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 دقدة امل
ومبيرراا   الكياليدئيررةإن طرر ا الزراعررة الديليايررة اتايمررة ىعدالررا علررمل اايرردعالدة ا دزايررا ل  ررا       

للالبيرراا   ا فرر  . فنديجررة اررالا اايرردخاا  الزراعيررة ا ندجررد  وأيضررداآلفررد  ا عررنعة الرر  ىلررو  البي ررة 
حررا  للررل ت الدررواين البي ررت وةرردن ةديجررة  ررالا ا لررل  ا عررنعة ررا  ا عاةيررة ا خدلفررة الكياليدئيررة واأ

  .واتيوان لعحة اإلةسدن أض اريلبيد  ةمري  جااً أمههد مد حا  من 
عرا عرن لباأصروا  ىنرددب ا  د براأنروعنامد أدرك اإلةسدن  اله اتييية اجته إىل الطبيعة ومرن       

م يعررا لررإلةسرردن. فليررة ا خدلفررة  والرر  ةدةرريف يررببدً ت العايررا مررن اأمرر ا  دئيايرردخاا  ا بيرراا  الكيال
  ت حملوة يد  قبل أن ىيا  علمل مدئا  طعد  اإلةسردن ميبوًا أن ىغالس مثدر الفدةهة اجلاليلة واللاليال

ليدنررردوة السرررم ت الفدةهرررة ومرررد يدبرررم الرررش مرررن حررراو  أمررر ا  وم ررردةل صرررحية لإلةسررردن والنبرررد  
لش البي ة ال  طد د ع ند هبد مم أن  اله البي ة ليسيف ملكدً لند بل أبندئند وأحفددان مرن وةال ،واتيوان
 بعاان.
ظهرر   الزراعررة العضرروية ةحيييررة انصررعة ىرر د بكررل قررو  علررمل الن ررد  الزراعررت ال رردئم الررالب لرراللش      

ن مررن إةدرردا ك  ررمت والدرردف فدلزراعررة العضرروية ،يررد  إلةدرردا  ررالاا لإلةسرردنيدئييررو  علررمل ايرردخاا  الكيال
ولكرن  رالا اإلةدردا جدردا إىل  ،حسر  ااحديردا الاا صحت آمن لردة مرن السرالو  وبكاليرد  وفرري  

ىل ةمرري مرن ا برددرا  إو رت تدردا  الن يفرة علم ومع فة، فدلزراعة العضوية  ت منواا مطور من الزراعرة
 ىكون انجحة. توا ربا  اإلضدفة إىل تالل  ا س ولية لك

راثر السرررلبية علرررمل البي رررة ىيليرررل اآلاصرررطال الزراعرررة العضررروية ي رررري إىل العالليرررة الررر  تررردوة وإن       
م حلة اإلةددا م وراً اتعدد والنيل والدعب ة والدعنيم وإىل ىسويق ا ندجد  إىل  إعااد الرتبة من ابداااً 

وىفددب ايردعالدة  ،درجيةالغالائية. لالا ىسدنا الزراعة العضوية علمل الديليل من ايدعالدة ا الا  ا 
. وا نررررردف يوصررررر  وأب مرررررواد ضررررردر  للبي رررررة وصرررررحة اإلةسررررردن ا خعررررربد  ا عرررررنعة ومبيررررراا  اآلفرررررد 
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)العضوب( إاا ةدةيف ةل م احل اإلةددا ختضم  عديري معينرة وضرعيف بوايرطة ميردييس عضروية وطنيرة 
 أو دولية.

( والرالب قرد  بديليفره ةاةرة مرن خيرلالزراعرة العضروية للنمن  ند جدا  فكر   للير   رالا الكدد )     
عدبردر أن قطردا اا هدالر  بيطردا النخيرل والدالرور  واأةددمييرةخمدل  الدخععرد  وا رربا  الدطبيييرة 

 اللكة الع بية السرعودية ور رد ت دوة ا لريف العر ف برل ت عراد االنخيل من أةرب اليطدعد  الزراعية 
متررور عضرروية  إلةدرردازراعررد  الديليايررة إىل الزراعررد  العضرروية وأن الدحرروة مررن ال ،ةمررري مررن دوة العرردم

 60  2011حير  بلغريف ا بيعرد  للالندجرد  العضروية عرد   ألال يدندممل ت السنوا  الع   األري 
 .(IFOAM, 2012)مليدر دوار 

بعررا ا فررد يم  الباااا ال   حيرر  ىنرردوةأبرروا  رئيسررة،  مثدةيررةالكدررد  علررمل   ررالا وقررا امرردالل     
 إضردا  علرملفدنردوة  البااا الااا  ، أمرد دً ع ر  عنعر اً رئيسر اةريالزراعة العضوية من لاة  عن مةالعد

إضرردا  علررمل أعرررااد النخيررل وةاليرررد   الباااا الاالااا الزراعررة العضرروية ت الررروطن العرر ف، بينالررد ىنررردوة 
 اللكرررة الع بيرررة أعرررااد النخيرررل العضررروية والررر  تررريف الدحررروة ت االدالرررور الندجترررة عد يرررد وع بيرررد وحمليرررد و 

الدسعة  امة أمجدر النخيل علمل ماار  الزراعية فيا امدالل علمل الربامف رابعالباا الأمد  ،ةالسعودي
مررن  العضرروب اعدالرردداً أيديرريدً علررمل مررالا  اإلةدرردا يعدالرراان المدلرر  وال ابررم انجمرردنمنهررد الرب  ،العررد 

دالرور الندجتررة مررن الزراعررة د وىررااوة الفي ررالل ىينيررة مدبعرا اتعررد اخلاااة البااا ، أمررد مبيراا  وأ ررا  
، أمررد عرره لدوضرريق الييالررة الغالائيررة واأمهيررة العاجيررة للدالرروريفرردم ختع سااا  الباااا الأمررد  العضرروية،
واإلدارا  الددبعرة ارد مرم  فيا ىضالن الدع ي  إبدار  أوقدف صدحل عباالعزيز ال اجحرت  بعالساالباا 

البااا  يندسر  إليهرد اةنر  مرن مرذلفت  رالا الكدرد ، وىضرالن الرتةيز علمل أة طة اإلدار  الزراعية وال 
 م جعرردً  ، ويعدرررب  ررالا الكدررد هررد وجهررة الن رر يومذلف الدالرر  يررلعررن خ اإلصرراارا  أ ررم واألررري ااااة ال

 عضوية.الدالور الإلةددا مدماً يغطت اجلواة  ا خدلفة 
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عضروية الدالور الفة ا هدال  إبةددا كدل  الا الكدد  ت طبعده اأوىل مفياا وعوانً  يكون أن وأنمل     
، وان يكرررون إضرردفة جايرررا  وبلررراان العرردم فررة البلررراان الع بيررة ال رريييةت ا اللكررة الع بيررة السرررعودية وةد

وأن يكررون مسرردمهة فدعلررة ت  الكدرر  الدطبيييررة  ررالهوجيررا  للالكدبررد  الع بيررة الرر  ت حدجررة إىل ممررل 
لررربامف الزراعيررة إلةدرردا متررور عضرروية وىعزيررز اجلهررود ال اميررة ااجتررده العررحيق لررو الدطبييررد  اتييييررة ل

 .تالدية اإلةسدن والبي ة
ت طبعدررره اأوىل والررر  يررروف ىذلرررال بعررر   الكدرررد لرررو  رررالا نيرررا البنررردا بكرررل اآلراا والمرررم ااعدرررزاي 

 ااعدبدر إلة اا الطبعة اليددمة إن مدا هللا
 وهللا وف الدوفيق

 ا ذلفون                                                                          
 

 اليعيم -ا اللكة الع بية السعودية 
    ر1435 -من ربيم اأوة -اأوة -اليس ا

  2014 -من يندي  -المدين -ا وافق
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 الشكر  التدقدير
جملررس أعضرردا  صررحد  الفضرريلة ا  رردي ممملررة أ صرردحل ال اجحررت أوقرردف إلدار العليررد  لررإلدار 

مرن لراة  اأوقردف إلدار اأوقردف ويرعدد  ا راي  العرد   إلدار العرد   اأمر ، ويعدد  ينا وق   الن در 
 . ريم ا طط اإليرتاىيجية والدوجيه وا ددبعة حيداد

أعضرردا ةدرردا ىلررش الدوجيهررد  والدطلعررد   إا ررالا الكدررد  )الزراعررة العضرروية للنخيررل(  ومررد
 يعدد  ا اي  العد .يعدد  اأم  العد  و  ومددبعة حميمة من قبل ينق  ا و  الن در جملس 

الدوجررره صررردلر ال رررك  ووافررر  المنررردا والديررراي  إىل أصرررحد  الفضررريلة  إالرررالا ايسرررم ا ذلفرررون 
 عبدالسام  با  صااحل الراجحاي اأيردداالعد   اأم ولسعدد   ينا وق   ن در الا  دي  أعضدا جملس 

علمل موافيدهم الك مية أن يطبرم  رالا الكدرد   علي ب  حممد الشمسانعد  ا هناس ولسعدد  ا اي  ال
وبكل الاوة الع بية واإليامية علمل ةفية إدار  اأوقدف لامة ليطدا النخيل والدالور  اللكدند اتبيبة 

 لبنة جايا  من لبند  العالل ا ريب إلدار  اأوقدف.م جعدً و ا هدالة هبالا اليطدا ليكون 
 العما هللا أن يتدقبل ة  املوقف  ةنا  ةنكم صاحل  نسأ 

 
 املؤلفون
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 اإلهداء
 -إىل كل ة  :

 لن يفررررة، وميرررردرس الزراعررررد  العضرررروية، وا الدريررررد  الزراعيررررة اجليررررا  الرررر  يدجرررره إىل الزراعررررد  ا
 ى جم علمل الزراعة ا سداامة واايدخاا  اأممل للالوارد الطبيعية.

 وا رواد الكياليدئيرة  من خمدط  ا بيراا  هلك ا لوراث ، وعلمل صحة ا سد جدفظ علمل البي ة من
 الضدر  علمل البي ة وصحة اإلةسدن.

  ىل الطا  ومزارعرت النخيرل وأيضرد إىل  إو البدحم  ت اجلدمعد  وا  اةز البحمية الوطن الع ف
 ةل مهدم النخيل والدالور ت الوطن الع ف. 

 
 املؤلفون                                                             
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 الباا ال   
 ع  الزراع  العضوي  أهم املفاهيم العاة 

 -:اآليتشمل ي  
 بعا الدع يفد  ا سدخامة ت الزراعة العضوية. -1
 .يديية لإلةددا والدعنيم العضوباأ ااف اأ -2
 اعة العضوية.الزر  إىلمفدىيق النجدل للدحوة  -3
 مزرعة عضوية. إىلتويل مزرعة ىيلياية  إج ااا  -4
  ىسجيل ا زرعة ت الزراعة العضوية. إج ااا  -5
 العضوب.والدعنيم إج ااا  الدفديش علمل وحاا  اإلةددا  -6
 السعودب للزراعة العضوية.الوطي ال عدر  منق إج ااا  -7
 .د ()مزارا وم ة اجلهد  ال  متنق ال هددا  للوحاا  العضوية -8
 ت ة   ةيدفة الزراعة العضوية.الدحااي  ال  ىواجه اجملدالم أ م  -9
 ا واد ا سدخامة لوقدية النبد  تيف ة د  الزراعة العضوية. -10
 ا واد ا سدخامة لدغالية النبد  وحمسند  الرتبة تيف ة د  الزراعة العضوية. -11
 ةيفية الدع ف علمل ا ندف العضوب. -12
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 يف الزراع  العضوي  خدة املستبعض التعريفات  -1
 Organic Agricultureنظا  الزراع  العضوي : 

 و ة رد  يراعرت يهراف إىل الدناليرة ا سرداامة، حير  يعدالرا علرمل ايردخاا  ا رواد الطبيعيرة ت  
الزراعررررة بررررااً مررررن اأ ررررا  وا بيرررراا  الكياليدئيررررة و  مرررروان  النالررررو. ةالررررد ا يسررررالق فيرررره ايرررردخاا  

ا ررررذين وا ررررواد اتدف ررررة ت عالليررررد  الدعررررنيم  اإلمررررعدااحملررررور  وراةيرررردً، وةرررراللش السرررراا  والكدئنررررد  
والبي ة والددف ىعرل ا رواد الغالائيرة  اإلةسدنأو الدعلي ، وأب مواد اد لةري ضدر علمل صحة  واإلعااد

 ا سدهلش حبدلدهد الطبيعية. إىل
 Conversion Period:  فرتة التحو 

 ايدخاا  الن د  العضوب حىت اعدالدد ا ندف عضوايً. ت الفرت  من بااية      
  Crop Rotation:  الد رة الزراعي 

 رررت عالليرررة ىبرررددة احملدصررريل اتوليرررة أو اا  اترررول  مرررن أةرررواا وعررردئا  ةبدىيرررة خمدلفرررة ت ةفرررس      
قطعرررة اأر  ت ىعدقررر  منرررد م لكسررر  دور  حيرررد  اأمررر ا  واآلفرررد  وات ررردئش وميدومدهرررد وتسررر  

 وبة الرتبة وحمدوا د من ا دد  العضوية.لع
 Green Manure: السما  الخضر

  و حمعوة عدد  بيوف يدم ح ةه وىيليبه ت الرتبة بغ   تسينهد.     
 Organic (Bio):   عضوي )حيوي(

 ا ع وف ت الكياليدا.  ت ةلالة ىعرب  ند عن ة د  يراعت أو مندف لدص وا ييعا هبد ا عد     
 Organic (Bio)Product:   ج العضوي )حيوي(املنت
 رررو ا نررردف الرررالب مت إةددجررره، وإعرررااده، وجتهيرررزه، وىااولررره ت إطررردر ال ررر و  ا نعررروص عليهرررد ت      

اللرروائق والررن م ا دصررة اإلةدرردا العضرروب ومررن يراعررة مسررجلة ضررالن برر انمف ىفدرريش ومررنق ال ررهددا  
 لاى جهة معرتف هبد.

 Organic Seeds and Plant Cutitings: بات العضويالبذ ر  أجزاء تكاثر الن
  ت البالور وأجزاا النبدات  ال  يدم إةمدر د تيف الن د  العضوب.     
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 Conventionalتدقليدي: 
يعطمل اد مهدد  ىفيا أهند عضوية أو عضوية ت م حلرة  أب مدد  أو إةددا أو عاللية ىعنيم ا

 ددية.الدحوة وىسدخا  ا الدريد  الزراعية الع
 Organic (Bio) Varieties:  الصناف العضوي  )حيوي (

 ت اأصرندف ا ندجرة بوايرطة بر امف الرتبيرة العضروية، وتريف ال ر و  اأيديرية للزراعرة العضروية      
 أو ىلش ال  أةدجيف الط ا العددية، ومت إةمدر د  ا  مويم واحا علمل اأقل تيف الن د  العضوب.

 Accreditation:  جه  االعتما 
  ت اجلهة ال  ىيو  اعدالدد جهد  الدفديش وإصاار ال هددا .     

 Parallel Production:  اإلنتاج املتوازي
أب منررردف أو معررردص أو معرررنم يرررزرا أو يررر ف أو يعدمرررل أو يعرررن م مندجررردً معينرررد جالرررل مرررهدد  أو      

وة ) مندجد  تالل مهدد  لاف الش و الا ي الل مندجد   ري عضوية ومندجد  ت م حلة الدح
 .ومندجد  ىيلياية اتالل مهدد (
 Organic (Bio) Production Unit:    حدة اإلنتاج العضوي )احليوي(

 ررت مزرعررة حرراود د مع وفررة وواضررحة اا  مسرردحة حمرراد  ويفضررل فعررلهد عالررد حواررد أيرريجة      
لرو  ألر ى وىراار منفعرلة عرن  ري رد لض اا و ندك مد مينم ىلوةهد من ا زارا اجملدور  أو أب معرددر ى
 ىبعد لليواعا والن م الوارد   عديري الزراعة العضوية )اتيوية(.

