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قال تعالى :

يها ِم ْن ُك ِّل َ
ون)
(وَالأْ َر ْ َ
اس َي وَأَن ْ َب ْتنَا ِف َ
ض َم َددْن َا َها وَأَلْ َق ْينَا ِف َ
يها رَوَ ِ
ش ْي ٍء َم ْوزُ ٍ

تنتشر

احلجر15-

زراعة نخلة التمر في القارات اخلمس وجناح أو فشل زراعتها في أي منطقة حتدده مجموعة من العوامل
الطبيعة التي ال يستطيع اإلنسان التحكم فيها إال في حدود ضيقة جدا ً وسنقوم باستعراض التأثيرات
اإليجابية والسلبية لهذه العوامل على زراعة وانتاج نخلة التمر على النحو التالي.

الفصل األول :
 .1دوائر أو خطوط العرض أو مدى البعد
عن خط االستواء Latitudes
 .2االرتفاع أو االنخفاض عن مستوى
البحر Altitudes
الفصل الثاني :
 .3عوامل املناخ Climatic Factors
احلرارة  -الرطوبة  -الرياح  -الضوء
الفصل الثالث :
قدرة نخلة التمر على حتمل االجهاد
Tolerance of date to Stress

مــــدي

مالئمة منطقة معينة لزراعة نخلة التمر جتاريا قد يتوقف على عامل أو أكثر من العوامل السابقة مع
افتراض توفر االحتياجات األخرى مثل التربة املالئمة ومياة الري وغيرها..
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العوامل الطبيعية احملددة لزراعة نخلة التمر في العالم
الفصـل األول

تـأثيــر البـعـد عن خـط االسـتواء
عـلى زراعة وإنتـاج نخلة التمر

خطوط العرض Latitudes
يقدر البعد عن خط االستواء بعدد دوائر العرض ويشار إليها أحيانا بخطوط العرض وتُعرف دوائر العرض بأنها عبارة
عن خطوط وهمية متوازية ممتدة من الشرق إلى الغرب يُشكل كل منها دائرة كاملة تتقاطع مع خطوط الطول
 Longitudesبزوايا قائمة ( شكل  )1وأكبر دائرة عرض هي خط االستواء (،)14
مجموع خطوط العرض  180خط مقسمه كما يلي :
 90درجة شمال خط األستواء يرمز لها بالرمز ( )Nتزداد في قيمتها كلما زاد البعد عن خط االستواء في
اجتاه الشمال.
 90درجة جنوب خط االستواء ويرمز لها بالرمز ( )Sتزداد في قيمتها كلما زاد البعد عن خط االستواء في
اجتاه اجلنوب.
وميثل خط االستواء الدرجة صفر وتقدر املسافة بني الدرجة واألخرى بحوالي  111.3كم.
تُقسم كل درجة من درجات العرض إلى  60دقيقة وكل دقيقة تقسم  60ثانية فاذا قلنا أن مكة املكرمة
o
o
تقع عند خط عرض 21 26/ 16 //شمال ( )Nفهذا يعني  21درجة و 26 /دقيقة و 16//ثانية شمال خط
االستواء.
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خطوط الطول

Longitudes

عبارة عن أنصاف دوائر وهمية حتيط بالكرة األرضية يبلغ عددها  360خط طول كل منها ميثل
درجة وكل درجة من خطوط الطول مقسمة الى  60دقيقة وكل دقيقة ُمقسمة الى  60ثاتية
( شكل .) 1
خط أو مدار جرينتش  (Prime MeridIan) Greenwichهو خط طول يقع في منتصف الكرة األرضية
بالضبط وتساوي درجته صفر ويقع على ميينه (شرقاَ)  180خط ويرمز له بالرمز ( )Eوعلى يساره (غرباَ) 180
خط ويرمز له بالرمز ( )Wتزداد قيمة الدرجة كلما زاد البعد شرق أو غرب خط أو مدار جرينتش (.)14
خطوط الطول ليس لها تأثير مباشر على زراعة وإنتاج نخلة التمر وامنا يستفاد منها في التحديد الدقيق
ملناطق زراعة نخلة التمر باالشتراك مع خطوط العرض .
توجد ثالث خطوط عرض هامة لها عالقة مباشرة أوغير مباشرة على زراعة وإنتاج نخلة التمر :
مدار السرطان Tropic of Cancer
ويعرف أيضا باملدار الشمالي أحد اخلمس دوائر عرض الرئيسية التي تظهر في خريطة االرض ويقع عند
o
خط عرض  23 26/ 16 //شماال ً وهو أقصى حد تصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكره الشمالي
ويحدث هذا التعامد في  21يونيو من كل عام .ويعرف باالنقالب الشمسي الصيفي لنصف الكرة الشمالي
(شكل . ) 1
مير مدار السرطان خالل العديد من الدول العربية التي تشتهر بزاعة نخلة التمر منها  :عمان  ،اإلمارات ،
السعودية  ،مصر  ،اجلزائر  ،ليبيا  ،موريتانيا كما مير خالل املكسيك والواليات املتحدة والصني وغيرها (.)14
مدار اجلدي Tropic of Capricorn
ويعرف أيضا باملدار اجلنوبي أحد اخلمس دوائر عرض الرئيسية التي تظهر في خريطة األرض ويقع عند خط
o
عرض  23 26/ 16 //جنوبا وهو أقصى حد تصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكره اجلنوبي ويحدث
هذا التعامد قي  21ديسمبر من كل عام .ويعرف باالنقالب الشمسي الصيفي لنصف الكرة اجلنوبي
(شكل .) 1
مير مدار اجلدي خالل بعض الدول التي توجد بها مناطق محدودة لزرعة نخلة التمر مثل أستراليا  ،ناميبيا
 ،جنوب أفريقيا  ،األرجنتني  ،تشيلي  ،البرازيل وغيرها (.)14
خط االستواء Equator
هو خط وهمي يلتف حول كوكب األرض أفقيا ً في منتصف املسافة بني قطبيه  ،يقسم خط األستواء
األرض إلى قسمني نصف كره شمالي  Northern Hemisphereونصف كره جنوبي Southern Hemisphere
 ،يقع خط االستواء عند دائرة عرض صفر  Zero Degreeويصل طوله محيط األرض عند خط األستواء إلى
 40070كم تقريبا (شكل ،)1
يعتبر خط االستواء مبثابة مرجع ملعرفة أغلب املناخات في العالم وقرب خط االستواء ال يوجد فارق كبير
بني مناخ الفصول األربعة مع أرتفاع درجات احلرارة على مدار العام (صيف دائم) (، )14
في معظم املناطق االستوائية التي ال ترتفع كثيرا ً فوق مستوى البحر تسقط األمطار بكثافة لفترات
طويلة وهو من أهم املعيقات النتشار زراعة نخلة التمر بالرغم من توفر االحتياجات احلرارية (جدول .)11
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فما يلي خطوط العرض وخطوط الطول واالرتفاع عن مستوى سطح البحر للمناطق الهامة أو املميزة لزراعة
نخلة التمر في القارات اخلمس وفي كل من نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة اجلنوبي.
أوالً :نصف الكرة الشمالي :
ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) (1ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺑﻠﺩ  /ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ

ﺧﻁ ﻋﺭﺽ
ﺩﻗﻳﻘﺔ ﺩﺭﺟﺔ

)(N

ﺧﻁ ﺍﻟﻁﻭﻝ
ﺩﻗﻳﻘﺔ ﺩﺭﺟﺔ

ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﺗﺭ

ﺍﻟﺑﻠﺩ  /ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ

ﺧﻁ ﻋﺭﺽ
ﺩﻗﻳﻘﺔ ﺩﺭﺟﺔ

)(N

ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ
ﺃﺭﻳﺤﺎ

31.01

35.27 E

-260

ﻃﺒﺮﻳﺎ

32.48

35.32 E

-50

ﺇﻡ ﺍﻟﺮﺷﺮﺍﺵ)ﺇﻳﻼﺕ(

29.33

34.57 E

13

ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ

24.55

46.43 E

630

ﺑﺮﻳﺪﺓ

26.18

43.46 E

646

ﺍﻟﻬﻔﻮﻑ

25.17

49.29 E

178

ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ

ﺧﻁ ﺍﻟﻁﻭﻝ
ﺩﻗﻳﻘﺔ ﺩﺭﺟﺔ

ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﺗﺭ

ﻋﻄﺒﺮﺓ

17.42

33.58 E

345

ﺩﻧﻘﻠﺔ

19.10

30.29 E

227

ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ

32.40

13.09 E

81

ﺳﺒﻬﺎ

27.01

14.27 E

440

ﻟﻳﺑﻳﺎ

ﺗﻭﻧﺱ
ﺗﻮﺯﺭ

33.55

8.10 E

45

ﻓﻘﺼﺔ

34.25

8.49 E

313

ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ

30.34

47.47 E

2

ﺑﻐﺪﺍﺩ

33.14

44.14 E

34

ﺑﺴﻜﺮﻩ

34.48

5.44 E

86

ﻛﺮﺑﻼء

32.37

44.01 E

28

ﺗﻤﺎﺛﺮﺍﺳﺖ

22.47

5.31 E

1400

ﺍﻟﻌﻴﻦ

24.20

ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ

24.26

ﺻﺤﺎﺭ

24.22

ﻧﺰﻭﻱ

22.55

ﺳﻴﺌﻮﻥ

15.58

ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ

14.45

ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
55.44 E

292

ﺍﺭﻓﻮﺩ

31.43

54.39 E

27

ﻭﺭﺍﺯﺍﺯﺍﺕ

30.56

ﻋ ُ ﻣــــﺎﻥ

4.23 W

813

6.54 W

1132

ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ
56.38 E

4

ﺃﺗﺎﺭ

20.31

57.32 E

779

ﻧﻌﻤﺔ

16.36

ﺍﻟﻳﻣﻥ

13.04 W

224

7.16 W

268

ﺗﺷﺎﺩ
48.47 E

701

42.59 E

7

ﻣﺎﺭﻭ

14.01

ﻓﺎﻳﺎ ﻻﺭﺟﻮ

17.50

ﺳﻭﺭﻳﺎ

15.19 W

355

19.08 W

235

ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

ﺗﺪﻣﺮ

34.34

38.18 E

404

ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺭ

35.19

40.09 E

211

ﺍﻷﻫﻮﺍﺯ

31.20

48.40 E

21

ﺷﻴﺰﺍﺭ

29.33

46.17 E

1490

ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ

27.13

56.22 E

10

ﺑﺎﻧﻮ

33.00

ﺗﻮﺭﺑﺎﺕ

25.59

ﺇﻳﺭﺍﻥ

ﺇﻟﺸﻲ

8.59 W

38.52

6

ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻭﺍﺩﻱ ﻛــﻮﺟـﻠﻼ

33.37

116.01 W

-34

ﺍﺭﻳﺰﻭﻧﺎ /ﻓﻴﻨﻜﺲ

33.26

112.01 W

338

ﺍﻟﻣﻛﺳﻳﻙ
ﺳﺎﻥ ﺍﺟﻨﻮﺳﻴﺎ

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ

113.24 W

28.44

113

ﺍﻟﻛﻣﻳﺭﻭﻥ
70.0 E

385

ﺭﻱ ﺑﻮﺑﺎ

8.40

63.0 E

155

ﻣﺎﺭﻭﺍ

10.27

ﻣﺻﺭ

14.11 E

223

14.50 E

423

ﺍﻟﺳﻧﻐﺎﻝ

ﺃﺳﻮﺍﻥ

23.58

32.47 E

193

ﻭﺍﺣﺔ ﺳﻴﻮﻩ

29.12

25.29 E

-15

ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ

30.57

31.25 E

3

ﺑﺎﻛﻞ

12.27 W

14.54

43

ﺍﻟﻧﻳﺟﺭ
ﺯﻧﺩﺭ

13.45

8.59 E

452
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ثانيأ  :نصف الكرة اجلنوبي
ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) (2ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ

ﺧﻁ ﻋﺭﺽ
ﺩﻗﻳﻘﺔ ﺩﺭﺟﺔ

)(N

ﺧﻁ ﺍﻟﻁﻭﻝ
ﺩﻗﻳﻘﺔ ﺩﺭﺟﺔ

ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﺗﺭ

38.13 W

233

37.05 W

223

ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ

ﺍﻟﺑﺭﺍﺯﻳﻝ
Sao Goncalo

6.45

Arco Verde

8.25
ﺍﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ

Alice Spring

23.44

133.53 E

540

Finke P.O.

25.53

134.57 E

267

Gasgcune

25.05

115.21 E

177

ﺧﻁ ﻋﺭﺽ
ﺩﻗﻳﻘﺔ ﺩﺭﺟﺔ

)(N

ﺍﻷﺭﺟﻧﺗﻳﻥ
Cruze de eje

30.44

64.48 W

449

Patuoia

30.30

66.52 W

418

ﺗﺷﻳﻠﻲ
Arica

18.32

70.20W

250

Pica

20.30

69.19 W

1180

ﻧﺎﻣﻳﺑﻳﺎ

ﺟﻧﻭﺏ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
Goodhouse

28.54

Kakamas

28.48

ﺧﻁ ﺍﻟﻁﻭﻝ
ﺩﻗﻳﻘﺔ ﺩﺭﺟﺔ

ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﺗﺭ

18.25 E

252

Mariental

24.38

17.53 E

1090

20.39 E

664

Keetmanshop

26.32

18.7 E

1064

ﺑﻳﺭﻭ

ﺗﻧﺯﺍﻧﻳﺎ

Chiclayo

6.45

79.50 W

33

Pisco

13.45

76.17 W

7

Tabora

5.05

32.50 E

1180

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ )ﺟﺪﻭﻝ  : ( 2 ، 1ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ )(8

كيف تؤثر خطوط العرض على جناح أو فشل زراعة نخلة التمر ؟
تنخفض درجة احلرارة بصفة عامة كلما ابتعدنا عن خط االستواء ويكون هذا االنخفاض واضح وتدريجي في
املناطق املستوية أو الشبه مستوية ويعتبر وادي النيل أفضل مثال لذلك فنخلة التمر تزرع على ضفافه ابتداء من
اخلرطوم في السودان وحتى ابتداء نهاية دلتا نهر النيل في مصر .يصل طول هذه املسافة حوالي  2946كم(1410
كم داخل السودان  1536 +كم داخل مصر) أي ما يعادل  17خط عرض تقريبا ً شكل ()2
فيما يلي بعض عوامل املناخ عند خطوط عرض
معينة لبعض مناطق زراعة نخلة التمر في
السودان ومصر (: )39 ، 28
/
o
 - 1منطقة اخلرطوم  :تقع عند خط عرض 15 .35
شماال ً متوسط احلرارة السنوي  30م oومجموع
الوحدات احلرارية  4216وحدة مئوية فوق  18مo
واملتوسط السنوي للرطوبة النسبية ، % 28األمطار
تقدر بحوالي  162ملم سنويا.
/
 -2منطقة دنقلة  :تقع عند خط عرض 19o.10
شماال ً متوسط احلرارة السنوي  27م oومجموع
الوحدات احلرارية  3415وحدة مئوية فوق  18م
 oواملتوسط السنوي للرطوبة النسبية  % 25اما
األمطار فهي شبة معدومه (  12ملم سنويا ).
شكل ( )2متتد زراعة نخلة التمر على ضفاف النيل من اخلرطوم
في السودان و حتى نهاية دلتا نهر النيل في مصر
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/
 -3منطقة وادي حلفا  :تقع عند خط عرض  21o.29متوسط احلرارة السنوي  25م oو مجموع الوحدات احلرارية
 2721وحدة مئوية فوق  18م o.واملتوسط السنوي للرطوبة النسبية  %29أما األمطار فهي شبة معدومة.
/
 -4منطقة األقصر  :تقع عند خط عرض  25o.29شماال ً متوسط احلرارة السنوي  25م oو مجموع الوحدات احلرارية
 2609وحدة مئوية فوق  18م oواملتوسط السنوي للرطوبة النسبية  % 40أما األمطار فهي شبة معدومة.

