليانسادا ق النثتترال تايرةتلاحرلر الن زاالالتالوثرالوكعرالياح ديداحعد الناقت ا

اوبتنعتنيانسادالوج ت اولنمق اولنحتصلافتتتاهم .
اتؤيعالناالتلنداحعد ا -2 النعاقتلا اتشر  اهم ا تاتد لنرطدبداولو اتر:لااسقد الو اترالنغزير 

الااالناقت ا  ا اا  تتسجالوتهترالونثديداوبينتاوتعجالوج ت اويقلالنحتصلالوالنااوة 
انجااسقطا اهتوناتلاولنبتداه در اسريمدالكل حعد الناقت النعياوصا الناا تتسجالوتهترااع ل
هيهالو اترانم  است تلاهم ا تاتدالنعاقتلاوثع اهأاالنتاراوتؤثرا اااحعد الناقت اهم ا

 دالنعاقتلال تالكلاح  اقعلاهيلالتناامقالا  النمق ا.(است تلا  ا تات6 
ايرةدا -3 الي ا مع ند النريت  اكتن  التكل اولوج ت  النعاقتل ا تاتد ان)ت  ا  ى ا اا ااؤثر لنريت :

حرلرالتاورطدبعلتا سر علتا معادالنااقا ادالأنلتاارطبالنتتتسجاوبتنعتنياازي النمق ال تالكلاكتن ا
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ا رافمداوةتلداوقديد اازيلاحعد الناقت اوق اا)ففالنتتتسجالدابتداحعد اايرةداحرلرالت لتنلت
 لناقت اوبتنعتنياوامق اويقلالواتبم مالنحتصل.

   راحعد الناقت :اعت زالنت ان  لالنعتراهتناامتو اااقتحلتا  اأعاصبفا  الصبتاالنب  لااراأث 
نق ماهتااوجعتتراند)النفحلالنيكدر.وق اوح اا زلر دلالنب  لالياكث را  ا بتطقاترل دالنب  لاو بيال

الق ااجالنع ت اللحدتا مرولدانعكداا   رلتانحعد الناقت اوق اادصلا اتث رلتا ااالنثتترالنتعكدنداونليل
الناتحثداالنااوةديااأث راولحلا ااالنثتتراوهيلالنعتث راتبقسجالناا:

ضدالنت  اداأعاتعماقاهتنعتث را:اوهدالنعتث رالندرلثيانحادالناقت ا ااالنعتاXeniaىتنعتث رالندرلثيا-1
النعرلك بالندرلثتدا النعقتا انعت)د اولنعياابشت النتعكدند النقتي د اليالوةتت  لندرلثيانعكداالن)ب  اولنسدي لا
نحادالناقت ا  النعرلك بالندرلثتدانكريادالنتعتضالثبتاا تاتدالوج ت النتزيوجا ح  امحعدعالون وسع رما

ا ا3n اا ااأاي النكرو دسد تل ا   اوا2nبلت النتعتض   1nالنعرلك باا انليه اويودا الناقت  احاد   
الندرلثتدالهتتداليانرل جالنعربتداولنعحس  اولنعل)  اولنع ت الوصبتا.

:ااأث راحعد الناقت النتاتشرا ااانحجاوندلهالنثتتراح  ااؤثرااMetaxeniaلنعتث راغ رالندرلثياا-2
ا لتداليالنمرلقاويمعق احعد الناقت ا اااح)جاوشولاوندااو تمتيانضجالن الن فدان) هت ثتتراوهيه

لناتحثداالاالنعغ رللاليانحجالنثتر ااح لانعت)دانعتث رالون وسع رماولن)ب  ا ااانحجالنثتر اح  اافرتا
اهحسبا الوالم)تهتت انعؤثراسااتت النثتر  ا دلياغيل تداو دليالشاااهتنلر دنتلاوهيالنعياابعشراليانحج  بلت

ا   راحعد الناقت .
هبتنتالحعتت الاامحتلالنميقالندلح اهم ا تاتدالنعاقتلاوح و الوج ت اند تتالوالكثرا  النعت رللاوا

اوكنتاحسباقد النعاقتلاولوج ت اولت ا علتاوهي:
اثتترانيريد:وهيالنثتترالنعياابعجاهسعبالاتتما تاتدالنعاقتلاولوج ت . -1
هبتنتاافس راولحلانم مااكداالنعيوراثتترا يريد:وهيالنثتترالن تنتدا  النعيورا شت (انت ا -2

لياهيلالنبد)ا  النثتتراوق اموداالنسعباهدااتث رايرةتلالنحرلر النتعارلدالنعياادقفا تاتدا
 لوج ت اوبيلااتب ااكداالنعيور.و ب ااكدي النثتترالنميريدامتو الاااظلرالنعكديبتلالنعتنتد:

ا اثتتر.اعادراوليانف ا دق النزهر النثد اكرلنلانععكدااثد -1
اأعااادرا -2 اهتقيالنكرلنلالدامح لانلت واعكدااليانف ا دق النزهر الوثتر اولح  ا يريدال ت

 وابحل.
اوغ را ا عحااد انير  اهقتمت ا اا النتفري  النميريد النثتتر ان بتت ا )دلد اهتنلت النثدثتد النميريد النثتتر واعت ز

لنثتترالنميريدالنثدثتداوهياليالندق انفساا وعتادالنعكدي اويودااح)جالنثتر النميريدالنتفري الكعرا  ا
تدما  اافعلاا40-30لصغرا  النثتر النعيريدالنمتيمدا،ويتو اات  زالنثتترالنميريدا ااالنميقاهم العر ا

تدما70لوغتريضالونثديدا.كتتاومتو النعت  زان  النثتترالنميريدالنتفري اولنثتترالنعيريدالواهم احدلنيا
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تدماا90  اابتداكلالندل)النثتتراسدلااكتن ا يريدالمانيريدان رةداولح  احعاا  اافعلالوغريضاح
ا  اافعلالوغريضاثجاهم اهيهالنفعر امقلااادرالنثتترالنميريدالنتفري اولنتع)تمدا.

اوواتتما تاتدالوج ت اه در انتةحدااؤجياهم  الو عاترالنشرو النعتنتد:
النترلياااقتحلت.وةدياحتندالنعدللقان  النفحلاولونت ا -1
 لاااكدااحادالناقت النتسع   داليا تاتدالنععاقتلا تنتدالنح ديد. -2
ا  ا د  انضجالوتهترالونثديداويفضلالاااسعقا -3 ااتنقا د  انضجاحعد الناقت ا لنيكدر(

الرصدا او اتا اوكنت اناعاقتل الونثديد الوتهتر اولسعم لي النتتتسج انبضج النيكريد الناقت  حعد 
اقت انمتاتدالنعاقتلالنفمتند.نع)ل زاحعد اللن

 الفحول بأستعمال وانتاجها التمر نخيل زراعة ثقافة تطوير
 هفحد االوهعتتم لا كتت ولنعتةلت، لنب  ل ترل د لي اؤثر لنعي لنمدل ل    ولح ل لنب  ل لحد  ام 

    لن)تنب نليلاو تت .ةيرعا وبشول ند ت و كتت ولنعتةلت لنب  ل ترل د أقع تيمتل    ستغ ر لنب  ل
 نزرل د  بلج لنتلعت   وجتصدالنت)ت  هيل لي لنماتتد  مرلعلج و لنتزلر    ثقتلد اعادر لا لدن  لوهتتد
 لونتتم تعااب لنكج لو لنبد) نتحتد    سدالالونسب لنب  ل لحد  اأص ل و لجعتتر أا .ولنعتةلت لنب  ل
 :لنمدل ل هيه و    اتشراغ ر لو  اتشرل اأث رل نلت لنعي لن)دلنب نامض

 و حعدلهت لنثتتر صفتل لي لنعتر ن  ل لحد  اتث ر :أوو
 :لنعتنتد لن فتل لي  اتشر هشول لنب  ل لحل تؤثر -
 كتتد ا-4االنثتر  أسعاتند ا-3اا.ولنبدل ا لناحتتد لنتتي  نساد ا-2اا. لنثتر  ح)ج و نداا و طمجا-1

 ا.لنبضج وااو ر اأج ر ا-6ا. لنسوريتل ند) لي اتث ره ا-5ا.لونعتج
ا:لي ن بلت فتتت لنب  ل لحد  لصبتا ا عافا-ل

 لي و عم يه كث ر  لجعدلتل ممبي وهيل وادتيملت لنبقر   ي ا-2ا.نقتحلت حعد  ج دبد نساد -1
 .لنتتسل لنت)لر لي لو واظلر لن فتل هيه ا-3ا.صفتالت

 :لي ن بلت فتتت لنب  ل لصبتا لحد  ا عاف لوغتريض نتحتد     -
 ( لنشترلخ نداا ا-4ا.لنشترلخ طد  ا-3ا.لوغريض ح)ج ا-2اا.لندلح  نا بف لوغتريض   ي -1

 .لناقت  حعد  كتتد ا-5ا.)لتال لصفر و   فر لنتض حا عي، ، أنتض
 ااو ر ح      لوما   هتنتشتركد لنثتر   دلصفتل  اا لنفحد  صفتل اأث ر لي أجعدا هبتك ا-ج

 .كع ر  ن رةد لن فتل اغ ر و لنبضج واأج ر
 : بلت لن فتل همض لي لنثتر   اا لنفحد  اؤثرا-ي
ا-4ا.كعفلت ح)ج و لنثتر  امرةتل شول ا-3ا.هتناب ولنع تقلت لنقشر  ستت ا-2.  لنثتر  نداا -1

 .ناثتر  لن تلي لندتاا ا-6اا.شوالت و لنبدل ا ح)ج ا-5اا.ناثتر  لن لجاي و لن ترةي لنشول
 :وكتواي لنسوريتل    لنثتر   حعدىا لي لنفحد  اؤثر -ه
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 .لنتشعركد ولنسوريتل لنكادكدت حست   اا لنسوروت تيتي  لنا اؤيع لحد  هبتك -1
 و لنفحل ند) هحسباأحمتا ثدثد لنا لنكادكدت وازي  كت عا نب ف لنسوروت ا فض لحد  هبتك -2

ا.صفتاا
 :لن حي لن)تنب لي اتث ر نلت اتدر لنعتج لي لنفحد  اع لجل لونستا، وصحد لنفحد  -و

 اتت ت جتنتد ثتر  هتنعتج وكنت لنسورعا هترحا جتصد اتدر لنعتج لي لنفحد  اؤثر -1
 لنم)دىا صبفي نقل ند لنتثت  سع ل  اا لنسوروت  ب فضعي لنفب ت و لنم)دىا صبفي  ثل لنسوروت   
  ب فض لو اتت ت جتني  حعدىا كلل اتدر  بلتت سعبعج لن بف  اهيت  لحد     نتاج ناقت  لنفب ت و

  اا اتدر هويل لسعلدك تؤثر ن  وبتنعتني لونسدن   لنا ونقاا هضتا محعتج لنيعالنسوروت    ة ل
ا.لنسورعا  رحا
 :هتولتل لصتنعلت ويرةد لنعتدر ا  تر و ا زي  لي لنفحد  اتث ر 2 -

 .ناثتتر لنرطدبي لنتحعدىا نساد لي لنفحد  ندةتد اؤثرا-ل
 ولوصتهد ولنع  تر لن زاا  اا كنت تبمو   تت لنعتدر ةفتا يرةد لي لنفحد  ندةتد اؤثر ا- 

 .هتولتل
 :صبف نكل  د تعلت يرةد و لنفحد  صفتل أجعاتر :ثتنتت

 هتجعتتر وكنت لنعاقتل وغرلع صبف نكل  بلت لولضل واح ت  لنفحد  صفتل لجعاتر لنتتو     ا-1
 لنا نثتتنتد لوصبتا لح    النثا كل وناقل لنميوقا وارقتج لنفحد  نعرقتج ونقدم لونت      )تد د

 .لحد   شر 
 ولنع تق لنبدل ااوتاا و وتنلت و لنثتر  شول ح      لنبتا)د لنثتتر وصفتل لنميوقا صفتل اس)ل ا-2

 نكل كتاقل لونسب لنفحل لنع ت  متو اكنت    لندلح  ، لنب اد نف  لي لوجرىا لن فتل وبمض لنقشر 
ا.صبف

 :صبف نكل لنتبتساد لنفحد  لنعتج :ثتنثت
 وازر)  ث دالت ااقتل نغرع ندلالت وازر) لنثتر  لنتسعا اد لوصبتا لجعتتر تعج-1

 .نتث دالتت لنعتضديد ولوصبتا لنتسع تر  ندصبتا هتنبساد وكينت ندلالت
 ا هدر لو لنح لر وتعج كي نفسا لن بف    لنفحل لجعتتر    ولونعمتي لنحير م)ب  -2

 .لن بف  دلصفتل لي
 لكثتر ثج نلت ااقتحاالنترلي لن بف    ولطد  أكعر اترالت اكداا لصبتا    لنفحل أم لجعتتر م)ب3 -

 .لنبست)تد لو لنعقا  مد هتنارل ق لنتبتسب لنفحل
 ح      لنعتني ناتدسج نا زاااقتنا علت يرةد لي ةيريت لجعدلت ن بلت فتتت لنب  ل لحد  ا عاف :رلهمت

 .لن زاا ظروا واحتل لنرطدبداو قتو د هح ديعلت لوحعفتع
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 مراحل نمو وتطور الثمرة:
اتدمااترال لتاهم  ا رلحلاوهي:ا200احعتجاثتر النب  لا  ا رحادالنعاقتلاحعاا رحادالنبضجالنعتمالناا

 Hababouk stage رحادالنحاتندكا:ا -1
لن غ ر ا  النزهر النعيانقح اوهيالنترحادالنعيااع لاهم ا ق النثتترا اتشر اح  ااعكداالنثتر ا

الصفرا  ضرالوالجضراكريتياواتع ا  ا النشولاندنلت الوج ت ااكدااكرويد وح لال لت
الستنت او م  انتدالنثتترال لتاها ةت.ا5ا-4

 Kimri stageاا رحادالن)ترع: -2
هيالنترحادالن ضرلااولطد العر ااترانلتالنثتتراول لتاتزيلياح)جالنثتر احعاام لالناالنح ا

الوق االيانلتمداهيهالنترحاداواعت زالنثتترالياهيهالنترحاد:
الناداالجضرا-ل

 نسادالنسوريتلال لتاقا اداة ل -ل
 نسادالنرطدبدا تنتد - 
 نسادالنتدليالنعتتب بدالنتر النقتهضدا تنتدا -ج
 نسادالونتتاا تنتد. - 
 Khalal stageااا رحادالوجد : -3

ادصفرالنشت  اولنتت زانتمظجالوصبتاالوالندلااهيالنترحادالنتادنداح  ااكعسبالنثتترالناداا
الجرىاحسبالن بفا ت زلالت:

اتيتي اوتاالنثتر ايواالنح)جاحعاام لالندتاالناالنح الوق ا.ا-ل
 تيتي انسادالنتتي الن)تلداوصدهدالنثتتر. - 
اسري ا -ل النعقت  ام تحاد اهتن بف الن تص النادا اوظلدر اا ري)ي اهشول الوجضر النادا اغ  ر

 ت زااليالن)ي)الناالنثتتر.ناسوروتالن
لن فتعانسادالنتتي النعتن بتدالنقتهضداوظلدرالنامجالنحاداناثتر اوليانلتمدالنترحاداموعتلانداا - 

 لنثتر اويزيلتاوتنلتاواع لالونزيتتلاهشولا تماولنزيتتلالنبضجاهتنبشت ا.
 Rutab stageااا رحادالنرطب: -4

اع لارجتوالتاهشولاا ري)يا  اطراالنثتر احعاالياهيهالنترحاداتع لاارط بالنس)دالنثتر اكتتا
اقت  التاواعت زاهيهالنترحاداهتتتاي:

اح  النعحدولالونزيتتداليالنثتر او ملتاتعحد انستجالنثتر النحيالن ابالناانستجاطرعاا-ل
ا   اوي الاقدلمالنثتر ان  اوجتنتدا  النتدليالنعتن بتد.