 Sterilization:  التعدقيم
ىيليل عاد ا يك وا  ت البي ة إىل ا سدوى الالب يدوافق مم م و  اأمردن الغرالائت العرحت وا      

 جيعلهد موضم مبهة.
 Buffer zoneاملنطدق  العازل : 

عضررروب وىيرررد  للحرررا مرررن  إةدررردامنطيرررة حاوديرررة حمررراد  وميكرررن متييز رررد بوضرررول ترررداب موقرررم  
 ايدعالدة مواد ممنوعة من منطية جمدور  أو ااىعدة هبد.

 
 Genetically Modified Organs:  الكائنات  املنتجات  املستخلصات املعدل   راثياً 
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د  حيويررة ممررل اتالررا النررووب )دب.ان.ايرره( وىنرردف مررن جمالرروا الدينيررد  الرر  ىعالررل علررمل جزي يرر     
اتيررروان أو الكدئنرررد  الاقييرررة وا رررااي والوحررراا  اتيرررة األررر ى أو أيرررة  -و رررو ا ررردد  الوراةيرررة للنبرررد 

م رررديد  أو إفررر ايا  منهررررد والررر  قررررا تدررردا إىل ىعرررايل أو تويررررل ا ميكرررن اتعرررروة عليررره الويرررردئل 
 األ ى ا عددد  لعالليد  اإلةمدر.

 Genetic Resources:  ر الوراثي املصا
ىعي ا عددر ال  يردم اتعروة منهرد علرمل ا ردد  الوراةيرة يرواا مرن ا عرار اتيييرت أو  عري آلر       

 و جتاليم العفد  ا   وبة من أصرندف ويراا  خمدلفرة ت صرن  واحرا بغر   الوصروة إىل جرود  
 ية.عدلية مم عا  اإللاة ب    منم ط ا ااناية الوراة

 Marketing:  التسويق
 جتدريررة ويعرري  ررل أو عرر   أو ىيررامي ا نرردف أو ط حررة ت اأيررواا ت أب مرركل ترريف عامررد      

 معينة ىعي أةه أةدف بط يية معينة.
 Additives: إضافات
 رائحدره-طعالره-لوةره-حمدوايىره-جودىره-أية مدد  ىدم إضدفدهد إىل ا رواد الغالائيرة للدريةري علرمل بيدئره     

 أو أية لدصية أل ى.
 Bio diversity: التنوع البيولوجي

 ررو الدنرروا ت الكدئنررد  اتيررة حيرر  ىدبررم عرردئا  وأجنرردس وأةررواا خمدلفررة ا عررددر  ررد ت الررش      
ميك وا  الرتبة أو الغردا  أو ا عرددر ا دئيرة وي رالل  رالا الدنروا الدغرري فيالرد بر  اأةرواا واأصرندف 

 أو الن د  البي ت.
 Breeding: لرتبي ا

عالليررة اةدخررد  اأفرر اد مررن النبرردات  أو اتيررواان  لإلةمرردر أو مررن أجررل إةدرردا صررفد  حمسررنة ت       
 اأجيدة الددلية ويدم الش دالل أو ب  اأصندف ا خدلفة.

 
 Certificate: الشها ة
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ت ضررالدانً  الن ررد  ا وضرروا بوايررطة طرر ف راثلرر  مسررديل لجهررة إصرراار ال ررهددا ل والررالب يعطرر     
ةددبيرردً أن  نرردك ة دمرردً حمرراداً واضررحدً يرردم إىبدعرره ت عالليررد  اإلةدرردا أو اإلعررااد و ررالا الن ررد   ضررم 
متدمرررردً للالواصررررفد  ا دوافيررررة مررررم احديدجررررد  العالررررل. وتالررررل ال ررررهدد  عامررررة أو ىوقيررررم اجلهررررة ا عنيررررة 

ىردم وفيردً للالواصرفد  الييديرية إبصاار ال هددا  وال  ىيو  علمل مددبعة ولةيا أن عالليد  اإلةددا 
 الوارد  ت الربامف احملاد  للعالل.

 Documentation Program: برانةج التوثيق
الن د  الالب ىعالل به اجلهة ا دلة لل هددا  علمل أيدس قواةينهد ولوائحهرد الر  ىعالرل  يدضرد د      

 وال  ىدحالل  وجبهد مس ولية إصاار ال هددا .
 Cleaning agents: املنظفات

ىعررري ا رررواد وا سدحضررر ا  الررر  ىسررردعالل  عدملرررة ا ندجرررد  أو أمررردةن إةددجهرررد وةررراللش الن دفرررة      
 العدمة.

 Organic (Bio) Component: املكون احليوي )العضوي(
أيررة مرردد  تدرروب علررمل إضرردفد   الائيررة قررا ىسرردخا  ت إةدرردا أو إعررااد الغررالاا أو قررا ىدواجررا ت      

ت ومن اجلدئز أيضدً أن ىكون مدد   ري  الائية ولكن ىلرز  لعالليرة الدجهيرز ممرل بيك بروان  ا ندف النهدئ
 العوديو  مماً إلعااد ا خبويا .

 Radiation:  اإلشعاع
الطدقررة العدليررة العررددر  مررن أب إمررعدا ةرررووب اب قررار  علررمل إحرراا  الدحرروة الرتةيرر  جلزي رررد       

لروراث  ا يك وبيرة أو ا ولراا  ا  ضرية أو الطفيليرد  أو اآلفرد  ت ا دد  الغالائيرة هبراف الردحكم ت ا 
 الغالاا تالدية ا دد  الغالائية أو ىمبيط ا دغريا  الفسيولوجية ممل الدربعم أو النضف.

 Labels: العمةات أ  امللصدقات
نرردف أو أيررة مطبوعررد  أو ةدرردا  ىكررون ظررد    علررمل البطدقررد  ا دصررة ا نرردف، وقررا ىكررون م فيررة ا 

 ملعية ق يبدً منه.
 

 Media: البيئ 
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 ا دد  ال  ينالو عليهد أو يعيش ت داللهد الكدئند  الاقيية أو ا يك وا .     
  Organic Product Protection: محاي  املنتج العضوي

 ةممنوعرر ديرة ا نردف العضروب مرن االرردا ، أو الدلرو   رواد  رري عضرروية، أو الردامس مرم مرواد      
 حس  قواة  اإلةددا العضوب:

 Production accessories: ةساعدات اإلنتاج
أيررة مرردد  صرراف العرراد واأدوا ، أو اأوعيررة والرر  ا ىسرردهلش ةالرردد   الائيررة بررالا د وىسرردعالل      

 هباف إعااد ا دد  ا رد  أو الغرالاا أو مكوان رد لدحييرق أ رااف ىينيرة معينرة أةنردا ا عدملرة أو اإلعرااد
والررر  قرررا ىرررذدب إىل ةدررردئف  رررري م جرررو  ولكرررن يعرررع  جتنبهرررد مرررن حيررر  ا خلفرررد  المدةويرررة ت ا نررردف 

 النهدئت.
 Disinfection: التطهري
معدجلرة اأيرطق الر  ىامرس ا رواد الغالائيرة أةنرردا اإلعرااد ب ركل جرا مرن أعرااد ا رااي ات رر ية      

  األررر ى  رررري ا   رررو  فيهرررد ب ررر   عرررا  اإلضررر ار للاليكررر وا  ا دعليرررة العرررحة العدمرررة وا يكررر وا
 السامة الغالائية. ملا دد  الغالائية أو الديةري السل  عل

 Texture additives: ةعدالت الدقوا 
اجلررزا مررن الويررط والررالب يررذدب إىل تسرر  قرروا  ا نرردف ويرردم  ضرراله حيرروايً ممررل مرردد  البكدرر  أو       

 لال ا  بغ   إعطدئهد اليوا  الساليش ا ع وف.ة بوةست ميميل يليلوي وال  ىضدف ل
 

 ساسي  لنإنتاج  التصنيع العضويالهداف ال -2
 -يبد اإلةددا والدعنيم العضواين علمل عاد من ا بددئ واأفكدر، و ت:     
 إةددا  الاا صحت وآمن او جود  عدلية وبكالية ةدفية. -1
 وعية اإلةددا واتيد .الدعدمل مم الن م والاورا  الطبيعية بط ا بندا  ىعزي ة -2
 والبي ت اأويم لن د  اإلةددا والدعنيم العضوب. م اعد  الديةري ااجدالدعت -3
ى جيم الاورا  البيولوجية دالل الن د  الزراعت، و رالا ي رالل الكدئنرد  اتيرة الاقييرة و  -4

 اتيد  النبدىية واتيواةية دالل الرتبة والنبدات  واتيواان .
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 اب قيالة مسداامة.ىطوي  ة د  بي ت مدئت  -5
 اتفدظ علمل لعوبة الرتبة ويايد د علمل ا اى الطويل. -6
اتفردظ علرمل الدنرروا الروراةت لن ررد  اإلةدردا ومررد حولره  ررد ت الرش  ديررة النبردات  واأحيرردا  -7

 .الربية
ى جيم اايدخاا  العحت للاليده و ا روارد ا دئيرة وعيرم اأحيردا ا وجرود  فيهرد وااعدنردا  -8

 .ا ندي  هبد
 ايدخاا  ا وارد ا دجاد  إىل أقعمل درجة ممكنة ت ة م اإلةددا ا ن الة حمليدً. -9
 إجيدد ىواين مدنديق ب  إةددا احملدصيل وى بية اتيواان . -10
ىوفري ال  وف ا نديبة جلاليم ا وامت والاواجن ةت متدرس ة ردطهد الطبيعرت مرم اا دالرد   -11

 ا طلو  اجلواة  اأيديية لسلوةهد الفط ب.
 .البي ت الديليل إىل أقعمل حا من عيم أمكدة الدلو  -12
 .ىعنيم ا ندجد  العضوية ايدخاا  موارد مدجاد  -13
 إةددا مندجد  عضوية ميكن أن ىدحلل بيولوجيدً ب كل ةدمل. -14
 إةددا منسوجد  ىاو  طوياً ومن ةوعية جيا . -15
حديدجرد م اأيديرية متك  العدمل  ت اإلةددا والدعنيم العضوي  من العيش حيرد  ىلر  ا -16

 وىذمن ام عدئااً منديبدً وم ضيدً من عاللهم  د ت الش ىوفري بي ة عالل آمنة.
اارىيرردا إىل يلسررلة ةدملررة مررن اإلةدرردا والدعررنيم والدوييررم ىكررون عددلررة اجدالدعيرردً ومسرر ولة  -17

 .وبي يدً 
 
 
 

 ةفاتيح النجاح للتحو  إىل الزراع  العضوي  -3

 ىل الزراع  العضوي اخلطوات الساسي  للتحو  إ-أ
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ومن أمههد الربامف  ندك لطوا  أيديية جي  علمل ا ندج  إىبدعهد للدحوة إىل الن د  العضوب. 
والش حىت ميكنهم تويل مزارعهم من الزراعة  اآلفد الزراعية ا دصة بدغالية النبدات  ومكدفحة 

للنبدات  ا سدامية ممل  ا ةا  ينو  ىسدغ اوما  الدحوة عدد  الزراعة العضوية  إىلالديلياية 
 دم لاة ا طوا  اآلىية:ىو النخيل 

مسديبًا قبل  عليهاتدف باقة وأيضد ىفهم الوضم الالب يدعالل  الوضمجي  ىفهم  اخلطوة ال ىل:
 اختدا الي ار أةش يديو  بدغيريا  ةبري  ت أيلوبش اتدف.

 ع فة حمادا  إةددجش وتايا ا  دةل احملداللة.   احملدصيل ا سدهافةمن  زاالباا جب اخلطوة الااني  :

ااةضالد  إىل أحا ا  اةز ا عدالا  ةعضو،  و الا يديق لش ااىعدة اأعضدا  اخلطوة الاالا  :
 اليااممل لايدفدد  من لربا م ت العالليد  الزراعية العضوية.

من لاة ق اا  الكد  جتاليم أةرب قار من ا علومد  عن الزراعة العضوية  اخلطوة الرابع  :
 واجملا  والعح  وأيضد ياير  مواقم الزراعة العضوية علمل اإلةرتةيف.

اا دالد  إبج اا تدليل لعيند  من الرتبة والعالل علمل ىن يط الكدئند  اتية هبد اخلطوة اخلاةس  : 
 -طبيدً لآليت:

ة، وحمدوا د من اأمال تليل عيند  من ى بة مزرعدش للدع ف علمل حمدوا د من ا دد  العضوي -أ
 وا غالاي .

مع فة الن د  ا يك وف )البيولوجت( ت ى بة مزرعدش  اله الدحليا  ىسدعاك ت الدع ف  - 
 علمل درجة لعوبة الرتبة.

العالل علمل ىن يط الكدئند  اتية ت الرتبة من لاة يايد  حمدوا د من ا دد  العضوية  -ا
 والالب يدم من لاة اآليت: 

 دورا  يراعية تدوب علمل البيوليد . إىبدا 
 .ايدخاا  الدساليا األض  قار اإلمكدن 
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 .) يراعة حمدصيل الدغطية )العل 
 .وية تيف يطق الرتبة  
 .يراعة احملدصيل عاليية اجلالور 
 .)ايدخاا  الكالبوييف )السالدد العضوب الطبيعت العندعت 
 .ايدخاا  من طد  الرتبة ا سالول هبد 

اي  ت ى بة مزرعدش إبضدفة ا عددن الطبيعية وميكن أيضد ايدخاا  اأ ا  معدجلة ةير ا غال -د
 وا غالاي  العغ ى ت البااية لعاا ةير ا غالاي  ت مزرعدش.

 إدلدة ط ا ا يدومة الطبيعية لآلفد . وجي  ألال اآليت ت ااعدبدر:  - ر 
 جتن  يراعة احملعوة الواحا. -1
اوره يزيا من حمدوى السك  ت النبدات  الندمية و و مد يايد  ة د  الرتبة والالب ب -2

 جيعل  اله النبدات   ري يهلة النسبة لآلفد  وات  ا .

ىالة  أن: ا امة اجليا  ت الوقيف ا ندي  واآللية ا ململ  ت العدمل اأةم   اخلطوة السا س  :
 أمهية.

 العواةل املساعدة للتحو  إىل الزراع  العضوي -ا
: من اأفضل عا  الدغيري الس يم علمل مم الدطور الدارجيت عوة ا سدهافمن احمل از الباا جب -1

ةطدا وايم ومن اأفضل أن ىكون صبوراً مم ض ور  ايدال ار الدعلم والدميي  والدطوي . والبااية 
  سدحة صغري  معنده أن أب لطي ا يكون فددحدً وأقل ت الدكلفة.

: ض ور  ااحدفدظ السجا  والبيدان  وا  ائط حةاختدا الي ار بندا علمل بيدان  صحي -2
 والدطور من عد  آلل  ر باللش ميكن تايا أب احملدصيل ميكن يراعدهد ويكون ىسوييهد أفضل.

: ت جمدة ا ندجد  العضوية ا نديبة ا العالل علمل أن يكون ا ندف مداليزًا واا صفد  مطلوبة -3
صفد  ا ندف ممًا أن يكون اا م ه  يكون  العالل علمل أيدس الكالية فحس  بل ت 

ة ي ، طديجدً، اا طعم أفضل، ةالد يلز  أن يكون ميبوًا ومسداامًد ت ا عدئر. وا زارا ا 
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با أن أيلال ت ااعدبدر ماى قبوله واقدندعه  ندجه من ا ض  والفدةهة فإاا ةدن  و مخعيدً 
 ا ييبله وا يسدطيم أةله فسيكون من العع  ىسوييه.

: ا زارا الندجق  و الالب جيا السوا أو   أن يكون اإلةددا طبيًد احديدجد  السواجي -4
الف صة للدوييم. وا يكون اااف  و اإلةددا مث البح  عن السوا. عالومًد جي  أن يكون 

 اإلةددا طبيدً احديدجد  السوا.
 الدوييم علمل : وليهاف من الوصوة إىلالعدئا من ا ندف أييت من الدوييم علمل ةطدا وايم -5

ةطدا وايم يلز  أن يكون ا ندف مدجدةسًد وميبوًا. عالومًد ا ندفسة ىكون صعبة مم ال  ةد  
 الكبري  ال  اد ف وا.