/
 -5منطقة القاهرة  :تقع عند خط عرض  30o.08شماال ً متوسط احلرارة السنوي  21.8م oو مجموع الوحدات
احلرارية  1695وحدة مئوية فوق  18م oواملتوسط السنوي للرطوبة النسبية  % 56أما األمطار فتقدر بحوالي 50
ملم سنويا.
/
o
o
 -6منطقة املنصورة  :تقع عند خط عرض  30 .57شماال ً متوسط احلرارة السنوي  20م و مجموع الوحدات
احلرارية  1348وحدة مئوية فوق  18م oواملتوسط السنوي للرطوبة النسبية  % 75أما األمطار فتقدر بحوالي 50
ملم سنويا.
/
o
-7منطقة اإلسكندرية :تقع عند خط عرض  31 .12شماال و متوسط احلرارة السنوي 20م oومجوع الوحدات
احلرارية  1161وحدة مئوية فوق 18م oواملتوسط السنوي للرطوبة النسبية  % 68أما األمطار فتقدر بحوالي 195
ملم سنويا.

من البيانات السابقة ومن (شكل  )3يالحظ ما يلي :
 -1التباين الكبير في مؤشرات املناخ عند خطوط العرض التي تقع بني اخلرطوم واالسكندرية ( حوالي  16خط
عرض ) كما هو واضح من االرقام التالية :
• الوحدات احلرارية فوق 18م oتتراوح من  1161إلى .4216
• املتوسط السنوي للحرارة من 20م oإلى 30م.
• املتوسط السنوي للرطوبة النسبية يتراوح من  25%إلى 70%
• املتوسط السنوي لالمطار يتراوح من  1ملم إلى  195ملم.
 -2بالرغم من هذا التباين فان املزارع التجارية لنخلة التمر تنتشر على صفاف النيل من اخلرطوم وحتى الدلتا مما
يؤكد قدرة نخلة التمر على التكيف والنجاح حتت ظروف بيئية متعددة.
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 -3هذا التباين في مؤشرات املناخ يوثر بطريقة مباشرة على نوعية وجودة الثمار حيث تكون الثمار اجلافة شديدة
الصالبة في شمال السودان وجنوب مصر (شكل  )4بنما تكون الثمار لينة أو جتمع في مرحلة الرطب (شكل )5
أو اخلالل (شكل  ) 6وال تصل مرحلة الثمر في املناطق الساحلية ملصر.

(شكل  )4صنف بنتمودا من األصناف
اجلافة تنتشر زارعتة جنوب مصر
وشمال السودان

(شكل  )5صنف حياني من األصناف
التي تستهلك في مرحلة الرطب
تنتشر زراعتة في الدلتا  -مصر

(شكل  )6صنف زغلول من األصناف
التي تسهتلك في مرحلة اخلالل تنتشر
زراعتة في الدلتا  -مصر

حدود زراعة نخلة التمر حسب خطوط العرض في نصفي الكرة الشمالي واجلنوبي

تنتشر زراعة نخلة التمر في نصف الكره الشمالي بني خطي عرض  10oشماال ً و  35oشماال ً وفي بعض املناطق
قد تتجاوز هذه اخلطوط شماأل أو جنوبا ً ولكن الزراعات التجارية الكثيفة تقع بني عرض  16oشماال ً و  27oشماال ً
وهو ما يعرف بحزام نخلة التمر  Date palm beltالذي يقع معظمه في الوطن العربي أما في نصف الكره
اجلنوبي تزرع نخلة التمر بني خطي  5.0oعند تابورا  Taboraفي تنزانيا وخط عرض  33o.51/عند بترابور Petra Bore
في أستراليا كما هو موضح في جداول ( ) 4 ، 3
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* مصادر جدولي ) 41 ، 39 ، 31 ، 21 ، 11 ، 10 ( 4 ، 3
ويجب مالحظة أن نحاج أو فشل زراعة نخلة التمر عند خطوط العرض السابقة يتأثر بعدة عوامل أخرى أهمها :
• وجود املسطحات املائية أو القرب أو البعد عن السواحل .
• توفر مياه الري والتربة الصاحلة للزراعة .

• ارتفاع أو انخفاض املنطقة عن مستوى سطح البحر .
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مالحظات على حدود زراعة نخلة التمر :
بيانات جدول ( )1وجدول ( )2توضح خطوط العرض والطول واالرتفاع أو االنخفاض عن مستوى سطح البحر لبعض
مناطق إنتاج التمور في العالم بينما جدول ( )3وجدول ( )4توضح احلدود الشمالية واحلدود اجلنوبية ملناطق زراعة
نخلة التمر
ومن هذه اجلداول نالحظ ما يلي :
أوالً  :نصف الكرة الشمالي

 -1أقصى خط عرض توجد عنده مزارع جتارية لنخلة التمر هو خط عرض  39oشماال ً في كيزل أرفات Kizyl
 Aravatعند حافة صحراء تركمستان وإن كان يزرع شمال هذا اخلط كأشجار زينة كما هو احلال في الريفيرا
 Rivieraعند خط عرض 44oشمال.
 -2في أوروبا تعتبر إلشي ( Elcheأسبانيا) التي تقع عند خط عرض  38o.17/شماال هي املنطقة الوحيدة
التي تزرع نخلة التمر جتاريا مع مالحظة أن الثمار ال تصل إلى مرحلة النضج النهائي ( التمر ).
 -3احلدود الشمالية ملعظم مناطق اإلنتاج تقع بني خطي عرض 30oشماال و  35oشماال حسب الدول أو

املنطقة.

 -4احلدود اجلنوبية ملعظم مناطق اإلنتاج تقع بني خطي عرض 8oو  3oشماال حسب الدول أو املنطقة مع
مالحظة أن معظمها يقع في أفريقيا.
/
 -5أدنى خط عرض تزرع عندة نخلة التمر هو  8o.40شماال في الكاميرون عند ري بابا  Rei Bubaوإن كان
يزرع عند خط 1o.47/شماال في الصومال عند جنيل.Genale
 -6في األمريكتني احلدود الشمالية لزارعة نخلة التمر تقع عند خط عرض  33.43شماال عند أنديو
كاليفورينا Indio/caأما احلدود اجلنوبية فتقع عند خط عرض  7o.08/في يوكار ماجنا  Bucaramangaفي
كوملبيا.
ثانيا  :نصف الكرة اجلنوبي
/
 -1في استراليا تزرع نخلة التمر بني خطي عرض  25o.03 Sجنوبا عند جازجوين  Gasgouneوخط عرض
 33o.51/Sعند يترابور . Petra Bore

 -2في أفريقيا  :تزرع نخلة التمر بني خطي عرض  5o.0/في تنزانيا عند تابوا  Taboraوخط عرض  29في
جنوب أفريقيا عند هنكريزفونني . Henkries Foutein
 -3في أمريكا اجلنوبية تزرع نخلة التمر بني خطي عرض  6o.45/في البرازيل عند ساوجونكالو Sao Goncalo
و  30o.45/في األرجتني عند كروز دل بج .Cruze de ejeأما في غرب قارة أمريكا اجلنوبية فتزرع نخلة التمر
عند خط عرض  6o.55/عند شيك اليو  Chiclayoفي بيرو ومتتد جنوبا عند خط عرض  18o.22/Sعند أيركا
 Ariacaفي تشيلي .

مما سبق يتضح مدى قدرة نخلة التمر على النمو واالنتاج في ظروف مناخية متباينة عند خطوط عرض
تتراوح من  2o.0/ Nإلى  38o.0/ Nفي نصف الكرة الشمالي وعند خطوط عرض تتراوح من  5o.05/إلى
 33o.0/في نصف الكرة اجلنوبي وقد تتجاوز هذه اخلطوة شماال ً أو جنوبا ً في بعض الدول .

10

تأثير االرتفاع أو االنخفاض
عن مستوى سطح البحر على زراعة نخلة التمر
يؤثر االرتفاع أو االنخفاض عن مستوى سطح البحر على مدى مالئمة أي منطقة لزراعة نخلة التمر وقد يكون
االرتفاع عامل محدد لنجاح زراعة نخلة التمر في منطقة معينة بالرغم من وقوعها ضمن خطوط عرض حزام
النخيل.
يتراوح املدى الذي تزرع فيه نخلة الثمر من  392م حتت مستوى سطح البحر بالقرب من البحر امليت في فلسطني
إلى  1500متر فوق مستوى سطح البحر بالقرب من شيراز  Shiraz 29o.33/ Nفي إيران ودازنتجا Dazinga
 15o.13/Nفي تشاد أي ان إجمالي املدى حوالي  1883متر ( .) 11 ، 10
بيانات جداول ( ) 10 ، 9 ، 2 ، 1توضح االنخفاض واالرتفاع عن مستوى سطح البحر واملؤشرات املناخية لبعض
مناطق زراعة نخلة التمر في نصفي الكرة الشمالي واجلنوبي ومنها ميكن مالحظة مايلي :
أ -االرتفاع عن مستوى سطح البحر
بصفة عامة تقل صالحية أو مالئمة أي منطقة لزراعة نخلة التمر كلما ازداد االرتفاع عن مستوى سطح
البحر نتيجة النخفاض درجة احلرارة حيث يقدر أن كل ارتفاع عن مستوى سطح البحر مقداره  183متر
يقابله انخفاض في درجة احلرارة مقدارة درجة مئوية واحدة .فمثال إذا ارتفعت منطقة عن مستوى سطح
البحر مبقدار  1830متر فإن درجة احلرارة عند القمة أو عند هذا االرتفاع تكون أقل بحوالي  10درجات مئوية
عنها عند مستوى سطح البحر (. )12
يجب مالحظة أن هناك عوامل أخرى تتدخل في مدى انخفاض احلرارة مثل البعد عن خط االستواء أو
مواجهة السطح للشمس أو وجود مسطحات مائية وغيرها .

ب  :االنخفاض عن مستوى سطح البحر
بصفة عامة تزداد صالحية أي منطقة لزراعة نخلة التمر كلما ازداد االنخفاض عن مستوى سطح البحر
ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجة احلرارة بزيادة االنخفاض .أدنى انخفاض تزرع عندة نخلة التمر هو  392متر قريبا
/
من البحر امليت في فلسطني عند خط عرض  31o.51شماال ً ( .) 14 ، 10
كيف يؤثر االنخفاض أو االرتفاع عن مستوى سطح البحر على زراعة وإنتاج نخلة التمر ؟
يؤثر االنخفاض أو االرتفاع عن مستوى سطح البحر تأثيرا ً مباشرا ً أو غير مباشر على العوامل املناخية خاصة درجة
احلرارة والوحدات احلرارية .
نستعرض فيما يلي بعض األمثلة على تأثير االرتفاع أو االنخفاض عن مستوى سطح البحر على مدى مالئمة
منطقة معينة لزراعة نخلة التمر مع التركيز على درجة احلرارة والوحدات احلرارية ( جداول .) 10 ، 9 ، 2 ، 1
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-1

في فلسطني  Palestineتزرع نخلة التمر
بنجاح في مناطق تقع حتت مستوى
البحر في أريحا  Jerichoالتى تقع عند خط عرض
 31.51شماال وعلى انخفاض  -260متر وفي عني
/
جدى  Ein-Gediعند خط عرض  31o.27شماال على
انخفاض  -280متر (شكل  )7عند مقارنة منطقة
اريحا مع منطقة عمان التي تقع تقريبا ً على نفس
/
خط العرض  31o.59شماال وعلى ارتفاع  766متر
فوق مستوى سطح البحر أي فرق ارتفاع  1026متر
( 260م  766 +م) جند أن :
• في أريحا املتوسط السنوى لدرجة احلرارة
حوالي  23.3م oومجموع الوحدات احلرارية
 2333وحدة مئوية فوق 18م. o
• في عمان جند أن املتوسط السنوى لدرجة
احلرارة حوالي 18م oوالوحدات احلرارية 858
وحدة مئوية لذلك ال يتوقع وصول الثمار
إلى مرحلة النضج النهائي عند زراعة
نخلة التمر في منطقة عمان.

شكل ( )7تزرع نخلة التمر في اريحا وعني جدي قريبا ً
من البحر امليت الذي يعتبر األدنى في اإلنخفاض عن
مستوى سطح البحر

-2

في السعودية  : Saudi Arabiaعند مقارنة
درجات احلرارة والوحدات لكل من أبها
وبيشه شكل ( )8جند ما يلي :
• في أبها  Abhaعلى جبال السروات عند
/
خط عرض  18o.13شماال ً وعلى ارتفاع
 2200متر فوق سطح البحر جند أن املتوسط
السنوي للحراة 18.6م oومجموع الوحدات
احلرارية  743وحدة مئوية فوق 18م، o
• في بيشه  Bishaالتي تقع في نفس
/
احملافظة وتقع عند خط عرض 20o.00
شماال ً وعلى ارتفاع  1160متر فوق سطح
البحر جند أن املتوسط السنوي للحرارة 26م
 oومجموع الوحدات احلرارية  2912وحدة
مئوية فوق  18م oو هذا املستوى من احلرارة
والوحدات احلرارية كافي إلنضاج معظم
األصناف لذلك تزرع نخلة التمر بنجاح في
بيشه .
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شكل ( 8جزء من خارطة السعودية يوضح مكان
كل من بيشه وأبها

-3

في إيـــران  :Iranعند مقارنة متوسطات درجة احلرارة والوحدات احلرارية
لكل من منطقة عبادان  Abadanومنطقة
كرمان  Kermanاللتني تقعان تقريبا عند
خط عرض  30oشماال ً شكل ( )9جند أن :
• في عبادان التي ترتفع عن مستوى
سطح البحر بحوالي  3متر جند أن املتوسط
السنوي للحراة 26م oومجموع الوحدات
احلرارية  3081وحدة مئوية فوق 18م.o
• في كرمان التي ترتفع عن مستوى سطح
البحر بحوالي  1753متر جند املتوسط
السنوي للحراة 17.5م oالوحدات احلرارية
 1225وحدة مئوية فوق 18م.o

-4

شكل (  )9جزء من خارطة إيران يوضح مكان
كل من كرمان وعبادان

في إريتريا  Eritreaتقع كل من مصوع  Massawaواسمره Asmara
بني خطى عرض  16o - 15oشماال شكل ( )10ولكن الفرق في االرتفاع عن مستوى البحر كان له تأثير كبير
على مؤشرات املناخ كما هو واضح من املؤشرات احلرارية التالية :
• في اسمره التي تقع عند خط عرض
 15o.17/شماال
وعلى ارتفاع  2355متر فوق مستوى سطح
البحر جند أن متوسطها السنوي للحرارة
17م oوالوحدات احلرارية الفعالة ال تتعدى
 61وحدة مئوية فوق 18م oواملعدل السنوي
لألمطار يصل  500ملم
• في مصوع التي تقع عند خط عرض
 15o.37/شماال ً وعلى ارتفاع 15م فوق
سطح البحر جند أن متوسطها السنوي
للحرارة 31م والوحدات احلرارية  4600وحدة
مئوية فوق 18م oواملعدل السنوي لألمطار
حوالي 180ملم.

شكل (  )10جزء من خارطة أريتريا يوضح
مكان كل من أسمرة ومصوع

13

تأثير مدى االنخفاض عن مستوى
سطح البحر على نضج الثمار
يوضح شكل ( )11تأثير االنخفاض عن مستوى
سطح البحر على نضج ثمار صنف دقلة نور حيث
يالحظ أن كلما زاد االنخفاض كلما بكرت الثمار
في النضج فإذا أخذنا منطقة عني جدي التي تعتبر
أدنى انخفاضا ً تزرع عنده نخلة التمر كأساس
للقياس ( صفر) جند أن نفس الصنف نضج
بعد فترة تتراوح من  30 - 15يوم شمال أو جنوب
عني جدي ويعتقد بعض املزارعني أن ارتفاع نسبة
األكسجني مع ارتفاع درجةاحلرارة يساعد على
سرعة عملية النضج وحتسني جودة الثمار ( .) 4
يالحظ مما سبق :
 -1إن االنخفاض عن مستوى سطح البحر ميكن
االنسان من زراعة أصناف ذات احتياجات حرارية
عالية ال تتوفر في املناطق التي تقع على نفس
خطوط العرض وعند مستوى سطح البحر أو أعلى
وهذا يفسر سبب جناح أصناف مثل مجهول

(شكل  ) 11تأثير االنخفاض عن مستوى سطح البح
ر على نضج ثمار دقلة نور

(شكل  )12ودقلة نور وخضراوي في مناطق نهر األردن والبحر امليت ووداي عربة بينما هذه االصناف ال جتود
زراعتها على بعد كيلومترات شرق أو غرب هذه املناطق.