اونك انبساداوسر دالقل.لنعقت السعترلرالنسوروتالناالنثتر اا- 
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السدياا-ل الو ار تيع الو انبي ايلك  اندنت اواكعسب الوجد  اهترحاد الن ترةي النادا النثتر  افق 
احسبالن بف

 افق النثتر اةزالا  ارطدبعلتاويع لاح)تلتاهتنعقا اوابكتشاوازيلياكثتلدالنبستجالناحتي.ا - 
  رحادالكعتت النبضج.النرطباهياعت زالنثتتراهتنبكلدالن)   اولنحدو النمتنتداوامععرا رحادا -ج
 Tamr stageا رحادالنعتر: -5

هيالنترحادالوج ر اواعت زانعحد الناداالنزلهيانارطبالناالناداالنغت قاول لتامقلاوتاالنثتر ا
اويعقا اح)تلتاويبكتشانعت)دانفق لاالنتتااوادقفالنعقت النسوريتلاولهجا ت زلالت:

اادقفالنبشتطتلالونزيتتد.ا-ل
اادالنسوراولنتتي الن)تلداولنرطدبداوح)جاووتاالنثتر .ثاتلانسا- 
اا الالنثتتراصتنحدانا)بياولنبقلاولن زا.ا-ل
النثتتراا-  اامف  ااسعب النعي الن قتقد اهتنكت بتل الوصتهد اح  اكلاتد احتتمد اكلل النثتتر اكدا

اوا ترهتاوهيلاممديالناالنبسادالنمتنتدا  النسوريتل.
ا

ا قتتت ااح ت ا د  اح تيالنبتر:
تدماا130تدمانا بفاته عاواا170  يالومتما  النعاقتلاح الن)بي:ااعاغاهتنبسادا -1

 تدمانا بفاجسعتوعاليا بتطقاوسطالنمرلق.ا150نا بفاستتراو
صدهدالنثتتر:اح  اا الالنثتتراطريدا ب ايجدنلتا رحادالنعتراوازيلياطرلو النثتترا -2

النبضجا ب ايجد النثتترالي الورطت اانعت)دانعحالالناوع  اويع ل  رحادالنرطباويع ل
اطريتتا النقت  ا   النام   النثتر  اطرا ام ال النترحاداا ب  ت اهي النرطب ا رحاد وامععر

النعترالنتد تدا ندسعلدكالناتتجاليالنم ت ا  الوصبتااويوعتلالنبضجاليا رحاد
 وهبتنتالصبتااواكدااصتنحداندسعلدكالناتتجالواهم ايجد النثتترا رحادالنعتر.

لنتدليالن اادالنيل ادالنكاتد:اواتثلالنسوريتلالن)زاالوكعرا بلتاوازيليا  ااق مالنثتر ا -3
هتنبضجاكينتاتزيليالندتاالن)تااهسعبالق لاالنرطدبداويتو اامرييالنبضجالنبلت يا
لياثتتران  لالنعتراهتناالق لاالنتتااوتيتي انسادالنتدليالن اادالنيل اداونق تاالندتاا

النارعاناثتتر.
ا تاتتلالن   د:

لنرع:لاالنل اا  النرعاهدالنعغابا ااالنماشالوالنح ا  الن)فتااوا عافالنعر اهقتنا علتا -1
 ااالوحعفتظاوجزاالنتتاالسمدالنعربدااعدقفا اااح)جاحع اتلالنعربداوارا علتاونت اهتو وتاا
الاا احعا النفت ض النتتا ااحتل النعتر ان اد اواسعات  النعر  انليه النعرك ب اغ ر الك الو اغ  رهت

ترالن)يوراوقسجا  النستقاوحعاالنقتدالنبت تدالنااح ا تا قترنداهأش)ترالنفتكلدالوجرىالنغت
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ولنسعبالياهيلاهدالنعرك بالنتدرلدندةياوكينتالنفرلغتلالنلدل تداليالن)يورالنعيااست  ا ااا
اابف الن)يورا  الووكس)  النتدةديالياااتالنفرلغتل.

لوالنغتترهتافتاالقلا  الوش)ترالنكع ر .ويتو النقد الاالش)ترالنفست لااكداايرةدااحتالتانزيتي النتتاا
ن  لالنعترامتوبلتااحتلالن)فتااونق النرطدبدالورحتداكتتالنلتااعحتلاواقتوماتيتي النرطدبدالورحتدا
ليانف الندق او  اكنتالأاان)ت اترل دالش)ترالنب  لاتعدقفالنااح اكع را اااكتتدالنتتتهالنتماتها

لق لماا6اتاالأااناح د ا ااانتداة  ام)بالااموداالنتتاالن تنلا عدلرانمتقاومقلا  اندش)تراو 
النعشتراةيورالنب  لا اامرح ا باقد الكل ا ت اليالنعربد.اولياحتند الن)يورانتستلتلاطدياد ح  ااتع 

دالوورلقالنق النرطدبدالناايرةدالنيند النتسع مجالواقريادا بلتامظلرا ا لتااتث رللاساعتداهتنبسادانبت
ولنتح د اوةدي النثتتراواعدقفايرةدااأث رانق النرطدبدا اااطد النفعر النعيااعمرعال لتالوش)ترا

اناماش.
ا النرعانت   ا3-2ويتو الاااعحتلالوش)ترالنتبزر داليالرلحياثق اداو تتقدانق النرطدبدالوا  م

ثراكنتا ااالنتح د او ب ال تي التاد (ايواالااتؤا–شلراوجد العر الوحعتتجالنش ت انارعا حزيرلاا
انضجا الي النعاو ر الوحتتاالنا اهمض الي اتؤيع اكنت الا الجرى.لو ا ر  الوش)ترانشتطلت ااسعم   لنرع
لنتح د اوكينتالأااهيهالنفعر النعيااست  ا ااالنعزه راو ق النثتتراوهيلاق اتعسعباليااأج رالنعزه را

ت تداللبتنتالنم ت ا  النمدل لالنعيااؤثرا اااكنتاولنعياليالنسبدالنعتنتدا.ل تافتتتام  الوحعتتةتلالنت
النتبزر دنق ا النب  ل اوصبف الن)ديد اولنظروا النعربد اند) ا ثل النتت تد الوحعتتةتل ا اا ااؤثر ن ورهت

  الحعتتةتالتالنتت تدا  النق     النساح   اا%50لوحح الن رلستلالاالنب ادااح لا اااحدلنيا
لق لمال تالنماا6-4  ا تقاا%15ق ماوا4-2هالوحعتتةتلا  ا تقا  اهيا%30ناعربداواح لا ااا

ق ما،أعالاان ادالنعترااح لا اااةتت الحعتتةتالتالنتت تداا8-6لناتقتدالعح لا ا لتا  ا تقاا5%
الق لما  اسالالنعربداو اتاام)باادلرالنتتاالياهيهالو تتق.ا8ا–  ا تقاتعرلو ان  اصفرا

-90ةيورالنب  لالنعيااقدماهتو ع تصاابعشراليا تقاتعرلو ان  ااكينتان ب الن رلستلالاا مظج
سجاوهيلالنمتقاتعأثراهش  اهتسعدىالنتتاالورحياونظرلتانعبد)ا  تيرالنتتتهالنتسع   داليارعاا150

امتوبجا اهتوش)تر.و تد تت احررلت اومح   احعا ال لت الو د  اارك ز ا  ى ا دحظد افت)ب الوش)تر هيه
  الكثرالش)ترالنفتكلدااحتدتاناتادحدا تاالنرعاونق اادصلالناتحثداالناالااسعبال عاتران  لالنعترا

 ق ر الش)ترالنب  لا ااااحتلالنتادحداترة الناا ق ر اهيهالوش)ترا ااا  مال ع تصانكادري ا  ا
راةزااهتنتا داالكثا4-ا2 حاد النعربدان رةداكع ر اكينتااعحتلاتيتي اارك زا ب رالنعدروااليالنتتاا

ا  اهقتدالندل)النفتكلدالوجرى.
اليالنتباقداو تد تتا اولنتبتخالنست   النعربد م عافا تمتيارعالوش)تراهأجعداا ترالوش)تراوطعتمد
احعاا الندتم ا   اتيتيالت اا)بب ا   النغر  النح تثد النفست ل اةيور احد  النتبتساد النرطدبد اادل ر م)ب

 لا عبقالن)يوراثجااتدل.
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 طرائق الري: 

اهأنلتااااااااااااااا النعقا  مد اهتنارل ق اويق   النعقا  مد النعقا  مدوغ ر ا نا النرع اطرل ق اصبف   ؤجرلت
النتحتص لاكتنتروتاولوندل النشرياتدا انبتد النتتته اهتحتلد النق م الإلنستاا بي لألستن بالنعيالسع   لت

امتو او ت ا،ا ولن اد  اصتنل ا  النستحي اهتنرع اااتا2010است عا اللي النعقا  مد اغ ر النارل ق ا.أ ت )
لنارل قالنعياظلرلاقعلا تمقتر ا  الن تس  اسبدالنتتحتداولتيليالسعمتتنلتاهشولا ضارياليالن و ا
لنتعق  داوهياطرل قالنرعاهتنرشاولنرعاهتنعبقتطاوأج رلتاليالنمشراسبدللالألج ر اظلرالنرعالنتتموروعا

 ا فري ا.أااطريقدالنرعالنتسع   داليالن رلسدانلتاأهتتداكع ر النيعاتلعجانرعالنباتلاليالنحقلاه درا
  النارل قالنتبتسادانارعالنتقب ااDrip Irrigationوستتتاليالنعر الن)استداوام اطريقدالنرعالنعبقتطا

ا ا النعربد ا نا النتتا الحتلد او  اااواعضت  ا  عافد اا تريي اكلل ا بقاتل ا   اابام  اقارلل شول
اكفتا  ااحقق ا ت دتاا حتسبلت الناعدغرلفتد اووام  اأيلرالت اوسلدند النكاف النتتته،وقاد السع  لم الي  تنتد

مم النرعاهتنعبقتطا  اأهجاطرل قالنرعالنعيالسع    اواادرلاجد اا ح يلتاوومحعتجالناا تتنداكع ر .
لنتبقاتلالنع لقالنااٍياولنتسعتراناتتااولحتلعاا  اجد ااطنلتمدالنقراالنتتحياويق  اهتنرعاهتنعبقت

(.الكامتو الحتلدالنتتااولوست  النكتتتت تدا  اجد ا1998لناالنعربداوحد النتباقدالن)يريدا لنرلهتجا،
ا بقاتلا اجد  ا   ا ساقتت او حسدبد ا ح ي  اوبوتتتل النباتل النا الونتن ب ا   اهشاود النبظتم هيل

 drippers اشاودالونتن بال تا(ااح احغطا ب فضا.اقدمالنتبقاتلاهأجعزل احغطالنتتاالنقتيما 
اندلسادالعحداصغ ر الوالحعدل لتانتستراطديلاحازونياولنيعامستلاه روجالنتتااهوتتداقا اداوثتنعد

اوهبتنتاهمضالو عاترللالنعيام)بالوهعتتمانلتافتتتام  ارعالش)ترالنب  لاوهي:
 اااغسلالو د اام)بالنرعا ااالعرللا عقتربدالياحتندالورلحيالن فتفدالنتادحداوااكنتامست   -1

النتدةدي احد الن)يوراهشر اادلرانظتماصرااة  .
م)بالنمتلا اااحتتااادلرالنتتااليا باقدالنعشترالن)يوراندش)تراح  النلتااعمتقاليالنعربدان رةدا -2

كع ر اكينتاحتتااادلرالنرطدبداحد اةيورالنفست لا ب اغرسلتاوكنتاهمتلاثقد اليالنعربداحد استقا
 لالنثقبالنااقت)النحفر اهح  ات جلالنتتاالياهيهالنثقد اوي لالناا باقدالن)يور.لنفس اداحعاام 

   مارعالوش)تراوق النظل ر ا ب الشع ليالنحرلر اويعجالنرعاليالن ات الناتكرالواليالنتستا. -3
م)بارعالوش)تراقعلالةرلاا تاتدالنعاقتلانعبشتطانتدالناا اولنتست   ا ااا تاتدالنعاقتلاكتتام)با -4