: امرتاك عيم أف اد العدئلة وال  ةدا ت عاللية اإلةددا والدوييم امرتاك عيم أف اد العدئلة وال  ةدا -6
الدطوي  والوصوة إىل مندف جيا وةاللش ت  ةل ت ختععه وا دالدمه ييسدعا ت عاللية

 الدوييم.
 : عاللية الدطوي  ض ورية إلضدفة اجلايا. اا دالد  اجلايا -7
 : عاللية ض ورية هباف الدجايا والدحس .الدخطيط للالسديبل -8

 -إرشا ات إضافي  للمهتمني ابلزراع  العضوي :-ج
 وصحة اإلةسدن ف ة  علمل البي ةالدع ي  أمهية الزراعة ا سداامة والعضوية وأمهية احملد -1

 والش ت عيم م احل الدعليم مم ى جيم البح  العلالت ت  الا اجملدة.
 ايدغاة ا ندطق اجلايا  ا عزولة للزراعة العضوية حملدصيل الدعاي . -2
ا خلفد  النبدىية واتيواةية ت إعااد اأ ا  العضوية لدحس  لواص الرتبة  اايدفدد  من -3

 هبد ةالعددر للعندص  الغالائية.واايدفدد  
ا عددر الطبيعية ا عاةية ةعخ  الفويفد  وا عددن الطبيعية األ ى لدوفري  اايدفدد  من -4

 احديدجد  احملدصيل من ا غالاي .
 اا دالد  اأ ا  اتيواةية ةوييلة لدوفري وىيسري العندص  الغالائية ت الرتبة. -5
بس الزراعت والكربييف لدحس  لواص الرتبة الطبيعية اايدفدد  من ا عددر الطبيعية ةدجل -6

 والكياليدئية.



 - 30 -صفحة   الزراعة العضوية للنخيل

 

اا دالد  بزراعة وتس  اأصندف والساا  النبدىية اةدسدهبد صفد  ا يدومة الطبيعية  -7
 وميكن اايدفدد  منهد ت اةدخد  ياا  أل ى أفضل.

ة ةوييلة  يدومة ات  ا  إىبدا ويدئل ا كدفحة ا دكدملة ا يكدةيكية والزراعية والبيولوجي -8
 واآلفد  الزراعية.

عا  ايدخاا  ا عددر اتيواةية ت ىغالية حيواان  اللنب واللحم وةاللش إةددا الاواجن.   -9
 ةاللش عا  ايدخاا  ا ن طد  واا موان .

م اقبة ا ندجد  و الا يسدلز  وضم يجا  للالندجد  عنا ىسوييهد إىل أيواا اجلاللة  -10
 ة ألال عيند  للدحليل للديةا من للو د من ا بياا .علمل أن ىدم ا  اقب

اأعاف لدجن  لطور  ايدخاا  ا بياا  والكياليدئيد  الزراعية علمل اا دالد  ا  اعت و  -11
 .وىلو  البي ة صحة اتيوان واإلةسدن

 
 حتويل ةزرع  تدقليدي  إىل ةزرع  عضوي  إجراءات -4

لح ةررد  العد يررة للزراعررة العضرروية اأيررس الرر  خترردر ى رركل اليواعررا الاوليررة واللرروائق ا ن الررة ل     
 إبصاار ال هددا  للالندجد  ال  تالل عامة مميز  من ا زارا ال  ىدبم أيلو  الزراعة العضوية.

وت مل ا ندجد  ال  طبييف عليهد اإلرمددا  حبالدية اليواة  احمللية والاولية وعلمل       .1
  وا واد ا عالة بن م أيلو  الزراعة 91/2008بية ا  رتةة رقم يبيل ا مدة فإن قدةون السوا اأور 

العضوية وعاللية وضم عامد  لدصة بدلش ا ندجد  الزراعية واأ الية، وةاللش اليواة  ا دصة 
 International Federation of الزراعة العضوية ا دصة ااتدد الاوف  ن الد  الزراعة العضوية

Organic Agriculture Movements  (IFOAM)   يسدجا عليه من ىعايا  إىل جدة  أو مد
  Naturlandاإلرمددا  ا دصة العامد  الدجدرية ا اليز  للالندجد  العضوية ممل عامة  
 اأ دةية. وجي  أن يلدز  ةل ا ندج  بكل  اله اليواة  ا ن الة للزراعة العضوية.

 الدقواعد الساسي 

http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ifoam.org%2F&ei=dpm8UO-1DoiC4gT0s4D4BQ&usg=AFQjCNHjC5C4AByhmCgX0LaBOuYSMHQs-Q&sig2=YY9AeKpfd4ISOZp_Lu0GLw
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ifoam.org%2F&ei=dpm8UO-1DoiC4gT0s4D4BQ&usg=AFQjCNHjC5C4AByhmCgX0LaBOuYSMHQs-Q&sig2=YY9AeKpfd4ISOZp_Lu0GLw
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ifoam.org%2F&ei=dpm8UO-1DoiC4gT0s4D4BQ&usg=AFQjCNHjC5C4AByhmCgX0LaBOuYSMHQs-Q&sig2=YY9AeKpfd4ISOZp_Lu0GLw
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الدرردري  السرردبق  ممررلزرعررة ا ىسررجيل عررن ايمررة يدطلرر  بيرردن ةدمررل جدرروب علررمل ةررل ا علومررد  ال     
للالزرعرررة، وحدلرررة الرتبرررة، وأب ظررر وف بي يرررة ألررر ى حميطرررة ا زرعرررة ممرررل ق هبرررد للطررر ا ال ئيسرررة وا نررردطق 

 العندعية وةوعية ميده ال ب وق هبد من حمطد  الع ف العحت.
ة الديةررا مررن أيررة بيررداي  ومررن حررق ا ن الررة ا سرر ولة عررن الدفدرريش ومررنق ال ررهددا  للزراعررة العضرروي     

ةياليدئيرررة ت اأر  أو الدحيرررق مرررن وجرررود لةرررريا  بي يرررة والرررش عرررن ط يرررق االدبررردرا  الررر  ىطلبهرررد  
 ةدلدبدرا  بيداي ا بياا  واأ ا  الكياليدئية الزراعية.

الوقم، وةاللش لطة الزراعرة الر  ىوضرق للوا با من ىيامي مل  لكل مزرعة جدوب علمل ل يطة      
 إيضدليل ال  مت يراعدهد ت ةل مسدحة، وجي  أن ىيا  عيم الدسهيا  وا امد  من أجل احملدص

 عن ا زرعة. ا طلوبة عيم ا علومد 
 ةتطلبات خاص  ابملنتج

علمل ا ديا  للحعوة علمل ى لير من مكد  الدفديش وإصاار ال هددا  ا ن الة ا س ولة عرن      
مررد يفيررا أن ا ديررا  ةرر ا لررإلدار  الزراعيررة العدمررة واةرره مرردفهم  الدفدرريش أن ييررا  مررم طلرر  االدحرردا

 أيدييد  ومعديري ط ا الزراعة العضوية.
 العدقد
نق مير البالر و و العيغة لاىفدقية ا كدوبة بر  مكدر  الدفدريش وإصراار ال رهددا  وا ديرا ، و ر     

خاا  وصرررررررر  عضرررررررروب  الرتلرررررررير ايرررررررردخاا  العامررررررررة الدجدريررررررررة، أو ال مرررررررز، أو ال ررررررررعدر، أو ايررررررررد
Organic بيودينرردميكت  أوBio-dynamic   منالررمل عضرروايOrganically Grown  

أو صرررفة ألررر ى مسررردالا  مرررن  رررالا ا نررردف عنرررامد ىسررردخا  ميرتةرررة العامرررة الدجدريرررة. وىكرررون اىفدقيرررة 
ن الرتلير دائالد معيود  ب  ا ن الة ا س ولة وال خر أو اأمرخدص ا سر ول  قدةوةيرد واقدعردداي عر

 ا زرعة.
ويررالة  ت  ررالا العيررا اترراود ا خدلفررة للغ امررة ت حدلررة اةدهرردك ال رر و  ا نعرروص عليهررد وا عررديري      

 ا دصة اإلةددا. وىنفال ىبعد االا العيا عيم مدطلبد  اليواة  ا اليز  للزراعد  العضوية اتايمة.
 

    الرتخيصعملي  التحو  
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يف إمررر اف وم اقبرررة مكدررر  الدفدررريش ا خررردر ومرررنق ال رررهددا  ة ترررابرررا أن ىررردم عالليرررة الدحرررو      
ة ى ردالل علرمل بيردن ا سردحد  ا طلوبرة تويلهرد )ا سردحة، لش ابا من وضم لطة لعاللية الدحو وةال

صرررن  احملعررروة( الررراور  الزراعيرررة، لطرررة ا خعررربد ، احديدجرررد  الدغاليرررة، وىدضرررالن ا يررردييس احملليرررة 
ضردر ، والنسربة للحيروة الر  ى راللهد لطرة الدحروة فابرا أن ىكرون ا ائالة، لديليل إةددا العندص  ال

 موضحة علمل ا  يطة ةل حس  حدلدهد من عاللية الدحوة ينواي.
 فرتة التحو  إىل الزراع  العضوي 

 -ما  فرت  الدحوة ليعبق احملعوة عضواي النسبة للالحدصيل ا خدلفة بيدهند ةدآليت:     
 مرره ا علررمل اأقررل 24طس والمررو  واليطررن( : احملعرروة النرردىف بعررا احملدصرريل اتوليررة )ممررل البطررد

 ة م الزراعة العضوية وبعا د ميكن أن أيلال مهدد  عضوية. إىبدامن 
  36)الزيدرون، النخيرل، العنر (: أوة حمعروة جيالرم بعرا  علرمل يربيل ا مردةاأمرجدر ا سردامية 

مررهدد  عضرروية بعررا  رراله  مرره  علررمل اأقررل مررن إىبرردا طرر ا الزراعررة العضرروية، ممكررن أن متررنق
 ا ا .

  طرررر ا  إىبرررردامرررره ا مررررن  12اأر  ا سدعررررلحة حررررايمد )اأر  البكرررر ( : أوة حمعرررروة بعررررا
الزراعررة العضرروية ميكررن أن يكررون حمعرروا عضررواي، برراللش يوصررمل بزراعررة أحررا احملدصرريل البيوليررة 

 وح ةهد ت الرتبة ةسالدد ألض  لدحس  لواص الرتبة.
 ضويحمصو  يف ةرحل  التحو  الع

  ة رم الزراعرة العضروية  إىبردامره ا علرمل اأقرل مرن  12ميكن أن جالل حمعوة يدم حعدده بعا
 عامةلت م حلة الدحوة العضوبل.

  ا جيرر  أن ختلررط احملدصرريل الرر  تالررل عامررة لالدحرروة العضرروبل بررنفس احملدصرريل الرر  تالررل
  احررل يررواا عامررة لعضرروبل ولرراللش جيرر  أن يكررون  نرردك ضررالدن للفعررل الكرردت ت ةررل ا

 أةندا الدجهيز أو الدعب ة أو الدخزين أو النيل.
  لرط مرم جي  أن يبدا احملعوة الالب جالرل عامرة لت م حلرة الدحروة العضروبل منفر دا، وا 

 . ريه
 .جي  أن توة مزارا ا ض  ةلهد م   واحا  وليسيف علمل م احل 
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 التحو  الكلي للمزرع 
 لعددية إىل الزراعرة العضروية علرمل م احرل )أب يردم تروة جرزا يسالق بدحوة الزراعة من الزراعة ا

مث جررزا آلرر  .. و كررالا( ولكررن ابررا أن يرردم الدحرروة الكلررت للالزرعررة ت مررا  أقعررد د  ررس 
 ينوا .

  )ا يسالق مطليد اإلةددا ا دوايب )إةددا ةفس احملعوة ت ا سدحة العضوية وا سدحة العددية
 أةندا فرت  الدحوة اجلزئت.

 دب الدلرررو  ا بيررراا ، واأ رررا  الكياليدئيرررة جيررر  اترررالر عنرررا ىرررااوة اأ رررا  وا بيررراا  لدفرررد
الكياليدئية وا سدخامة ت الزراعة العددية ولدصة ت أمدةن الدخزين أو عنا رش  اله ا  ةبرد  

 علمل الزراعة العددية.
 صررراار يدطلررر  تويرررل ا زرعرررة علرررمل م احرررل إىل عالرررل لطرررة يوافرررق عليهرررد مكدررر  الدفدررريش وإ

 ال هددا  وجي  ىنفيال  اله ا طة بكل دقة.
 زاي ة املساح  املنزرع 

عنامد ىيو  مزرعة حدملة لرتلير اإلةددا العضوب اتعوة أو لجري أو ايد جدر حيروة مراار       
، أمرد النسربة لإلةدردا العضروبالطر ا الديليايرة حرىت اآلن جير  عليهرد أن تروة ة رد  الزراعرة هبرد ىبعرد 

 ر اتيوة ا اار  الط يية العضوية أو اتيوية فليس  ندك ض ور  لدحويلهد.لرتالي
 

 يف الزراع  العضوي  إجراءات تسجيل املزرع  -5
 -:اآلتي يدقو  ةالك/ أ  ةدير املزرع  ابختاذ اإلجراءات 

 .أو ااطاا علمل ا وقم االكرتوين للالكد  ياير  مكد  الدفديش وااعدالدد -1
أو ااطراا  ا زرعرة تريف ة رد  الزراعرة العضروية ىسجيلمنواا طل  صة بىعب ة اايدالدر  ا د -2

 .علمل ا وقم االكرتوين للالكد 
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اتريرر  -اإلةدرردا اتيررواين-اخترردا ااحديدطررد  اأيديررية ت ا زرعررة العضرروية )معررار ميررده الرر ب -3
 عوامرل جتنر  ىلرو  ا زرعرة-اتري  آل  معدملرة ا بيراا -آل  معدملة ةياليدئية لىساليال

اإلةددا -عيند  الرتبة -ا خدين-ل يطة للالسدحة ا طلو  ىسجيلهد-من اأمدةن اجملدور 
 .فرت  الدحوة ا يرتحة(.-ا دوايب ت حدلة تويل جزا فيط من ا زرعة

 .تايا موعا لزاير  ا زرعة من قبل ا كد  الالب يوف يعا الدي ي  عن ا زرعة -4
أحرا ا زرعرة   (صردح / مراي )زرعرة يردم الر د علرمل وبعا ظهور ةديجة الدي ي  ا عا عرن ا 

 -:اأمور اآلىية
 .)ال فا )ا يدم الدسجيل 
 . قبوة م  و 
  ىوقيررم  -إعررا  ا دلررش النديجررة –قبرروة الدسررجيل وت  رراله اتدلررة )ميررنق رقررم ةررودب

 العيا ب  مكد  الدفديش وا دلش(.
 إجراءات التفتيش على  حدات اإلنتاج  التصنيع العضوي -6

 ر عيررم قواعررا الزراعررة العضرروية علررمل أن يرردم ىسررجيل عيررم الوحرراا  الرر  ىعالررل ت إةدرردا ىررن
 والدفدررريش عليهرررد مرررن قبرررل جهرررد  حمديرررا  )م اةرررز الدفدررريش وجتهيرررز وىرررااوة ا نررردف العضررروب،

والرش  (EN 45011)أو  (ISO 65) ( معدالا  وفيرد لن رد  اجلرود  وإصاار ال هددا 
ا دبعررة واةبرد  أب خمدلفرد  موجررود  والرال عينرد  ع رروائية  لةيرا الدوافررق مرم اليواعرااف هبر

 لعالل الدحدليل ال  ىذةا ىوافق ا ندف مم قواعا اإلةددا.
 أنواع الزايرات التفتيشي :

   ( اأوىلىفديش الدسجيل )الزايرFirst Inspection Visit 
  الدفديش السنوبAnnual Routine Inspection 
  )ىفديش ع وائت ) ري معلنSpot Un-announced Inspection 
 

 اهلدف ة  التفتيش على ةزارع اإلنتاج العضوي:
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الديةرررا مرررن تايرررا موقررررم الوحرررا  اإلةددجيرررة )مزرعرررة( وم اجعررررة ا ررر ائط وا سررردحد  ا يامررررة  -1
 وا ن آ  وأيلو  ايدغااد.