(شكل  ) 12صنف مجهول من األصناف ذات اجلودة العالية تزرع بنجاح منطقة نهر األردن ويعتبر من األصناف
الرئيسية التي يتم التركيز علية في الزراعات احلديثة

 -2إن االرتفاع عن مستوى سطح البحر يقلل من فرص جناح العديد من األصناف كلما ذاد االرتفاع بينما
تنجح هذه االصناف على نفس خطوط العرض عند زراعتها في مناطق ال ترتفع كثيرا عن مستوى سطح
البحر .العوامل الطبيعية احملددة لزراعة نخلة التمر في العالم.
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العوامل الطبيعية احملددة لزراعة نخلة التمر في العالم
الفصل الثاني

تــأثيـر عــوامــل املـنـاخ
علـى زراعـــة نخـلـة التـمــر
املناخ هو مجموع الظروف اجلوية التي تسود منطقة معينة وميكن تصنيف مكوناته كالتالي :
عناصر طاقة  :احلرارة  -اإلضاءة .
عناصر مائية  :األمطار  -الرطوبة  -الضباب  -الندى  -السحاب.
عناصر ميكانيكية  :الرياح  -الثلوج.
تسمى هذه العناصر بالعوامل املناخية وهي مرتبطة يبعضها البعض بشكل كبير .
الفرق بني املناخ والطقس
املناخ : Climate
هو حالة اجلو من حيث عناصر املناخ اخملتلفة ملنطقة معينة لفترة زمنية طويلة  ،أي أن املناخ يعطي صوره
شاملة وعامة عن حالة اجلو في تلك املنطقة املناخية التي متيزها عن غيرها من املناطق كان يوصف مناخ
منطقة معينة بأنه صحراوي أو قاري أو استوائي أو مداري ()14
الطقس : Weather
هو حالة اجلو من حيث عناصر املناخ اخملتلفة ملنطقة محدودة لفترة زمنية قصيرة تقدر ببضعة أيام  ،أي أن
الطقس يعطي صوره مؤقتة عن حالة اجلو من حيث ارتفاع أو انخفاض احلرارة أو سقوط األمطار أو هبوب
الرياح(.)14
جميع العوامل املناخية لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة في جناح أو فشل زراعة وإنتاج نخلة التمر وجودة
ونوعية ثمارها لذلك عند دراسة مدى مالئمة منطقة معينة لزراعة نخلة التمر أو أحد أصنافها يجب أخذ
أكبر عدد من العوامل املناخية في االعتبار ألطول فترة زمنية ممكنة.
واقع بيانات األرصاد اجلوية وعالقتها مبناطق زراعة نخلة التمر
معظم بيانات األرصاد املتوفرة تأتي من محطات أرصاد املدن أو املطارات القريبة من مناطق زراعة نخلة التمر هذه
البيانات في كثير من األحوال ال تعكس متاما ً واقع املناخ السائد في املزارع فلكل مزرعة عوامل مناخ خاصة بها
أو ما يعرف  Microclimateتختلف نوعا ما عن بيانات األرصاد اجلوية املتحصل عليها من محطات األرصاد األقرب
إليها وهذا يرجع إلى :
 -1الزراعة اخملتلطة أو البينية  Interplantingحيث تستغل املسافة بني أشجار نخلة التمر بزارعة أشجار
الفاكهة واخلضر أو األعالف ووجود الزراعات البينية يؤثر على درجة احلرارة والرطوبة في املزرعة .
 -2طرق الري املتبعة في املزارع فالري عن طريق األحواض أو الغمر يرفع من نسبة الرطوبة بني األشجار وقد
يساعد على خفض درجة احلرارة خالل الصيف أو رفعها خالل الشتاء .
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 -3موقع األشجار في املزرعة حيث يختلف املناخ داخل املزرعة الواحدة من منطقة إلى أخرى حسب املوقع
في الوسط أو في األطراف أو في اجلهة الشمالية أو اجلنوبية أو حسب اجتاه الرياح ومن منها يتعرض للرياح
الشديدة أوال ً .
لذلك يجب التعامل مع بيانات األرصاد اجلوية على أساس أنها مؤشرات تعطى فكره عامة عن املناخ
السائد في مناطق زراعة نخلة التمر وليست بيانات دقيقة تعكس واقع املناخ داخل املزرعة
املتطلبات املناخية اخلاصة الالزمة لنجاح زراعة وانتاج نخلة التمر
أشجار نخلة التمر لها القدرة على النمو خضريا ً في مدى واسع من الظروف املناخية حيث متتد زراعتها من خط
عرض  10oشماال ً وأحيانا تتجاوزه إلى خط عرض  35oشماال ً وأحيانا تتجاوزه إال أن زراعة نخلة التمر بهدف إنتاج
التمور حتتاج إلى متطلبات مناخية خاصة تتوفر غالبا ً بني خط عرضي  16oو  27oشماال ً أو ما يعرف بحزام نخلة
التمر الذي يوجد معظمه في املناطق اجلافة  Aridواملناطق شبه اجلافة . )11 ، 12 ، 32 ، 41( Semi-Arid
ميكن تلخيص املتطلبات في النقاط التالية:
أ -صيف طويل حار وشتاء معتدل احلرارة خالي من موجات الصقيع.
ب -غياب األمطار خالل فترتى التلقيح وعقد الثمار.
ج -غياب األمطار والندى والرطوبة النسبية املرتفعة أواخر الصيف واخلريف خالل املراحل األخيرة من نضج
الثمار .
د -غياب الرياح الشديدة اجلفاف خاصة احململة باألتربة في جميع مراحل منو الثمار.
نستعرض فيما يلي تأثير كل عامل من عوامل املناخ على زراعة نخلة التمر

أوالً  :احلـــرارة
تعتبر عامل درجة احلرارة  Temperature Factorمن أهم العوامل املؤثرة واحملددة لنجاح زراعة وانتاج النخلة جتاريا ً
في منطقة معينة حيث تؤثر سليا ً أو إيجابا ً على ميعاد اإلزهار وسرعة منو الثمار ووصولها إلى مرحلة النضج
النهائي إضافة إلى تأثيرها املباشر على جودة ونوعية التمور الناجتة.
نذكر فيما يلي بعض درجات احلرارة ذات األهمية اخلاصة والتي لها عالقة مباشرة بالنمو اخلضري والثمري لنخلة
التمر (.) 37 ، 41 ، 43 ، 19 ، 17 ، 11 ، 10 . 9
 -1درجة احلرارة 18م :oوهي متوسط درجة حرارة اجلو التي يبدأ عندها ظهور الطلع املذكر أو املؤنث من
آباط األوراق أو ما يعرف باإلزهار ،بعض األصناف تبدأ إزهارها عند درجات أعلى أو أقل من 18م oيشار إليها
أحيانا . Zero Flowering
 -2درجة احلرارة من  10 - 9م : oوتعرف بدرجة احلرارة احليوية لقمة نخلة التمر حيث يتوقف منو القمة
النامية ومنو األوراق أذا انخفضت درجه حرارتها العظمى عن ذلك ويشار إليها أحيانا ً Zero Vegetation
 -3درجات احلرارة  7م : Oوهي درجة حرارة اجلو احمليط بالنخلة التي يتوقف عندها منو األوراق وتدخل في
مرحلة سكون مؤقت  Temporary Standstillوتستأنف نشاطها مبعدالت عالىة مع أرتفاع درجة احلرارة
حتى تصل إلى أعلى معدل عند درجة  32م.o
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 -4درجات احلرارة 32م Oو 38م : Oبزيادة درجة احلرارة عن 32م Oتستمر النخلة في النمو بثابت حتى 38مO
ثم يبدأ معدل النمو باالنخفاض كلما ارتفعت درجة احلرارة عن 38مO - 42مOحسب الصنف واملنطقة.
 -5درجة احلرارة  3-م :Oوهي درجة حرارة اجلو التي يبدأ عندها حدوث أضرار لألوراق ويزداد الضرر بزيادة
االنخفاض عن  6-مOوبزيادة مدة االنخفاض ويتوقف مدى الضرر على الصنف وحالة املزرعة ..
مؤشرات درجة احلرارة :
يعبر عن درجة احلرارة بعده مؤشرات أو اصطالحات أهمها :
أ -متوسط درجة احلرارة للسنة أو الشهر
Temperatures
ب -متوسط درجة احلرارة الدنيا أو العظمى للسنة أو الشهر أو اليوم Average Maximum And Maximum
Daily , Month And Annual Temperatures
ج -أقصى وأدنى درجة حرارة مت تسجيلها خالل فترة معينة Highest and lower recorded
Temperateness
جميع مؤشرات احلرارة املذكورة السابقة تؤثر بطريقة مباشرة على جناح زراعة نخلة التمر و وجودة
ثمارها.
أو اليوم Average Daily, Monthly And Annual

نستعرض فيما يلي تأثير مؤشرات احلرارة على زراعة وإنتاج نخلة التمر .
أ -درجة احلرارة الدنيا Minimum Temperature
تنخفض درجة احلرارة في كثير من مناطق زراعة نخلة التمر إلى درجة الصفر دون ظهور أعراض ضرر ولكن
انخفاضها كثيرا عن الصفر وملدة طويلة قد يؤدي إلى إحداث أضرار بالغة مبزارع نخلة التمر بيانات جدول
( )12توضح درجات احلرارة القياسية لبعض مناطق زراعة نخلة التمر وقد مت تسجيل درجات حرارة أدني مما
هو موجود في اجلدول ومت خاللها تسجيل العديد من املالحظات على زراعة وإنتاج نخلة التمر.
إجهاد درجة احلرارة الدنيا Minimum Temperature Stress
املعلومات املتوفرة عن تأثير انخفاض درجة احلرارة على منو وإثمار نخلة التمر مبنية على املشاهدات
واملالحظات التي مت تسجيلها أثناء وبعد موجات الصقيع أو االجنماد التي اجتاحت بعض مناطق نخلة
التمر في السنوات املاضية ومنها :
•  1942في منطقة بغداد ( العراق) حيث انخفضت درجة احلرارة إلى  7.7-م)42( o
•  1971في منطقة عبادات واألهواز ( إيران) حيث انخفضت درجة احلرارة إلى 4.5-م oفي عبادان وإلى  7 -م
 oفي األهواز (. )10
•  1937في وادي الكوجلال ( الواليات املتحدة) حيث انخفضت درجة احلرارة حتت الصفر ملدة  187ساعة منها
حوالي  15ساعة إلى ما دون  7 -م oوفي بعض احلاالت مت تسجيل 11-م .)24( o
•  1932في وادي سكرمننو ( الواليات املتحدة) حيث انخفضت احلرارة إلى6.6 -م و بحوالي  51ساعة 9.6 -
م oملدة  21ساعة وادنى انخفاض كان 12-م.)13( .o
•  1949و  1950في وادي الكوجلال ( الواليات املتحدة) حيث انخفضت احلرارة إلى  7.7 -م .)35( o
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من املالحظات التي مت تسجيلها خالل موجات الصقيع السابقة وغيرها (  ) 25 ، 26 ، 23 ، 22 ، 13 ، 11 ، 10لوحظ
أن أضرار إجهاد درجة حرارة الدنيا التي تقع على أشجار نخلة التمر تتوقف على مايلي :

-1

مدى وطول فترة االنخفاض في درجة احلرارة

ميكن تلخيص تأثيرات احلرارة املنخفضة فيما يلي :
• عند انخفاض احلرارة عن درجة  7م oيتوقف النمو ويدخل في مرحلة سكون مؤقت Temporay Stand still
• عندما يتنخفض درجة احلرارة عن الصفر املئوي يبدأ ظهور ضرر جزئي أو كلي لألوراق حسب مدة
االنخفاض.
أ -عند درجة حرارة  6-م oتبدأ حواف الوريقات في االصفرار ثم اجلفاف كما يحدث تلف شديد
للنورات الزهرية في حالة عدم توفير احلماية الكافية عن طريق لف النورات باستخدام ورق مقوى أو
ليف النخل غير ذلك من الطرق املتبعة بعد إجراء عملية التلقيح مباشرة.
ب  -عند انخفاض درجة احلرارة من 9 -م oإلى  15 -م oيحدث تلف ثم جفاف لألوراق التي تقع في
وسط رأس النخلة.
ج  -عند استمرار االنخفاض السابق في درجة احلرارة ملدة من  12ساعة إلى  5أيام يحدث تلف جلميع
األوراق وتظهر النخلة وكأنها احترقت.
• كلما زاد تلف األوراق كلما انعكس ذلك سلبيا ً على األزهار وكمية وجودة احملصول للموسم التالي
ملوجة الصقيع.
• في جميع احلاالت لم يحدث موت للبرعم الطرفي حيث يستأنف منوه عند حتسن درجة احلرارة أي أن أدنى
إنخفاض مت تسجيلة هو  15 -م oلم يؤدى إلى هالك دائم لنخلة التمر.

-2

-3
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حالة األشجار :
لوحظ أن األشجار الضعيفة املنهكة من احلمل أو النامية في أرض ضعيفة كانت أقل حتمالً من األشجار
القوية املعتني بها كذلك لوحظ أن األشجار النامية في أطراف املزرعة كانت أكثر تعرضا ً للضرر من تلك
النامية في وسط املزرعة .

عمر األشجار
وجد أن األشجار احلديثة الغرس أو الصغيرة كانت أقل مقاومة من األشجار املكتملة النمو فعندما
انخفضت درجة احلرارة حتت الصفر ولفترات محدودة حتى  7.7-مئوي وجد أن األشجار بعمر  3 - 1سنوات
أصيبت بأضرار جسمية حيث وصلت نسبة تلف األوراق إلى حوالي  % 100 - 95بينما كانت نسبة الضرر
لألشجار بعمر  7سنوات تتراوح من  60إلى  % 66أما األشجار الكبيرة فقد كان الضرر حوالي . % 40

-4

طبيعة منو الصنف

أظهرت األصناف تفاوتا ً ملحوظا في قدرتها على حتمل االنخفاض في درجة احلرارة ويعتقد أن ذلك يرجع إلى عوامل
وراثية خاصة بالصنف تتعلق بالصفات املورفولوجية لبعض األصناف فعند مقارنة صنفي زهدي وحالوي جند ما يلي :
• صنف زهدي  :يعتبر من أكثر األصناف مقاومة وحتمالً النخفاض درجات احلرارة ويرجع ذلك إلى اندماج رأس
النخلة لتقارب قواعد األوراق من بعضها مما يؤدي إلى صعوبة تخلل الهواء البارد إلى األوراق الصغيرة .
• صنف احلالوي  :يعتبر من أقل األصناف حتمالً
النخفاض درجة احلرارة ويرجع ذلك إلى تباعد قواعد
األوراق حيث يكون رأس النخلة مفتوحا ً إضافة إلى
طول منطقة األشواك مما يؤدي إلى سهولة تخلل
الهواء إلى األوراق الداخلية
يالحظ من (شكل  )13و(شكل  )14الفرق في توزيع
األوراق في قمة اجلذع بني نخلة راس مفنوح وأخرى
ذات راس مدمج تقسم أصناف نخلة التمر إلى ثالث
مجاميع من حيث قدرتها على مقاومة االنخفاض
في درجة احلرارة .
أ -أصناف مقاومة  :وتشمل زهدي  ،اشرسي
 ،حياني  ،ساير  ،خستاوي  ،نوري  ،بنتمودا .
ب -أصناف متوسطة  :وتشمل العمري
 ،برحي  ،دقلة نور  ،خضراوي  ،مكتوم ،
مجهول.
ج -أصناف قليلة املقاومة  :وتشمل غرس ،
هاللي  ،حالوي  ،يرمي  ,خالص .

شكل ( )13نخلة ذات رأس مندمح الحظ
تقارب قواعد األوراق

-5

بعض العلميات الزراعية التي تساعد على تقليل
أضرار درجة احلرارة املنخفضة (:) 42 . 35 . 24 . 23
 -1عند توقع االنخفاض في درجة احلرارة إلى  6 -مo
يجب االسراع في ري األشجار .
 -2لف النخيل احلديث الغرس أو الصغير السن بليف
النخل (شكل  )15أو في باخليش أو سيقان الذرة أو
ما شابة ذلك .
 -3بعد انتهاء موجة البرد تزال األوراق املتضررة وإذا
كان الضرر كبيرا ً تزال األجزاء املصابة فقط وتترك أي
مساحة خضراء ميكن للنبات االستفادة منها في
عملية التمثيل الضوئي.