 لوهعتتماهتنرعاهم ا ق النثتتراولثبتاا تاتداسب النمرلة  اوطد العر انتدالنثتترانضتتاالنبتدالن)  انلت.
النتتاالناااأج رانضجالنثتتراواقا لا -5 اقا لا تتهالنرعاهتنقر ا  ا رحادانضجالنثتتراحعااواؤكعاتيتي 

 ةديالتاوقتنا علتاناع زي .
ش)تراهم اةت النتح د الوالااكنتامم اجاتاكع رلتاتلتلالنكث را  الصحت الناستا  ارعالو -6

ح  الاانق النتتااهم اةت النتح د اتؤثرا ااااكدي الوغتريضالن تصداهتنتدسجالنعتنيا تتاتؤيعالناا
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ا40نق النتح د اهتوحتلدالناالوحرلرانبتدالنش)ر اونك ام)دتالااتعدقفارعالوش)ترانفعر اواعم ىا
 ليالشلرالنشعتا.متدما ااالاامودااكنتاا50-

اوةبايرلسدالنعست  : -2 انيل ا عغ ر  ااأثرهت الوالاايرةد اولنكتتتتويد النمضديد النعترااعأثراهتوست   لاان اد
لنعربداولوش)تراقعلالحتلدالوست  اه در ا ت داوستيالو عقتياهأاالش)تران  لالنعترامتو الااابتدا

تةدالناالحتلدالوست  اوكتاا  انعت)داهيلاواثترااح النظرواالنقتستدا  النتبتخاولنعربدايواالنح
انلالياللضلالوحدل اكتاا الش)ترهج الن تطاالاالهتلالنكث را  الصحت الناستا  ااست   لو عقتي
مضتاالنستتيالنمضدعا ر اولح  اليالنمتماوق اا لالياهمضالوحتتاا ر اولح  اكلاثد اسبدللا

لانعت جالنع)تر اولوهحت اجاأاهيلالو عقتياح  ا  ا  مالحتلداأعالست  اكتتتتويدالجرىاونق الظلرا
ا ح دنلتا اوتيتي  الوش)تر انتد ااحس   الي الوكعر الوثر انا اكتا النب  ل انعست   الوهعتتم الا ثع 
هتوحتلدالناااحس  اةدي النثتتر.وليالندق النيعااعحتلافتاالش)ترالنب  لالوهتت اليالنعست  الليا

  الاالوش)ترالنعيااست اة  لتاامايانتدلتاجضريتتاة  لتاو  ا  انتحتدالجرىااسع) بانااهسلدنداح
القل.و اااكنتالأاالش)ترالنب  لااحعتجالناا النعياامايانتدلت ثجاامايا ح د الكعرا  ا ث دالت
 )تد دا  النمبتصرالنغيل تدالنضروريداهوتتتلاونسبا عدلتنداهح  اامايالوش)ترال ااا ح د ا

لنعشترلتاولسع  ل تتالياهستا  النب  لاهدالنستتيالنمضدعاو تي امضتااوللضلاةدي .اولكثرالوست  ا
اليالولجرالن ريياولنشعتا.

وا عافاطرقالحتلدالوست  اوند لتاوكت علتااامتتانبد)النستتيالنتعدلراو بتخالنتباقدالنست  او تي امحفرا
لورحياثجامتداهتنستتياماو تقام لالناا سعدىالنتتااا1*1جب قاه)تنباولح اه)دلرالنب اداوبتهمتيا

لنمضدعاويروعاهتنتتااواكرراهيهالنمتاتدا ر اكلاسبع  اوبح  اتعجااغ  را وتاالن ب قاكلا ر احعاا
ومح  احررلتانا)يوراوحعاااأجيالن)يورالرصعلتالنكتفتداليالنبتداولو ع تصالنمبتصراواعرلو اكتتدا

ان  ا النتضتا النمضدع اا240ا–ا60لنستتي ا تر احسب اوكنت ا بتطقاكغج انتدهت.وهبتنت اوقد  لنب اد
كغجا  ا  افتلاا20-ا10وتعدلرال لتالنستتيالنمضدعاهتنكتتتلالنكتفتداو اتااتعجال اتااكلان ادا  ا

ا اهحدلني النب اد اةي) ا   اتام  ا سعقتج اجب ق الي اادح  اوهيه ا1لنا در او تق ااغا عاا50م اويعج سج
النعربد.وا الي اامزق اثج النب اد اةي) احد  اابثر الو ا هتنعربد احس   اندحعتتةتلاا(2008وح  نرنت )تت

ا انتتعروة   اوكتواي: ا استحتت اولنترويد اسبدلل الربمد ا   القل اهمتر النب  ل اوش)تر ا262لنستتيمد
ا+لدسفدر ا138غج/ن اد/سبد اوبداتس دم الش)تراا540غج/ن اد/سبد ام   افتتت ال ت ا/ن اد/سبد(. غج

اهتنعبقتطالتنعدنتفدالنستتيمدالنتقعرحداناب  لالنتزرو)اح تثتتاهياكتوايا:االنعيااروىاالنب  ل
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%نسادالنستتياليالنعدنتفد ند)النستتي د%نسادالنمب راليالنعدنتف   
 24.59 47.50 تدريت

 9.43 20.50 ستتيالدسفتاي

 13.00 25.00  دمكعريعتلالنعداتس

دمكعريعتلالنتغبس   4.00 1.10 

لنح ت كعريعتلا  2.00 0.44 

 0.144 0.40 كعريعتلالنزنت

زكعريعتلالنتبغب   0.40 0.144 

 0.0125 0.05 كعريعتلالنبحت 

اويوداالنعست  ا ر اولح  اكلاأسعد   اليالنربت اولن ريياوشلريتتاليالن تياويعدقفاشعتا"
 

لتلندالنسمفالنتته ا:ارباالش)ترالنب  لاهستقاولح ال تا تاتتلالنعقاتجالعضجاالتربية والتقليم -3
اوبمضالوجضراولتلندالوشدلكاوقا النكر اولتلندالنرولك باولناتي.

اقا اا-ل اهقتاالنسمفالنتته اتؤثرا ااالنمتاتتلالندحقدان   دالنب اداويع ل قا النسمفا لنعكريب(:
ااقا ا اهت النستهمد اتع)توتا ترهت هيهالنسمفالن)تااليا باقداشطالنمر اندش)ترالنفعتداولنعيانج

لوورلقاويغااالن)زاالنسفايا  النب اداهتنعرل اواستااهيهالنمتاتداهتنعزب را.ل تالوش)ترالتنلتااقاجا
الوورلقا ا  ي اويعدقف اهتورطت  الو اهتنبضج النثتتر ان ا ا ب  القط النتته  النسمف اهقا  اوكنت سبديتت

الوحتتا اهمض الفي ا، اوب ةتد اورلثتد ا بلت ا  ت   ا دل ل ا اا النب اد الي النسمدااالن)تلد ااقا  ق 
النحتصلاولنعقا لا  النتمتو دا اندةتد الناالنسمداالنتتهسداوكنتانامتلا اااتيتي  لن ضرلاالحتلد
النعرك بالنضد ياولنعبتاا اليا تاتد اهأاانشت النسمفد اوة  الك النحتلا  انشت النب اد وكنتاهتدلتند

ا النا ا ترهت ام ل ا ب  ت اكروالت ااا12-6ا ل اكاتت ااقل النتق ر  اوهيه اهتنمتراشلر النسمفد ق   
النميوقاواع  الااللضلا او  ي الندلح   النسمفالنب اد ان  ا  ي ولظلرلالنع)تر اهأااهبتنتا دقد

سمف/ يقا.لعالناالياهيهالنمتاتداسقع رالنعقاتجاليالنسبدللالووناا  ا تراا10-ا9نساداكتن ا
اوي)ب اوظتفعا ا   اادقف اولنيع القط الن)تا النتته  النسمف التلند ا اا النسمفاالنب اد ا اا لوهقتا

لوجضراولوحعفتظاهتنكر النقريبا  النقتداولناتيانكيامقيالنب ادا  احرلر النشت النتحرقدالتكلا
انظتما م  ا  النعقاتجاحسباقدالتاوصبفلت.او تي ا تتعركا ااا ن للالنب اداليالوثتترالاا ا ملت

ا احدلني اا120-ا100لنش)ر  اهتم   اأع النعقاتج الةرلا اهم  اممعت اا10-9ورقد. ان بتت ا/طامد ورقتل
لنامضالناالنعقاتجالن)ت راهح  امقا اةتت النسمفالوجضرالنتع نياويعركالنتراف ا بلتالقطارغادا

ا بااليالسعمتت الن)ري اولن دصالياهمضالن بت تل.
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اوكنتا-  النستهقد اهتنسبد النبت تد النسمفد اقت    الي الوشدلك اهقا  النمتاتد اهيه اا ع  الوشدلك: قا 
النغرع.اواعجاقعلالةرلاا تاتداانعسل ل  تاتدالنعاقتلاوج  دالنميوقاواسعمتلاسو  احتي اطديادانليل

لنعاقتلاوهيا  الوهتتداهتوتااح  الااوةديالشدلكامم قالنتزلر)ا  النقتتماهتنكث را  النمتاتتلالنفبتدا
لكاتؤيعالنااا)ريلا ثلالنعاقتلاولنعقدي اواغاتدالنميوقاوةت النتح د اهتوحتلدالناالااوةديالوشدا

اازل الوشدلكالنتدةدي ا النحتند اولياهيه اجفضاند  علت اهتو رلعاو  اثج اندصتهد لنثتتراوامريضلت
  ااالن)ري النق مجالنااح  ام لالنمرةدااولن)ي)اويوداالا)تهالوتلندا  الو ااالناالوسفل.

النسمفالنتقاد)اولنعيااستااهتنا-ج ام لا ترالنعكريب:اوهيا تاتدالتلنداقدل   كر اوي)رعا ب  ت
النمتاتداليالنربت اهم اتول اجارالون)تتياوبم هتاا)رعاا15-ا12لنب ادا  ا سبداو تي اا)رىاهيه

سبدللاوي)بالاااعدقفاهيهالنمتاتدا ااالنكر الن)تاالنيعاق اوصلا  اا4-2 تاتدالنعكريباكلا
نتامست  ا ااالصتهداهيهالوةزلااسبدللاولونعمتيا  النكر الوجضراوااكا7لنمترالناا تمقتر ا  ا

النمتاتداهمتلاثد ا تاتتلاقا اللقتدا  الورعالثبتاانقا الوطرلااوقا ا هتو رلعاوا)رىاهيه
وتلندالنكر ا  الندسط.او ب الةرلاا تاتدالنقا النكر ام)بالوحعرل ا  الصتهداةي)النب اداهتكىا

ال اوواتتراهيه النمتاتد. اهيه النسو  اواتتم النب  لاوابعشرالياواسع  م نمتاتدالياةتت ا بتطقاترل د
لنتبتطقالنعيامسديال لتاحفترللالنستقاح  الااهقتاالنكر اولناتيا اااةي)النب ادامست  ا ااالاا
موداا توىاناحشرللالنثتقادانا)ي)اوهبتنتا بتطقامم ال لتالنكر اوس ادانا مديالناالنب اداولياهيها

نغرعا لتاهدان)ملالن)ي)ا  رجااسل دتاوراقتاالنمت لانلتاون)تت النحتنداواتتر ا تاتدالنعكريباول
 ستقالنب اداويتو الوسعفتي ا  النكر اكدقديالوالياهمضالن بت تل.

لتلندالنرولك ب:اوهيا تاتدالتلندالنفست لالنتدةدي ا اااةي)النب اداهم   ا  اسالالورعاوا)رىا-1
ا تارك النرولك بانعبتدا اااا  النعكريباوي)بالااموداا دق النقا ا سعديتتا   اسالالنستقا.الكل

 ةي)النب ادالأنلتااعسعبالياحمفالنب اد.
اولنتدةديا-2 النسمف اقدل   النتعكداا ب  الناتي التلند النحات اويعج اصب  الي ا بلت اويسعفتي الناتي: لتلند

 رلأا بتسبان بلتتاح  الاالوهقتاا ااالناتياتؤيعالنااامفبااجتصدا ب اسقد الو اترا تتام)مااا
 نكث را  النحشرللاولنتسعاتلالنترحتد.