 الديةا من عا  وجود أب معددر للدلو  )ةياليدئت أو بيولوجت(. -2
 وعا  احدالدة حاو  اجن اف للالبياا .الديةا من عزة ا زرعة  -3
 الديةا من ايداامة معار مدا ال ب وماى ماامده للزراعة. -4
 تايا درجة ا زرعة )م حلة توة/ عضوب(. -5
 .ا طبية أو ا دبعة ت الزراعة العضوية الوقوف علمل درجة مع فة ا زارا اليواة  واليواعا -6
علمل اتفدظ ورفم مسدوى لعروبة الرتبرة )دور   ييدية  ددية يليالة والعالل إىبداالديةا من  -7

 الكالبوييف،  دد الض ، ىاوي  ا خلفد (. إضدفةيراعية، 
، ات ررردئش اآلفرررد ، اأمررر ا للوقديرررة ومكدفحرررة ةرررل مرررن  ييديرررة يرررليالة إىبرررداالديةرررا مرررن  -8

 ا يكدةيكية، الزراعية،وايدخاا  ا واد ا ع ل هبد(. )الط ا الطبيعية،
 مل الدنوا البي ت وايديطدن الكدئند  الندفعة.الديةا من العالل عل -9
 الديةا من معار مالا  اإلةددا. -10
الديةررررا مرررررن عرررررا  وجرررررود أب آراثر ايرررردخاا  مرررررواد خمدلفرررررة )مبيرررررا أو  ررررردد( اأر  أو  -11

 ا خدين.
 مدوايب. إةددااحملدصيل ا نزرعة ومسدحدهد ودرجة ةل منهد وعا  وجود  إةبد   -12
 حمعوة.من ةل  هدإةددجىياي  الكاليد  ا دوقم  -13
م اجعرررة الررراور  ا سررردناية للالزرعرررة وايررردكالدة عيرررم بيدان رررد  رررد يدفرررق مرررم موقررر  ا زرعرررة  -14

اليوميررة، يررجل الوقديررة، يررجل  اأعالرردة)ايرردالدر  بيرردان  ا زرعررة، قدئالررة احملدصرريل، دفرررت 
ا  رررررررتاي ، ا بيعررررررد ، يررررررجل ال رررررركوى واإلجرررررر ااا  الدسرررررراليا، يررررررجا  ا خرررررردين، 

 ..( ةالد يدم ىطدبق اأرصا  ا وجود  ا زرعة مم يجا  ا خزن.الدعحيحية،...
الديةا من وجود ة د  يسالق إبمكدةيرة ىدبرم ا نردف العضروب مرم وجرود ة رد  متيرز صرحيق  -15

 يسالق ايداعدا ا ندف.
 ت حدلة ال ش ت حاو  خمدلفد . أوالال العيند  الايمة )ى بة، مدا، ةبد (ع وائيد  -16
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ا  مرررردا العرررر ف، ا ررررواد والبررررالور والكدئنررررد  ا هنايررررة وراةيرررردً، الديةررررا مررررن عررررا  ايرررردخا -17
 الد عيم(.

عكس حدلة ا زرعة وأة رطدهد ورفعره للجنرة مرنق ال رهددا  ى  الدفديش ال ىعب ة ايدالدرا  -18
 الدوصيد  الايمة.

 -اهلدف ة  التفتيش على  حدات التعبئ   التجهيز  التصنيع للمنتجات العضوي :
قرررم الوحرررا  اإلةددجيرررة )ال ررر ةة( وم اجعرررة ال يرررومد  ا يامرررة وا ن رررد  الديةرررا مرررن تايرررا مو  -1

 وأيلو  ايدغااد.
الديةرررا مرررن عرررا  وجرررود أب معرررددر للدلرررو  )ةياليررردئت أو بيولررروجت( والديةرررا مرررن مسررردوى  -2

 الن دفة العدمة.
الديةا من ةفدية إج ااا  الفعل ب  ةل من ا ندجد  العضروية والديليايرة )فعرل مكردين أو  -3

 ( وأيلو   دية ا ندف من الدلو .يمدين
 .ا دبعة ت اإلةددا العضوب الوقوف علمل درجة مع فة ا اي  ا سذوة اليواة  واليواعا -4
الديةا من إىبدا لطوا  يرليالة لدجهيرز ا ندجرد  )الديةرا مرن عيرم لطروا  اإلةدردا ولرط  -5

 يري ا ندجد  ومعدما  مد بعا اتعدد(.
 لط وفيد لليواعا واليواة   د فيهد اإلضدفد  وعوامل الدعنيم.الديةا من إىبدا ةس  ا  -6
الديةا من إىبردا ييديرة يرليالة للن دفرة والدطهرري مرم ايردخاا  مرواد مسرالول ايردخاامهد ت  -7

 اإلةددا الغالائت.
)الطرر ا الطبيعيررة، ا يكدةيكيررة،  واآلفررد  اأمرر ا ييديررة يررليالة  كدفحررة  إىبررداالديةررا مررن  -8

ا عررر ل هبرررد ممرررل  ررردي راثين أةسررريا الك برررون والدجاليرررا( دالرررل ا خررردين  وايررردخاا  ا رررواد
 وأمدةن الد غيل.

 الديةا من معار ا ندف ا د  الوارد. -9
الديةرررا مرررن عرررا  وجرررود دائرررل ايررردخاا  أب مرررواد خمدلفرررة )إضررردفد  ممنوعرررة / مبيرررا أو  -10

 إمعدا( يواا ا خدين أو علمل ا ندف.
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يررردكالدة عيرررم بيدان رررد  رررد يدفرررق مرررم موقررر  ال ررر ةة م اجعرررة الررراور  ا سررردناية لل ررر ةة ا -11
)ايررردالدر  بيررردان  ال ررر ةة، قدئالرررة ا ندجرررد ، دفررررت الررروارد ا رررد ، حمدضررر  الفحرررر، دفرررررت 
الد رررغيل، دفررررت الدعررراي  وا بيعرررد ، دفررردى  ا خررردين ا رررد  والدرررد ، قدئالرررة ا ررروردين، فرررواىري 

واىري البيررم، يررجل ال رركوى ا ررزارا، طلرر  وصررور مررهددا  الدعرراي ، بوليعررة ال ررحن، فرر
.....( ةالرررد يررردم مرررهددا  الدحليرررلايرررداعدا ا نررردف ، وإجررر ااا الدعرررحيحية  واإلجررر ااا 

 مم يجا  ا خزن. ال  ةةىطدبق اأرصا  ا وجود  
 .أة الة الزراعة العضويةالديةا من ايدخاا  مواد ىعب ة موافية  -12
، يسرالق إبمكدةيرة ىدبرم عرة العضرويةأة الرة الزراالديةا من وجود ة د  متيز يليم مدفرق مرم  -13

 ا ندف العضوب وعالل ايداعدا له ت حدلة وجود خمدلفد .
ألرررال العينرررد  الايمرررة )مرررواد لرررد  أو منررردف ات ( ع ررروائيدً أو ت حدلرررة ال رررش ت حررراو   -14

 خمدلفد .
 الديةا من عا  ايدخاا  )مواد مهناية وراةيدً، الد عيم(. -15
للجنرررررة مرررررنق  دورفعهررررر وأة رررررطدهدال ررررر ةة دلرررررة عكرررررس حى  الدفدررررريش الررررر ىعب رررررة ايررررردالدرا  -16

 ال هددا  الدوصيد  الايمة.
 ةالد يدم الدفديش علمل أب ىعدقا من البدطن وفيد للنيد  السدبية. -17

 
 الوطين السعو ي للمنتجات العضوي إجراءات ةنح الشعار  -7

 اإلجراءات -أ
ت ا اللكة  يار  الزراعةت و  . ىديا  ا زرعة أو ال  ةة بطل  الدسجيل ت إدار  الزراعة العضوية1

 )منواا ىسجيل وحا (. ، والش بدعب ةالع بية السعودية
 م ةد  الدوةيق ا عدالا  وفيدً  حاىإ. ييا  مم الطل  مهدد  ىوةيق عضوية يدرية من 2

  عديري وضوابط الزراعة العضوية السعودية حماد فيهد ا ندجد  ا طلو  إصاار معدر اد.
 والبطدقد  ا لعق عليهد والعاد ا دوقم.)منواا ىسجيل وحا (.. تايا ةوا العبوا  3
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. ت حدلة أن ميا  الطل   ري ا دلش للوحا  فإةه يلز  تايا ايم ال خر ا س وة ت الدعدمل 4
 مم إدار  الزراعة العضوية والدوقيم والش عن ط يق ىفويا معدالا.

 دخاا  ال عدر الوطي العضوب للوحا  .. الدوقيم علمل إق ار ايدا  رقم الدسجيل ا دص اي5
 . ااةدسد  ةعضو أيديت ت اجلالعية السعودية للزراعة العضوية .6
 . ايدا  ال عدر علمل ق ص مامف من اجلالعية السعودية للزراعة العضوية .7

 املستندات -ا
 . ىعب ة )منواا ىسجيل وحا (.1
عدالا  وفيدً  عديري و ضوابط الزراعة . مهدد  ىوةيق عضوية يدرية من أحاى م ةد  الدوةيق ا 2

 العضوية السعودية حماد فيهد ا ندجد  ا طلو  إصاار معدر اد.
ال خر ا فو   –ا سذوة عن الوحا   –. صور  من بطدقة اأحواة ) لكل من: ا دلش للوحا  3

 الدعدمل مم إدار  الزراعة العضوية(.
 صور  من ملكية الوحا (.. صور  من السجل الدجدرب ) اإلضدفة إىل 4
 . صور  من لطد  الدفويا معاا )ت حدلة الدفويا(.5
 . ريم ختطيطت للوحا  ) يدضالن إحااةيد  ا وقم(.6
 . . ريم ة وةت للالوقم.7
 . عينة من البطدقد  ا لعية علمل العبوا  .8
 . عينة من معدر الوحا  .9
 عدر الوطي العضوب للوحا  .. إق ار ايدا  رقم الدسجيل ا دص ايدخاا  ال  10
 . ااةدسد  ةعضو أيديت ت اجلالعية السعودية للزراعة العضوية . 11
 

 اجلهات اليت متنح الشها ات للوحدات العضوي  )ةزارع/شركات( -8
 
  جررق لل رر ةد  اتدصررلة علررمل مررهددا  ايدعرراار ىيرردري  ىفدرريشInspection Reports 

للالعررديري وقواعررا اإلةدرردا العضرروب  إىبدعهررداالررة علررمل جدةرر  ال ررهددا  ال إىلللالندجررد  ا عررار  
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الرررباد  إىلاحملليررة أو  اأيرررواا إىلوىعدرررب  ررراله ال ررهددا   مدبرررة جررواي يرررف  يسررالق ارررد الررالوة 
ا سرردورد  للالندجررد  العضرروية أو اتيويررة والررش لدوةيررا جررود   رراله ا ندجررد  لرراى ا سرردهلك  . 

 نة.وتدوب  اله ال هدد  علمل وص  دقيق لل ح
  الزراعيرة   ر وعد ىيو  جلنة منق ال هدد  دالل م ةز الدفديش الفحر ال دمل  لفد  ا رزارا وا

  ر وا الزراعررتمرهددا  يررنوية للالزرعرة أو ا  وإصرااربغر   ىيييالهرد والن ر  ت ىوصرريد  ا فردش 
 وال  ىذةا ىوافيهد مم اليدةون مم وضم أب م و  ىرتااى اد.

 لررراة الدفدرررريش،  إةبد ررردخمدلفرررد  مت  أبددا  العيرررروا  الايمرررة ةالرررد ىعرررار جلنرررة مرررنق ال ررره
مرر   ألرر ى، ويكررون ىعررايل درجررة ا زرعررة لدالرر    حلررة الدحرروة  إىلوىرررتاول العيرروا  مررن ال ررط  

 الش وفيد ليدئالة العيوا  ا دصة  كد  الدفديش.
 دصريل الر  يردم إةددجهرد وىدضالن ال هددا  العددر  ايم وعنوان ال  ةة أو ا زرعرة وا ندجرد  واحمل

 وىااواد اأيلو  العضوب وجتاد ينواي.
 

 جهات التوثيق العضوي ابململك  العربي  السعو ي 
فيالرررد يدعلرررق الدوةيرررق العضررروب جرررالبيف ا اللكرررة الع بيرررة السرررعودية عرررادا مرررن جهرررد  الدوةيرررق  

بية السعودية )جاوة م ةد  ىوةيق دولية ىعالل ت ا اللكة الع   4  وجا  2012الاولية، ففت عد  
، ومررر ةة واحرررا  مرررن ف ةسرررد   (CERES & BCS) أ دةيرررد( مررر ةددن مرررن     1رقرررم    

(ECOCERT)   وواحرررا  مرررن معررر ،(COAE)  واحرررا  ال ررر ةد  الررر  دللررريف يررروا ،
،وىعدررب )مرر ةة ىوةيق(جهرة الدوةيررق السررعودية ااوىل  (OneCert)الدوةيرق العضرروب  رت )ىوةيررق( و 

 يف ىند   ااعدالدد.ولكنهد حدليد مديال
ت الزراعررة العضرروية  إدار فهررت مرن الرروااي  ا دحررا  ومنحريف ا وافيررة مررن قبرل   (OneCert) أمرد

 . 2012فرباي   اعدبدراً منلكت ىعالل ا اللكة ويار  الزراعة ت ا اللكة الع بية السعودية 
 دصرة وفيردً للالعرديري   مت ىنفيال ىوةيق ا زارا العضوية بوايرطة جهرد  الدوةيرق ا2010ت عد   

يدم الدوةيرق للالرزارع  العضروي  وفيرد  أن  ميكن 2011. ومنال العد  اأوروبيةالاولية وصدصة الائحة 
يرردم  أنجيرر   اأوروبيررةلائحررة الوطنيررة السررعودية اجلايررا  للزراعررة العضرروية، و مررل مررديدم مررم الائحررة 
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سررررررررررررعودية وفيرررررررررررردً للالعررررررررررررديري الاوليررررررررررررة اعدالرررررررررررردد جهررررررررررررد  الدوةيررررررررررررق العدملررررررررررررة ا اللكررررررررررررة الع بيررررررررررررة ال
(ISO65/17.65). 

 
العاةل  يف اململك  العربي    إصدار الشها ات العضوي  جهات التوثيقيوضح ( 1)اجلد   رقم  

 السعو ي 

ا سدحة ا وةية  ال عدر ااعدالدد الاولة ال  ةة
 % ااكددر

ECOCERT ةعم ف ةسد 
 

7700 47% 

BCS ةعم أ دةيد 
 

4650 28.5% 

COAE  ةعم مع 
 

2920 18% 

CERES ةعم أ دةيد 
 

880 5.5% 

One Cert   الوااي
 ةعم ا دحا 

 
200 1% 

ا اللكة الع بية  ىوةيق
 السعودية

تيف 
 اإلج اا

 
- - 
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 اليت تواجه اجملتمع يف نشر ثدقاف  الزراع  العضوي . أهم التحدايت -9
 -راعة العضوية منهد:ت ة   ةيدفة الز  الععوا يواجه اجملدالم بعا 

 صعوبة اتعوة علمل الي و  والدسهيا  اائدالدةية. -1
ةيررر ا علومررد  الدسرروييية ا ائالررة حيرر  يواجرره ا ررزارا صررعوبة ت اتعرروة علررمل بيرردان   -2

اأيرررعدر ومعرررار ا سررردلزمد  ا زرعيرررة وا  اةرررز الدسررروييية والبررراائل الدسررروييية وااجتد رررد  
 والف ص الدسوييية.