شكل ( )14نخلة ذات رأس مفتوح الحظ
تباعد قواعد األوراق

 -4في حالة األشجار املثمرة يترك عرجون لكل 8
ورقات سليمة ويحف الباقي .
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ب -درجة احلرارة العظمى Maximum Temperature
من املالحظ أنه ال توجد في بقاع الدنيا منطقة حاره
ال تستطيع نخلة التمر حتملها والنمو واإلنتاج فيها
حيث تنمو وتثمر في أكثر مناطق العالم ارتفاعا في
درجة احلرارة مثل شمال السودان وجنوب لبيبا وجنوب
مصر وغيرها  ،ودرجة احلرارة القصوى التي ميكن
لنخلة التمر حتملها غير معروفة ولكن يعتقد أنها
فوق 50م oوقد تصل إلى 55مoحيث سجلت درجات
حرارة في بعض مناطق زراعة نخلة التمر تصل إلى
أعلى من 55م oفي قبلي (تونس) عام . 1937
مناطق زراعة نخلة التمر تقع حول مدار اجلدي عند
خط عرض  23والتي متيز بارتفاع درجة حرارتها
ويساعد على ذلك انخفاض نسبة الرطوبة وطول
النهار املشمس .جدول ( )5يوضح درجات احلرارة
القصوى التي مت تسجيلها في بعض مناطق زراعة
نخلة التمر .
مقاومة وحتمل نخلة التمر لدرجات احلرارة املرتفعة
وعدم تأثرها ظاهريا ً ال يعني أن احلرارة املرتفعة ال
حتدث أضرار بأشجار نخلة التمر.

شكل ( )15لف الفسائل احلديثة الغرس
بالليف حلماية من درجات احلرارة املنخفضة

أجهاد درجة احلرارة العظمى Maximum Temperature Stress
أ -زيادة معدل التنفس بزيادة درجة احلرارة مما يؤدي إلى استهالك نسبة عالية من الكربوهيدارت وانخفاض
كمية السكريات التي تنتقل إلى الثمار أو مراكز النمو األخرى.
ب -اختالل التوازن املائي في األشجار نتيجة لزيادة معدل فقد املاء عن طريق النتح من األوراق عن معدل
االمتصاص بواسطة اجلذور.
ج -أرتفاع احلرارة أثناء نضج الثمار عن احلد األمثل يتسبب في إنتاج متور جافة يابسة ويساعد على ذلك
جفاف اجلو كما هو احلال في جنوب ليبيا وشمال السودان وجنوب مصر ( شكل.)25 ، 24
د -ارتفاع احلرارة بعد عقد الثمار يؤدي إلى تساقط نسبة كبيرة منها كما ان ارتفاعها في مرحلة اجلمري
(اللون األخضر ) قد يتسبب عنه جفاف وحترشف الثمار نتيجة لفقدها نسبة كبيرة من الرطوبة وهذه
النوعية من الثمار ليس لها قيمة اقتصادية.
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حماية األشجار من أضرار احلرارة املرتفعة
أ -األشجار الصغيرة واحلديثة الغرس يجب لفها باخليش أو أوراق النخيل شكل (. )15
ب  -األشجار الكبيرة واملثمرة يجب ريها جيدا ً لتوفير الرطوبة حول اجلذور .
ج -لف القمة النامية لنخلة التمر الكبيرة احلجم التي تستخدم في احلدائق بعد زراعتها ( شكل .) 16

جدول ( )5درجات احلرارة القياسية التي مت تسجيلها في بعض مناطق زراعة نخلة التم

ﺍﻟﺑﻠﺩ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ – ﺍﻟﻌﺒﺪﻟﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ  -ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ – ﺟﺪﺓ
ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ – ﺑﻠﻤﺎ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ – ﺩﻧﻘﻠﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻗﻄﺮ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ – ﻣﻮﻫﺠﻮ
ﻣﺼﺮ  -ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ – ﻧﻤﺎﻧﺎﺭﺳﺖ
ﺗﻮﻧﺲ – ﻗﺒﻠﻲ
ﻟﺒﻴﺎ – ﺯﻭﺍﺭﻩ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ -ﻣﺮﺍﻛﺶ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ – ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ
)ﻣﺋﻭﻱ(

ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ

52.6
52.0
52.0
47.1
49.6
46.9
48.8
53.5
50.3
50.6
55.0
50.2
49.2
52.0

 15ﻳﻮﻧﻴﻮ 2010
 14ﻳﻮﻧﻴﻮ 2010
 22ﻳﻮﻧﻴﻮ 2010
 22ﻳﻮﻧﻴﻮ 2010
 25ﻳﻮﻧﻴﻮ 2010
 20ﻳﻮﻧﻴﻮ 2010
 20ﻳﻮﻧﻴﻮ 2010
 26ﻣﺎﻳﻮ 2010
-ﻳﻮﻟﻴﻮ 2002
ﻳﻮﻟﻴﻮ 1937
ﻳﻮﻟﻴﻮ 1995
ﻳﻮﻟﻴﻮ 2012
ﺃﻏﺴﻄﺲ 2011

En-wikipedia-org/list – of – weather records
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :
Master . Jeff 2010 www.weatheundegrond.com

شكل ( )16حماية القمة النامية ألشجار نخلة التمر الكبيرة بعد زراعتها في احلدائق
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الوحدات احلرارية
Heat Units
يشار إليها في بعض املراجع باحلرارة اإلجمالية  Total Heatأو الوحدات احلرارية الفعالة Effective Heat Units
 ،وهو مصطلح يستخدم للتعبير عن االحتياجات احلرارية لنوع معني من النباتات بأعداد حسابية تعتمد على
جمع درجات احلرارة التي تزيد عن درجة حرارة معينة تختلف باختالف النباتات يطلق عليها درجة األساس Base
 Temperatureأو درجة الصفر . Zore Temperature
في مجال نخلة التمر ال زال هناك خالف في اختيار الطريقة املناسبة حلساب الوحدات احلرارية لذلك جند أن مجموع
الوحدات احلرارية قد تختلف لنفس الصنف ولنفس املنطقة من مرجع إلى أخر وميكن حصر نقط اخلالف فيما يلي :
أ -درجة األساس :
االختالف في اختيار درجة حرارة األساس يرجع إلى وجهة نظر الباحث الذي يعتقد أن اختياره لدرجة معينة قد
تكون أكثر تعبيرا ً من الدرجات األخرى وفي املراجع جند أن أكثر درجات االساس استخداما هي :
• درجة احلرارة 18م Flower Zero oوهي الدرجة التي تبدأ عندها نخلة التمر في اإلزهار باعتبارها كمتوسط
عام وفي الواقع قد تبدأ من درجة حرارة 17م oإلى درجة حرارة 21م oحسب الصنف واملنطقة ( 32 . 8 . 6
.) 40 . 38 . 36 .

•درجة احلرارة 10م Growth Zero oوهي الدرجة التي يبدأ عندها النمو في القمة النامية وبداية منو
األغاريض في أباط األوراق ( .)34. 7 . 3

ب -درجة احلرارة فوق درجة األساس
• بعض الباحثني يفضل استخدام متوسط درجة احلرارة العظمى(6 .22.36.38) Average Daily
 • Maximum Temperatureبعض الباحثني يفصل استخدام متوسط درجة احلرارة اليومي Average
 Daily Temperatureوهو متوسط مجموع درجة احلرارة الدنيا ودرجة احلرارة العظمى (.)34.40. 7 .2
ج -طول فترة احلساب
طول الفترة يتوقف على الهدف من الدراسة وذلك على النحو التالي :
• مدى مالئمة منطقة معينة لزراعة نخلة التمر وفي هذه احلالة يتم حساب الوحدات احلرارية خالل الفترة
التي تبدأ فيها درجة احلرارة باالرتفاع عن درجة األساس (غالبا ً 18م )oوحتى بداية هبوط درجة احلرارة عن
18م طول هذه املدة تختلف من منطقة إلى أخرى وتتراوح غالبا ً من  5أشهر إلى  12شهر حسب املنطقة
(جدول .)10
• مدى مالئمة منطقة معينة لزراعة صنف معني وفي هذه احلالة تقدر الوحدات احلرارية لهذا الصنف في
املناطق التي يزرع فيها بنجاح وذلك بحساب الوحدات احلرارية وطول فترة احلساب لهذا الصنف تكون من
بداية اإلزهار وحتى جمع احملصول  Fruiting periodثم تقارن الوحدات احلرارية للصنف في املنطقة التي يزرع
بها حاليا ً مع الوحدات احلرارية املتوفرة في املنطقة اجلديدة مع اخذ عوامل املناخ األخرى في االعتبار. .
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طول فترة اإلثمار تختلف من منطقة إلى أخرى وتتوقف بصفة رئيسة على العوامل املناخية والصنف
ومرحلة استهالك الثمار(خالل  -رطب  -متر )  .جدول ( )6يوضح أمثلة لطول فترة اإلثمار في بعض املناطق
الرئيسة لزراعة نخلة التمر .
جدول ( )6متوسط طول فترة اإلثمار في بعض مناطق زراعة نخلة الثمر.
ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﻁﻭﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻹﺛﻣﺎﺭ

ﺑﺸﺎﺭ – ﺗﻮﻏﻮﺭﺕ – ﺍﻟﻘﻨﻄﺮﺓ  /ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻛﺎﻧﻜﻮﺳﺎ – ﺃﺗﺎﺭ  /ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻧﻌﻤﺔ  /ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻴﻠﻤﺎ  /ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ
ﻛﻴﺪﺍﻝ  /ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ
ﻛﻴﺰ  /ﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ  /ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺗﺮﺑﺎ  /ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  /ﻣﺼﺮ
ﺍﻟﻴﺲ ﺳﺒﺮﻧﺦ /ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺷﻮﺏ  /ﻧﺎﻣﺒﻴﺎ
ﻛﺎﻛﺎﻣﺎﺱ  /ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

180
150 – 135
135
150
135
150
165
200
239
185
195
200

*ﻁﻭﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻹﺛﻣﺎﺭ ﺷﻬﺭ
ﻣﺎﻳﻮ – ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻣﺎﺭﺱ – ﻳﻮﻟﻴﻮ
 15ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ – ﻳﻮﻧﻴﻮ
 15ﻣﺎﺭﺱ –  15ﺃﻏﺴﻄﺲ
 15ﻣﺎﺭﺱ –  15ﻳﻮﻟﻴﻮ
 15ﻳﻨﺎﻳﺮ –  15ﻣﺎﻳﻮ
ﻣﺎﺭﺱ – ﺃﻏﺴﻄﺲ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ –  15ﺃﻏﺴﻄﺲ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  -ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺃﻏﺴﻄﺲ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ – ﻣﺎﺭﺱ  -ﺃﺑﺮﻳﻞ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  /ﻣﺎﺭﺱ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ -ﺃﺑﺮﻳﻞ

* ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻧﻀﺠﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ )ﺧﻼﻝ -ﺭﻃﺐ-ﺛﻤﺮ(
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ )(39

نستعرض فيما يلي بعض األمثلة التي توضح مدي االختالف في طرق حساب الوحدات احلرارية والتي أدت إلى
اختالف قيمة مجموع الوحدات احلرارية لنفس الصنف في نفس املنطقة :
 -1ريلي  )32( Reillyقام بحساب الوحدات احلرارية لبعض مناطق زراعة نخلة التمر في استراليا وذلك
بطرح 18م oمن درجة احلرارة العظمى  /يوم  Maximum Temperature / Dayملدة  6شهور ( أكتوبر – مارس ).
 -2الشرفا  )40( Elshurafaقام بحساب الوحدات احلرارية ملعظم مناطق زراعة نخلة التمر في ليبيا وذلك
بطرح 18م oمن املتوسط اليومي لدرجة احلرارة  Average Daily Temperatureللفترة من الشهر التي
تبدأ فيه درجة احلرارة في االرتفاع فوق 18م oإلى الشهر الذي تنخفض فيه درجة احلرارة عن 18م oطول هذه
املدة اختلف باختالف املناطق .
 -3كوك  )7( Cookقام بحساب الوحدات احلرارية لوداي الكوجلال  Coachellaفي الواليات املتحدة وذلك
بطرح 10م oمن املتوسط اليومي لدرجة احلرارة ملدة  242يوم ( أول ديسمبر – نهاية سبتمبر ) .
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 -4سيمد  )34( Smeadقام بحساب الوحدات احلرارية لبعض مناطق إنتاج التمور في باكستان وذلك
بطرح 10م oمن املتوسط اليومي لدرجة احلرارة وملدة  200يوم.
 -5كروس  )8( Cruessاستعرض الوحدات احلرارية لبعض مناطق زراعة نخلة التمر في مصر حيث مت طرح
18م oمن املتوسط اليومي لدرجة احلرارة للفترة من مايو إلى أكتوبر.
 -6بيرت  )6( Burtقام بحساب الوحدات احلرارية ملناطق زراعة نخلة التمر غرب استراليا وذلك بطرح 18مo
من درجة احلرارة العظمى  /يوم للفترة من أول سبتمبر وحتى منتصف مارس .
 -7سوجنل  )36( Swiinglقام بحساب الوحدات احلرارية خلمس مناطق لزراعة نخلة التمر في اجلزائر
باإلضافة إلى منطقة بغداد في العراق وذلك بطرح 18م oمن درجة احلرارة العظمى  /يوم ملدة  184يوم (
بداية مايو  -نهاية أكتوبر )
 -8وليمان وآخرون  )38( Wellmann et alقام بحساب الوحدات احلرارية لعشرة مناطق زراعة نخلة التمر
في بيرو  Peruشيلي  Chileوذلك بطرح 18م oمن درجة احلرارة العظمى  /يوم .
 -9الدريش وهلجمان  )2( Aidrich & Hilgemanقام بحساب مجموع الوحدات احلرارية الالزمة لوصول
بعض األصناف في الواليات املتحدة ملرحلة النضج وذلك بصرح 10م oمن املتوسط اليومي لدرجات احلرارة.
مما سبق يالحظ ما يلي :
 -1أن درجة 18م oهي األكثر استخداما كدرجة اساس أو درجة الصفر .Zero Point
 -2االختالف في استخدام درجة احلرارة العظمى أو املتوسط اليومي لدرجة احلرارة وذلك لدرجة احلرارة فوق
درجة األساس.
 -3االختالف في طول فترة احلساب وهذا متوقع الختالف الظروف املناخية من منطقة إلى أخرى إضافة إلى
اختالف االحتياجات احلرارية لألصناف.
وفي رأينا أن طرح درجة احلرارة 18م oمن املتوسط اليومي لدرجة احلرارة هو أكثر داللة وصحه جملموع الوحدات
احلرارية املتوفرة في منطقة معينة أو الالزمة لنضج ثمار صنف معني وذلك لألسباب التالية :
 -1إن درجة احلرارة 18م oهي الدرجة التقريبية التي يبدأ عندها إزهار نخلة التمر وإن الهدف من زراعة
نخلة التمر هو إنتاج الثمار وليس النمو اخلضري واإلزهار هو البداية إلنتاج الثمار .
 -2استخدام املتوسط اليومي للحرارة يجنبنا التغيرات الغير طبيعية لدرجة احلرارة العظمى او
الدنيا وتبني بعض األبحاث أن احلد األعلى لدرجة احلرارة الدنيا أكثر أهمية لإلزهار وإنتاج الثمار من
درجة احلرارة العظمى(.)37
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خطوات حساب الوحدات احلرارية
في املثال التالي اخترنا أكثر الطرق قبوال واستخداماً وهي مجموع الفروق Summation of Remainders
وتعرف أحياناً إضافة املتبقي أو الزائد Index Remainders
بيانات جدول ( )7توضح خطوات حساب الوحدات احلرارية وتراكمها خالل  12شهر ملنطقة املدينة املنورة.وذلك
على أساس ما يلي :
أ -درجة األساس  Base Temperatureأو  Zero Floweringوهي 18م oوهي الدرجة التي يبدأ عندها إزهار نخلة التمر.
ب -طول فترة احلساب تتوقف على الهدف من حساب الوحدات احلرارية.
• إذا كان الهدف حساب الوحدات احلرارية ملنطقة معينة فإنه يتم حساب املدة من بداية الشهر الذي يبدأ
فيه متوسط درجة احلرارة في االرتفاع فوق 18م oوحتى الشهر الذي ينخفض فيه متوسط درجة احلرارة
عن 18م oعدد األشهر تختلف من منطقة إلى أخرى ويتراوح غالبا ً من  5شهور إلى  12شهر جدول (.)11
• إذا كان الهدف حساب الوحدات احلرارية لصنف معني فإنه يتم حساب املدة من بداية إزهار الصنف وحتى
جمع احملصول  ،طول فترة اإلثمار يختلف باختالف األصناف ويتراوح من  120يوم إلى ( 239جدول  )6يوم وقد
يختلف طول هذه الفترة في الصنف الواحد حسب ظروف البيئة واملرحلة التي تكون فيها الثمار صاحلة
لألكل ( خالل  ،رطب  ،متر)
جدول ( )7يوضح طريقة حساب الوحدات احلرارية ملنطقة ملدينة املنورة في السعودية ولصنف مفترض يبدأ
إزهاره في شهر مارس ويتم جمع احملصول  15سبتمبر.