 التمر نخيل تكريب في المهمة الجوانب بعض
 لنتتا ندةدي و متيا ل د     لنغيل تد لنمبتصر نعحديل ويقدم لنب اد نغيلا لوستسي لنت ب  هد لنسمف
 رل  لي لنعفت ل نتدلق  احديالت و وهدر دنتل ةتهز  غيل تد  بتصر لنا لنكتربداا لوكس   وثتني ولنضدا
 ( لنسمف قدل   ل ت غ رهت، و وللرلتلل ابف  و غيلا وصبت دانتد    لنح ديد أ تتنلت هول ناقتتم لنب اد
اكتت لنب اد، ةي) التةج لنعي ولو  لا ولن دل ق ولو اتر لنريت     لنب اد نحتتمدالحتلي ير) ) لنكر 
 ام  كتت .قاملتا ب  اقديعا لي واست   صحتل، هشول قاملت  ب  لنب اد اساق لي مست   كساج ا ال
 نرل ج لي لنتلتد لوركتا ولح ىالنب اد ج  د لي لوهتتد كلل لنزرلةتد لنمتاتتل    لنب  ل اكريب  تاتد
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 لنحشرلل ليولر ةت  جد     لنزرلةتد هتنارل ق ناتوتلحداوس اد هت عاترهت لنب  ل ولتل لنتعكت اد لنتوتلحد
 لنتلتد لو در و   .وغ رهت لنحترلا لنب  ل وسدسد لنحفترل وجتصد لنكر الهت  اح  لنتدةدي  لنستنعد
 :هي لنعكريب  ب   رل تالتالندلةب
 يرةتل  ب هتااكداا لنعي لنسبد لعرلل وجد  وسبدعا يورعا هشول لنعكريب ل تت  ا)رىا لا م)ب 1 -
 سدسد ن)ي  مست   لنيع لنك رو دااارل حد هتطدق لنقا  وتعسعب كي نلت  سعدىا لينا  ب  لنحرلر 
 سلد لنكر  قا  موداا كي لو اتر استقط هم  ا)رىاالا مفضل كتت لنضروا، اات  ب  لنحترلا لنب  ل

 .ةتا هد  تت لكثر نارلواا
 .لنضد ياولنعتث ل ناغيلا   بمت لنسمف كداا لن)تا لنكر  لو لن)تا لنسمف لو ومق  لا م)ب2 -

 نثدثد لنعكريبا د   قعل وكنت لنكر   بلت ستق  لنعي لو تك  لنا لنكتنس دم نعرلل لحتلد م)ب 3 -
 .لنكر  ق  ل تك  لي لنعشققتل متب  كي لوقل  اا لشلر
 حت تت ير تالنكر     ا)مل 35 ن رةد وبزلويد لن ترج لنا  ت اد هاريقد لنكر  مق  لا م)ب 4 -
 م)مل وباريقد ولنحفترلل لنحترلا لنب  ل سدسد وجتصد لولتل حرر    محت لت كي لنب اد ن)ي)

 .لنعمف ا   مقال كي لن)ي)  اا ا)تما و  م لو اتر  تته لنستت 
 حعا لنتتمورونيالنكعري  رش لو لنزرل ي هتنكعري  لنعمف ر لو لنبتج تي  لو لنبتج  سع ا  رش 5 -
 لنعي لنتبتطق لي وج دصتالنكر  ق  ل تك     لنتبام  لنك رو داا رل حد    م فف لو متب 

 .س ا زيد يرةد 7.5 يواا لنحرلر  يرةتل ل لت واب فض
 لنفق  ح تثداترقد قعل    قضتا وا لنكعري  لمتنتد    س زي  لنكعري     لنتغبتس دم سافتل رش 6 -

 .قعالت لنا س ؤيع
 ن)ي  ر داالكام ال لنضات  لو لنرطدبد ندةدي كدنا لناسعتا يلجل لنب  ل   افتل ةت    م 7 -
 .لنحترلا لنب  ل سدسد
 قعل و   لنحتي النقا  ليولل هتسعمتت  وكنت لنعكريب ل تت  لةرلا  ب  هتن)ي) لنضرر لنحتق   م 8 -
 .و ع       تهري   تت 
 لوجضر لنسمفاهقا  لحتتنت مقد داا كدنلج لنعكريب هت تت  مقد داا لنايت  لنمتت  و عتهمد  رلقاد 9 -
 .لندحقد ناسبدلل لنعكريب ل تت   بلج ووي فف قاما نسلدند وكنت

  ما وجاااالنكعري  لحتلد م)ب كتت كد عدس  لنا احديالت وي)ب لنعكريب   افتل حرقا   م 10 -
 .لنكر  ا ترالثبتا لولتل ناري تؤيع وهيل PH لنل  روة بي لو  رقج ن فض وكنت

ا   طريقد ام  كدنلت لنتلتد لنزرلةتد لو تت     لنكر  ق   تاتد ل عاتر متو  11 -  طرل قا
    لنستنعا لويولراه)ت  وكنت ندلتل لنتعكت اد لنتوتلحد لركتا لح  ام  لنعي لنزرلةتد لنتوتلحد
 لنتعدلة ه لنب  ل حفترلل ل  لي    % 71النكر  لهت  اح  لنتدةدي  لنحترلا لنب  ل ووسدسد لنحفترلل

ا51 هح وي ا فض لناريقد هيه – .ل لت
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ا
ااؤيعالناالنح د ا -4 النلت دالك الاا تاتداجفاثتترالنب  لاهيا  النمتاتتلالنزرلةتد لن ف:

 ااا ح د اكعاصفتلاة   اولنعقا لا  اظتهر النتمتو د.اهبتنطا   اطرقااعا ان فالنثتترا
اليا بتطقا  عافدا  النمتنجالوالااةتتملتاا)رعاهاريقع  الستس ع  اوهتت:

ان فالنكتتتتوع.لا-2لن فالوني.ااااااااا-1
أعاهتمباالجرالناام)باجفاثتتران ادالنعترانغرعاتيتي اح)جالنثتترالنتعاقتداواحس  اةديالتاواقا لا
اهم ا تما.اولاالجعتتراطريقدالن فا وتاالنميقاو ب النعتجا يوقا ب  )داوكينتانعبظتجالنحتلا ت ت

)ديدالنتحتاداهتنش)ر او تد تتالتااممعت ا ااا   ا دل لا بلتالن بفاوطعتمداحتلالنثتتراولنمدل لالن
ا  الكثراطرقالن فالسع  ل تتا تتاي:

اولهقتاا تقتر ا  ا -1 اويفضلالتلنداهمضالنميوقاهتكتالت النميوق:  يقانكلاش)ر اا10-6لتلند
اويعدقفا  يهتا ااا دل لا  ت  ا بلت:

اح)جالنميوق.ا-نشتطلتااااااجا- ترالنب ادااااااا ا-ل
ممت النتزلر)الناالتلندالنميوقالنضعتفداوغ راكت ادالنمق اا6-15لنااا5-15لفيالنتد  النتح دران  ا

النتاور  احتصلااجتصد ا   اناعتك  اهد الن ف اهيل ااتج ر الي اولنسعب النعفري . اهمتاتد النتزلر) اقتتم ا ب  ا بلت ولنتعتجر 
ازل اهمضالنمرلة  النكت ادالقع تيعاوبم اسقد اقسجا  النثتتراح تثدالنمق الوالن غ ر النح)ج.اأعالاالياهيهالناريقدا

ويعركا بلتا  يلتا بتساتتااحتادالنب اداوهبتاازل النمرلة  الوصغراولوكعرا  الندتماوااتالنت تهداهتو رلعاولنحشرللا
هغتدااقا لالنتح د النكاياناش)ر اح  الكلاستلاناب اداهحتلا ح د اكع را  النثتتراولنضتةاالياسبدا تالأاالنب ادا

شلاليال اتاالتهتراكتفتدانتح د النمتمالنعتنياوهيهالناريقدا مرولداو عامداليا بتطقاترل دالنب  لاواعجاغتناتتا تاف
اهقا ا  يا  النميوقاهم ااح ت ا تمتو الاااحتاااكلان ادانكياامايالنكتتدالنتبتسادا  النثتتر.

النمرةدا-2 اقاب ا   النزهريد النشتتري. ا   ا  ي ا االتلند الناريقد اهيه اابعجااا:وااعق النعي النب  ل لصبتا
ا-ا1/4 رلة  اق  ر او بضغادا ثلالنعرحياوي)رىالن فاهتتلندا  يا  النشتتري.الن لجاتدا لتلندا

امحس ا  النعلديداا1/3 النرطدبدا تت اارلكج اكنتا ااا  م اويست   النشتتري.ا  اوسطالنمرةدا(   ي
ينتامفضلالسع  لماهيهالناريقدالكايلجلالنمرةداا تتاتؤيعالناااحس  اصفتلالنثتتراويقالاامفبلتاك

اوي)ملا النثتتر اندةتد ا   اتزي  النتعزا النثتتر اجف الا النرطدبد. اكث ر  ا باقد الي ا بزر) الن بف كتا
لنحتصلا عدلتاا اااطد ا ترالنب ادا،ال تالن فالن)ت رالتناامقالا  النحتصلان رةداوموفيانعحس  ا

النبدةتدا سعقعدتا
ع  ماهيهالناريقدا  الوصبتااكللالنشتتري.الناديادا ثلايكاااندرااق  رالنشتتري.النزهريد:اواس-3

الناعتميا ولنس دعاح  الناالياحتندا  مالن فالأاالنثتترالنتدةدي اليالطرلاالنشتتري.اافق اشوالت
وا الاغ راصتنحداونظرلاواالوتهترالنتدةدي اليالطرلاالنشتتري.ااكدااحعتفدالتناا تي ا تتزل ا

النشترلخا1/4 النتبتطقااطد  الي النتبزر د الوصبتا ا   ا ت د اه فد الناريقد اهيه اواسع  م لنتؤن 
الن)تلد.
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ا ااا -4 اكنت اويعدقف ا مت النستهق   الناريقع   السع  لم امفضل ا متت: النستهقع   الناريقع   لسع  لم
لن بفاوبمضالو عاترللالوجرىالفيالوصبتاالنعياابعجاشتتري.اتهريداطديادالليا تي ا تا.ا  ا

  يالنشتتري.ا  ا ركزاا1/2ا–ا1/3لندالنثا النارليانليهالنشتتري.اهتوحتلدالناالتلنداحدلنياطريقالتا
لنمرةداال تاليالوصبتاالنعياابعجاشتتري.اتهريداق  ر ا ثلالصبتاالنحدوعاولن ضرلوعالتناا تي ا

 . تتزل ا  يالكعرا  النشتتري.النزهريداواقلالنااح اكع رالتلنداقتجالنشتتري.الناتقتد
لتلندالنشتتري.النفريمد:اول لتاتزل اةزاا  الوتهترالوالنثتتراح تثدالنمق ا  ا ااالنشتتري.النزهريداوليا -5

ا وافدا اح  النلت اواسع  ماهوثر  النثتترالنبتح)دا ااالنشتتري.الوالنلت الناريقدااقالا  اازلحج هيه
النعاقتلاغ رالاالن فالنتاوراواحعتجالنااوق ا متو الةرلاا تاتدالن فالنثتترا  النعاقتلالوا هم 

الكعرا احعااتعادرالنمرةداالنزهرعان رةد امفضلالونعظتراقا دت ا ت تعفدقا ااالن فالنتعأجراو تي 
لستنت اا8-7.كتتامتو الةرلاا تاتدالن فالثبتاالةرلاا تاتدالنعقد ا ثبيالنميوق(اوكنتاهم احدلنيا

قطالنكرلتلاغ رالنت  اداواعجاهيهالنمتاتداهاريقع  ا  الةرلاا تاتدالنعاقتلاوكنتاهم النعتك ا  ااست
لووناات ويداوكنتانعقا لا  يالوتهترالوالنثتترالنمتق  ا اااكلاشترلخا.لفيالنسمديمدامقدمالنتزلر)ا

اتاقاا تمقتر ا  ا ا،وليال ريوت اواركالوجرىاوهويل اثعع اهيهاا20ه فاثتر  انكلاشترلخاونق  ثتر 
 تي اندةتدالنثتتراووتاالنحتصلالوالنلتا وافد.لناريقداكفتا ا تنتدالياتي

الندس ادا النكتتتت تداكدس اداوةرلاا تاتدالن فالوالااهيه ولناريقدالوجرىاهيالسع  لماهمضالنتدلي
اةزااهتنتا دا.ا20نعرك زااD-2,4وتلن الياطدرالنع)ربداو بلتالسع  لما
او ب ا قترندالنارقال دهاتعضلا تتاي:

ا اونكباا واف.لاالن فاهتن  اة  -1
 لاالسعمتت النتدليالنكتتتت تداهدالوقلاسمرلتاونكباامحعتجالناايرلستلالجرى. -2
 لاالن فاتؤيعالنااتيتي اندةتدالنثتتر. -3
 مقالا  اظتهر النتمتو د. -4
لااا فتضا  يالنثتترا  اكلاشترلخاللضلا  التلندالنشتتري.الوااق  رهتالكالاالنبدةتداق ا -5

 .%10-ا5تليلانبسادا
و تهدالناراااchecking رالنشتتري.اتزي ا  اامرعالنثتتراندصتهداهمتهدالندشجالاااق  -6

ولياهمضالوصبتااوجتصداكللالنعترالنا  امح لانثتترهتاكند الكثرااBlack noseلوسديا
   التلندالنشتتري.اهوت الت.

ا -7 الن)دلتا النتبعف د النثتتر انساد ا   اتزي  الن)ت ر اهاBuffinessلن ف ا حاتتت ا تاستا تنثتترالو
 .اBlistersلنتفعدحداوكينتالنف ت النقشر ا  الناحجا

النعركت اولنعين لاولنعكتتج: -6
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مق  اهمتاتدالنعركت اولنعين لاهأنلتاثبيالنميقاولسبتي ا ااالن)ري احعااوتبكسراهفملاثقلالنثتترال تا
اااوهيهالناريقداليال ريوتافتوداالناالو ااانسلدندااغاتيالنميقاح  اتربطاليالنسمفدالنعياليالو 

ااديعالنااسقد النثتترا ب الن)بيال تاليالنحتندالنثتنتدالتناامقالا  الن ست رالنعيااح  اناثتتر.
ا /ا عااا)رىاهيهالنمتاتد؟

ج/اجد الن تيا ب  تاتعاغاح)جالنثتتران فالنااثد الربت)النح)جالناعتمياويفضلاربطالنميوقا
همضالوصبتاالنعياموداالنمرةدااق  را ثلالن بفانرب اهشولاة  انكلاواعحركالثبتاالنريت اليا

النيعاومحعتجالناا ثلاهيهالنمتاتداواكدااهيهالنمتاتدا لتداة لتالكلاكتااوتاالنميقاكع ر.
ا اهم  النب  ل ا زلر د الوورلقاا4-ا3تع ل ا   النتعشتهود النميوق اهف ل النعاقتل ا تاتد الةرلا ا   لستنت 

ا اهيهالنمتاتداهي:ووح اكلا يقا اااورقدالنفت   ا 
الن بفا -1 ايواالجرىاوجتصد النااةلد اولوا تن النب اد اثقلالنميوقاحد ارل النب اد  دلتند

النعرحي.
 ابظتيالنميوقا  الواربداولنثتترالن)تلداولسعة ت اهقتمتالنمرلة  النتتهسداولغافدالناا الن)تا. -2
 لااوح اكلا يقا اااسمفدامسللا تاتدالنع نتدا سعقعدت. -3
  تاتدالن فالياهيهالنمتاتدالكلالقعض النحتةدالنااكنت.ا)رىا -4

انتداللي: ل تالدل  ا تاتدالنع
ااقا لااستقطالنثتترالنبتح)داواسل لا تاتدالن)بي. -1
 ابظتيالنميوقا  الواربداولنثتترالن)تلد. -2
 ق النسمفالنتته ا  اهيلالندق اوبينتااقالا  الراقتاالنتزلر)اناب ادانم  ا رللا. -3
متاتدالنااةت النشتتري.ا اااهمضلتافتقلانينتاا الالنريت الن)تلدايلجالتاولنيعااؤيعاهيهالن -4

 تؤيعالنااةفتللتاوبتنعتنياتيتي النمتهدالنتستتهالنعداجشتجالياصبفالنحدوع.
ا

الوااالتكميم النقتتش ا   اهتدلي النميوق ااغاا اح   اول ريوت النمربي اولنتغر  النمربتد الن)زير  الي :اعا 
  النريت اولواربداولو رلعاولنحشرللاويفضلالااموداالنغدااهاد ا بتسبا ااالوورلقانحتتتعلتا

النثتتراهتن جد اليا ااع ل النغدااقعلانضجالنثتترا أعا ب  ت لااموداا فعد ا  الوسفلاويدح اهيل
ا رحادالوجد (.