ورا  الداريبيررة ا ائالررة، والدسررهيا  اإلرمررددية: يواجرره ا ررزارا ةيعررد ت بعررا ت الررا قلررة -3
ا هررردرا  ا دعليرررة اإلدار  الفعدلرررة وإدار  ا  ررر وعد  وإعرررااد ا طرررط وا سرررول )اأحبرررد ( 

 الدسوييية، وأيدلي  الدفدو  والبيم الفعدة، وى ويف السلم وا امد .
ل  يرة الدالويليررة: يواجرره ا رزارا عرردد  صررعوا  ت ةيرر ا رررب  ت الدعدمرل مررم ا ذيسررد  ا -4

الدعدمرررل مرررم ا ذيسرررد  ال  يرررة الدالويليرررة حيررر  ى ررررت   ررراله  ا ذيسرررد  وجرررود ضرررالدن 
 مخعت علمل الي و  ا خدلفة.

ت بعرا ا نردطق ال يفيرة ممرد يعيرق ايرديعد  مفهرو  الزراعرة  قلة ا ع فة عرن الزراعرة العضروية -5
 العضوية وأيدلي  ىطوي  د.

دلبية ا زارع  جيهلون ا واصفد  احمللية والعد ية ال  ىدطلبهد  اله ا ندجد  لرالا فرإن دور   -6
 اإلرمدد الزراعت مهم جااً مم ا خدع  ت الدسويق الزراعت واإلدارا  ا عنية باللش.

ىدطل  أيواا ا ندجد  العضوية جود  عدلية ولامد  ىسروييية فنيرة عدليرة اإلضردفة إىل  -7
أهند مندجد  يراعية عضوية والش مرن معرار موةروا ومعررتف بره مرن قبرل إدار  مد يمبيف 

 الزراعة العضوية ت ويار  الزراعة ا اللكة الع بية السعودية.
صغ  اتيديا  الزراعية ال  ميكن أن ىدبد الزراعة العضوية، وال  قا ا ىكرون جمايرة مرد م  -8

 ياعالهد ععيد  ىعدوةية يراعية.
ا  حلرة ااةديدليررة للزراعررة العضروية واتعرروة علررمل ال رهدد  الرر  ىوضررق أن  عردد  مررد ىكررون -9

 ررت أصررع  م حلررة علررمل ا ررزارا لدكلفدهررد  واأ ررا  الكياليدئيررة ا نرردف لرردة  مررن ا بيرراا 
العدليررة والرر  جتعررل ا ررزارا يرررتدد ت ىنفيررال  ررالا الررربانمف مررد م يواةرر  الررش ىوعيررة إرمررددية 



 - 42 -صفحة   الزراعة العضوية للنخيل

 

والعررحت ت ا سررديبل اإلضرردفة إىل بعررا اترروافز الد ررجيعية  ي ررتوالب ا رر دود ااقدعررددب
ممل ىسهيل اإلقر ا ، وىسرهيل اتعروة علرمل ال رهدد  احملليرة أو الاوليرة ت حدلرة مطدبيرة 

 ال  و .
وجررود ىكرردلي  إضرردفية للحعرروة علررمل ال ررهدد  مررن ااي ررد  الاوليررة ا عرررتف هبررد ولدصررة  -10

 ا زارع  الالين ي  بون ت الدعاي .
 

 النبات حتت نظا  الزراع  العضوي  لوقاي  املوا  املستخدة  -10
 :)املوا  املستخدة ( املنتجات جلميع عاة  شر ط

 .ا اللكة ت العضوية الزراعة ة د  وضوابط  عديري طبيدً  يدم ا ندجد   اله ايدعالدة -
 ا عي ا ندف دعالدةاي و السوا ت الط ل ا دعلية اليواة  أحكد  طبيدً  ا ندجد   اله ايدعالدة -

 .ا دد  حي  ىسدعالل عدمةً  الزراعة
 ( يوضح املوا  املستخدة  لوقاي  النبات حتت نظا  الزراع  العضوي :2جد   رقم )

 ةوا  ذات أصل نبايت أ  حيوا  1
 الرتكيبي ، املتطلبات الوصف، االسم 

 االستعما  شر ط
 من ا سدخلر اآليادي اةد  

Azadirachta indica. )   مج 
 )النيم

 ح  ب مبيا

 الديليم ج ول لدغطية يسدخا  النحل مشم 
 ح  ب مبيا اجلياى  
 الربوىيند (الربوى     ياروليزا  

 )مدئيد احملللة
 جدابة مدد 
مواد  مم وضعه لاة من فيط ايدعالداد جيوي

 ا واصفة  اله من أل ى مائالة
 فط ب مبيا الليسيد  
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 يييف )ممل ا يط   النبدىية الزيو  
 ويييف العنوب  ويييف النعندا
 ( اخل...الك اوية

 فط ب ومبيا عندة  ومبيا ح  ب مبيا
 وممبط لإلةبد 

 أي در من ا سدخلر البرية ين 
 الك يسدةميالم ةبد 

Chrysanthemum 
cinerariaefolium 

 ح  ب مبيا

 ةبد  الر من ا سدخلر الكوايية 
Quassia amara  

 طدرد  مدد و  ح  ب مبيا

 من ةبد  ا سدخلر ال وىينون لليط 
  .Derris spp والر
 .Lonchocarpus sppوالر  
 .Terphrosia sppالر

 ح  ب مبيا

ةبدة السوفورا  من ا سدخلعة ا دى ين مدد  
Sophora flavescens   

 وعندة  ح  ب مبيا

  Ryania رينيد مسدحض ا  
speciosa 

 ااحديدا عنا بيةال قد اجلهة موافية ض ور 

 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور   Propolis العكرب 
 مسدحييهد و حب ية أع د  

 وا يده البح  وملق ومسدخلعد د
 ا دتة

 .ةياليدئية معدجلة باون

  الكديين 
 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  ا ل( ممل (الطبيعية اأ د  
  فط  من خال  مد مندجد  
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Aspergillus اايربجللس 
 ال يددةت فط  من مسدحض ا  

(Shiitake fungus) 
 

 ةلوريا   مسدخلعد  
Chlorella 

 

 طبيعية ةبدات  من مسدحض ا  
 الدبغ عاا

 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور 

 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  النيت( النيكوى  عاا (الدبغ  مدب 
 احليوي  املكافح  يف املستعمل  الدقيدق  الحياء 2
 الرتكيبي ، شر ط املتطلبات الوصف، االسم 

 االستعما 
 البكدرياي ( الاقيية اأحيدا 

 والفط اي ( ممل والفريويد 
Bacillus thuringiensis :  

, Granulosis ,virus 
 Trichoderma spp ، .. اخل

 .فيط وراةيدً  عالةا   ري ا ندجد 

 املصائد يف املستخدة  املوا  3
 للالندجد  مامسدهد متنم وأن البي ة إىل ا دد  بوصوة ىسالق أا ا عدئا ت ي رت  -

 .الزراعية
 أمدن منهد والدخلر اايدعالدة بعا ا عدئا عم جي  -

 الرتكيبي ، شر ط املتطلبات الوصف، االسم 
 االستعما 

 جدابة مدد  - أموةيو ا ةندئت فويفد  
 ا عيا  دالل فيط -
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 جدابة مدد  - الفريموان  
 اجلنسية للدع فد  مغريه -
 وا ويعد  ا عدئا دالل فيط -

 pyrethroidsالبريوة وياا   
 
 أو الالددميم ين فيط(

 )الامباايديهدلوة ين
 

 ح  ب مبيا -
 مواد علمل تدوب ال  ا عديا دالل فيط -

 جدابة مدخععة
 الزيدون مثدر اابة :ممل ات  ا   كدفحة -

 Bactrocera ا دويط البح  واابة
oleae 
 Ceratitis capitata الي عيد  واابة

 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  -
 النبااتت بني املساح  على تنار اليت املستحضرات 4
 الرتكيبي ، شر ط املتطلبات الوصف، االسم 

 ا االستعم
 (IIIاتايا ) 

 ارةوفويفد ( اأورةوفويفد 
 )اتايايش

 البزاقد ( ( لل لواي  مبيا

 :العضوي  الزراع  يف تدقليدايً  ةستخدة  أخرى ةوا  5
 الرتكيبي ، شر ط املتطلبات الوصف، االسم 

 االستعما 
 مكل علمل لدس 

 النحدس،  ياروةسيا
 النحدس، ةلوريا أوةست
 أوةسيا النحدس، يلفد 

 فط ب مبيا -
 / ةجم6 عن ىزيا ا ا سدعاللة الكالية -

 ينة/  كددر
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 أوةسيا راثين النحدس،
 )بوردو( وعجينة النحدس،

 الربمومت الكدةد، الكيوب، ا وي، إلةضدا - إيميل  
 إطدر وت اتالضيد  ت اإللض ار إليالة -

 الفدةهة اابة ض ر لدفددب إيرتاىيجية
 اأانانس ت اإلي در تفيز -
 البطدطس ت الدخزين أةندا اإلةبد  منم -

 والبعل
 اإلحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  اإليميلت الكحوة 
 الك بون أةسيا راثين  دي 

 النيرتوج  و دي
 اإلحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور 

 الا نية من اأ د  البواتييو  أمال 
 ونصدب ممل ال لو )العدبون الطبيعت

 )الغدر

 ح  ب مبيا

 ا وي إةضدا  نم )ةدلينييف(اأ وةيو ،  يلفد  
 عايا  ةدلسيو  (اجلري ةربييف 

 )الكربيديا
 عندة  ومبيا ح  ب ومبيا فط ب مبيا -

 طدرد الكوارىز  رمل 
 وطدرد عندة  ومبيا فط ب مبيا الكربييف 
 عندة  ومبيا ح  ب مبيا الرباف  يييف 
 فط ب ومبيا ح  ب مبيا يةا عاة الزيو  

 والزيدون العن  وة و  الفدةهة أمجدر ت
 ةد وي اايدوائية والنخيل واحملدصيل

 وا ض وا 
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 بكدريب ومبيا فط ب مبيا البواتييو  ب منجند  
 والزيدون العن  وة و  الفدةهة أمجدر ت

 وا ض وا  اأمجدر و ري د من
 فط ب مبيا الكدلسيو   ياروةسيا 
 فط ب مبيا المندئية البواتييو  وان ة ب 
 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  بور وةاب يدئل 
 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  النحدس أمال 
 مسدحيق( ا عاةية ا سدحيق 

 )والسليكد  اتجدر 
 

 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  الاايىومية الرتبة 
 والعلعدة السيليكد  

(Bentonite) 
 

  العوديو  ييليكد  
  العوديو  بيك بوان  
 البايل الط  مسدحض ا  

Ayurvedic اأيورفيايش 
 

 اأع د  مسدحض ا  
 البيولوجية وا سدحض ا 
 الايندميكية

 

 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  العييالة ات  ا  اةور 
 املواشي فيها ترىب اليت  املنشآت البني  يف  احلشرات الةراض ملكافح   ةستعمل ةوا  6

 اليوار  مبياا  -
 

 الرتب  حتت نظا  الزراع  العضوي  املوا  املستخدة  لتغذي  النبات  حمسنات -11
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 :)املوا  املستخدة ( املنتجات جلميع عاة  شر ط
 .ا اللكة العضوية ت الزراعة  ة د وضوابط  عديري طبيدً  يدم ا ندجد   اله ايدعالدة -
 ا عي ا ندف ايدعالدة السوا و ت الط ل ا دعلية اليواة  أحكد  طبيدً  ا ندجد   اله ايدعالدة -

 .ا دد  ىسدعالل حي  عدمةً  الزراعة
( يوضح املوا  املستخدة  لتغذي  النبات  حمسنات الرتب  حتت نظا  الزراع  3جد   رقم )

 العضوي 
 الرتكيبي ، املتطلبات صف،الو  االسم

 االستعما  شر ط
 ا ال  ا واد أو ا  ةبة ا واد
 :ا الةور  أدانه العندص  يوى توب
 ا زرعة  دد

 النبدىية الف مة مزيف من مكوةة مدد  -
 اتيواةية ا خلفد  و ةبدىية( خملفد (

 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  -
 تيوانا ةوا إىل اإلمدر  -
 مكمفة  ري ى بية من ليت -

 ا زرعة ح دئ  من جمففة أ ا 
 جمف  دواجن و دد

 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  -
 اتيوان ةوا إىل اإلمدر  -
 مكمفة  ري ى بية من ليت -

 من وا كون ا خال  السالدد
 اتيواان ، رو  من لليط
 ولليط الاواجن  دد فيه  د

 ا زرعة ح دئ  من ا اأ 

 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  -
 اتيوان ةوا إىل إمدر  -
 إةددا مكم  اا  مزارا من الندجتة البيداي ايدخاا  منم -

 للحيواان  السدئل ال و 
 (...ال و  الطديا و ةدلبوة،(

 ختفي  مندي  أو/و ا  اقبة تيف الدخالري بعا اايدعالدة -
 اإلحديدا عنا ال قدبية اجلهة وافيةم ض ور  -
 اتيوان ةوا إىل اإلمدر  -
 إةددا مكم  اا  مزارا من الندجتة البيداي ايدخاا  منم -
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 ةدلبايديش ومد ا عنعة ا ندجد  عن فعله مت مندف - ا خال   ا نزلية ا خلفد 
 ختالريه ومت ي دهبهد

 داإلةد وا كالور  ا ف وي  ا نزلية البيداي فيط -
 البيو إلةددا  وائيد ا ا خال   او الكالبوييف

 الااجنه واتيواان  ا ض وا  بيداي فيط .جدي
 السالدد .ال قدبية اجلهة من عليه يكون موافق اليالدمة عم ة د 
 الندىف
 حمسوا اآليت من أةم  علمل جدوب أا جي 

 : جدفه مدده ةيلوج ا  واحا لكل ا ليج ا 
 45 ةيكل، 25 لدس، 70 ، ةددميو 0,7

 يئبق 0.4يةش،  200 رصدص،
 طبيعت أصل من فيط ا عنعة ا واد من لدلية - البيدالوس /ا  

 اتاائق( البسدنة حمعور ا دد   اله ايدعالدة -
 )وا  دىل ال ل وةبدات  الز ور وإةددا

 ال قدبية موافية اجلهة ض ور  من ابا األ ى لايدخاامد  -
 ااحديدا عنا

 البرياييف ( الطينية ا واد
 )اخل... والفريموةاييف

 

 ا واد ا الةور  وا سالول هبد ىدخطمل ا ا سدعاللة ا لطة ى ةيبة يراعة الفط   عن الندجتة الفضا 
 اليدئالة  اله ضالن

  اأر  وات  ا  دود خملفد 
 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  - ) البح  طيور خملفد  (  واةو
  وائيدً  ا أو  وائيدً  خمال  زيفم
 النبدىية ا واد من

 أو ااوائت ىع ضيف للدخالري النبدىية، ا واد من مزيف من مدد  -
 البيوجدي إةددا بغية الا وائت
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 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  -
 المدةوية وا ندجد  ا ندجد 

 :ا الةور  أدانه اتيواين ا عار اا 
 ا طحوةة  اتواف -
 ا طحوةة الي ون -
 ا طحون السالش -
 أو بعا ةلهد الع د  طح  -

 اجلياى  ايدخاص
 اللحم طح  -
 وال ع  وال  اةق ال يش طح  -
 العوف -
 الوب  /الف و -
 ا طحون اجملف  الا  -
 األبدن م ديد  -

 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  -
 / ملجم 6 -  وميو للك اأقعمل الرتةيز -

  جدفة مدد  ةلجم

 أصل راثةوية من مندجد  او مندجد 
وق     الزيو  خملفد  معدص (ممل ةبديت

 )اخل..الكدةدو

 

 ا سدطدا قار مبدم   عليهد اتعوة يدم - ومندجد د البح ية الطحدل 
 ممل طبيعية بط ا الدجهيز :الددلية الط ا

 صواايدخا والطحن والدجاليا الدجفي 
 احملدليل أو/و اتدمضية احملدليل أو ا دا بوايطة
 .والدخالري اليلوية

 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  -
 ةياليدئيدً  معدص  ري ل   من - ا    العغري  وقطم ا    ة در 
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 ةياليدئيدً  معدص  ري ل   من - ال ج  من تدا ا كون ا خال  السالدد
 ةياليدئيدً  معدص  ري  ل  من - ا    رمدد