الشهر

عدد أيام
الشهر

املتوسط الشهري ارتفاع احلرارة مجموع الوحدات
O
لكل شهر **
فوق 18م
لدرجة احلرارة

مجموع الوحدات للصنف

يناير

31

17.9

-

-

-

فبراير

28

20.2

2.2

61.6

-

مارس

31

23.9

5.9

182.9

182.9

إبريل

30

28.5

10.5

315.0

315.0

مايو

31

33.0

15.0

465.0

465.0

يونيو

30

36.6

18.3

549.0

549.0

يوليو

31

36.5

18.5

573.5

573.5

اغسطس

31

37.1

19.1

592.1

592.1

سبتمبر

30

35.6

17.6

528.0

***264.0

اكتوبر

31

30.4

12.4

384.0

-

نوفمبر

30

24.2

6.2

186.0

-

ديسمبر

31

19.8

1.8

55.8

-

3893

2942

اجملموع :

املتوسط السنوي للحرارة 28.6مO

** عدد أيام الشهر × الفرق

*** ملدة 15يوم من سبتمبر
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يالحظ من اجلدول ما يلي :
• الوحدات احلرارية الالزمة لوصول الصنف املفترض ملرحلة (التمر) تقدر بحوالي  2942وحدة مئوية فوق
18م Oوقد مت حساب الوحدات احلرارية لشهر سبتمبر ملدة  15يوم فقط وطول الفترة من التلقيح وحتى
جمع احملصول حوالي  200يوم.
• مجموع الوحدات احلرارية املتوفرة أو املتيسرة في منطقة املدينة املنورة من بداية ارتفاع احلرارة عن 18م
 Oوحتى نهاية العام تقدر بحوالي  3893وحدة مئوية 18م Oمبعني آخر تتوفر في منطقة املدينة املنورة
االحتياجات أو املتطلبات احلرارية ملعظم األصناف إن لم يكن جميعها .ميكن زراعة األصناف املتأخرة النضج
والتي تتطلب فترة أطول من الصنف املقترح.

شكل ( ) 17يوضح تراكم أو مجموع الوحدات احلرارية لطول الفترة التي ترتفع فيها درجة احلرارة فوق
18مئوية ملنطقة املدينة املنورة وكذلك تراكم الوحدات احلرارية لصنف افتراضي يتم تلقيحه في أول مارس
وجتمع ثماره في منتصف سبتمبر يالحظ سرعة تراكم الوحدات خالل الفترة من ابريل إلى أغسطس.

جدول ( )8تراكم الوحدات احلرارية فوق 18م oأبتدأ من الشهر الذي ترتفع فيه متوسط درجة احلرارة عن 18م إلى
الشهر الذي تنخفض فيه متوسط درجة احلرارة عن 8م.o
مزيد من األمثله لتراكم الوحدات احلرارية لبعض مناطق إنتاج التمور
بيانات جداول (  ) 9 ، 8توضح مجموع الوحدات احلرارية لبعض مناطق إنتاج التمور أما بيانات جدول ( )8وشكل 18
توضح تراكم الوحدات احلرارية خالل  12شهر (يناير  -ديسمبر ) لبعض مناطق إنتاج التمور ومنها ميكن حتديد مدى
صالحية منطقة معينة لزراعة نخلة التمر وحتديد األصناف املالئمة حسب االحتياجات احلرارية.
مت حساب الوحدات احلرارية بواسطة املؤلف باستخدام متوسط درجة احلرارية اليومية وطرح 18م oالشهر الذي
تبدا فيها درجة احلرارة في االرتفاع عن 18م oإلى الشهر الذي تبدأ فيه درجة احلرارة في االنخفاض عن 18م.o
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ﺧﻁ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺩﻗﻳﻘﺔ ﺩﺭﺟﺔ

ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﺷﻬﺭﻱ
ﻟﻠﺣﺭﺍﺭﺓ ﻡo

ﺗﻮﺯﺭ  /ﺗﻮﻧﺲ

33.55

20.0

ﺍﻧﺪﻳﻮ /ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

33.45

24.3

ﺗﻮﻏﻮﺭﺕ  /ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

33.06

21.4

ﺃﺭﻳﺤﺎ  /ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

31.5

23.7

ﻏﺰﺓ  /ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

31.31

19.0

ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ  /ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

30.34

25.0

ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  /ﻣﺼﺮ

30.8

21.8

ﺳﺒﻬﺎ  /ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ

ﻳﻧﺎﻳﺭ

ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ

ﻣﺎﺭﺱ

63

3

61

ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ

ﺃﺑﺭﻳﻝ

ﻣﺎﻳﻭ

ﻳﻭﻧﻳﻭ

ﻳﻭﻟﻳﻭ

ﺃﻏﺳﻁﺱ

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ

63

261

591

1035

1469

1784

1920

230

521

937

1426

1931

2275

2497

2519

75

292

661

1126

1566

1884

2005

0.0

144

445

802

1205

1608

1959

2226

2337

15

124

304

568

832

1042

1166

271

634

1093

1620

2116

2536

2815

2875

115

319

620

930

1237

1498

1672

1695

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ

27.01

22.0

28

214

512

911

1305

1689

2013

2205

2208

ﺍﻟﻌﻴﻦ  /ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ

24.12

28.5

70

256

571

1052

1591

2165

2754

3234

3708

3903

3966

ﻋﻄﺒﺮﺓ  /ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

17.42

29.9

127

298

593

868

1369

1892

2388

2868

3357

3799

4076

4246

ﻧﻌﻤﺔ  /ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

16.36

30.0

155

371

751

1201

1754

2299

2733

3136

3556

3990

4290

4476

ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ  /ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

24.33

28.6

62

245

560

1025

1574

2147

2739

3267

3651

3837

3893

جدول ( )8تراكم الوحدات احلرارية فوق 18م oأبتدأ من الشهر الذي يرتفع فيه متوسط درجة احلرارة عن 18مo
إلى الشهر الذي تنخفض فيه متوسط درجة احلرارة عن 8مo

شكل ( )18تراكم الوحدات احلرارية فوق 18م oابتدأ من الشهر الذي ترتفع فيه متوسط درجة احلرارة عن 18م oإلى الشهر الذي
تنخفض فيه متوسط درجة احلرارة عن 18مo
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مؤشرات املناخ لبعض مناطق إنتاج التمور  -الوحدات احلرارية مت حسابها بواسطة املؤلف أما بيانات األرصاد جلداول
( ) 9 ، 8 ، 7مصادرها () 21 ، 16 ، 8
أ -نصف الكرة الشمالي جدول ()9
ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ
o
ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ )ﻡ (

ﻛﻣﻳﺔ ﺍﻷﻣﻁﺎﺭ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ
)ﻣﻠﻳﻣﺗﺭ(

ﺃﺭﻳﺤﺎ
ﻃﺒﺮﻳﺎ
ﺇﻡ ﺍﻟﺮﺷﺮﺍﺵ

2333
1740
2540

150
407
28

ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ
ﺍﻟﻬﻔﻮﻑ

3475
2971
3570

112
137
83

ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ
ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﻛﺮﺑﻼء

2876
2326
2694

150
150
82

ﺍﻟﻌﻴﻦ
ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ

3575
3240

90
88

ﺻﺤﺎﺭ
ﻧﺰﻭﻱ

3112
3699

110
73

ﺳﻴﺌﻮﻥ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ

3388
4020

0.00
132

ﺗﺪﻣﺮ
ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺭ

1546
1900

139
170

ﺍﻷﻫﻮﺍ ﺯ
ﺳﻴﺰﺍﺭ
ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ

3029
1335
3385

228
306
171

ﻣﻠﺘﺎﻥ
ﺗﻮﺭﺑﺎﻥ

2935
3570

170
110

ﺃﺳﻮﺍﻥ
ﻭﺍﺣﺔ ﺳﺒﻮﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ

2997
1761
1348

0.0
9
50

ﻋﻄﺒﺮﺓ
ﺩﻧﻘﻠﺔ

3954
3415

70
20

ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ
ﺳﺒﻬﺎ

1120
2155

340
0.0

ﺗﻮﺯﺭ
ﻓﻘﺼﺔ

1745
1300

154
150

ﺑﺴﻜﺮﻩ
ﺗﻤﻨﺪﺍﺳﺖ

1995
1530

134
40

ﻭﺭﺍﺯﺍﺯﺕ

1290

100

ﺃﺗﺎﺭ
ﻧﻌﻤﺔ

3840
4475

115
317

ﻣﺎﻭ
ﻓﺎﻳﺎ ﻻﺭﺟﻮ

3745
3665

301
10

ﺇﻟﺸﻲ
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻭﺍﺩﻱ ﻛﻮﺟﻠ ﻼ
ﺃﺭﻳﺰﻭﻳﺎ /ﻓﻴﻨﻜﺲ

950

260

2021
2145

60
190

ﺳﺎﻥ ﺃﺟﻨﻮﺳﻴﺎ

2500

790

ﺍﻟﺑﻠﺩ  /ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
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ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ )ﻡ (o
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﻱ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻳﻮﻧﻴﻮ  -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﺳﻨﻮﻱ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ
31 - 30
23.7
29 - 27
21.4
32 - 30
25
ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
36 - 32
25.8
35 - 32
25.1
38 - 34
27.3
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
35 - 32
25
34 - 30
22
36 - 33
23
ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ
36 - 33
28
36 - 33
27
ﻋﻣﺎﻥ
33 - 31
27
36 - 32
28.5
ﺍﻟﻳﻣﻥ
35 – 33
27.3
33 - 31
29
ﺳﻭﺭﻳﺎ
29 - 27
18.6
30 - 28
20
ﺇﻳﺭﺍﻥ
36 - 32
25
30 - 24
17.6
34 - 32
27.5
ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ
35 - 31
25
36 - 32
27
ﻣﺻﺭ
34 - 31
25.9
30 - 27
21.6
27 - 25
20
ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ
35 - 33
29.9
33 - 32
27
ﻟﻳﺑﻳﺎ
28 - 26
20
31 - 28
22
ﺗﻭﻧﺱ
31 - 28
20
29 - 26
19
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
33 - 28
22
28 - 25
20
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
30 - 26
19
ﻣﻭﺭﺗﻳﺎﻧﻳﺎ
28
30
ﺗﺷﺎﺩ
28
28
ﺃﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
18.5
22
22
ﺍﻟﻣﻛﺳﻳﻙ
22.8

ﺍﻟﺭﻁﻭﺑﺔ )(%
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﻱ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻳﻮﻧﻴﻮ  -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﺳﻨﻮﻱ
52
61
35

47 - 38
70 - 65
35 - 24

27
30
39

15 - 11
13 - 12

49
37
29

21 - 19
28 - 18
17 - 13

59
59

36 - 35
54 - 54

72
29

79 - 66
31 - 20

38
75

38 – 33
78 - 66

52
46

48 - 45
35 - 26

44
41
65

32 - 24
26 - 22
69 - 64

58
27

65 - 46
23 - 19

26
45
75

22 - 16
44 - 33
75 - 65

29
25

26 - 22
22 - 17

62
43

62 - 54
43 - 29

46
56

47 - 34
57 - 45

41
28

39 - 27
26 - 21

41

35 - 27

3533
3631

29
29

34 - 23
57 - 21

32 - 29
34 - 32

42
27

82 - 53
39 - 24

26 - 23

65

68 - 63

33 - 29
33 - 30

34
38

32 - 21
39 - 23

29 - 27

ب -نصف الكرة اجلنوبي جدول ()10

ﺍﻟﺑﻠﺩ  /ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ

ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ
o
ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ )ﻡ (

ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ )ﻡ(o
ﻛﻣﻳﺔ ﺍﻷﻣﻁﺎﺭ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﻱ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
)ﻣﻠﻳﻣﺗﺭ(
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  -ﻣﺎﺭﺱ
ﺳﻨﻮﻱ
ﺍﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ
28 – 25
21
270
29 - 27
22
190

Alice spring
Finke P.O.

1590
1815

Keetmanshop
Mariental

1450
1527

139
192

Kakamas
Goodhaouse

1690
2145

130
50

Sao Goncalo
Arco Verde

2911
1760

84
695

Chickayo

1420

20

ﺍﻟﺭﻁﻭﺑﺔ )(%
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﻱ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  -ﻣﺎﺭﺱ
ﺳﻨﻮﻱ
39
32

37 – 31
30 – 25

30
32

35 – 23
42 – 26

ﻧﺎﻣﻳﺑﻳﺎ
21
21
ﺟﻧﻭﺏ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
21.7
23
ﺍﻟﺑﺭﺍﺯﻳﻝ
26.4
22.8
ﺑﻳﺭﻭ
22

27 – 25
28 – 25
27 – 24
30 – 28
28 – 26
25 – 22

61
70

73 – 54
70 – 64

26 - 22

75

75 - 71

ثانياً  :الـريـاح
ال تعتبر الرياح  Wind Factorفي حاالت كثيرة من العوامل احملددة لزراعة وإثمار نخلة التمر بل أن نخلة التمر تزرع
أحيانا ً كمصدات للرياح حول املزرعة حلماية األشجار والزراعات البيئية من الرياح والعواصف الرملية
تتميز نخلة التمر بقدرتها على حتمل الرياح (شكل  )19وهذا يرجع إلى :
 -1قوة ومرونة جذع النخلة
 -2قوة تثبيت اجلذع في التربة عن طريق مجموع جذري
كثيف ومنتشر .
 -3قوة التصاق األوراق بجذع النخلة.
 -4قوة ومتانة ومرونة األوراق والوريقات.
 -5عدم وجود منطقة انفصال  Abscission zoneبني
عنق الورقة أو
السعفة والساق .
إجهاد الرياح Winds Stres
وبالرغم من قدرة نخلة التمر على بتحمل الرياح بدرجة
كبيرة إال أن للرياح الشديدة والعواصف تأثيرات ضارة على
نخلة التمر خاصة في املناطق الصحراوية والتي تكون دوما ً
عرضة للرياح () 41. 11 . 10

شكل رقم ( )19يالحظ مرونة األوراق والوريقات
أثناء هبوب الرياح
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تأثير الرياح والعواصف على اجملموع اخلضري:
• قد تتسبب العواصف الشديدة في إسقاط
أشجار النخيل الطويلة واملسنة والضعيفة خاصة
املوجودة على أطراف املزرعة أو النامية في تربة
ضحله أو األشجار التي مت تقليع أو فصل جميع
فسائلها دفعة وحدة.
• قد تثير العواصف كثبان الرمال املتحركة فتدفن
ما يصادفها من أشجار النخيل خاصة األشجار
الصغيرة وهذه تعتبر من أهم املشاكل التي تواجه
مزارع نخلة التمر التي تقع عند أطراف الصحراء
(شكل.) 20

شكل ( )20النخلة ورمال الصحراء في حتدي
دائم

تأثير الرياح والعواصف على النمو الثمري لنخلة التمر:
 -1التأثير الضار للرياح على إمتام عملية التلقيح
• قد تتسبب الرياح الشديدة أثناء وبعد عملية التلقيح مباشرةإلى فقد حبوب اللقاح عن طريق حملها
بعيدا ً عن األزهار املؤنثة مما يؤدي إلى فشل عملية التلقيح و إجراء التلقيح مرة أخرى بعد هدوء الرياح.
• قد تتسبب الرياح اجلافة والساخنة في جفاف مياسم األزهار مما يعيق إنبات حبوب اللقاح وينتج عن ذلك
عدم حدوث اإلخصاب وعقد الثمار كما أن الرياح الباردة تعيق أنبات حبوب اللقاح والوصول إلى بويضات
الزهرة املؤنثة.