 عالقة عدد السعف االخضر وحجمه وعمره باالنتاج:
 لالستسيانتمرلدانشت النب اداوقتنا علتالونعتةتداكتتالاانمترالاا  ياوح)جالنسمفالوجضراممععراين

لنسمفدالن ضرلاالثرهاليالنفت   اناش)ر اكولاوناتح د اندةااجتصا.اولاا  يالنسمفاو ترهاوح)تاا
ناالثراكع رالياطعتمدالنبتداوكتتدالنحتصلاولااهيهالنمدل لا ع لجاداومتو النف لان بلتاواا ترا

 ا  الوجراوكينتالنم ياولنح)جا.ناسمفالت   اليالن)تتا تاتدالنعرك بالنضد يالنسمفام عافالندلح
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النتستحدا اندح   النكفتا  الا اح   الوونا( النسبد الندورلق اا)توت ا هم  اهتنمتر الوورلق انعق م ااقل نكبلت
  اكفتا اوح  النتستحداناسمفا ترهاسبداولح  .كتتاثع الاانتدق اا%65سبدللاا4لنسمفالنيعا ترها

نسمفدا  النمرةداالهتتداليالنعتجالنعترالكالاالنسمفالنق مجامودااهم  لتا  النمرةدااوكينتا ضادتال
  اقعلالوورلقالوجرىان بتتالنسمفالنح ت امودااقرياتتا  النمرةدا.الاا  يالنسمفاناالوثرالنكع را

/لنميقامقعراا مااتيتي الياكتتداوندةتدالنحتصلا عثدتاهم ياوح)جالنميوقاح  الااكثر ا  يالوورلق
التلندا  ياكع را  النسمفالتااكنتاسدااتؤيعالنااقادالنحتصلا ال ت لياح)جالنثتر اوةدي اند  علت
اابعجا اسدا النعي الوورلق الهت  الي النكت بد النزهريد النعرل ج ا دل اهسعب ا وكنت النقتيم اناتدسج وجتصد

النحتصلاليالنسبدالنتقعاد(.
شتناالااموداا رامتتاندصتهداهتنحشرللاولو رلعانيلام)با دحظدال تاهقتاالنسمفان واااقاتجالت ا

ا ااا النثتريد النميوق اهقتا ا   الوورلق التلند اواؤيع النسمف. اقا  اهمتاتد النقتتم ا ب  ا دلتند اهمتل كنت
لنب ادالنااابتق اكعيا  ااتتتزالنعرل جالنااندرللالنثديداجد النمتمالنعتنياوليااا)ربدالةري ان رلسدا

نتستا(ا ااااادرالوورلقاولنبدرللاليالنسبدالنعتنتداوبتتالااا15لتلندالوورلقاولنثتتراليالنربت ا اتث را
ةي)النب اداهدالنت زاالنر تسيانابشتالق اندح الااوةديالنتسعديتلالنمتنتدا  النكتربده  رللامودااليا

ناكتربده  رللاجد اشلراان لمدالنربت اواع لاهتنعبتق الياشلرعاحزيرلااواتدتاوق اس)لاليناا سعدىا
الن تيااؤيعالناارل ا النعبتق ا  اارلكجالنسوريتلاليالنثتترا.لضدتا  الااحرلر  ل اويعزل  اهيل
 م ولالنعبف انينتالتاا سعدىالن زي النغيل ياتعبتق اليالنب  لالنتثتراوغ رالنتثتراويتثلاادةاا

دا لتدانعادهتاجتصدا ب النبضجال تا تتزي الوالنكتربده  رللالناا بتطقالنبتدالنت عافداولوثتترا رحا
اتعاقاا  النكتربده  رللافتودااحروريتتاوح ل ااتتتزانرل جالنسبدالنعتنتد.

وق اندح الاالتلندالنثتترا  النب  لالناتنغاتؤيعالناالاالنعرل جالنفمتندالنعياليالهت الوورلقاا)ت اااا
نعرل جالنزهريد.ل تا  التلندالوورلقال دح الاالنعرل جالنعياكتتتلاكع ر ا  النبشتاوبتنعتنياتزيليااتتتزال

اعادراواعتتتزالنااندرللاتهريداهياااتالنعياكتن ا قتناداوورلقالمتنداليالنفعر ا  ال احعاالتاد ا
ح  الااكتتتلا  النبشتاا)تم اليانرل تلتاقعلالتلنعلت.ووة الاالنتبتطقالنارفتدانقتجالنعرل جالنزهريدا

الونعتجاليالنب   اجد ا رحاد ااتدتااReproductive stageلالنتثترامقدم اجد العر  النبشت نع)تت 
ولتاد اوببتالتا ااا تسعقالتااظتهر اابتو النحتلاهتنب  لامتو اافس رهتا ااالست ا  ماكفتمدالن زي ا

هريدالنتعادر اابفعلالنغيل يالياسبدالنحتلالنغزيراجد العر ااتتتزالنعرل جاو اتاالتااقادتا  النبدرللالنزا
اليالنسبدالنعتنتداوهياسبدالنحتلالنقا ل.

 ه فتل امتنا واساحتنا هللا حاتهت وق  لنثتر وير لنش)ر س    للي لنباتاتد لنتتاكد كرو  هي لنعتر ن اد
 لنمتنتد لنشت  حرلر  رواظالي وكنت ةري هت حركد لي  ) اد  توتنتوتد لف لت لجر ناتل لع ومتاكلت
 لنت ب  هد )لندرقد ( لنب  ل سمف .لنتاعلادالنشت  حرلر     نادقتمد ندسفل ويبحي لنسمف ل را ي

 ولنضدا لنتتا ندةدي ولنتمتيا لو د  نعحديل مقدم ،ولنيعاالنب  ل ش)ر  لي لنغيل تد نامبتصر لوستسي
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 رأ  لي لنعفت ل  دلق  لنا احديالت ثج وهدر دنتل ةتهز  غيل تد  بتصرالنا لنكتربداا لوكس   وثتني
     تمقتر  وهبتك وغ رهت للرلتلل و وابف  غيلا وصبت د نتد    لنح ديد لنفمتنتتلاهول ناقتتم لنب اد

 هتقيا    تالت لي ا عاف لنتد لنب  ل سمف لي ناثغدر .لنح ديد لنفمتنتتل هيه لي ت جل  ب ر48
    لنكث رالهعتتم  حل كتا لنب  ل لي لن)ري   اا لن دص اكدي  لا كتت لوجرى، لنباتاتل ثغدر

ا.لنع ةي ولنعكتي لن) بي لنعكدي  نتحتد    لناتحث  
 النخيل لسعف العام الوصف

 ل لت – وهيل م 5النثغدر ، ستحد لنسمفد واستا شتعتد ةا مد ريشتد  ركاد ورقد هي لنعتر ن  ل ورقد
 ولنع ةد لنب اد نتد وقد  لن بف  اا ممعت 8.5 ن   طدنلت تعرلو  لنح)ج كع ر  وهي حتقد، ولعحتالت قا اد
 لنعر ج    )لنسمف ( ابتدلوورلق .لنب  ل وصبتا لنزرل دا ستلتل مح ي ن وره وهيل ل لت ابتد لنعي

 نشتطلت تعدقف هم هت سبدلل س  لنسمفد  تر و م   سمفتل 5ا- 4 جضا يلمدكلايلمتلا  اا لنقتي
 Abscission اسقد  لو لنف ت   باقد واعكداا لع واسقط نكبلت وا)ف لنكادرول ل صاغد وافق 

zone . لنمرقا لو ولن)ري ه لن دع  باقدا   وهديعكداا لنب ل هتت لستس    قست      لنسمفد اعكداا 
ا-911 ن   تعرلو    يهت  بع اد ر حتد اكداا لندريقد -او لندريقتل امبي لن دص و باقد لندساي،

 لنعمرع  تمسلل وهيل لن)ري   لو لنتحدر حد   سعديتل هتربمد  رااداوهي لن بف وبحسب 851
 ستتت نستج     ودنا ولندريقد لنعضا ل ناستتا- هابا قتر  هشول  حدرهت حد   باديد وهي ناضدا

 ناريت  لنتقتو د صفد  تموسعلت وهيل ستتود شتعتد هااقدا غات  لن) رلا ستتود جدمت كلل وبشرالت قدعا
 .ولنر ت  لنمتنتد
 النخيل سعف في الثغور
  ت وهيل لنمادعاا   لكثر لنسفاي لنسال لي   يهت غت ر  لنح)ج صغ ر  لنب  ل سمف لي لنثغدر لعحتل

 لنا  حدر  فتا لندريقتل اكدااالندرقد سال    لنسفاي لن)زا لا كتت ولنعا ر لنبعل  تا عي    مقال
 .لن)فتا احتل لي لنب اد است   لنعي لنمدل لا   كاا وهيل لنسمفد ن ل    % 82 واتثل لشدلك
 ( ABA نحت ضاموداا لس دندةتد  تاتتل وغاقلت لعحلت لي تعحوج حترسع   ه ا ع   ثغر  كل احت 

 لنتتا سحب لنا تؤيع لنحترسد لن دمت ليا دتعاتالو لنضغط لرافت) لا كتت ل لت  لج يور ) حت ض
 لي لهتتد ناثغدر لا كتت لنثغر ، اغاق لنحترسد لن دمت    لنتتاالنسحت  و ب  لنثغر  وابعف. لععفعل لن لت

ا.لنضد ي لنعرك ب  تاتد لي يور ونلت لنسمفد    لنتتا ه تر وجروج لنكربدااالوكس   ثتني يجد 
 

 فيها تؤثر التي والعوامل النخيل اصناف في الثغور
 ل ت لوصبتا، ن  اكع ر هفترقا نت   تد ت ونك  لنثغدر  ستحد و   ي لي  عستويد غ ر لنب  ل لصبتا

 ، لنحرلر  ، لنضدا :لهتلت     دل لا    للبتك لنثغدر وغاق لعل لي اؤثر لنعي لنمدل ل نتحتد   
 . لنرطدبد
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 النخيل؟ سعف في الشمع كمية من تزيد التي العوامل ماهي
 وبمض لنتغبتس دمالنكتنس دم، لنكعري ،  بلت لنب  ل سمف لي لنشت  كتتد  اا احتل   بتصر هبتك

 .لن غرىا لنمبتصر
 النخيل سعف عمر

 لنغيلا ا بت  لياطتقعلت اب فض هم هت سبدلل س  هد )لنغيلا   ب  ( لنب  ل نسمف  تر لق ا أا
 فتا اؤثر لنعي ولنمدل ل  ترهت وطتندال ت لنب  ل  تدم لي وهيل سبدلل اس  لنا م ل ولحتتنت وا)ف

 ندةدي اعت ز لنعتر ن اد لأا لووكس)   جزاا م  افتتت ل ت .كنت حد  يرلستل وادة  لوا لاح 
  تمست   وهيل ولوورلق لنثغدر لنا ا ل ثج )لن)ي) ( هتنستق  رااط وهيلاةيورهت لي لنلدل تد لنفرلغتل

 .لنثغدر طريق    لنغتتعا لنعاتي  تعج لا متو  لع هتنتتا لونغتتر احتلا اا لنب  ل
 السعفة عمر اطالة في تؤثر التي العوامل

 ق  لنعي لنمدل ل لهجا   هي ن بلج ولنعدلتاا لنح ت  و لنعدرواا لنفسفدر، ، لنعداتس دم ، لنب عروة   أا
 هشول ولنل م لنعبتا  تاتتل تبظج لنيعاولنتبعظج لنتبتسب لنرعا لا كتت لنسمفد،  تر لطتند لي است  
 وشوتنتتل اعمرع لنعي لنسمف حدلا لي لن دمت وجتصداالن دمت نبتا لي لنلتترلل وبد وة   سا 

  م واا    لنرعا قل ولكل لنمبتصر ادلتاا لي تؤثر لو عتتيمد  م واااا   لنرعا تيتي  لتا لن)فتا
االن دمت لي لو د  وتيت  لنب  ل سمف جدمت لي لنفس دندةتد لنمتاتتل لي لنلتتر لناال ؤيع لو عتتيمد

 لنفسفدر نمب ر لنب اد احعتج  ب  تا.لنسمفد لنس)د و دل ه م ثج لنعبف  واستر) لنعبتا حمف وبتنعتني
 لةزلا    نسحاا لعضار لنمب ر نليل لنب اد ازوياونج ة ت  حتل  دسج وب لمد  دسج نلتمد  ب   ثد

 يور وا لوجرىا لنمبتصر كتلد  اا تباعق وهيل لنب اد سمف هد لوةزلااهيه لو  و   لوجرىا لنب اد
 لعمتلالنسمف وا هدر لونس)د ونلتتر تؤيع  تت لنب اد لي لنفس دندةتد لنمتاتتل لي اكتلايالنمبتصر

 ح ديد لنلتتر لنااهتوحتلد ح)تا وصغر لنشترلخ لي لنعتر واقا ل لنميق ح)ج اقات  لنا لنب اد
 . تره ن ف    لقل لنا لنسمف

 النخلة في الجزئي االنتحار
  )عر  واتع لت ستدماا ال لن لت لنب اد حتةد    تليل لكل ولنكتنس دم ولنتغبتس دم لن ديتدم ل د  لا

 ه زاا لنب اد اقدم ح   لنمقد  مح ر لس دندةياهفمل لنب اد اع را كنت و   لن)يور ن ةد لي ندةديهت
 نلت  حعفظد لنسمفد لعتدل لنستدم    هت ل كج هويل  قتو د    ويم)زالنحي لنسمف لسفل لنستدم هيه
 لن ديتدماوكادري  لنتغبتس دم كعريعتل ه در  لنتغبتس دم لحتلد اج حقاتد ا)ربد ولي .ةتاانستج لي