ةلجم من  /ملجم 90 عن الكددميو  معاة يزيا ا - الطبيعت اتج ب الفويفد 
.P2O5 

ةلجم من  /ملجم 90 عن الكددميو  معاة يزيا ا - .الكدلسيو  واأ وةيو  فويفد 
.P2O5 

 جعل  دد فويفورب(قدعاب  لب 
 .الفواا( ت صندعة عليه

 اإلحديدا عنا ل قدبيةا اجلهة موافية ض ور  -

 الكدةييف :ممل ( ا د  البواتييو  ملق
 ) إخل ، والسيلفيندييف

 اإلحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  -

 علمل قا جدوب ال  البواتييو  يلفد 
 ا د نيسيو  أمال

 ا د  البواتييو  أمال من مسدخ جة مدد  -
 تدوب قا و فيزايئية ايدخ اا عاللية لاة
 .ا د نيسيو  أمال علمل أيضد
 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  -

 اأموةيد الديطري ىفل عاا مد - الديطري وا يط ا  خملفد  أو ىفل
 اا  اأصل الكدلسيو  ة بوان 
 والرتا  الطبدمري، :ممل ( الطبيعت

 ا طحون، والكلس الكلست الطيي،
 )فد وطبدمري الفوي ،)يجيل(وا درة

 

 اا  الكدلسيو  وا د نيسيو  ة بوان 
 ا د نيسيو ، طبدمري :ممل(طبيعت  أصل
 )ا طحون، اخل ا د نيسيو  وةلس

 طبيعت أصل من فيط -
 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  -

  )الكييسريييف:ا د نيسيو )ممل ةربيدد 
 ى خير بعا الدفدل  ل ج الورقية ا عدجلة - الكدلسيو  ةلوريا حملوة
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 احملدصيل اقت وةاللش الكدلسيو ، ت النير
 الكدلسيو  ت ةير من ىعدين ال 
 ااحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  -

 طبيعت أصل من فيط - اجلبس(( الكدلسيو  ةربيدد 
 اإلحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  - ىعنيم السك  عن العددر الكلس
 اإلحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  - النيت الكربييف عنع 
 اإلحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  - صغ ى عندص 
 اأر  من ا سدخ ا ا لق فيط - )ملق الطعد  ( العوديو  ةلوريا

 اإلحديدا عنا ال قدبية اجلهة موافية ض ور  -
  الط  أو اتج  مسحوا
 ىمبييف ممل بكدرياي ةدقيي حية ةدئند 

 ال يزوبيو  ممل النيرتوج  اجلوب
للفويفور  والبكدرياي ا يس   واايوىوبكرت
 و ري د) )فويفورين

 وراةيدً  معاة  ري معار من

 الطبيعية ممل النبدىية ا سدخلعد 
 والمو  قع  السك  ي ور مسدخلر

 اخل..

 وراةيدً  معاة  ري معار من

 
 
 
 
 
 

 نتج العضويكيفي  التعرف على امل -12
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ياة علمل  معدريدم الدع ف علمل ا ندجد  العضوية، مواد طديجة، حبو  أو معلبد  من لاة      
 .معن عة( أب أن معددر إةددجه وىعنيعه طبيعية وليسيف ORGANICعضوب )الا ندف 
للالندجرررر  أو  (1ا  رررردر إليهررررد ت جرررراوة رقررررم ) ( متنحرررره مرررر ةد  الدوةيررررقlogo) ال ررررعدر ررررالا      
 عنع  بعا الدفديش عليهم والديةا من ىطبييهم لل  و  ا دصة اإلةددا العضوب.ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباا الاا 
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 إضاءة على الزراع  العضوي  يف الوط  العريب
  يشمل اآليت

 
 ت الزراعة العضوية الوطن الع ف. ا زارع مسدحد  اأراضت الزراعية وأيضدً عاد  -1
  .العضوية وأل ى ال  تيف الدحوة ا اللكة الع بية السعوديةمسدحد  ا زارا  -2

 
 ( م  وا خيل البدطن2صور  )

 
 
 
 

 
 الوط  العريبيف إضاءة على الزراع  العضوي  
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ت مل الزراعة العضوية ا دالد  ت مع م الاوة الع بية والش لدحييق  اف الدعاي  ل يواا      
ي  الا اأم  أن الطل  علمل ا ندجد  العضوية ت ىزايا مسدال ، العد ية أو اايدهاك احمللت، ويعز 

 وا ع و  ت اأيواا الع بية ا يفت احديدجد  ا سدهلك  ت مع م الاوة الع بية.
مرررن ا ندجرررد  العضررروية مرررن لررردرا  اً فعلرررمل يررربيل ا مررردة جنرررا أن دوة ا لررريف العررر ف ىسررردورد ةمرررري      

ة ة د  يراعت يهاف إىل الدنالية ا سداامة حي  يعدالا علمل ايدخاا  الوطن الع ف ، والزراعة العضوي
ا رواد الطبيعيرة ت الزراعررة براا مررن اأ را  الكياليدئيررة وا بيراا  و  مرروان  النالرو، ةالررد ا يسرالق فيرره 
ايررردخاا  السررراا  والكدئنرررد  احملرررور  وراةيررردً. وةررراللش اإلمرررعدا ا رررذبن وا رررواد اتدف رررة ت عالليرررد  

م واإلعااد أو الدعلي ، وأب مواد اد لةري ضدر علمل صحة اإلةسدن والبي ة والددف ىعرل ا رواد الدعني
 الغالائية إىل ا سدهلش حبدلدهد الطبيعية.

لرالا ىعدررب الزراعرة العضروية إحراى ويردئل الوقديرة ا هالرة لديليرل ىلرو  البي رة واحملدف رة علرمل صررحة      
مرة و رالا يايد  علرمل مندفعهرد ااقدعرددية وااجدالدعيرة والعرحية، فيرا اإلةسدن واجملدالم ت الراوة ا ديا

أدى اإللرراة الدررواين الطبيعررت والبي ررت إىل ظهررور بعررا اأمرر ا  علررمل يرربيل ا مرردة ا اتعرر  جنررون 
 البي ، إةفلوةزا الطيور، إةفلوةزا ا نديي .

 ( 2011مت اجنرررديه ت عرررد  )وىعطرررت ةدررردئف اتعررر  العرررد ت اجلايرررا عرررن الزراعرررة العضررروية والرررالب      
( وح ةرررررة الزراعرررررة العضررررروية العد يرررررة  FIBLبوايرررررطة معهرررررا أحبرررررد  الزراعرررررة العضررررروية ت يويسررررر ا ) 

(IFAOM مذمرر ا علررمل )ن الزراعررة العضرروية ىدطررور ىطررورا يرر يعد، ويرردم مزاولررة الزراعررة العضرروية ت أ
 كدرردرا (  11.875.63ر  )بلرراا علررمل ا سرردوى الرروطن العرر ف مررن لرراة يراعررة مررد ييررد 12أةمرر  مررن
مندجررد )مررزارا أو مسرردمال (، اإلضرردفة إىل اأراضررت ا زروعررة  نرردك مسرردحة ا ندجررد   4779بوايررطة 

 كدرردرا ، ةالررد أمرردر  ةدرردئف اتعرر ، أن ىرروةس تدررل ا  ىبررة اأوىل  794170الطبيعيررة الربيررة ىعررددة 
ى ررركل ىي يبرررد ةلمرررد  %39إىل ع بيررردً مرررن حيررر  ةسررربة اأراضرررت ا زروعرررة عضرررواي حيررر  ىعرررل النسررربة 

. وتدرل  %9.8، مث مع  راثلمرد بنسربة %13.6ا سدحة العضوية ا زروعة ع بيد، ىليهد السودان بنسبة 
 . % 8.19السعودية رابعدً بنسبة 
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أن ىوةس ىعدرب اأوىل ت اإلةددا للزيدون العضوب علمل مسدوى الوطن إىل ةالد أمدر الدي ي  أيضد       
وةس ويوراي وا غ   من الاوة الع ر  اأوىل ت يراعرة الزيدرون العضروب علرمل ا سردوى الع ف، وأيضد ى

 العد ت.
وىعدرب مع  أةرب منردف لليطرن العضروب ت الروطن العر ف. وأيضرد ىعدررب ا غر   مرن الراوة الع ر       

مندجرد  الغردا  اأوىل ت العدم ت ا ندجد  الطبيعية العضوية ) وى الل ا ندجد  الطبيعية العضوية 
 وا  اعت والنبدات  الربية الطبية والعط ية(. 

ةالررررد ىضررررم ىرررروةس والسررررعودية واإلمرررردرا  ومعرررر  أةرررررب مسرررردحد  إةدرررردا النخيررررل العضرررروب علررررمل       
مسدوى العدم والوطن الع ف. مم العلم أن بعرا الراوة الع بيرة يوجرا هبرد معلومرد  خمدلفرة عرن أة رطة 

 . ومررن ا ن الررد  2011ىن رر  د ر يررد ت موقعهررد علررمل مرربكة ااةرتةرريف  الزراعررة العضرروية، ولكنهررد ا
العد ية ا هدالة ا علومد  الزراعية العضوية علمل يبيل ا مدة من الة الفردو و معهرا فيبرل ت يويسر ا و 

 ح ةة الزراعة العضوية العد ية.
فررق عليررة تكالرره قواعررا و ررالا الن ررد  مررن الزراعررة جيرر  أن ي اقرر  ترريف ة ررد  ىرروجيهت وىفدرريش مد     

وأيس وضعيف لدوضيق ةي  يدم اإلةدردا العضروب مرن أجرل أن يفرت  دطلبرد  ا سردهلش مرن الغرالاا 
العررررحت اآلمررررن ا رررردف مررررن مدبييررررد  العندصرررر  المييلررررة وا بيرررراا  أو ميكرررر وا  ضرررردر  علررررمل صررررحة 

 اإلةسدن. 
دية ومعرر  أصررار  لمعررديري وت بعررا الرراوة الع بيررة علررمل يرربيل ا مرردة ا اتعرر  ىرروةس والسررعو      

وضرروابط لن ررد  الزراعررة العضرروية ت أوطرردهنم ل والرر  جيرر  أن يدبعهررد ةررل اليرردئال  بعالليررد  اإلةدرردا 
والدجهيرررز والدرررااوة للالندجرررد  العضررروية ت  ررراله الررراوة والررر  ىلررر  مدطلبرررد  اأيرررواا احملليرررة وأيضرررد 

 أيواا الدعاي  ا درجية.
ة يعرررتف ااترردد اأورف بيرردةون الزراعررة العضرروية فيهررد حبيرر  يسررهل وىعدرررب ىرروةس أوة دولررة ع بيرر     

ىعررراي  ا ندجرررد  الزراعيرررة العضررروية مرررن ىررروةس إىل أب دولرررة مرررن ااتررردد اأورف. لررراللش فررردن الررراعو  
للدحرروة إىل الزراعررة العضرروية أصرربحيف مطلبررد تالديررة البي ررة مررن الدلررو  ورفررم مسرردوى اإلةدرردا الزراعررت 

دا وا ندفسررة علررمل اأيررواا احملليررة وا درجيررة لكمررري مررن العرردمل  وا سرردمال ين ت اجملرردة واجلررود  ت اإلةدرر
 الزراعت العضوب ب يية النبديت واتيواين ت ةمري من الاوة الع بية.
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وأيمرررل ا ذلفررررون أن ىضررررم الرررراوة الع بيررررة لطررررط مسرررديبلية للزراعررررة العضرررروية حبيرررر  ىعررررل ةسرررربة      
  واقرررت ا ندجرررد  2020ت عرررد   %10إىل  %5ت الررراوة الع بيرررة مرررن  اأراضرررت الزراعيرررة العضررروية

الزراعيررة ىكررون فيهررد ة يفررة ولدليررة مررن مدبييررد  ا بيرراا  واأ ررا  وا يكرر وا  الضرردر  علررمل صررحة 
 اإلةسدن واتيوان والبي ة.

م يكرن هبراف  وتددا الاوة الع بية إىل ىوعيرة إعاميرة عرن أمهيرة الدحروة إىل الزراعرة العضروية إن     
اايرردهاك احمللررت فهررت هبرراف الدعرراي  وا ندفسررة ت السرروا العررد ت لدجرردر  ا ندجررد  العضرروية اا  
العدئا ااقدعددب ا  ىفم، وعهورية مع  الع بية ال  ىعدرب أوة الاوة الع بية ال  طبيريف ة رد  الزراعرة 

اعيرة مدخععرة ت الزراعرة العضروية  رت العضوية ت السبعينيد  من الي ن ا دضرت وأيضرد أوة مر ةة ير 
م ةة ييكم ت مع  ال  يبييف عيم ال  ةد  الزراعية الع بيرة ت إدلردة الزراعرة العضروية ا وةيرة ت 
ح ةرررة الزراعرررة العضررروية العد يرررة الددبعرررة  ن الرررة اأ اليرررة والزراعرررة ت اأمرررم ا دحرررا . وأيضرررد أوة قسرررم 

الزراعررة العضرروية مت إة رردؤه ت ةليررة الزراعررة جبدمعررة اأي رر   مدخعررر ميررنق درجررة البكرردلوريوس ت جمرردة
 ت مع .
وأيضرررد ت بعرررا الررراوة الع بيرررة مت ىعررراليم مرررعدر وطررري للالندجرررد  العضررروية ايررردخاامه ةررريدا       

ىسوييية ل مخدص العدمل  الزراعرة العضروية وأيضرد ةويريلة مسردعا  للالسردهلك  لدالييرز ا ندجرد  
 ن ا ندجد  الغالائية.العضوية عن  ري د م

ومرررن ا فررررت  أن ىسررردفيا الررراوة الع بيرررة مرررن مزااي رررد العايرررا  ت إةدررردا بعرررا احملدصررريل الزراعيرررة      
العضرروية الرر  فيهررد ميررز  ةسرربية إلةددجهررد ت الرروطن العرر ف علررمل يرربيل ا مرردة ا اتعرر  الدالررور والزيدررون 

ة ىسدطيم النفردا ل يرواا العد يرة بارجرة أفضرل والنبدات  الطبية والعط ية، حي  إن ا ندجد  العضوي
 من ا ندجد  الديلياية إاا مدمت اا دالد  ا امد  الدسوييية ب كل عد  واإلعامية ب كل لدص.