 -2التأثير الضار للرياح على منو ونضج الثمار
• هبوب الرياح اجلافة الساخنة أثناء منو ونضج الثمار
يؤدي إلى إنتاج ثمار قابلة للجفاف وزيادة نسبة
الثمار املصابة بظاهرة « أبو خشيم « White end
في بعض األصناف وهو عبارة عن تصلب (جفاف أو
تيبس) جزء الثمر القريب من القمع ( شكل  )21وقد
تساعد على جفاف كامل الثمرة (شكل . ) 24
• الرياح الشديدة احململة بذرات الرمال تخفض من
جودة ودرجة الثمار في مرحلة الرطب وهذه أحدى
املشاكل التي تواجه زراعة نخلة التمر زراعة التمر
في الواحات.
 -3تأثير الرياح الضار في نقل وانتشار األمراض
الرياح قد تساعد نقل احلشرات وعنكبوت الغبار بني
املزارع أو من شجرة إلى أخرى داخل املزرعة الواحدة

30

شكل ( )21تصلب قاعدة الثمار
( ابو خشيم) في صنف الصقعي  -السعودية

ثالثا ً :األمطـــــــار
اإلنتاج التجاري لزراعة وإنتاج نخلة التمر يحتاج إلى جو جاف خالي من األمطار خالل فترتي التلقيح ونضج الثمار
وهطول األمطار خالل هاتني الفترتني قد يكون عامل محدد لنجاح زراعة نخلة التمر في بعض املناطق (جدول )10
يوضح كمية األمطار وميعاد تساقطتها وعالقة في فترة اإلثمار .لبعض مناطق الزراعة وإنتاج نخلة التمر لألشهر
من يونيو إلى سبتمبر في نصف الكرة الشمالي ومن ديسمبر إلى مارس في نصف الكرة اجلنوبي.
• في املناطق االستوائية وشبة االستوائية تتساقط األمطار في معظم أشهر العام مما يؤثر سلبيا ً على
عملية التلقيح واملراحل األخيرة لنضج الثمار وقد تكون األمطار السبب الرئيسي لفشل زراعة نخلة
التمر بالرغم من توفر االحتياجات احلرارية الالزمة ولنمو األشجار خضرياُ بصورة جيدة .
• في املناطق احلدية الشمالية ( شمال خط عرض  ) 30oقد تتسبب األمطار املبكرة في اخلريف في إتالف
معظم احملصول في حالة عدم توفير حماية كافية عن طريق تغطية العذوق (شكل  ) 23 ، 22أو اجلمع
املبكر للثمار وإنضاجها صناعياً.

جدول ( )11كمية األمطار وفترة تساقطها وعالقتها بطول فترة االثمار
ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺯﻫﺎﺭ
ﻭﺣﺗﻰ ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻣﺣﺻﻭﻝ
ﻣﺎﺭﺱ  -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻣﺎﺭﺱ  -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ﻣﺎﺭﺱ – ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ  /ﺩﻧﻘﻠﺔ

19.10

0.0

--

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ – ﺃﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ  /ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

15.36

150

ﻳﻮﻟﻴﻮ  -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

ﺧﻁ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺩﻗﻳﻘﺔ ﺩﺭﺟﺔ

ﻛﻣﻳﺔ ﺍﻷﻣﻁﺎﺭ
ﻣﻡ

ﺍﻷﺷﻬﺭ  /ﺗﺳﺎﻗﻁ ﺍﻷﻣﻁﺎﺭ

ﻣﺼﺮ  /ﺃﺳﻴﻮﻁ

27.03

0.0

--

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ  /ﻭﺍﺩﻱ ﺣﻠﻔﺎ

21.50

0.0

--

ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  /ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ

ﺍﻷﺷﻬﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﻓﻭﻕ 18ﻡ°
ﻣﺎﺭﺱ – ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻣﺼﺮ  /ﺃﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ

31.12

196

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ – ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﺃﺑﺮﻳﻞ – ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺃﺑﺮﻳﻞ – ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  /ﻏﺰﺓ

31.52

300

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ – ﻣﺎﺭﺱ

ﺃﺑﺮﻳﻞ – ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺃﺑﺮﻳﻞ – ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺗﻮﻧﺲ  /ﻓﻔﺼﻪ

34.35

150

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ – ﻣﺎﺭﺱ

ﻣﺎﻳﻮ – ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻣﺎﻳﻮ – ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺇﻳﺮﺍﻥ  /ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ  /ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ  /ﺍﺗﺎﺭ
ﻣﺎﻟﻲ  /ﻛﻴﺪﺍﻝ
ﻧﻴﺠﺮ  /ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ /ﻛﺎﻥ ﺳﻮﺳﺎ
ﺍﻟﻜﻴﻤﺮﻭﻥ  /ﺻﺮﻭﺍ ﺟﺮﻭﺍ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ  /ﻣﻠﺘﺎﻥ
ﺍﺳﻔﻐﺎﻝ  /ﻧﻤﺒﺎﻛﻮﻧﺪﺍ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ  /ﺍﻟﻜﻮﺻﻴﻼ

30.22
24.33
20.31
18.26
16.58
15.58
9.20
30.12
13.49
33.37

149
50
115
138
164
457
990
170
770
60

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ – ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
ﻣﺎﺭﺱ – ﺃﺑﺮﻳﻞ
ﺃﻏﺴﻄﺲ – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻳﻮﻟﻴﻮ  -ﺃﻏﺴﻄﺲ
ﻳﻮﻟﻴﻮ – ﺃﻏﺴﻄﺲ
ﻳﻮﻟﻴﻮ  -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻣﺎﻳﻮ – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻳﻮﻟﻴﻮ – ﺃﻏﺴﻄﺲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ – ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺃﻏﺴﻄﺲ – ﻣﺎﺭﺱ

ﻣﺎﺭﺱ – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻣﺎﺭﺱ – ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ – ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ – ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ – ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻣﺎﺭﺱ – ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ – ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺃﺑﺮﻳﻞ – ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻣﺎﺭﺱ – ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻣﺎﺭﺱ – ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ– ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻣﺎﺭﺱ – ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

26.34 S
28.48 S

140
134

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ – ﻣﺎﺭﺱ
ﻳﻨﺎﻳﺮ  -ﺃﺑﺮﻳﻞ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  -ﻣﺎﺭﺱ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ -ﺃﺑﺮﻳﻞ

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ – ﺃﺑﺮﻳﻞ
ﻳﻮﻟﻴﻮ –ﺃﺑﺮﻳﻞ

23.49 S

270

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ – ﻣﺎﺭﺱ

ﺃﻏﺴﻄﺲ – ﻣﺎﺭﺱ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  -ﺃﺑﺮﻳﻞ

5.05 S
6.54 S
6.43 S

870
1003
27

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ – ﻣﺎﺭﺱ
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ – ﻣﺎﺭﺱ
ﻳﻨﺎﻳﺮ  -ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

ﺃﻏﺴﻄﺲ  -ﻣﺎﺭﺱ
ﺃﻏﺴﻄﺲ – ﻣﺎﺭﺱ
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  -ﺃﺑﺮﻳﻞ

ﻳﻨﺎﻳﺮ  -ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ  -ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ  -ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻧﺎﻣﺒﻴﺎ  /ﻛﺒﺘﻤﺎﻥ ﺷﻮﺏ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  /ﻛﺎﻛﺎﻣﺎﺱ
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ  /ﻛﺎﻛﺎﻣﺎﺱ
ﺍﻟﺲ ﺳﺒﺮﻧﺞ
ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ  /ﺗﺎﺑﻮﺭﺍ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ  /ﺳﺎﻭﺟﻮ ﻛﺎﻟﻮ
ﺑﻴﺮﻭ

ﻧﺻﻑ ﺍﻟﻛﺭﻩ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻲ

* ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ )( 39
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إجهاد األمطار Rainfall Stress
نزول األمطار في مناطق زراعة نخلة التمر قد يكون محددا ً النتشار زراعتها ويتوقف ذلك على ميعاد نزول
االمطار (  ) 29 ، 25 ، 22 ، 10وتلخص فيما يلي كل من التأثيرات السلبية :
أ  -تساقط األمطار خالل فترة التلقيح وعقد الثمار يؤدي إلى :
• غسل حبوب اللقاح وإزاحتها عن النورات املؤنثة.

• قد تتسبب في انفجار حبوب اللقاح نتيجة امتصاصها للماء .

• غسل املادة اللزجة التي توجد على املياسم والتي تساعد على التصاق حبوب اللقاح عليها .

• زيادة نسبة الرطوبة حول وداخل النورات مما يعمل على إيجاد ظروف مناسبة النتشار بعض األمراض مثل
تعفن النورات أو ما يعرف مبرض اخلماج  Khamedjويساعد على ذلك مصاحبة األمطار جو دافئ .
• صعود النخلة أكثر من مره إلعادة عملية التلقيح مما يزيد تكاليف األيدي العاملة .

ب -تساقط األمطار خالل فترة نضج الثمار
• إصابة الثمار ببعض األمراض الفسيولوجية
مثل التشطيب ( الوشم )  Checkingواسوداد
القمة ( Balcknoseشكل  )21وتفلق الثمار عالوة
على تعرضها إلضرار أخرى مثل التخمر والتحمض
والتعفن . Rotting
• تعيق عملية جمع احملصول وقد يضطر املزارع إلى
جمع العذوق قبل نضجها وجتميعها في أماكن
خاصة إلمتام عملية النضج ويحدث ذلك في مناطق
مثل اخلرطوم وعطبرة في السودان وفي واحات
نفزاوة في تونس وبعض املناطق الساحلية .
• اجلـو البارد الذي يصاحب سقوط االمطار قد يؤدي
إلى تأخير نضج الثمار.

شكل ( )22ظاهرة األنف األسود تظهر نتيجة
أرتفاع الرطوبة في نهاية مرحلة اجلمري () 29

قدرة حتمل أصناف التمر ألضرار األمطار
دلت املالحظات التي مت تسجلها خالل وبعد سقوط األمطار
على أن أصناف نخلة التمر تختلف في قدرتها على حتمل
أضرار األمطار ومت تقسيمها إلى ثالث مجموعات وذلك
حسب قابليتها لإلصابة باألمراض الفسيولوجية مثل
التشطيب والتفلق واسوداد الطرف وغيرها إلى اجملموعات
التالية (: ) 28 . 26
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شكل ( )23تغطية العذوق بالورق املقوى حلماية من
األمطار

• أصناف متحملة  :الديري  ،خستاوي  ،نوري  ،خضراوي ,ساير ،حالوي.
•أصناف متوسطة التحمل  :زهدي  ،خالص  ،برحي  ،صعيدي ،مكتوم.
• أصناف قليلة التحمل  :دقلة نور  ،حياني  ،غرس  ،ينيما.
املعامالت الزراعية التي تساعد على تقليل أضرار األمطار
• تغطية العذوق بأكياس من الورق املقوى أو
البالستيك مفتوحة من أسفل للتهوية ( شكل
.) 27 ، 25
• خف العذوق بطريقة تسمح بالتهوية اجليدة
للثمار.
• زراعة األصناف املبكرة النضج في املناطق التي
يبدأ بها التساقط املبكر لألمطار.
•تقليل كميات الري وعدم اإلسراف فيه خالل فترة
نضج الثمار.
• الزراعة على مسافات مناسبة مع جتنب الزراعة
البينية الكثيفة .

شكل ( )24تغطية العذوق بأكياس بالستيك
مفتوحة من اإلسفل للتهوية حلماية من
األمطار في منطقة البحر امليت فلسطني .
املصدر Commons wikimedia

التأثيرات اإليجابية لألمطار على زراعة وإثمار نخلة التمر.
أ -ال تضر األمطار اجملموع اخلضري بل تفيده حيث تعمل على غسل األوراق من األتربة كما أن األمطار ال تضر
الثمار في مرحلة اجلمري واملراحل األولى من اخلالل ألنها تعمل على تنظيفها من األتربة خاصة عندما
يكون تساقط االمطار خفيفا ً .
ب -زيادة اخملزون املائي في األرض .
ج -غسيل األمالح إلى أسفل منطقة اجلذور .

رابعاً  :الرطوبة النسبية
الرطوبة النسبية  Relative Humdityمصطلح يستخدم لتقدير كتله بخار املاء املوجودة في كتلة معينة في
الهواء بالنسبة إلى كتله بخار املاء الالزم لتشيع نفس كتله الهواء عند نفس درجة احلرارة والضغط اجلوي وحتسب
وفقا ً للمعادلة التالية :
الرطوبة النسبية =

ضغط بخار الماء الفعلي
ضغط بخار الماء االشباعي
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تعتبر الرطوبة اجلوية أحد العوامل الهامة التي حتدد مدى مالئمة منطقة معينة لزراعة نخلة التمر أو أحد
أصنافها .
عند دراسة عوامل املناخ في منطقة معينة يجب التركيز على الرطوبة النسبية خالل فترة منو و نضج الثمار
وهي غاليا ً خالل الفترة من يونيو إلى سبتمبر في نصف الكره الشمالي ومن ديسيبمر إلى مارس في نصف الكرة
اجلنوبي.
بيانات جدول ( )8وجدول ( )9توضح املتوسط السنوي للرطوبة النسبية ومدى تغيرها خالل فترة منو الثمار لبعض
مناطق زراعة التمر .
بصفة عامة تختلف الرطوبة النسبية في مزارع نخلة التمر خالل فترة نضخ الثمار من دولة إلى أخرى ومن
منطقة الى أخرى داخل الدولة ففي املناطق الساحلية قد تتراوح من  % 70إلى  % 80كما هو احلال في املناطق
الساحلية في البحرين والسعودية واإلمارات وإيران وشمال أفريقيا بينما في املناطق الداخلية قد تتراوح من 10
 %الى . % 30كما هو احلال في وادي عطبرة ووداي حلفا في السودان وأسوان في مصر وفي السعودية في حائل
والرياض والقصيم.
من أهم العوامل التي تؤثر على ارتفاع أو انخفاض الرطوبة النسبية ملنطقة معينة :
• معدل سقوط األمطار
• القرب أو البعد عن املسطحات املائية
• الزراعات البينية والري الغزير
تأثير الرطوبة النسبية على نضج الثمار وقوامها
تؤثر الرطوبة النسبية سلبا ً أو إيجابا ً على جودة وقوام الثمار الناجتة وميكن توضيح ذلك في احلاالت التالية
( : ) 29 ، 11 ، 10
أ -عند توفر الرطوبة املناسبة تبدأ الثمار خالل املراحل األخيرة من النضج في التخلص تدريجيا من الرطوبة
الزائدة داخل أنسجتها حيث تبلغ النسبة املئوية للرطوبة عند نهاية مرحلة اخلالل أو الرطب من  % 40إلى
 % 50بينما هي مرحلة التمر حوالي  % 20أو أفل.
ب  -عند انخفاض الرطوبة النسبية إلى حد كبير نتيجة جلفاف اجلو خاصة إذا كان مصحوبا ً برياح ساخنة
يحدث اختالل فسيولوجي نتيجة السرعة فقد الرطوبة من أنسجة الثمرة مما يؤدي إلى قصر مرحلة الرطب
أو دخول الثمار مباشرة إلى مرحلة الثمر دون املرور مبرحلة الرطب وتكون الثمار الناجتة جافة وأحيانا ً شديدة
الصالبة  Stone-Likeمثال ذللك متور مناطق شمال السودان وجنوب مصر ( شكل  ) 24وقد يكون التأثير جزئي
على الثمرة يختصر على جفاف اجلزء القعدي منها أو ما يعرف في ظاهرة » أبو خشيم « ( شكل.) 25

شكل ( )26جفاف قاعدة الثمار
لصنف الصقعي  -السعودية
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شكل ( )25متور تامة اجلاف
صنف بنتمودا  -مصر

ج -عند ارتفاع نسبة الرطوبة حول الثمار يحدث اختالل فسيولوجي في تطور الثمار نتيجة لصعوبة
التخلص من الرطوبة الزائدة في أنسجة الثمرة مما يؤدي إلى تأخير النضج وإطالة مرحلة الرطب وظهور
بعض األمراض الفسيولوجية مثل التشطيب  checkingواسوداد الذنب ( Black noseشكل  )21وتفلق
الثمار  Splittingوفي مرحلة الرطب قد تتخمر  Fermentationأو تتعفن  ، Rottingوقد يساعد على ظهور
هذه األمراض الفسيولوجية اإلسراف في الري أو جود زراعات بينية كثيفة.
عالقة الرطوبة النسبية في انتشار األمراض
• في املناطق الساحلية التي تتميز بارتفاع الرطوبة النسبية تنتشر بعض األمراض مثل تبقع السعف
اجلرافيولي  Graphiala leaf spotكما تساعد الرطوبة العالية على انتشار مرض اخلماج  Khamedjأو ما
يعرف بخياس طلع النخيل وذلك خالل فترة اإلزهار .
• في املناطق اجلافة التي تتميز بانخفاض الرطوبة النسبية ينتشر عنكوت الغبار  Date Miteوبعض أنواع
احلشرات .