 لويولر سمف لي لو د انساد لا لدة نت ن اد نكل كغج 31 حعا كغج 5    لنكتنس دم وبتوتربدنتل
 لونعقت تد ه فد لنب اد ةيور اتعتت .لنب اداقتد نحد لا)لبت كاتت ويقل صمديل تاتا لنيع    ل اا لنسفاا
 هد اتا  تت هوث ر لقل لنسمف لي ارك زهت لا ن)  لنعرب   حاد الي  تنتد لو د  ارلك ز اكداا لمب  ت
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اةزئا ارك ب لي لنرلهط لنمب ر هد لنتغبتس دم  ب ر لا كتت ،% 91 لنا نسععااا ل وق  لن)يور لي
 النضد ي لنعرك ب  تاتد لي لوست  هد لنيع لنكادرول ل

 ندلتل اتث ر هبتك فتا وشت  تتالنسمفد  تر  اا رشلت وادق   وكت علت لنتع  لل وند) لولتل اأث ر 
  ثل نكسرهت واؤيع ولحتتنت ا)ف لو لجرىا للتل لن لتاوابقل لنم تر  اتع  ح   لنسمفد  تر  اا

  تت ناسمفد لنتعت  ولنغيلا لنتتا كتتد قاد وبتنعتني ولنميوقا لنسمف وحفترللالنقشريد ولنحشرلل لن وبت 
  تر لي اتث رلانا ولنغاتر لنريت  لا كتت ناسمفد لولعرلحي لنمتر  اا لنضرر هتنغ لس دندةتت اتث رلاتؤثر

  اتشر هشول لنثغدر و اا لنسمفداسال  اا لنستتد    ترل  لنتع  لل رش لا كتت .وح ديعلت لنسمفد
 لنترافمد ولنحرلر  لنتع  لل رش ادق   لا كتت وح ديعلتاناسمفد    رل كع رل لسا)تت وق درل جاد وبتنعتني
ا.لولعرلحي  ترهت    ويقال ناسمفد وةفتا حروقا ممتل لن قت اوق  و لنشت  وحدا

 السعفة عمر على وتاثيرها النخيل زراعة وطريقة االصناف
 ح   لنعتدر لنرطاداهتوصبتا  قترند ا) ت ه ناطا سمفلت متعتت لنعتدر لن)تلد لنب  ل لصبتا لغاب أا

    لجر صبف لي سبد 5.6ا   قترند سبد 11 ناغ ناسمفد  تر لن)تلد لوصبتا لح  لي س)ل
 لنحرلر  يرةد    ا فف وجرىا نسعتت اضا د ادلراوجرىا  )تور  ن اا وةدي ل ت .لنعتدر رطاد لوصبتا

 .لنسمفد  تر وطتند تؤيع  تت لنسمفد اغاي لنعي لنغاتر كتتد واقالالن قت     نسعتد حتتمد وادلر
 السعفة عمر في وتاثيرها وصورها االسمده

 هتنح وي لنغيل تدالنمبتصر ةتت  ادلر لنا لةلتي ند لنغيلا صبت د لي ن ورهت اقدم كي لنب اد احعتج
 لنب اد حتةد اكداا لتثد غ ره   الكثر  م   نمب ر احعتج  م بد لوقتل ولي لووقتل ةتت  لي لن نتت

 لنسمفد ويزوي لنعحال هائ كدنا لدسفتل سدبرالنا لنسمف  تر لطتند نغرع هتنفسفدر ناعست  
 لنماتت هح ويه نا لنسمف حتةد وق  لكعر ه)ر د لو دن دم لحتيعالنا نحعتج كتت لن نتت هح ويه هتنفسفدر
 لياتؤثر  تت لنعضتي    يرةد وبتقل لوجرىا لوندل)    لنعزه رنعتتتةا وق  لي لدسفتلال دن دم ولنثبت ي

 .ح  وق ا لنسمف  تر لطتند
 الهورمونات وتصنيع السعف
 لنح تثد لوورلق لو )لن)تتر ( لنبت تد لنقتد لي )لنبشاد ( لنترسعتتتد لنقتج لي لنلدر دنتل ا ب   تد ت

 سدلال لونقستم  اا لنق ر  نلت لنعي لنعرل ج ليأعا لنب  ل لي لنبتشةد لنعيور لو لنح تثد لن)يور قتج لو
 لنت عافد نتدهت  رلحل ةتت  لي ونتدهت لنب اد حتت  نعبظتج ابعجاوهي نيور لو ةيور لو ستقتا كتن 
 لوث ا   لن)عرن  ، ، لنستتعدكتن   ، لووكس   : و بلت هتنتاغرلم واقت  ة ل قا اداهوتتتل ابعج وهي

  ثل  بلت لنتبشادانت)تد ع   اقسج وهي  بلت لنتثااد وحعا  ف  ه وةتتملت لوهستست وحت ض
 وحت ض لوث ا   لنثتنتد ولنت)تد د ولن)عرن   لنستتعدكتن  

 .ولناوعريت نافاريتل  ضتي  امتل لنعي لوهستست
 فيه تؤثر التي العوامل و أهميته : التمر نخيلسعف ال
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 ندةدي  متيااو ل د     لنغيل تد لنمبتصر نعحديل ويقدم لنب اد نغيلا لوستسي لنت ب  هد لنسمف
 لنعفت ل نتدلق  احديالت واهدر دنتل و ةتهز  غيل تد  بتصر لنا لنكتربداا لوكس   وثتني ولنضدا لنتتا

 48 وهبتك غ رهت و وللرلتلل ابف  واغيلا صبت د و نتد    لنح ديد أ تتنلت هول ناقتتم لنب اد رل  لي
ا.لنح ديد لنمتاتتل هيه لي ت جل  ب ر

 لحتلي ير) .لنب اد لي لنغيلا   زاا و.لنب اد لي لندح   لنغيلا   ب ا:في مهم دور للسعف ان كما
 ولنااقد )لوشدلك وةدي هسعب (لنب اداالتةج لنعي ولو  لا ولن دل ق ولو اتر لنريت     لنب اد نحتتمد

 ( لنسمف قدل   واالهتطا  ب  لناا  محتي واحدل الت واقديد لنميوقا رل  لي لنب اد مست   -.لنشتعتد
 لن)تا لنكر  مسعمتل و.لنب اد اساقالي مست   كساج وا ال قاملت  ب  وقديعا لنب اد ةي) احتي)لنكر 

 ناتاتل و وش)تر لنتبتسب لنتبتخ تدلر والنكر     لنععتد  صبت دوا  لوستتك ص   شاتك رل  لي
 وش   ولن قت  لنعري    لوش)تر محتي .لنشتستد لوشمت تل موسر وا.لنب  ل لش)تر ن   لنع بتد لنزرل د

 .ولنحات  ولنسد  لنسقدا و لندرقا كم) بد ولن  ويد لنعحدياتد لن بت تل لي ت جل والنتار نزو 
 :السعف عمر على العناصر فقد تأثير 

 نلتمد هم  لنفسفدرا ب ر لنب اد احعتج لمب  ت لنسمف،  تر  اا جارل مشول لنغيل تد لنمبتصر لق  لا
 لنت زواا    لنمب ر هيل سحبالنا لنب اد مضار  تت ها ازوي ونج ة ت   دسج وب لمد لنتب رم لنتدسج

 وهيل لوجرىا لنمبتصر يور  اا ولنعأث رالنب اد نضمف تؤيع وهيل لنت عافد لوجرىا لنب اد لةزلا لي
 و ب  ولنعداتس دم لنب عروة   لنا  تسد هحتةد لنب ادافتا اكداا لنيع لنمق   دسج  ب  اتث رل لكثر موداا
 لنلتتر ولونلت لونس)د لنلتتر لنا كنت س ؤيع قا اد   زونتالت كتن اولكل  بلت لنت زونتل اسحب لق هت

 وهيل لنمبتصر ن   اكتلاي لن ور وهيل لنفس دندةتد لنمتاتتل لي لن تص يورهانا  ب ر كل وا لنسمف
 ولي لنعتر ح)ج صغر    لضد لنشترلخ لي لنعتر   ي ولن فتع لنميق ح)ج اقات النا تؤيع

اا.لو عتتيع  تره ن ف    وقل لنسمف  تر ونلتتر كنت تؤيع لنبلت تدالنبعت)د
 :للنخلة الغذائي التوازن  في واهميته الغذائية العناصر دور -

 وهي لستسي لوبشولا بلت ولنب  ل  تم هشول لنباتاتل كل احعتةلت غيل تد  بتصر ثد  هبتك ،  تد ت
 لنع روفتت لي لناتقد لنعتج ليات جل لنب عروة   .ولنعداتس دم لنفسفدر لنب عروة  ، : لنكعرىا لنمبتصر

 لي ت جل للد لنعداتس دم ل ت .لنكادكدتاويعكداا لنفسفر   تاتد لي ADP و ATP  ركاتل اعكداا حعا
 قاتر كمربد ويمتل لوجرىا لنغيل تد لنمبتصر كلانبقل مقدم  عحرك  ب ر هد و لن ادعا لن) لر اكدي 
 لتثد ، لونعتج و لنبتد  تاتتل لي هت ت يورل اامب لنعياولن غرىا لنكعرىا لنغيل تد لنمبتصر نكل نتقد

 لنتسؤو  أس  لس عت أن و  هدر داا نعكدي  لناتيئ وهد اربعدلتا لو  بيالنحت ض اكدي  لي لنزنت ت جل
 لنق متد لوورلق  تر لي  لتت يورل ناعداتس دم موداا ونينت لجر ناتل لع لو لنب ادالي لن) ت  لنبتد   

 لنتزرو)النب  ل لي )لنب اد  اا هقت ا     (  تره ماد  لنق مج لنسمف لا لنتدح  لت  ، هقت لتاو   
 حع اتل  اا  تسدكاونا لنعربد    لق ه وقاد لنعداتس دم     حعدلهت ورافت) وكنت لنا بتد لورلحي لي
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 لنمبتصر  ما حت د لنق مج لنسمفا   سحاا ويعج  مودسد لنحتند لعكداا لنر اتد لنعر  لي ل ت لنا  ،
 لنسمف  تر مقل وبتنعتني لن هتنتد لو لنمضديدالنتتي  نقاد وكنت ولنثتتر لنح ت  لنسمف هتا)ته لوجرىا

 .لسر) هشول نا)فتا ويعمرع لنق مج
 :امهظوانت المناسب الري  

  تاتتل لنعظتمالنا كنت تؤيع ح   لنسمف  تر أطتند  دل ل أهج أح  ولنتبعظج لنتبتسب لنرعا ممععر
 ولا لن)فتا رواظنااعمرع لنعي لن دمت نبتا لي لنلتترلل وب واا و بعظج ة   هشول ولنل م لنعبتا

  م واا    لنرعا تيتي  ولاا.لن)فتا هضروا اتثرل لن دمت لكثر    هي لنسمف لطرلا لي لن دمت
 لنكث ر  ما ابلتر لناعتعتد  م وااا   قل ولكل لنغيل تد لنمبتصر ادلتاا لي تؤثر كع ر هشول لناعتعتد

 لو حمف وبتنعتني لن دمت لي لو د  ارك زا ملت ويزليلي لنسمف جدمت لي لنفس دندةتد لنمتاتتل   
 .لنسمف لنس)دا دل و ه م وبتنعتني لنعبف  واستر) لنعبتا لنم لم

 :الجزئي النخلة أنتحار 
 لنب اد لا كتتالنب اد، حتةد    تليل لكل ستدم امععر ولنكتنس دم لنتغبتس دم ، لن ديتدم ل د  أا

 مح ر لس دندةي ككتااهشول اع را لنب اد ولا لن)يور، ن ةد لي وةديهت  ب  لةاترعا هشول اتع لت
 لنسمقف هيل مم)ز وبينت لوسفلالي لنتدةدي لنحي لنسمف لي لنمبتصر هيه ه زاا اقدم ح   لنمقد 

 لي لنستدم نليه  حعفظت لنسمف هيل  دلالنا تؤيع  تت لنستدم    لنلت ل لنكج هيل واحتل  قتو د   
 و Mg SO4 ه در  لنتغبتس دم ل د  لحتلد ات  لن  دص نليل لن)زل ا)ربد وليا.ةتا نستج

 . كغج 31 لنا كغج 5    لنكتنس دم وبتوتربدنتل لن ديتدماكادري 
 :الجاف السعف على الماشية تغذية 

 لنسمف  اا  تش علجااغيمد لي لنتزلر داا و تمفماا لنق مج لنسمف  اا لنعغيمد  اا لنتتشتد لقات  سر أا
 . تنتد غيل تد  بتصر  ااالنسمف لحعدلا هد واتن   شتعتد  دلي وحعدل ا هضتا صمدبد رغج

 :للنخلة الفسيولوجي الذكاء 
 لنمتدق لن اتراناتل  قترند ات  لاد لو د ، جزاا لي لنباتاتل هتقي    اتت ت م عاف لنعتر ن  ل أا

 لس دندةي ككتا هيلامم  لنق مج ناسمف لنزل  ه لو د  ويل  هتنب اد  قترند ند د  ا زيبا وطعتمد
 ام  ونليل لناعتمد، لي لوجرىاالنباتاتل    لسعثبت ي هشول ناب اد لنتع   لنقد  كو لنرتلق ل لت وحما
 .لونستا هم  لنكداا  تلي أةتل لنب اد

 علميا؟ مثبت النباتية االنسجة في الموت او االنتحار هل 
 لندل) كل ليا اتتت  ثععا ظتهر  لنباتاتد نا دمت لنتدل لو لونعحتر ظتهر  لا لنماتتد لن رلستل اش ر

 لنكت   لسعترلر  با ولنغرعProgram Cell Death   وامرا لينتهت لنا لنرلقتد لنكت بتل    لن دمت
 هيه  تل لنتد  اا  ستار  ة بتل وهبتكالنعكتثر  ب  لو لوصتهتل هفمل لنبظتم هيل ويبشط هتنبتد لنحي

 .لوا نح  هيه لونتد امرا نج هللا وساحتا لنظتهر 
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 كلل لنكت بتل ةتت  لي  دةدي  ظتهر  هي Apoptosis لوسعتتاا لو لن دمت لنعحتر لا كتت
 هيه  اا مااق ولحتتنت .ة ب بد ستار  اح  اق  لنظتهر  وهيه لنباتاتل و بلت لنتعم يه لن دمت
 ست د  دلي يل  هد لن)ز ي لونعحتر ممععر لنب  ل ولي لنعحترل، ونت  لنتعر ج لنتدل لنظتهر 

ا.فتتدل لجرىا ل تك  لنا لنب اد نستج وتعحتالت
الن)بي:

لنرغاداليالنح د اا-3لن بفااا-2لنظرواالن)ديداااا-1وق الن)بياتعدقفا ااا   ا دل لاهي:ا
ا ااالنثتترالياأعا رحاد.