ت الزراعرة العضروية ت الروطن  ا رزارع ويوضق اجلاوة الددف مسردحد  اأراضرت الزراعيرة وأيضردً عراد 
  2011ت عد   ن الع ف والعدمعلمل مسدوى الوط الع ف وى ىيبهد
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يف الزراع  العضوي  يف  املزارعني( يوضح ةساحات الراضي الزراعي   أيضاً عد  4جد   رقم )
  2011يف عا   على ةستوى الوط  العريب  العامل الوط  العريب  ترتيبها

 ا سدحة الاولة  
  كددر

عاد 
 ا زارع 

 مزارا/

الرتىي  علمل 
 مسدوى العدم

ىي  علمل الرت 
مسدوى 
 أف يييد

الرتىي  علمل 
 مسدوى اييد

الرتىي  علمل 
مسدوى 
 الوطن الع ف

 1 0 2 27 1792 335897 ىوةس  .1
 2 0 4 42 1011 77798 السودان  .2
 3 0 8 48 790 56000 مع   .3
 4 6 0 54 63 46635 السعودية  .4
 5 7 0 58 213 35439 يوراي  .5
 6 26 0 101 313 9444 لبندن  .6
 7 0 19 105 0 3800 ا غ    .7
 8 0 26 118 49 1626 اجلزائ   .8
 9 32 0 120 20 1053 اأردن  .9
 10 33 0 123 500 1000 فلسط   .10
 11 35 0 131 24 373 اامدرا   .11
 12 35 0 149 4 39 عالدن  .12

 - - - - 4779 569104 اجملالوا
الزراعة العضوية إاا م يكن لايدهاك احمللت فهت يوضق ماى ا دالد   اله الاوة اجلاوة و الا 

 للدعاي  وا ندفسة ااقدعددية علمل جتدر  اأ الية العضوية.
 أحا ا ذلف .ال ضيالدن بن انص    إعااد أ.د.لدلا2012أب يل  3ا عار : اجمللة الزراعية العاد 
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حو  يف اململك  العربي  ( يوضح ةساحات املزارع العضوي   أخرى اليت حتت الت5جد   رقم )
  2011السعو ي  ابهلكتار لعا  

 ا سدحد  الربية ا سدحة ال  تيف الدحوة ا سدحة العضوية ا نطية
 710 64 3379.8 اليعيم
 1 908.8 1375.3 ال اي 
 4.5 4.5 2008.3 اجلوف
 0.7 0 27.4 جن ان
 8 1.05 665.25 حدئل

 20 0 40.9 ا نطية ال  قية
 0 0 5 عسري

 786.8 39.5 190.6 ا اينة ا نور 
 0 3.07 0 البدحة
 9.5 0 24.5 جديان
 1540.5 1020.92 7717.05 اإلعدف

 ةفس ا عار السدبق 
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 الباا الاال 
  حملياً.إضاءة على أعدا  النخيل  كميات التمور الناجت  عاملياً  عربياً 

 يشمل اآليت:  
 .2010أةم  ع  ين دولة ت العدم مندجة للدالور لعد   -1
 .2008ا سدحد  ا نزرعة النخيل الوطن الع ف لعد    -2
 .2010أعااد أمجدر النخيل  خدل  مندطق ا اللكة الع بية السعودية لعد   -3
الع بية السعودية وأل ى تيف الدحوة  خدل  مندطق ا اللكة  العضوب أعااد أمجدر النخيل -4

 .2011لعد  

 
 اليعيم -( مالل م  وا خيل البدطن 3صور  )
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 ةرتب  حسب اإلنتاج  2010ةنتج  للتمور لعا   يوضح أكار عشري    ل  يف العامل ( 6جد   رقم ) 
 % ( طن1000الكالية/ ) الاولة مسلسل
 17.45 1,352.95 مع  1
 13.90 1,078.30 السعودية 2
 13.19 1,023.13 إي ان 3
 9.99 775.00 اإلمدرا  4
 9.78 759.20 اةسددن 5
 9.16 710.00 اجلزائ  6
 7.31 566.83 الع اا 7
 5.56 431.30 السودان 8
 3.56 276.40 عالدن 9
 2.08 161.00 ليبيد 10
 1.90 147.60 الع   11
 1.87 145.00 ىوةس 12
 1.54 119.36 ا غ   13
 0.75 57.85 اليالن 14
 0.50 38.50 النيج  15
 0.34 26.28 ى ةيد 16
 0.30 23.50 قط   17
 0.28 21.60 فلسط  18
 0.28 21.50 الوااي  ا دحا  19
 0.26 19.90 موريددةيد 20
 %100 (7755.2أةم  من)  اجملموع العاملي 21

 .حيث تعذر الحصول على إحصائية احدث م1201عام  (FAO) األغذية والزراعة منظمة المصدر:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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ت النخيل ا مال  وةالية اإلةددا  أمجدر عة النخيل وعادا نزر  د ( يوضق ا سدح 7جاوة رقم ) 
 (2008لعد  ) اإلةددا اأعلمل تم ىبة حس   الع ف الوطن

ا سدحة ا مال  /  الاولة مسلسل
  كددر(1000)

اأمجدر 
 اإلةددا/طن ا مال  /مج  

 1326.130 22183030 87.69 مع  1
 986.000 15700000 157.00 السعودية 2
 757.600 16342190 185.33 اإلمدرا  3
 552.770 11961210 162.03 اجلزائ  4
 476.000 8293000 101.50 الع اا 5
 339.300 5700000 35.62 السودان 6
 266.890 3135000 31.35 عالدن 7
 150.000 2100000 28.00 ليبيد 8
 120.000 3335800 39.30 ىوةس 9
 72.700 4398200 39.26 ا غ   10
 55.200 4645000 14.47 اليالن 11
 21.560 335300 1.44 قط  12
 19.2000 600000 8.00 موريددةيد 13
 16.000 312210 1.45 الكوييف 14
 13.180 376700 1.50 البح ين 15
 7.440 149600 0.94 اأردن 16
 4.000 395400 0.40 فلسط  17
 3.490 85560 0.14 يوراي 18

 5187.46 100048.2 895.42 اجملموع
  .2009ا  طو   -ا ن الة الع بية للدنالية الزراعية –ا عار: الكدد  السنوب لإلحعداا  الزراعية الع بية 
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ةرتب    2010( يوضح أعدا  أشجار النخيل مبختلف ةناطق اململك  لعا   8جد   رقم ) 
 .الشجاريف عد   الكارحسب 

 
 النسبة % عاد أمجدر النخيل/مج   ا نطية مسلسل
 22.72 5325104 ال اي  1
 20.28 4753200 اليعيم 2
 13.03 3055303 ا اينة ا نور  3
 10.97 2572692 ا نطية ال  قية 4
 8.22 1926575 حدئل 5
 7.37 1727399 مكة ا ك مة 6
 6.16 1444547 عسري 7
 5.25 1232524 اجلوف 8
 3.04 713891 ىبوك 9
 2.17 509306 جن ان 10
 0.7 165544 البدحة 11
 0.03 8887 ياندج 12
 0.009 2118 اتاود ال الدلية 13

 100 23437090 اجملموع
 

  2011الكدد  اإلحعدئت الزراعت السنوب ال ابم والع  ون عد   -ويار  الزراعة  ا عار:
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 النخيل العضوي   النخيل الذي حتت التحو  أشجار ا أعد
  .2011يف اململك  العربي  السعو ي  لعا   

امداادا للاور ال ايدب لويار  الزراعة ا اللكة الع بية السعودية ت جمدة الزراعة العضروية فيرا أة ري     
ية وىن يالره وىطبيرق ا عرديري إدار  الزراعة العضوية ال   راف إىل ضربط العالرل ت ة رد  الزراعرة العضرو 

وا واصررفد  العد ية،إضرردفة إىل اإلمرر اف وا  اقبررة علررمل مررر ةد  الدوةيررق العضرروية الرر  ىيررو  الفحرررر 
والدفدرريش للالررزارع  الدرردبع  للزراعررة العضرروية ومتررنحهم مررهددا  ىمبرريف أن مندجررد م عضرروية وةرراللش 

 فرت  األري .مددبعة ا زارع  العضوي  الالين ياد  أعااد م ت ال
  إبحعردا مردمل جلاليرم ا رزارا العضروية 2011وقا قدميف إدار  الزراعة العضوية بويار  الزراعة عد     

 ومسدحدهد وا ندجد  العضوية النبدىية واتيواةية ا اللكة الع بية السعودية لكل منطية.
وة والررالب يعدرررب ت ىزايررا ويهالنررد ت  ررالا ا يررد  أعررااد النخيررل العضرروب،والنخيل الررالب ترريف الدحرر   

وموجررود ت العايررا مررن ا نرردطق ةدليعرريم وا رر ا واأحسرردا وا اينررة ا نررور   لرراة السررنوا  األررري  
مزرعة،وعررراد النخيررررل  27واجلررروف وحدئرررل وجن ان،فيررررا بلغررريف أعرررااد ا ررررزارا الررر  هبرررد خيررررل عضررروب 

ارا الر  هبرد خيرل تريف الدحروة طندً،وأعرااد ا رز  6966.15خلرة ىنردف حرواف  150576العضوب هبرد 
طنررررردً، وعررررراد 3028.56خلرررررة تررررريف الدحررررروة ىنررررردف حرررررواف  46985مزرعة،واأعرررررااد الررررر  هبرررررد 18
 م ةد  ىوةيق عضوية معدالا  قدميف بدوةيق النخيل العضوب والالب تيف الدحوة.4
ية لعد  يلت جاوة يوضق أعااد النخيل العضوب وتيف الدحوة ت ا اللكة الع بية السعود وفيالد   

2011.  
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 مبختلف ةناطقحتت التحو  أخرى    يوضح أعدا  أشجار النخيل العضوي ( 9جد   رقم ) 
  .2011اململك  العربي  السعو ي  لعا 

 عاد ا زارا/مزرعة ا نطية مسلسل
عاد النخيل 

 هبد
 /خلة

عاد م ةد   اتدلة اإلةددا/طن
 الدوةيق

1 
 2 عضوب 1710.9 48220 9 ال اي 
 2 تيف الدحوة 3014.6 46785 17 

2 
 4 عضوب 2623.75 78456 9 اليعيم
 1 تيف الدحوة 14 200 1 

 2 عضوب 225.5 11050 2 حدئل 3
 1 عضوب 62 800 2 جن ان 4
 1 عضوب 45 2700 2 ا نطية ال  قية 5
 1 عضوب 1286 8000 2 ا اينة ا نور  6
 1 عضوب 2 550 2 اجلوف 7

 إمجايل اململك 
 4 عضوب 6966.15 150576 27
 3 تيف الدحوة 3028.56 46985 18

 
  إعااد  /أمين الغدماب،ماي  عد  2012 ر/أ سطس 1433مواة   –جملة متور اليعيم ا عار: 

 الزراعة العضوية بويار  الزراعة ا اللكة الع بية السعودية.
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  الرابعالباا 
 لى ةدار العا  إلنتاج متور عضوي  الرباةج الزراعي  خلدة  أشجار النخيل ع
  تشمل:
 

   س فسدئل النخيل.: اأوةالربانمف 
 .رب الفسدئل وأمجدر النخيلالربانمف المدين: 

 .النخيل والدالور تيف ة د  الزراعة العضوية آفد الربانمف المدل : اإلدار  ا دكدملة  كدفحة 
 .الزراعة العضوية الربانمف ال ابم: الدساليا العضوب وا عاين تيف ة د 

 .الربانمف ا دمس: الدلييق
 .الربانمف السددس: ل  المالدر والعالوا

 .الربانمف السدبم: ىعايل وىسنيا وىكاليم العالوا
 .الربانمف المدمن: اتعدد )ا  اف واجلااد لالع ا ل(

 .الربانمف الدديم: لامة مدبعا اتعدد
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 الربانةج الزراعي ال  
 النخيل فسائل غر برانةج 

 
 

 (: استخدام العتلة لخلع الفسائل4صورة )

 

 
 مشروع الباطن –(: غرس الفسائل 5صورة )

 
 مشروع الباطن –(: غرس  الجثائث 6صورة )
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 -:الربانةج الزراعي ال   
 غر  فسائل النخيل برانةج 

 
ئل اجليررررا  ، وتايررررا أواً الديرررردر الفسررررد دميرررر العضرررروب عنررررا ال رررر وا ت إة رررردا بسررررددن النخيررررل     

 اأصندف ا نديبة للغ س وإعااد مبكة ال ب ، و الا مد يوف ةدع   له لاة  الا الربانمف.
 -ةواصفات الفسائل اجليدة :-1

الفسررريلة ععهرررد فسررردئل و رررت اأفررر اذ الكدئنرررة حررروة جرررالا النخرررل وييررردة للجالرررم أيضررردً الفسررريل      
 –مررردة  –ةومرررة  –بيرررو   –برررز  –بنررريف  –يرررة حل –الفررر ذ  –والفسررران ويررر ادف الفسررريل ) الرررودب 

 .وخت ا الفسيلة وىن ي من قدعا  النخلة جمي  (
 )ايدخاا  ط ييرة الدكردة  الاجنسرت( و ندك عا  مواصفد  جي  م اعد د عنا الديدر الفسدئل     

 -ومن أمههد مد يلت :
دخرد  الفسردئل الديةا من مطدبية الفسدئل ا  اد   يهد للعن  ا   رو  ، ولراللش يفضرل اة -1

 أةندا ب انمف اتعدد ) والمالدر مد ىزاة علمل أمهد د ( للديةا من مطدبية الفسدئل للعن .
اةدخد  الفسدئل من صن  جيا ، ميددي بغزار  حمعوله ، وي عة منوه ، وارىفدا صفد  جود   -2

 مثدره ، وةم   إةددجه من الفسدئل.
 1.5 -1يرنوا  ، وطوارد مرن  4-3د مرن ىفضل الفسدئل الكبري  اتجم ، ال  يررتاول عال  ر -3

 ةجم .30-20يم ، وويهند من 35-25مرت ، وقط  جالعهد من 
أن تدرروى الفسرريلة علررمل عرراد جيررا مررن اجلررالور السررليالة ، مررم احملدف ررة قررار اإلمكرردن  فضررلي -4

علررمل اجملالرروا اجلررالرب مررن الديطيررم أةنرردا عالليررة الفعررل ، أب ىيلررم قلعرردً جيررااً بوايررطة عالرردة 
 مه   .

أن ىكررون منطيررة الفعررل يررليالة وة يفررة ومسرردوية وصررغري  قررار اإلمكرردن ولدليررة مررن  يفضررل -5
لرررب  للالحدف ررة أيضرردً علررمل  ا جيرر  أن ييررو  برراللش عالرردة مهرر   اوواجلرر ول والدجرردوي  ، لررال

 منطية اليالة الندمية )اجلالدر ( من أب إصدبة ميكدةيكية.
 ال من أمهد  يليالة.أن ىكون الفسدئل لدلية من اآلفد  واأم ا  وىذل ةالد يفضل -6
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 -يفضل اةدخد  الفسدئل الندضجة ، والاليل علمل ةضف الفسدئل مد يلت : -7
 بعا الفسدئل ىمال  قبل فعلهد من اأ  . –أ 

 بعا الفسدئل ىباأ بدكوين الفسدئل و ت مدياليف علمل اأ  . - 
 

 التكاثر ابلفسائل أحد الطرق الرئيس  لتكاثر خنيل التمر-2
 -دكدة  النخيل ت عيم ألدا العدم ال  يزرا هبد خيل الدال  و ت:( ط ا ل4يوجا عاد )     
 SEEDSالدكدة  اجلنست اإلةمدر البالور )النوى(  -1
 GROUND OFFالدكررررردة  الاجنست)ا ض ب(الفسررررردئل أو ا لفرررررد  اأرضرررررية  -2

SHOOTS 
 HIGH OFF SHOOTSالدكدة  الاجنست )ا ض ب(الفسدئل ااوائية )ال واةي (  -3
 TISSUE CULTURE  عن ط يق يراعة اأةسجة    الدكدة -4

، بل وت أ ل  إبدار  اأوقدف والط يية المدةية  ت ا سدخامة عدد  ببسدى  خيل اإلدار  الزراعية     
 .حي  أهند الط يية ا فضلةالنخيل ا اللكة  دريم م
 

 إختيار  حتديد الصناف املناسب  للغر -3
 -اأصندف وفق ا عديري الددلية: الديدربسددن النخيل يدم للحعوة علمل عدئا جمزب من    
دلرش ومتيرز إةددجهرد لأب اأصرندف الر  جنحريف يراعدهرد  ،ا نطيةا  هور  ت صندف اأ الديدر -1

 أو ا وقم.ا نطية 
لسرهولة ىسرويق ا طلرو    يرهد لديردر اأصرندف للدالور ا ندجة عنرا ام اعد  الطل  والع    -2

 .االدالور بعا اإلةدد 
م اعرررد  بعرررا ا  ررر وا مرررن منررردطق الدسرررويق ففرررت ا نررردطق البعيرررا  عرررن اأيرررواا يفضرررل يراعرررة  -3

اأصندف ال  ىندف متور جدفة باًا من يراعة أصندف ىندف ال طر  والعكرس إن ةردن ا  ر وا 
 ق يبدً والش أن أصندف ال ط  قا ىدل  عنا ىع ضهد للنيل  سدفد  طويلة جااً .