خامساً  :الضوء
الضوء  Light Factorمن العوامل الالزمة حلياة النبات فهو يلعب الدور الرئيسى في بناء الكربوهيدرات وهي املكون
الرئيسى لثمار نخلة التمر باإلضافة إلى أنها تدخل في تركيب العديد من املركبات احليوية للنبات .
يعرف الضوء أو الضوء املرئي بأنه شعاع كهرومغناطيسي مرئي للعني البشرية ومسئول عن حاسة اإلبصار .
للضوء املرئي طول موجى يقع بني نحو  740نانومتر  nmعند الضوء األحمر  Redو  380نانومتر  nmعند الضوء
البنفسجي  Violet 15شكل ( ) 26يوضح طول موجات الضوء والوانه (. )14

( شكل ) 27طول موجات الضوء املرئي والوان الطيف يالحظ أنها تقع بني  700 - 400نانو ميتر
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يؤثر الضوء على زراعة وإثمار نخلة التمر من النواحي العالية :
 -1تكشف أو متيز البراعم الزهرية
لطول فترة اإلضاءة  Photo Periodفي أوقات معينة من السنة تأثير على تكشف البراعم الزهرية ويعتقد
أن طول فترة اإلضاءة يحدد معياد متيز  Differentiationالبراعم الزهري حيث وجد أن متيز البراعم االبطيه
إلى براعم زهرية يحدث خالل الفترة من أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر نتيجة الستجابتها لطول فترة اضاءة
معينة (  )12 . 1يتكون خاللها احلافز الزهري  Floral Factorالذي يدفع البراعم اإلبطية للتكشف إلى
براعم زهرية.
اإلجهاد الضوئي Light Stress
ينقسم اإلجهاد الضوئي إلى :
أ -تأثير الكثافة الضوئية  Light Intensityعلى منو نخلة التمر
• الكثافة الضوئية العالية :
تعمل الكثافة الضوئية العالية على رفع درجة حرارة األوراق والثمار مما يؤدي إلى زيادة معدل
التنفس ومعدل النتح عموما ً تتميز نخلة التمر بقدرتها العالية على حتمل الكثافة الضوئية
العالية مقارنة بالنباتات األخرى لذلك تعتبر أشجار النخيل من أفضل الوسائل لتوفير الظل
ألشجار الفاكهة ونباتات اخلضر التي تزرع بينها.
• الكثافة الضوئية املنخفضة :
أشجار نخلة التمر محبة للضوء ويفشل اإلثمار في املناطق التي تكثر فيها السحب والغيوم
حتى لو توفرت فيها االحتياجات احلرارية املناسبة  .كما يالحظ أيضا في بساتني النخيل القدمية
والكثيفة الزراعة أن منو النخيل يكون غير طبيعي ومتيل األشجار للنمو اخلضري واستطالة الساق
بحثا ً عن الشمس واإلنتاج غالبا ً ما يكون منخفضاً.
ب -تأثير طول موجات الضوء موجات الضوء على منو نخلة التمر
يعبر عن النمو الطبيعي لنخلة التمر باملعدل اليومي الستطالة األوراق ( السعف ) بعد خروجها مباشرة
من مركز النمو أو القلبة  Phyllophoreحيث تنمو هذه األوراق إلى أعلى باجتاه اخلارج ()18
في دراسة ( )17على عالقة الضوء وطول موجاته على وقت ومعدل استطالة األوراق اليومي لعدة أصناف
باعمار مختلفة لنخلة التمر ثم استنتاج ما يلي :
أ -أوقات حدوث النمو
حتدث االستطالة للالواق احلديثة في احلاالت التالية.
 -1خالل الليل
• من غروب الشمس وحتى شروقها أي في غياب أشعة الضوء املرئي.
• تستمر النخلة في النمو خالل الليل وحتى لو مت تعرضها لضؤ صناعي بشرط أن يكون غتي باألشعة
احلمراء وخالي من األشغة الفوق بنفسجية .
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 – 2خالل النهار
• يحدث النمو خالل النهار في األوقات التي ال تتعرض فيها نخلة التمر إلى ضوء الشمس الساطع عن
طريق حجبها بواسطة السحب أو حجبيها صناعيا عن طريق التظليل اجلزئي.
• في أي وقت من النهار عن طريق إحداث إظالم صناعي يوضع النخلة في غرفة مظلمة .
ب -أوقات توقف النمو
يحدث توقف الستطالة األوراق احلديثة في احلاالت التالية :
 -1خالل النهار .
عند تعرض نخلة التمر ألشعة الشمس املباشرة خاصة الضوء الساطع.
 -2خالل الليل
ميكن ايقاف استطالة األوراق خالل الليل صناعيا عن طريق تعريض النخلة لضوء خالي من األشعة احلمراء
والبرتقالية ويحتوي على بعض املوجات أو األشعة األقصر في الضوء املرئي مثل األشعة الصفراء (جزئياً)
واألشعة الكاملة لكل من األخضر واألزرق والبنفسجي حيث يحدث تثبيط للنمو مماثل للتثبيط الناجت عن
التعرض ألشعة الشمس الساطعة.
مما سبق سبب توقف منو أوراق نخلة التمر خالل الن-هار في املناطق الصحراوية التي تتميز بشمس ساطعة
معظم العام حيث أن نخلة التمر تتعرض ألشعة تتراوح طولها من  0.57عن األصفر وحتى  0.45عند اللون
البنفسجي (نهاية الضوء املرئي )
بالنسبة للقمة النامية يحدث النمو في أي وقت طاملا أن درجة احلرارة مناسبة ويرجع ذلك إلى أن القمة
النامية في ظالم دائم نتيجة لتغليفها بقواعد األوراق والليف التي متنع وصول الضوء اليها إضافة إلى
االستقرار النسبي لدرجة حرارة القمة النامية مقارنة باألوراق.
العوامل الطبيعية احملددة لزراعة نخلة التمر في العالم .
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الفصل الثالث

إجهاد نخلة التمر الناجت عن عوامل املناج
Climatic Factors Stress
تنتشر معظم مزارع نخلة التمر في املناطق اجلافة وشبة اجلافة على ضفاف األنهار أو على شكل واحات في الصحراء
حيث تتميز هذه املناطق بتقلبات عوامل املناخ خاصة التفاوت الكبير في درجات احلرارة خالل العام الواحد .
جدول ( )12يوضح التفاوت في درجات احلرارة في بعض مناطق زراعة نخلة التمر حيث يالحظ ما يلي :
أ -الفرق بني أقصى وأدنى درجات احلرارة  Highest and lowetsخالل عدد من السنوات يصل هذا الفرق إلى
أكثر من 55م.o
ب -الفرق بني املتوسط السنوي لدرجات احلرارة الدنيا  Average Minimum Temperatureودرجات احلرارة
القصوى  Average Maximum Temperatureقد يصل إلى 18م.o
ج -الفرق بني املتوسط الشهري لدرجات احلرارة الدنيا ودرجات احلرارة القصوى خالل العام الواحد حيث
يصل هذه الفرق إلى حوالي 35م oفي بعض املناطق.
د -التفاوت بني درجة حرارة النهار ودرجة حرارة الليل خالل اليوم الواحد أو الشهر الواحد قد يصل إلى حوالي 20م. o
جدول ( )12مدى التفاوت في درجة احلرارة الدنيا ودرجة احلرارة القصوى ومتوسطات احلرارة الشهرية
والسنوية في بعض مناطق زراعة نخله التمر.
ﺧﻁ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺩﻗﻳﻘﺔ ﺩﺭﺟﺔ

ﺃﻗﺻﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺭﺍﺭﺓ
ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ )(1
ﺩﺭﺟﺔ ﻡ - oﺷﻬﺭ

ﺃﺩﻧﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺭﺍﺭﺓ
ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ )(2
ﺩﺭﺟﺔ ﻡ - oﺷﻬﺭ

ﻋﺩﺩ
ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ /ﺍﻧﺪﻳﻮ
ﺍﻳﺮﺯﻭﻧﺎ ﻓﻴﻨﻜﺲ

15.36
21.50
19.10
20.13
16.16
15.58
34.25
30.22
26.18
23.495
33.44
33.26

 47ﻣﺎﻳﻮ
 52ﺃﺑﺮﻳﻞ
 49ﻳﻮﻧﻴﻮ
 47ﻳﻮﻟﻴﻮ-ﺃﻏﺴﻄﺲ
 48ﻳﻮﻧﻴﻮ
 50ﻣﺎﻳﻮ
 52ﻳﻮﻟﻴﻮ
 51ﺃﻏﺴﻄﺲ
 48ﻳﻮﻟﻴﻮ-ﺃﻏﺴﻄﺲ
 45ﻳﻨﺎﻳﺮ
 51.7ﻳﻮﻟﻴﻮ
 50ﻳﻮﻧﻴﻮ

 1ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 2ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
 3ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 8ﻳﻨﺎﻳﺮ
  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  6ﻳﻨﺎﻳﺮ  5ﻳﻨﺎﻳﺮ 2ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ-ﻳﻨﺎﻳﺮ 7ﻳﻮﻟﻴﻮ  10.6ﻳﻨﺎﻳﺮ 8 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻣﺼﺮ -ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ

30.14

 43ﻣﺎﻳﻮ

3

16
39
7
21
11
22
50
12
20
50
117
48
11

ﻣﺼﺮ – ﺳﻴﻮﻩ
ﻟﻴﺒﻴﺎ – ﺳﺒﻬﺎ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ – ﺍﻳﻼﺕ

29.12
27.01
29.33

 48ﻳﻮﻟﻴﻮ
 48ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 47ﺃﻏﺴﻄﺲ

  4ﻳﻨﺎﻳﺮ  4ﻓﺒﺮﺍﻳﺮﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
2

20
12
21

ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ/ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ /ﻭﺍﺩﻱ ﺣﻠﻔﺎ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ/ﺩﻧﻘﻠﺔ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ/ﺃﺗﺎﺭ
ﻣﺎﻟﻲ/ﺟﺎﻭﺍ
ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ  /ﺃﻏﺎﺩﻳﺰ
ﺗﻮﻧﺲ /ﻗﻔﻀﺔ
ﺍﻳﺮﺍﻥ /ﻋﺒﺪﺍﻥ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ  /ﺑﺮﻳﺪﺓ
ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ/ﺍﻟﺲ ﺳﺒﺮﻧﺞ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ )(39

38

ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ
ﻟﻠﺣﺭﺍﺭﺓ )(3

ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﺷﻬﺭﻱ
ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ )(4

ﺃﺩﻧﻰ
26
16
18
23
24
22
12
20
17
23
14
15
16

ﺃﻗﺼﻰ
33
33
34
34
36
35
26
31
31
28
31
30
28

ﺃﺩﻧﻰ
19
7
10
15
16
13
3
7
7
3
4
5
9

ﺃﻗﺼﻰ
38
41
43
40
40
40
38
43
41
36
42
40
36

12
15
18

30
30
30

3
5
10

38
40
38

1) Highest recorded temperature.
2) Lowest recorded temperature.
3) Annual average high and low temperature.
4) Monthly average high and low temperature

بيانات جدول ( ) 10 ، 9 ، 6، 5توضح أيضا ً التباين الكبير في عوامل املناج في مناطق زراعة نخلة التمر وهذا املدى
في التباين قد يكون عامل محدد لعدم زراعة وانتشار العديد من انواع البيانات إال أن نخلة التمر لها قدرة كبيرة
جدا على مقاومة اإلجهاد الناجت عن عوامل املناخ والتكيف  Adaptationمع الظروف املناخية القاسية واحلد من
تأثيراتها السلبية .
إجهاد عوامل املناخ ميكن تقسيمه إلى :
أ -إجهاد حراري Heat stress
وينتج عن تعرض نخلة التمر إلى احلر الشديد فنخلة التمر تنمو في اشد مناطق العالم حرارة خاصة التي
تقع على جانبي خط عرض  ( 23o Nحول مدار اجلدي ) وفي املناطق الصحراوية على شكل واحات ترتقع
فيها درجات احلرارة القصوى إلى فوق  50م oخالل الصيف ( جدول . ) 12
ب -إجهاد الصقيع Cold and chilling stress

تتعرض بعض مناطق زراعة نخلة التمر خاصة التي تقع شمال خط عرض  30oNإلى موجات من الصقيع
تنخفض فيها درجة احلرارة الدنيا إلى مما دون الصفر املئوي وقد تصل إلى  9-م oوأحيانا تتعدها دون أن
يحدث ضرر دائم لقمة النخلة ويقتصر الضرر غالبا ً على األوراق ( جدول )12

ج -إجهاد الرطوبة اجلوية Humid Stress
تختلف الرطوبة النسبية في مزارع نخلة التمر حسب قربها من املسطحات املائية ففي املناطق الساحلية
قد يصل املتوسط السنوي للرطوبة النسبية إلى أكثر من % 80بينما في املناطق الداخلية والصحراوية
قد تصل إلى أقل من  ( % 20جداول  ) 10 ، 9كما تؤثر طريقة الري والزراعات البينية على نسبة الرطوبة
حول الثمار .الرطوبة النسبية لها تأثير مباشر على نضج ودرجة جفاف الثمار كما قد تساعد على أنتشار
بعض األمراض.
إجهاد الرياح Wind Stress
تتعرض نخلة التمر في العديد من املناطق إلى موجات من الرياح الشديدة والتي قد تكون جافة أو محملة
برمال الصحراء مما يؤثر على نوعية الثمار ودرجة جفافها باإلضافة إلى زيادة معدل النتح من األوراق وقد
تؤدي إلى دفن األشجار الصغيرة بالرمال.
إجهاد األمطار Rainfall Stress
يتراوح معدل سقوط األمطار في مناطق زراعة نخلة التمر من صفر أو شبة معدوم كما هو احلال في
جنوب مصر وشمال السودان واملناطق الصحراوية إلى معدالت قد تتعدى  1000ملم كما هو احلال في
املناطق القريبة من خط اإلستواء أو املناطق التي تقع شمال خط عرض  ( 30oNجدول .)11 ، 10 ، 9
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تتعرض نخلة التمر إلى أنواع أخرى من اإلجهاد مثل االجهاد الناجت عن زيادة امللوحة أو عدم توفر مياه الري أو التعرض
لألمراض وغيرها .وسنناقش هذه األنواع في الفصول القادمة .
يعتبر عامل احلرارة من أهم عوامل املناخ ألنه األكثر تأثيرا على انتشار وزراعة وإنتاج نخلة التمر لذلك سيتم
التركيز علية أما العوامل األخرى فقد سبق أن أوضحنا الـتأثيرات السلبية لإلجهاد الناجت عن كل عامل عند
استعراض عالقة عوامل املناخ بزارعة وإنتاج نخلة التمر في اجلزء الثاني.

كيف تقاوم نخلة التمر اإلجهاد الناجت عن عوامل املناخ ؟
 -1احلماية التي وفرها اهلل تعالى للقمة النامية فنخلة التمر
كباقي أفراد العائلة النخلية تتميز بوجود برعم قمي وحيد
وضخم  Single giant terminal budأو ما يعرف اجلمارة
 phyllophoreتشتمل على األنسجة املرستيمية أو اجلنينية
التي تتطور إلى أوراق وبراعم إبطيه وإلى األنسجة الالزمة
لزيادة طول وقطر الساق ( اجلذع ) .لذلك يعتبر منو نخلة التمر
داخلي  Endogenousألن النمو يحدث في مركز واحد بعيدا ً
بدرجة كبيرة عن التعرض املباشر لعوامل املناخ .ويساعد
على ذلك أن القمة النامية والساق محاطه بغالف سميك
عازل مكون من قواعد األوراق املتراصة ومن الليف ( شكل 27
 ) 29 ، 28 ،وهذه الطبقات املتراصة تساعد على منع تسرب
احلرارة الداخلية إلى اخلارج وبالعكس تشكل عازال ً جيدا ً يقلل
من تأثير التقلبات الكبيرة في درجة حرارة الهواء اليومية أو
التأثير املباشر للضوء واألمطار والرياح .