ثتترالنميقالندلح اا عافاليا د  النبضجانلتاولنفعر النتح در ا  انضجالو اثتر الناالجراثتر اق ا
شلراونينتاازيليالن مدبداولنعكتنتياليا تاتدالن)بياولكلاكتن الوصبتااا)بااوو ا ر اا3-1اعاغا

وصدنلتالناا رحادالنرطبافت)باةبيالنثتتراجد العر اق  ر الياحتندالن بفالنيعااسقطاثتترها ب ا
ا.طريقداا1-2 القل ااكدا العكتنتفلت اولح   ا ر  اا)با النعي اندصبتا اهتنبساد ال ت ا رلل ا ي  اوا)با تدم

لن)بيا لتداليالنح د ا اااندةتداة   ا  النثتتراووق الن)بيا لجاويفضلالااا)باالنثتتراليا
النمتنتداتؤيعالنااكند اقسجا  النثتتراولمضتتاطريقدالن ات الوالنتستااوااةبيالن ثتتراوق النحرلر 

قافالنثتر ام)بالاااكدااهشولاصحتلالسحبالنثتتراتؤيعالنااقا النحزمالند ت تداناشترلخانفساا
اولنقافالن حتلاتعجاهفركالنثتر اأعات ورهتاحد انفسلتان فالوارب ايور .

ام  اطرق:ل تالندصد النااقتدالنش)ر ال عجاهااااا
ن وااولساد:اممعت ال لتالنتزلر)ا ااارةاتاالنحتلع  اوي ماالنتااقع  اوهياطريقدان ل تداووا ادا -1

النب  لا ا زلر دل الو انلت النقتتم اوومسعات  او وافد اوبا ةد ا )ل ه النلت ا اا ا دوه ا  تطر   
النتلر .

 دليا  عافداوكعالشوت اندلسادالنترقت ا لنععاتد(:وهياةاتر ا  احزلمالواقريبا باا  بد)ا  ا -2
  عافداواستااهويلاليالنتباقدالندسااال تاليالنتباقدالن)بدبتدالعستاالنفرون :اوهياةاتر ا
  احعلا ع  ا  بد)ا  احعلاساكيا فعد اتربطالح اطرفتااهحزلما ريضا  انستجانتفيا

ا النساكي النحعل اق  ري امحتط ارلس   اكلل اجشعتد اهقاضد ال بعلي الوجر النارا ال ت  ب اقدع
اولنعيا اليالنحاقد الن شعتد النقضاد الناتفياحد النظلراوي جت اولنحزلم لنعساقاحد اةي)النب اد

 تبعليا ب هتالناراالنحرا  النحزلم.
ا:طرق انزال التمر من راس النخلة

ام)ت اليالولاا  عافدا اتر االنعترا  ال ااالنب ادا ااالورعاو اااقتتشالواح رلااوبم هت ق 
لواابز النميوقالناالوسفلا  اقتدالنب اداندلساداحات اويقدماش  ا  السفلااويرسلالناالوسدلق.

لنب اداهتجيالنميوقاوةتملتاليالولااجتصدالوالنلتاابز اندلساداسد اكينتالسع    الوولالنح تثدا
انا)بيالمضتت.
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ا:اواقسجالناال رلعاةرثد تداوغ راةرثد تد.اامراض النخيلا
الواهوع ريداول روستداولوصتهدالنف روستداقا اداة لت.:الاريدااالمراض الجرثومية -أ

الصتنعلتاااالمراض الفطرية: -1 اش   اا عاف اولنعي النفاريتل ا   ا  يلت النب  ل الش)تر ا  ب
اهأجعداالوصبتااولنتبتطقاو بلت:

 مرض البيوض. -أ
 مرض الدبلوديا. -ب
 .مرض الخامج )خياس طلع النخيل( -ل
لوهتتداونق اشده اليا بتطقا عم ي ا  النمتنجاا:اممععراهيلالنترعاقا لامرض انحناء الرأس -2

اونجاممراانح الواالنمت لالنتسعب.
اسعاااااالمراض غير الجرثومية: -  اولنيع اطعتمي اغ ر اهتظلر اوثتترهت النب  ل الش)تر ااظلر ق 

الوش)تراهشولا ا اااهيه اولثرهت  ت لالجراغ رالنحشرللاولو رلعالواوهيالنمدل لالنع ةتد
فتعايرةتلالنحرلر الناا دلالنفست لالواةفتاالنسمفالوالنم لمالنحتصلاولحلالق ااسعبالن 

لوااشدهالنحتصلا.كينتانامبتصرالنغيل تدااأث را ااانتدالوش)تراولنحتصلاوكينتانعدلراهيها
الوحتتاا اهمض الي الو رلع اهيه ا.استا اولنحتصل النبتد ا اا الثره اولنكتتتل اهتنتدل    لنتدلي

اق اولنعي النفسا)تد الوجراهتو رلع اولنامض اولنسمف اكتن)ي) الن ضرع النت)تد) ا اا ااظلر  
ام  بالنثتتر:

اتعامدامرض الوجام -1 النحتصل اولنم لم النب اد الوح ديد انشت  الي اولن فتع النثتر الي :اضتاو 
اةفتااا ري)ياناسمفانحدالنقتد.

   مالنعظتماوح النميوقا ااارل النب اداو  ماادلتااحتالت.مرض شذوذ القمة في البرحي:  -2
:اكأناا قاد)اهسو  احتي اهسعبا  بالسا)يالياستقالنميقاتبعجا باامرض قطع العراجين -3

 لرلغتلالواكسراليالووةتدالنبتقادا تتاتؤيعالنااكسرها توتنتوتتتالثبتاانتدالنمرةدا.
:مشاااستهقاالوالناامح  اليالن)ري اولنسعباةر اليالونس)دالنغضداليامرض القطع الثلمي -4

 ليالاست تتا ب ااق مالنسمفداهتنبتداولنمتر.ن لمدانتدهتاويزي
النعتمامرض ذبول الثمار -5 انق ا راا بيالنق ماهأاالنيند ا تهدااكثراليالنعتدراقعلانض)لت :

اولنعقااتلا اولنعدق   النكتتد اح   ا   النتتا اكفتا  او  م النحتل اغزلر  النا اكنت اسعب ويمزى
يهالنضتهر اممعبااهمتاتدالن فاولنرعالنتبتجتداولصتهدالنمرلة  اهتحرلرا توتنتوتداونتقتو داه

 لنتبعظجاكتتتاوند تتاو د  لت.
  رعالنعشا ب. -6
  رعالسديليالنارا. -7

ا



47 

 

النحشرللالنعياا  بالنثتتر:
 حشرة الحميرة )دودوة التمر الصغرى( -1

التةجالن رقدالنثتتراليا رحادالن)ترعاولن د اولنرطباونكبااوالتةتااليا رحادالنعترا.امتلالن رقدا
صغ رلتاقرعاقت   النثتر الواقر النقت الواجدنااواعغيىا ااانبالنثتتراوكينتالنبدل الناريدالياثقاتتا

 رحادالن)ترعاويعحد انداالنثتر اليا رحادالن)ترعا  الوجضرالنغت قالناالوحترالنفتالاثجاا)فا
لنا ر او باقدالنثتر اواسقطاوهيلا تمستااهتنحشفاواتداالوصتهدالش اليالنتبتطقالنرطاداوجتصداليا

اشطالنمر .
الةزلااحشرة الدوباس -2 اااد النسمفاوبقتد اتعسعبا بلت اسوريد اافرتا تي  الوسجاونلت :ست  انليل

لنب اد.اقدمالنحشر اهت ع تصالنم تر النباتاتدا  الن دصاولن)ري اولنثتترا.افرتالوةزلاالنت تهدا
هألرلتا تي ايهستدااست  اهم اا ترهتا ااا تي ايهستدا  النثقد النعيااح ثلتاكتتالاانحشر ااقدما

لصتهدالوةزلاالنباتاتدانامضالنفاريتلاولااوح النحشر انعتضلتا ااالوةزلاالنباتاتدامسعبا دلا
هيهالوةزلااويسعباارلكجالنتتي الن هستداوا)ت النعرل ا ا لتالنااصمفانتدالنسمفاواحد اندناا

صتهداووةديالنتتي الن هستداهوتتتلاكع ر التنلتااس لا  الوجضرالناالناداالنت فراو ب الشع ليالو
واسقطا ااالش)ترالنفتكلداولنتحتص لالنتزرو دااحعلت تتاتؤيعالنااحمفلتاواافلتاواكداالنثتترا
ها ةدالنبتداويعأجرانض)لتاويب فضاح)تلتاواسدىاند  علتاكتتالاالوصتهدالنش ت  اة لتااسعبا

اناب  لاولن فتعالنعتة عاا الياصمفاش ت  النحشر  اهيه ااؤيعالناا دلاهمضالنب  ل.وادة  وق 
ةتت ا بتطقاترل دالنب  لاليالنمرلقاوب رةدا عفتواداواكداالش اليالنتبتطقالنقريادا  الونلرا

اولنب  لالنتعقت اوكينتالناستا  النتزرو داترل دان ةتدانامضالوندل)النباتاتد.
عتيالنااشعادا عشتنلدالوةبحدا،لةزلاالتلتاثتقادا تهدالنضررالنيعامح ثاالن وبت :لن وبت احشر ااب

ا تصداوحررهتاتعا  افتتتتاي:
اولنميوقا -1 اولن)ري  الن دص ا   النباتل انم تر  اولناتنغتل الطدلر( النحدريتل جتسد ل ع تص

اولنثتتراح  امسعباكنتاشحد اهيهالوةزلاالنباتاتداولصفرلرهت.
ا -2 النمساتداهغزلر  ا اتشرلتا ااالنسمفاللرلتالنحدريتلاولناتنغتلاناب و  ال تاحررلت لنعياتبعجا بلت

ولنثتتراح  ااغاقاثغدرالندرقداواقالا  ا تاتتلالنعبف اولنبعلالوااع)ت ا ا لتالواربداوكرللا
النعيااعركبا  ا دلياكربده  رلاتداسوريدانبسادا النمساتد الاالنب و  -ا90لواربداولنغاتراكتت

ا لحتتعا%ا1.8ا-0.2وا95% انتتعروة بتد الووكس بتلاا دلي النا الحتلد اول   لل ل  بتد
ولونزيتتل(ااعستقطا ااالش)ترالنحتضتتلالنتزرو دااح النب  لاواسعبالياظلدرالاريتلا

  ااالوورلق.اSooty moldلنمف النس ت يا
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اهح  ا -3 النتبتطق اهيه ا دل اولن دص النسمف انستج ا اا انع دحلت النحشر  اندح  انعت)د تبشت
ا50يرااطاكنتاهم يالنعتضالنيعااضمدالونثااولنيعاتعرلو ان  ااظلراهقمتتانبتدا سدي ا  عداوا

 نتضداوحسبايرةدالنحرلر .ا60ا–
 ب  تااكداالصتهتلالنب  لاش ت  اليا دسجا م  اليا بتطقاترل دالنب  لا  لالنتبتطقالنعيا -4

 اعت زانرطدبدا تنتد.
النتبتطقالنعيااعت زانرطدبداعنكبوت الغبارا-3 :ممععرا  الولتلالنعياابعشراليا بتطقاترل دالنب  لا يل

النغاترا ايقتقدا اااسالالنثتر اليا رحاعيالن)ترعاولن د اوق اممتجالنميوقال عرلكج  تنتد.تبسجاج دطتت
اج وش اللي النمبكعدل اهيل ا   النبتا)د الوحرلر ال ت ا غعرلت اندنتت اويما لت الن  د  اشاود ول ع تصاا اا

اندسعلدكا اطعتعتداواكدااغ راصتنحد اووابتداه در  ا غعر  الع الا ع ااد النثتر  اجد اقشر  لنم تر 
النتعأجر ا الوصبتا الي التاد  الولجر النا ااتع  اوق  اول  ااتدت اشلرع الي اا ري)تتت الوصتهد لناشرع.واشع 

اهتن النعرلنتد.ويقتوم اناارق النت)تور النب  ل ا اا الوصتهد ا تم النبضج.واشع  الي اهتنكعري  اناميوق عمف ر
اوحزيرلاا تهرالنكعري (.

ا:االمراض الفطرية
النربت ا -1 اهظلدرالناا ا  الهت الوورلقاليالولجرالنشعتااوب لمد اتع ل  رعالن ت جا جتت اطا النب  ل(:

لوااوي مبالنعت  زان  الناا النت ت اولنساتجاليان لمدالوصتهداويظلراهم العر ا  الوصتهداهقمتتاسترلا
حترلااواكدااليال ااالناا اتلتةجالنفارالوتهتراولنشتتري.اوق اوابشقالناامدالياحتندالوصتهدالنش ت  ا
ح  اا)فاوهيا قفادال تالكلالنشق التناامظلرا بلتاندرللاسترلاالنادااسر تاا تا)فاواسللالنم وىا

الن)دا النرطدبد النساتتد.واست   النتبتطق النا الوصتهد ا بتطق ا   النترعاطعتعتتت النعشتر ا اا النمتنتد يد
النب  لا الا اووة  اولونثديد النيكريد الوتهتر الصتهد النا ا تتتؤيع النربت  ان لمد الي الو اتر اسقد  وكينت
الناا ا اهقا  اويوتلل النز   ا رور ا   النساتج النب  ل النا اتبقاا اح   اسبديتت الوصتهد افتا ااسعتر لنت ت 

اعدلر .لنت ت اوحرقااولسع  لمالنتع  للالنفاريدالنت
 رعالنع دع:ممععرا  الش الو رلعالعكتتاهتش)ترالنب  لاليالنتغر النمربياويع لاهتنظلدرا اااسمفدا -2

اثجاابعشرالنم وىاليالنسمفا او دالت اويؤيعالنااةفتللت ح تثداليا باقدالنقاباوي  باةتت الةزلاهت
جالنكت  السفلالن فالنت)تورالوالنتقتنلاح  اتعجا دلاصفالواصف  ا  النسمفاويع لالنسمفالنق م

النقتدا ااتدل اولج رلت الن) ت  النسمف انتد اتعدقف اثج ااتت تت امشتاا احعا اطعتعتد اه در  اهتن)فتا لنت ت 
ا ا   النب اد ا دل احعا الوصتهد اظلدر ان لمد ا   النترع امسعغرق اوق  النب اد اثج اا6لنبت تد ا2ا–لشلر

ا ا   اناتاتل اوصد  او ب  ا قتو د الصبتا الم)تي اهد الندح   اقتندااسبد.ولنمدج الاات) اطريق لن ترجا  
 لنح)رالنزرل ياوهبتنتالصبتااقا اداة لتا قتو داناترعا ثلالن سعتوع.

 رعالن ناديمت:اممععرا  الو رلعالنتضر اة لتاهتنفست لالكامسعباهدكال  لياكع ر ا بلتاسبديتتاواظلرا -3
ثجاقابالنفس ادالوا دلالوصتهتلالياقدل  النسمفاه)ري النفست لاو  ال رلحااةفتاالنسمفالن ترةيا
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اثجا انا فر  ا ت اد استرلا اجاد  الو ا روق النسمف ا اا ااظلر الك الن ترةي اثج النقاب الي لنسمف
النتع  للا اولسع  لم ا ت د اه در  الن   د اح   ا   اهتنفس ل النمبتمد اتباغي النترع اهيل لن)فتا.ونتقتو د

الندت د.ا
 

 

 

 

 

 اهمية التمييز الخضري:
ا اجضريتت الن بف اات ز ا تاتد الن عر الا ا اا اامعت  انل اكتفتتت الهعتت تت اوا)  النعي النلت د النمتاتتل   

لنش  تداولنعيا ملتام بالنعت  زالكلاكتن الس اداواالنعمت لامودااغتناتتا  الش)ترا ثتر اكتتالاا
ا بع)دالنعتدرانعمرييا الناشرعاولريا اتاام)بالم)تيا فتاتلاسلاداو اتتدامتو الاامسعم  انلت لن ات

اويتو النرلتالهتتدالنعت  زالن ضرعاندصبتاا  اجد النبقت الواتد:الوصبتا
الوصبتااا-1 اهمض ا   النعشتها انعت)د الصبتلتت امااقا ا لت اولنعي النعيريد النسدول ا   النم ت  هبتنت

وهيا شعقدا  اكاتع  االعاند)ا بزر)احقاتتتا ح يالن فتلااالنع)تريدالوانم ماليرلكا مبااكاتداصبف
اا عافا  اويرغبالنتزا ا  النعيورالنعيااماياثتترلت الليالنبتا)د النعيريد النسدند ا.ل ت لر دااليانشره

 صفتلالنباتلالوم.ااااااااااااا

 

الن)   اا-2 الوصبتا الست ل ان ر  ا   اوجتصد اكع ر اهشول ا وافد اهي اناب  ل اهسعتا النشتا ا تاتد لا
لنفست لاهت ات لجاناتاتلا شتنلدانكبلتاكتنعرحياوق اتعجالسعغد احتةدا بع)يالنعتدرانم يا م  ا  ا

انع) ا  النعير .
ادس اهمضالناتحث  اليان  لالنعتراليالسع  لمااقبتتلالنا تدالندرلثتدااا  ااق ماطرقاوأةلز اا-3

ل لالألحتتعالنبدويداو مرلدااعته ا م  اليالنعرك بالندرلثيانامضالصبتاان  لالنعتراونك اااتا
س علتاويرةداامق  هتاولنترحادالنعيام)بالاااسع  مال لتاو  اكلالنعق ماليا  ىاحستالنعقبتتلاا عاف

النفست لاهتقتداو تتل النتسةدندااحت ري اح  ا اا ا شعرول اتلن اح ر  التت النعقبتتلالنح ديد ليالسع  لم
ا  ا النعأك  انزيتي  النعيامتو السع  ل لت اولنغ را )ل   اترغعداالياهمضالنتفتاتلالنسلاد اةتتمتت هدوا

 قالن بفااص 

ومتو الو عتتيا اااشرلااأش)تران  لااتراهتنغداوصا ا ناا رحادالإلثتترالنعياق اامايا زي لتاا-4
اهمتاتدانقلا النقتتم النعيامتوبلت النل  رونتوتد النتم للالنض تد ااق م ا  اص قالن بفالرغج   النعأك 

ن اااتا تاتتلا وافداو )ل  او مق  الألش)ترالنكع ر انغرعالإلنعتجالنع)ترعالوالنزرل دالنع)ت اتدالتتتل
 كتتالاالن اتا تتل اولريلتا ب ا حتونداات  زالن بفا  اجد اندااوح)جاوشولاوطمجالنثتتر.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

السع  ا-5 الي الناتحث   اهمض النس عدندةتدادس  الندست ل ا  ياالم ااق تر ا   اوكنت الألصبتا نعت ز
هم السع دصلتاونك اام اهيهالناريقدا مق  اواحعتجاندق اطديلاااونظتمالنتتي الندرلثتدا دسد تللنكروا
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وي مباااعتقلتانم ياكع را  النفست لالنعيانرغباهتنعأك ا  ا   لقتداصبفلتاندماو  اأ ثاداوست لا
اطرا ا   القط الن) بي النعرك ب ا   اةزا ا اا اهتنعمرا ااقدم النعقبتتل اهيه اوكل الن)زيةتد يقالنتماتتل

وبتنعتنيام مبالنعمراا ااالوجعدلتلالناستاداكتتا االنعكافدااائاأواوس ادالوسعكشتا تمستااهتناتي
  تنتدا  اجد السع  لمااقبتدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 االنعت زالنتعا ا حاتتتالياهمضالنتبتطقانألصبتاالنتبعشر احسباصفتلالنثتتراومتو الااتعجاا-6
ا ثلا الوجد  ا رحاد الي الن ترةي اندنلت احسب است   الألصبتا افامض اأجرى ا بتطق ا اا امتتتا
ااجالسع  لماشولاوح)جالنثتتراكدس اداناعمراا اااهمضالألصبتاا لن ضرلوعاولألشقراولألحتراكتت

لاجتتر اوأصته النمرو اأ تاحسباندةتاالنثتتراو تمتيانض)لتالق است  اهتنتتممداولنحاد اوسورعا ث
اوبغ ليا اه رلوع ا ثل ا كثترهت ا بتطق احسب اأو الكعشتللت احسب اأو النب اد الي اهترت  اصفتل احسب أو

 وحدوع.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

لنتد لالنتظلريدانب ادالنعتراهح  امسعات النعمت لا ملتا  اا تتاسعقاتعضلاأهتتدالنرةد)الناا-7
اكتااااتاش)ر انرحياأواته عا نااأجرها ا كل جد اهمضالن عر ا يرلكا د لاظتهريدا م بدانتقررا ت
وهيلاممعت ا اتاا رلاالنب  لاهم اسبدللالن عر الناديادالنعياق ااعم ىالنرب اقراا تتاتؤي ا ااهبتنتا

 اااااااتتاأوا   ا فتاتلالياهيهالنش)ر امسعات الاامقرراهم هتالن ع را  ىاص قالن بف.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشودتاأوا فعتح

 الوضع الحالي لطرق التمييز الخضري: 
الن)ي)ا:ا-1
انرحيا90-ا70ا-ل

احدوعاا70-ا50ا– ا
اجضرلوعاا50-ا40ا-ج
ا غعر–يلك اا–داا د لالن بفالنتظلرعا:الناا-2

 لنبتدا سعقتتتتالنزه عالواكوالنحبتااهستطا ثلاحدوعاأواكع را بحبيا ثلالنعرحيااااااااا

اطد النسمفا:ا  انلتمدالن دصدالنارفتدالناالصغراشدكد:
ا عدسطالناد ا335ق  راحدوعا ا، ا النمرلنيا،اطديلالكعرا  اا427ا–ا335سج سجا ثلا427سج

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحتتني.ااااااااااااااااااااا

قدل  النسمفا لنكربد(:الياندنلتاوغاظلتاو رحلتالق ااكداا حتر اجفتفدااكثرالوااقلاحسبالن بفا
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكتتالاالنسالالنظلرعانا)زاالنظتهرا  اقت   النسمفداولنتقتنلانألرعام عافان  الألصبتا.اااااااااااااااااااااااا

لناتي:النيعام رجا  ان  اقدل  النسمفاق اموداا اااشولاحزلما عتتستاغ را فكتالواهشولاغ را
  عرلهطاحسبالن بف.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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صبتاالق اموداا ح هتتالواحتقتتالواق امودااشاااكتتام عافاشولالنقات)النمرحياناكر اكث رلتان  الو
ا ا   ا رحا اتلي الكل النمريض النكر  الا ال ععر اوق  ا ح هد اوحدللا انتضدع اشاا الو سجاا25يل رع

 سجا ثلالنحدوع.اااا25سجاوح قا تمقلا  اا25-ا15ولنتعدسادان  ا

لوعاولنحدوعاشدكااليالن ضراا20صبف اهمضالوصبتاا ااالست ا  يالوشدلكاللياقا لالقلا  ا
 شدكااليالنزه ع.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا30شدكدا ثلالنستتر،اكث را تتليا  اا30-ا20،او عدسطان  ا

اكتن ا ا كل كينتالتاالناد النيعااشغااالألشدلكا ااالنسمفدام عافالق ااكداا باقدالألشدلكاق  ر 
  اطد النسمفا ثلالنحدوع،اا%ا25-ا15  اطد النسمفدا ثلالنزه عا،الوا عدساداا%15اشغلا

   اطد النسمفدا ثلالن ترع.ااااااااااااااااا%25لواطديادااشغلاأكثرا  ا

 لرأس النخلة : مالمظهر العا
النع ةتدا.ق امح  اجاتالحتتنتتانعت)دانعأث رانتدالنب اداهتنمتاتتلالنزرلةتدالنت عافداولنظرواا

الجعدلتلالن دصاوأوحت اان  الألصبتا:
لسع    الوجعدلتلاليالنتد لالنتظلريدانا دصا ثلاطدنااو رحااوصدنعااوادتيمااولنزلويدالنعيا

 م بملتالن دصا  الن)ري انعت  زالألصبتاالنت عافدانب  لالنعتر.اااااااااااا

اسجا ثلالنسورعاولنعرحي.ا60لن دصاق  را كلاقلا  ا
اسجاا75-ا60لن دصا عدسطا كلاكتاا
اسج.ا75لن دصاطديلا تتليا  ا

ا اج.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا44 اجا، ريضتتا كلاتليا  اا44-ا38 اجا،ا عدسطان  اا38 رعالن دصاحتقتتا كلاقلا  ا
اه تنقر ا  ا باقدالألشدلكاولحتتنتتامودااليا ع فالنسمفداأ تا مظجالألصبتااتدة اأطد اجدصلت

  انتحتدايرةدالن دهدالع عافان  الألصبتااونت ا  النسللالسع  ل لتاألنلتااعاابايرةدا تنتدا
ا  الن عر .اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

هداوح الن دصا ااالن)ري الت انتحتدالنم يان) الااا  الهجالن فتلالنعيامتو السع  ل لتاحقاتتتا
جروجالن دصاموداالريمتتالواليا )تد داثبت تدالواثدثتداويب راوةديا )تد تلاربتةتدالواجتتستدا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تتام بالو عتتيا ا لتانعح ت السجالن بفاونك انظتماادتي الن دصامتو الوسعمتنااهااهتنعت  ز.ااااااااااااااااااااااااااااا
فدالتسع  ما  االاتلويدالهعجالناتحثدااهتوجعدلتلالنتدةدي ان  الألصبتااليالن)زاالنارليا  النسم

اااااااااااااااااااااااااناعمع را  ا ق لرالنزلويدان  الن دصالن لجايالنتعقتنلاوشااالنتعقتنلا ااالن)ري .ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالندليعا
اأ تالنزلويدالنتمتكسدانلتالعستااهتنزلويدالنظلريداا

لنعيااق ا اااهم اق ماولح اولنعيامشوالتالن دصاليالنبلتمدالنارفتداناسمفداوكينتاتلويدالنفرلجالنقتداا
لتثدتااوهيالنزلويدالنبتشةدان  ا سعدىاساحيالنب لانا دصالنتعقتنلالياأح قانقت النفرلةلتايلجاتتتا

اتلويدالندليعالياأصبتاالن دصااكدااصغ ر انسعتتتان بتتاليالن ضرلوعاولسمد.
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النب اداإمكانية تطبيق البحوث: النرأ  اليالن)ي)اأو اسدلا اكلالوجعدلتلان  الألصبتاالنع)تريد رغج
 لاأواو دلصفتلالنسمفالتناا  الن مبالوسعفتي ا  انعت جاااتالناحد النعياأجيلاليال عاترهتالنتد

لن فتلالنعقا  مدانعمرييالألصبتاااح النظرواالنحقاتدالأطدل النسمفاوقد انتدالن)ي)او دلصفتلا
لنكربداق اا عافاحسبايرةدالوهعتتماهإةرلاالنمتاتتلالنزرلةتداو بلتالنرعاولنعست  او حتطالن)ي)اق ا

ا اا النعيااؤثراساعتت النماشاولنتادحد النع ةياجتصد النكربده  رلايااتعأثراهمدل لالإلةلتي النغيلا كتتد
النعياابع)االألورلقانينتالن)ي).ااااااااااااااااااااااا

 