شكل ( )28مقطع عرضي قريب من القمة النامية
يوضح بعد القمة النامية عن محيط اجلذع مما
يساعد في عزلها عن التقلبات احلرارية

ت -تيار العصارة الصاعد  Ascending sap currentمن
اجلذور إلى الساق والقمة النامية مما يجعل درجة حرارة كل
من الساق والقمة النامية قريبة من درجة حرارة ماء التربة
احمليط باجلذور على عمق  90 – 60سم والذي يتأثر بدرجة
محدودة جدا ً بتغيرات عوامل املناخ عند سطح التربة
هذه العوامل حتافظ على إبقاء حرارة الساق وحرارة القمة
النامية شبة ثابتة لفترات طويلة نسبيا ً وتكون تغيرتها في
مدي ضيق  Narrow Rangeمقارنة بالتغيرات أو التقلبات
اليومية الكبيرة في عوامل املناخ احمليطة بالنخلة .
شكل ( )29إلتفاف قواعد األوراق والليف حول
القمة النامية
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أجريت دراسة مكثفة (  )18 ، 16لدراسة تأثير كل من الطبقة
العازلة املكونة من قواعد األوراق واأللياف أو تيار العصارة
الصاعد على درجة حرارة القمة النامية ودرجة حرارة الساق
حيث مت قياس أو تتبع درجة احلرارة في األماكن التالية :
أ -منتصف الساق قريبا من القمة النامية على بعد
 45سم منها.
ب -منتصف الساق قريبا من سطح التربة على بعد
 30سم منها.
ت -السطح اخلارجي للساق.
ث -درجة احلرارة عند العمق الذي تتنشر فيه معظم
اجلذور املاصة والتي تتواجد على أعماق تتراوح من 60
–  90من سطح التربة .

شكل ( )30طبقات األلياف التي حتيط في اجلزء
وتشكل عازل ملنع تسرب احلرارة اجلوية إلى الداخل
أو تسرب حرارة الساق إلى اخلارج

ميكن تلخيص نتائج الدارسة فيما يلي :
 -1تأثير درجة حرارة الهواء احمليط بنخلة التمر .
وجود نوع من التوازن أو الثبات اجلزئي  Partial Thermostasyللتغيرات اليومية في درجة حرارة كل من
الساق والقمة النامية ويرجع ذلك إلى املدى الضيق للتغيرات اليومية في درجة احلرارة في كل من الساق
والقمة النامية مقارنة باملدى الواسع للتغيرات اليومية في درجة حرارة الهواء احمليط بنخلة التمر وميكن
مالحظة ذلك من تسجيالت احلرارة التالية :
• خالل شهر فبراير وبداية شهر مارس كان مدى التغير اليومي في درجة حرارة الهواء يتراوح من 11م oإلى
 21م oبينما كان املدى اليومي في درجة حرارة القمة النامية يتراوح من  1م oإلى  3م oأم عند اجلزء السفلي
من الساق فقد كان يتراوح من  0.2م oإلى  1.4م oمما يدل أن اجلزء السفلي من الساق أقل تأثرا ً بالتقلبات
اجلوية من القمة النامية.
• خالل الفترة في نهاية شهر مارس كانت درجة احلرارة العظمى 35م oودرجة احلرارة الدنيا 15.5م oأي أن
مدى التغير اليومي كان 19.5م oبينما كان مدى التغير في حرارة القمة النامية 4م.o
 -2تأثير درجة حرارة التربة
تؤثر درجة حرارة التربة عند منطقة إمتصاص املياه بواسطة اجلذور تأثيرا ً مباشرا ً على درجة حرارة تيار
العصارة الصاعد الذي ينقل من اجلذور إلى الساق ثم القمة النامية واألوراق  ،وهذا التأثير يرجع بصفه
رئيسة إلى املدى الضيق جدا ً للتغيرات املوسمية في مدى درجة حرارة التربة مقارنة بالتغيرات املوسمية
لدرجة حرارة اجلو.
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تأثير تيار العصارة الصاعد على درجة حرارة كل من القمة والساق ينقسم إلى :
أ -تأثير تدفئة Warming effect
يقوم تيار العصارة الصاعد برفع درجة احلرارة القمة النامية والساق خالل الفترات التي تنخفض فيها
درجات حرارة اجلو إلى ما دون الصفر وقد مت مالحظة ذلك في منطقة إنديو  /كاليفورنيا حيث كانت درجة
احلرارة الهواء قريبا من الساق 3.0-م oبينما كانت درجة احلرارة التربة على عمق  60سم  14.4م oودرجة
احلرارة القمة النامية 11.4م oأي بفارق أقل  3مoعن درجة حرارة التربة وبفارق أعلى  14.4م oعن درجة حرارة
الهواء وفي نفس الوقت كانت درجة حرارة اجلزء السفلي من الساق 13.3م oأي بفارق أقل  1.1م oعن درجة
حرارة التربة وبفارق أعلى  16.3م oعن درجة حرارة الهواء و أستنتج من ذلك :
• أن درجة حرارة اجلزء السفلي من الساق أقرب إلى درجة حرارة التربة من القمة النامية ويرجع ذلك
إلى أن هذا اجلزء من الساق هو أول من يستقبل تيار العصارة الصاعد لذلك يكون أقل تأثرا ً بحرارة
اجلو من القمة النامية.
• تأثير التدفئة اإليجابي لتيار العصارة الصاعد لكل من القمة النامية والساق حيث لم تنخفض
درجة حرارة أي منها عن 10م oوهي الالزمة إلستمرار النمو في القمة النامية بالرغم انخفاض
درجة حرارة اجلو 3.0-م. o
ب -تأثير تبريدي Cooling Effect
يقوم تيار العصارة الصاعد بخفض درجة حرارة كل من القمة النامية والساق خالل الصيف وعند ارتفاع
درجة احلرارة العظمى إلى مستويات عالية وميكن مالحظة ذلك من تسجيالت احلرارة خالل األسبوع األول
من شهر مايو حيث كانت درجة احلرارة العظمى  37.5م بينما كانت درجة حرارة التربة على عمق  60سم
عند 21.6م oأي بفارق 15.9م oوكان تأثير ذلك درجة حرارة القمة النامية والساق كما يلي :
•درجة حرارة القمة النامية كانت عند  24.5م oأي بفارق  13م oعن درجة حرارة الهواء وبقارق أعلى
 2.9م oعن درجة حرارة التربة.
• درجة حرارة الساق قريبا ً من التربة كانت  22.5م أي بفارق أقل من  15م oعن درجة حرارة اجلو وبقارق
أعلى من  0.9م oعن درجة حرارة التربة مما يؤكد مرة أخرى أن اجلزء السفلي من الساق أكثر تأثيرا ً
بدرجة حرارة التربة من القمة النامي
أ -التغيرات اليومية في درجة احلرارة أجزاء النخلة
 -1في دراسة للمؤلف ( غير منشورة ) مت تتبع درجة احلرارة خالل النهار لألجزاء اخملتلفة لنخلة التمر وتشمل قلب
النخلة  -قاعدة الورقة  -منتصف العرق الوسطى  -طرف العرف الوسطي  -الوريقات  -الساق ) وذلك بإستخدام
مزدوجة حرارية  Thermoconpleلقياس درجة احلرارة.
مت مقارنة درجة حرارة التربة ( على عمق 30سم ) ودرجة حرارة الهواء مع درجة حرارة األجزاء اخملتلفة لنخلة التمر ،
شكل ( )31يوضح التغيرات في درجة احلرارة على فترات كل  30دقيقة خالل شهر أبريل ( )1984في منطقة جدة (
السعودية ) ومن الشكل ميكن مالحظة ما يلي :
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شكل ( )31تأثير التغير ات في كل من درجة حرارة الهواء والكثافة الضوئية على درجة حرارة األجزاء اخملتلفة لنخلة التمر من
الشروق إلى الغروب  .إجريت الدراسة خالل شهر أبريل في منطقة جدة

من ( شكل  ) 31ميكن مالحظة ما يلي :
أ -عند الشروق
• درجة حرارة الورقة ( وريقات  -عرق وسطي  -قاعدة الورقة ) قريبة من درجة حرارة الهواء.
• درجة حرارة الساق وقلبه النخلة أعلى من درجة حرارة الهواء بحوالي 3م لقلبه النخلة و  7.5م للساق
بينما كانت درجة احلرارة القلبه والساق أقرب إلى درجة حرارة التربة.
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ب -منتصف النهار
• درجة حرارة الوريقات وطرف ومنتصف العرق الوسطي كانت أعلى من درجة حرارة الهواء وسجلت
الوريقات أعلى ارتفاع حيث وصل الفرق بينها وبني درجة حرارة الهواء إلى حوالي 15م.o
• قاعدة الورقة وقبله النخلة أقل من درجة حرارة اجلو بحوالي 5م oوفي نفس الوقت أقل من درجة حرارة
التربة بحوالي 3م.o
• درجة حرارة الساق كانت قريبة بصفه عامة من درجة حرارة التربة معظم فترة القياس وأن كانت في
الصباح أعلى قليال وانعكس الوضع منتصف النهار واستمر الوضع حتى الغروب.
ج -عند الغروب
• عادت درجات احلرارة للتقارب بني درجة حرارة الهواء وأجزاء الورقة وإن كانت أعلى مما كانت علية في
الصباح.
• درجة حرارة الساق وقلبه النخلة كانت أعلى من درجة حرارة الهواء بحواليم o1.5للساق وحوالي 3مo
لقلبه النخلة .

ب -التغيرات اليومية في درجة حرارة الثمار :
في دراسه ( )30أجريت خالل شهر سبتمبر على صنف دقلة نور مت تتبع درجة حرارة الثمار ملدة  48ساعة في أماكن
مختلفة من العذق تشمل :
 -1الثمار التي توجد في اجلهة االكثر تعرضا للشمس.
 -2الثمار التي توجد في اجلهة االقل تعرضا للشمس.
 -3الثمار التي توجد في مركز العذق.
مت قياس درجة حرارة الثمار باستخدام مزدوج حراري على عمق  1ملم من سطح الثمرة واضحت الدراسة ما يلي :
أ -درجة حرارة الثمار في االماكن اخملتلفة من العذق كانت متقاربة خالل الليل.
ب -مع بداية تعرض الثمار الشعة الشمس بدات درجة حرارة الثمار في اجلهة االكثر تعرضا ً الشعة الشمس
في االرتفاع حتى وصلت إقصاها بعد الظهر ووصل الفرق وبني درجة حرارتها وبني درجة حرارة الثمار في
اجلهات االخرى من العذق إلى حوالي 10م oبعد الظهر مباشرة.
ت-االرتفاع في درجة حرارة الثمار في اجلهة االكثر تعرضا للشمس استمر ملدة  7 – 6ساعتا وادى تغطية
العذوق بالورق املقوى إلى زيادة هذه املدة.
ث -هذا االرتفاع في درجة احلرارة الثمار في اجلهة املعرضة للشمس قد يفسر سبب تبكيرها قليال في
النضج مقارنة بباقي ثمار العذق.
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تأثير درجة احلرارة على معدل استطالة األوراق
يستعمل معدل استطالة األوراق ( السعف ) احلديثة كمؤشر  Indexعلي تأثير التقلبات في الظروف
البيئة احمليطة مثل عوامل املناخ خاصة احلرارة أو نقص املياه احمليطة باجلذور أو درجة ملوحة مياه الري
وغيرها .
األوراق احلديثة تنبثق من مركز النخلة (شكل )32
بصور متابعة وعادة ما يكون الزاوية بني الورقة
واألخرى  137.5درجة ثم تبدأ في االستطالة والنمو
إلى اخلارج  .تستكمل الورقة استطالتها خالل – 3
 4شهور حسب تاريخ ظهورها من مركز النخلة .
معدل االستطالة اليومي لألوراق يتراوح من 5.51
سم إلى  0.5سم حسب .عمر الورقة ودرجة حرارة
الهواء ويكوت معدل االستطالة مرتفع خالل الفترة
من  50إلى  60يوم األولى من ظهورها ثم يبدأ املعدل
في االنخفاض تدريجياً.
في الواليات املتحدة إجريت عدة جتارب (، 19 ، 3
 )37لدراسة تأثير دراجة حرارة الهواء على معدل
استطالة األوراق خالل العام وميكن تلخيص نتائج
هذه التجارب فيما يلي :
 -1نخلة التمر ال تدخل في دور راحة Resting Period
وأن منوها يستمر طوال العام طاملا أن مياه الري
متوفرة حول اجلذور ولكن قد يتوقف النمو لفترات
استثنائية نتيجة النخفاض  .درجة احلرارة الدنيا
عن  10م oويكون هذا التوقف مؤقت Temporary
 Standstillتستأنف األوراق استطالتها عند ارتفاع
احلرارة عن  10م.o

شكل ( )32األوراق احلديثة التي تنبثق من مركز
النخلة تنمو يوميا ً مبعدل يتراوح  0.1سم إلى
 5.0سم حسب الظروف املناخية والعمر
وتستكمل استطالتها خالل  4 - 3شهور

 -2منحى معدل االستطالة األسبوعي لألوراق النشطة كان يأخذ نفس شكل متوسط درجة األسبوعي
وموازيا ً له تقريبا ً معظم أوقات العام ( شكل.)33
 -3شكل ( )33يوضح منحى التغيرات ملتوسط درجة احلرارة األسبوعي وملتوسط معدل االستطالة
األسبوعي في منقطة أنديو  /كاليفورنيا ( ) وقد مت رسم املنحى على أساس .
 - 1توقف النمو كليا ً عند درجة حرارة م . Zero Growth 4.4
 -2معدل االستطالة يزداد  1ملم مقابل كل زيادة في درجة احلرارة مقدارها  1.1م.O
ويالحظ من الشكل ( )33ما يلي
 -1منحى معدل االستطالة يكون أسفل منحى متوسط درجة احلرارة مت يبدأ منحى معدل االستطالة في
االرتفاع فوق منحى درجة احلرارة فى منتصف مارس وحتى نهاية العام.
 -2يصل كل من منحى معدل االستطالة ومنحى متوسط احلرارة إلى القمة خالل شهر يوليو ثم يبدا كل
منهما في االنخفاض.
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 -3درجة حرارة الهواء عند  10م oهي احلد األدنى التقريبي الذي يبدأ عنده النمو بافتراض أن هذه الدرجة
تنتقل إلى القمة النامية ويطلق عليها نقطة الصفر احلرارية التي يتوقف عندها النمو Zero Point
 Temperatureوقد تختلف هذه النقطة قليال من صنف إلى أخر أو باختالف الظروف البيئة .في معظم
مناطق زراعة وإنتاج التمر نادرا ً ما تنخفض درجة احلرارة إلى  10م oلذلك تستمر النمو العام.

شكل ( )33العالقة بني املعدل اليومي الستطالة األوراق واملتوسط اليومي لدرجة احلرارة في
منطقة أنديو  /كاليفورنيا
املصدر ( )18مت أعادة رسم املنحى ملزيد من التوضيح
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 -4أي تقلبات في املتوسط األسبوعي في مدى  11 - 5م oكان يقابلها تقلبات مماثلة في معدل استطالة
األوراق .
 -5يزداد معدل استطالة األوراق إلى أن تصل درجة احلرارة إلى 42م oثم تبدأ في االنخفاض تدريجيا بارتفاع
درجة احلرارة عن 42م oوقد يرجع ذلك إلى :
أ -انخفاض معدل التمثيل الضوئي أو ارتفاع معدل التنفس مما يؤدي إلى خفض كمية
الكربوهيدرات التي تصل إلى مركز النمو.
ب -زيادة معدل النتح مما يؤدي نقص احملتوى املائي للخاليا أو تفقد اخلاليا انتفاخها مما يقل من
معدل كبرها في احلجم.
ت -خالل الشتاء ال تكون درجة حرارة اجلو هي املؤثر الوحيد ملعدل استطالة األوراق بل يكون لدرجة
حرارة مياه التربة تأثير على رفع درجة حرارة القمة النامية وزيادة معدل النمو .
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