  ة بعا اإلةددا.ندجا الدالور  الغ   منالفسدئل دف لديدر أصني اعمل ت ا -4
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 ةواصفات حفر جور الغر -4
مررررت عالرررق ( 1× مررررت عررر   1.5× مررررت طررروة 1.5يررردم حفررر  اجلرررور الررر  مت تايرررا د يررردبيدً  سررردحة )

 -: اآلىيةوىفحر ى بة اجلور  حي  جي  أن ى الل ا واصفد  
 أن ىكون لدلية من اأحجدر واأجسد  العلبة . -1
 أا تدوب علمل ةاليد  من ا واد الكلسية ) اجلريية ( . فضلي -2
 مدويطة اليوا  ا ال ملية الع فة وا الطينية الغاقة . -3
 لدلية من بالور ات دئش وأب ةبدات    يبة . -4
    ( . 10إىل  8ب  اجلور  واأل ى )من ا سدفة كون ى -5
يرو  ( لدخفيرر  اأمررال 25-20ب يهررد يوميردً  ررا  ا ىيرل عررن ) غر س يردم  سررل اجلرور قبررل ال -6

 وا  ةبد  الضدر  .
 يفضل إعااد اجلور قبل الغ س بفرت  منديبة . -7

 
 بساتني النخيلالفسائل بةواصفات تنفيذ شبك  الري لغر  -5

 وا با من وجود لزان يعالل علمل عم وختزين ا يده . ا يدهيباأ ىنفيال مبكة ال ب من ب ةة  -1
دبررل للدالرراد والدويررم أةرره ر ررد ى هرر  اتدجررة مسررديباً أن يكررون إة رردا مرربكة الرر ب قيفضررل  -2

 . اايدمالدرللدويم ت الزراعة ويايد  حجم 
أن ىكون ال بكة اا  ةفدا  تكم عدلية ت ض  ا يده حبي  ىدندير  ةاليرة ا يرده مرم يفضل  -3

 عال  النخلة والفعل من السنة وةالية اإلةددا .
حبيررر  ىدحالرررل العوامرررل اجلويرررة  ،  جيرررا أن ىكرررون صرررندعة مرررواد ال ررربكة اا  مواصرررفديلرررز   -4

ويررهلة العرريدةة لديليررل ىكرردلي  العرريدةة ةالررد جيرر  أن ىكررون أانبيرر  ا يررده الرر  ترريف اأر  
علرررمل عالرررق منديررر  وتررراد منررردطق احملررردبس إبمررردرا  واضرررحة جتنبررردً تررراو  أب ضررر ر بفعرررل 

 ح ةة اآلا  والسيدرا  ت ا زرعة  .
لديليرررل أةررررب قرررار مرررن العالدلرررة للالزرعرررة ميكرررن  ،للدعرررايل قررردباً  دً أن يكرررون ة رررد  ال ررربكة آليررر -5

 منهد ت ة دطد  يراعية أل ى . اايدفدد 
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أن تدوب ال بكة علمل ةيد  ىعفية وىنييرة جيرا  تجرز ال روائ  واأجسرد  الغ يبرة مرن  لرق  -6
 خمدرا ا يده وحمدبس الغسيل ولضالدن اتعوة علمل ىافق ميده مند م لفرتا  طويلة.

 ب ال بكة علمل مضخد  لافم ا يده ا دجالعة ت ا زان لاالل ال بكة .أن تدو يفضل  -7
وير يم والرش لديليرل فررت  الر ب ممرد يكرون لره أبلرغ  أن ىكون مربكة الر ب اا  ىرافق قروب    لز ي -8

 .اأة  ت أمه  العي  حينالد ى ىفم درجة ات ار  عنا ال هري 
قليلرة )ت العربدل البردة  أو قر   ا غر  ( لدجنر   من عاللية ال ب ت فرت  يمنيرة ااةدهدا يلز لالا      
 درجة ات ار  ت أاي  العي  . ارىفدا

 
 املواعيد املناسب  لدقلع  غر  الفسائل-6

الطبرررم فرررإن مواعيرررا قلرررم الفسررردئل قرررا ختدلررر  قلرررياً مرررن منطيرررة ألررر ى طبيررردً تدلرررة ا نررردذ وىعدقررر  
و  يررهد ت اأمرردةن لفسرردئل عررن أمهد ررد وعالومرردً ميكررن اليرروة أن  نرردك موعرراين لفعررل ا ،الفعرروة
 -:ا سدامية
 : من مندع  فرباي  إىل مندع  مديو . ال  
 : من مندع  أ سطس إىل هندية يبدالرب . الاا 

مررن برر ا  20مررن  اعدبرردراولدحايررا ا يعرردد باقررة أةمرر  وفررق اأبرر اا فنجررا مررماً أن وقرريف الغرر س جرراد 
مررديو ، مث  ا رردمس مررنت ت النعرر  اأوة مررن برر ا المررور ا وافررق الررالو ا وافررق لل ابررم مررن فربايرر  ويندهرر

يغ س النخل ت اأاي  الع    اأوىل مرن بر ا اأيرا ) مره  أ سرطس ( مرم م اعرد  مايمرة الغر س ت 
 . الا الوقيف ال ب يوميدً  ا  مه  ةدمل ةسبة ل ا  ات ار 

( وعالومرردً مردرس الغرر س حرىت مرره  )ول رية مرن برر ود  اجلرو لرراة بر ا الررالو فإةره مرن اأفضررل للرري
ال رهور مرايا  اتر ار   ايردمنداميكن اليروة أن يراعرة الفسردئل ميكرن إج ائهرد ت أب وقريف مرن العرد  

  .ودرب وال
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 ةواصفات قلع فسائل النخيل -7
 بمن أ م ميومد  جندل الفسيلة  رت أن يردم قلعهرد مرن أمهرد العرور  ا ملرمل مرن قبرل عالدلرة مرد    او 

( يرررنوا  أهنرررد  4-3ودرايرررة ت عالليرررد  اليلرررم ، وىيلرررم الفسررريلة عررردد  عنرررامد يعرررل عال  رررد )  لررررب 
لاة  اله الفرت  ىكون قا ةوةيف جالوراً ىذ لهد للنالو بعور  مسديلة عنا يراعدهد ت اأر  وي اعرمل 

 -ىبدا ا طوا  اآلىية:اعنا فعل الفسدئل 
   سدعا د علمل ىكوين جمالوا جالرب قروب ىندخ  الفسدئل اجليا  ا  اد قلعهد وىاعم الرتا -1

 ىعدالا عليه بعا قلعهد وةيلهد إىل ا كدن ا سدامي .
ييلررم ج يررا الفسرريلة حبيرر  ا يبيررمل منرره يرروى صررف  حرروة اليلرر  وييررر اجل يررا ا دبيررت إىل  -2

حواف ةع  طوله مث ي بط ربطدً  ينردً ت اجلهرة العلويرة وىكرون  راله العالليرة عردد  قبرل أيربوا 
 ية اليلم .من عالل

 ىيلم قواعا اأوراا السفلمل حوة السدا ) اجلالا ( . -3
اأ  أةنردا عالليررة اتفرر  ىيطررم اجلررالور  اىعرردادجفر  مررد حرروة الفسرريلة حرىت الوصرروة إىل ةيطررة  -4

 ا دصة الفسيلة إىل أطواة منديبة بوايطة عدلة مسطحة ال أس .
يوضررم حررا د أن  ن النخلررة()آلررة حرردد  خمععررة لفعررل الفسرريلة مرر عدلررةليرردم فعررل الفسرريلة ا -5

ب  اأ  والفسيلة مم ا يل انحية اأ  وييو  العدمل ب فم العدلة ويهوب هبد إىل  ااىعدةنطية  
مم الض   عليهد  ط قة حىت ىنفعل عن  ااىعدةأو ىوضم العدلة ت منطية  ااىعدةمنطية 
 اأ  .

علرمل اأر  وىسرب  رضوضردً ت  لكت ا ىسيط ،بعا فعل الفسيلة ييو  العدمل ب فعهد ب فق -6
 اجلالدر  أو أب أض ار ا ىسدعا د علمل النالو .

 وىيع  اجلالور الطويلة . ،ىزاة اجلالور ا عدبة واجمل وحة ةديجة عاللية الفعل -7
أو قطرم اجلرالور بوايرطة ا طهر ا  الفط يرة  اةفعردةجت ى عاللية ىطهري  نطية الفعرل وأمردةن  -8

 ب اميرررل تدررروب علرررمل حملررروة الفررر ا  ) مبيرررا فطررر ب حبيررر  يررردم  الررر  الفسررردئل بعرررا فعرررلهد ت
 .)ت الزراعة العضوية يسالق فيط ا بياا  العضوية( وح  ب ( 
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تالديررة الفسرريلة مررن اجلفرردف مررم احملدف ررة علررمل  ،ىلرر  الفسرريلة بيطعررة قالرردش أو ا رريش ا بلررل -9
موعررا  البيدالرروس ملدعرريدً اجلررالور وىوضررم ت مكرردن م لررل مررم رب جررالور د ا رردا حررىت جرر 

 اأر  ا سدامية . أ ةيلهد أو يراعدهد يواًا ت ا  دل 
 

 الفسائل  استم شر ط الندقل -8
حرررىت ا ترررا  رضرررو  أو جررر ول  ،ي اعرررمل أن ىنيرررل الفسررردئل حبررر ص عنرررا رفعهرررد إىل السررريدر  -1

اجلالررردر  أو اجملالررروا ا ضررر ب فدف رررل ت النالرررو عنرررا يراعدهرررد أهنرررد ت م احلهرررد اأوىل ىكرررون 
  قددر  علمل ميدومة اأم ا  .ضعيفة  ري

ويفيررا ال طوبررة ةالررد جيرر  عنرررا  ،ىغطيدهررد جيررااً أةنرردا النيررل حررىت ا جيرر  جمالوعهررد ا ضرر ب -2
ا ى مررمل وجيرر  أن يكررون عرراد العالرردة ةدفيرردً ارراله العالليررة حيرر  ىيررو  جمالوعررة مررن أ الدررااوة

مررررون بنيلهررررد ييو  آلرررر ينالعالررردة ب فررررم الفسرررردئل و ررررم علررررمل يرررريدر  النيرررل ومندولدهررررد إىل عالرررردة 
ووضعهد ت ا كدن احملاد حي  يدم ف ي ةل ةوا علمل حا  إاا ةدةيف الفسردئل ا رورد  مدعراد  

 اأةواا .
أوراا اليلررر  ت داللررره  ب الضرررد  للج يرررا م برررو  جيرررااً وحررردو  الديةرررا مرررن أن الررر ا  العلرررو  -3

 تالديده من ا ذة ا  ا درجية .
ا سدا والش لديليرل الفيرا مرن ال طوبرة واحملدف رة يفضل ةيل الفسدئل إمد ت العبدل البدة  أو  -4

 علمل حيويدهد .
 

 بعد { الغر  –أثناء  –ةعاةل  الفسائل } قبل -9
 -قبل و أةندا و بعا   س الفسدئل و ت : اختدا دلنجدل منو الفسدئل  ندك بعا ا عدما  جي  

 }أ{ ةعاةل  الفسائل قبل الغر  .
ا علرررمل حرررا  مرررم وضرررعهد عيعررردً ت مكررردن م لرررل أيضررردً الفسررردئل جيررر  فررر ي ةرررل ةرررو ىسرررلم ( عنرررا 1

 للالحدف ة علمل حيويدهد .
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( إيالررة ةررل اأجررزاا اجلدفررة حرروة اجلررالا وقواعررا اجل يررا اجلدفررة وبيررداي اأع ررد  العدليررة برتبدهررد عنررا 2
 ةيلهد .

  منديرربة ، وييررو عضرروية وللطهررد  بيرراا  فط يررة وح رر ية  ،ا رردا امملررو  (ةبررريدا  وعررلررزان )( جتهيررز 3
مرم جتنر  وصروة ا ردا  العضروب ب فم الفسيلة و ال  منطية اجلالور والسدا دالل حملوة ا بيا نعدما

 إىل اليالة الندمية ) اليل  ( .
علررمل العضرروية حررىت يعالررل حملرروة ا بيرراا   ،دقرردئق علررمل اأقررل  ررس( ىرر ك النخلررة ت احمللرروة  ررا  4

 ر ا  أو آفرد  وقدرل أو ىطهرري أب إصردا  اأوراا وطر د مرد هبرد مرن ح وآا الدخلل دالرل اللير  
 للزراعة . ايدعااداً فط ية ، بعا الش وىوضم بكل  اوا علمل اأر  

( يغطرررت الررربعا مكررردن فعرررل الفسررريلة عرررن اأ  بررربعا الطررر  أو اجلررربس لدجنررر  حررراو  عررراوى 5
 فط ية أو بكدريية ىسب  مو  الفسيلة .

 ا سرالول ايردخاامهد ت الزراعرة العضروية ( ىطهري حو  ) مكدن   س ( الفسيلة أحا ا طهر ا 6
 أو ح ا بعا ا خلفد  هبد .

 
 }ا{ ةعاةل  الفسائل أثناء الغر  .

 ( جي  أن ىكون الرتبة ة يفة ولدلية من ال وائ  واأجسد  الغ يبة .1
أراا اجلررور  الرتبررة وىرررتك بعررا الرتبررة جوار ررد وجيرر  الدنبيرره بعررا  للررط أب ةرروا مررن  ة( مترر  ةاةرر2
 . الكياليدئيةأ ا  العضوية أو ا
 ( ىغ س الفسيلة ت أقل ما  ممكنة بعا للعهد حىت ا جت  .3
( ىوضررم الفسرريلة حبيرر  ى ىفررم عررن يررطق اأر  حبيرر  مينررم وصرروة ا رردا إىل قلرر  الفسرريلة حررىت ا 4

ا ةبرررري فيغررر س حبيررر  ىكرررون ال واآلفرررد  الفط يرررة وإاا ةررردن للعرررن  أو الفسررريلة جررر ،ىعرررد  اأمررر ا 
 ( يم مث ىافن .20-15الدر  م ىفعة عن يطق اأر  بيار )اجل
  ال  اقت الرتبة علمل الفسيلة حبي  يكون اجلزا الع يا من اجلالدر  علمل يطق الرتبة .دم ( ي5
 حا  ىعفن للسدا .يا دا ف متدلئالرتبة جيااً حوة الفسيلة  لا الف ا د  الرتبة حىت ا  اك( ى6
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مررددا  برر ود  اجلررو مررنوىرراف دهد  صرريفدً الررش لوقديدهررد مررن أمرعة ال ررالس ا رريش و الفسرريلة لرر  يردم ( 7
علرمل طبيدر  وي فرم مرن  يردم الدنفيرالو  أةنردا اللر  يضرغط عليهرد ضرغطدً مرايااً  أا مم األرال ااعدبردر

ويرررتك مررن أعلررمل مفدوحرردً لكررت ا يعيررق منررو  ،أيررفل الفسرريلة حررىت ا ىررزداد ةسرربة ال طوبررة علررمل الفسرريلة
مل وجتنررر  الد ليرررل السرررع  اجلررردف حيررر  يعدررررب معرررار لإلصررردبة النالرررل اأبررريا ) اجل يرررا إىل أعلررر
 اأرضة ( .

الفسررردئل حسررر  العرررن  وعالررر  الفسررريلة وويهنرررد وط ييرررة فعرررلهد وميعررردد  منررروختدلررر  ةسررربة جنررردل      
وأحيردانً  %92إىل 70ةسربة جنردل الفسردئل مرن   اوحريفيراعدهد والعنديرة وال عديرة الر  ىليد رد وعالومردً ى

 لغر ست بعا اتدا  ا الددي  و الا مرد حرا  الفعرل واتالرا    %98نجدل إىل الا ىعل ةسبة ق
 . ت م  وا البدطن اإلدار  الزراعية الددبم إلدار  اأوقدف  2011،  2010 الفسدئل لاة مو ت

 }ج{ ةعاةل  الفسائل بعد الغر  .
م عالليررة الرر ب بعررا الررش حسرر  إعطرردا الفسرردئل ريررة  زيرر   عيرر    يررهد ، علررمل أن ىررن  يرردم -1

طبيعة الرتبة وال  وف اجلوية احمليطة ، ويفضل أن يكون ال ب ت العبدل البدة  أو بعا العع  
 دً يومر أربع ت أاي  العي  ، حبي  ىكون الرتبة رطبة بعفة مسدال   حوة منطية اجلالور  ا  

 بعا الغ س .
 لة أو حبوضهد.اإليالة ا سدال   للح دئش ال  قا ىوجا حوة الفسي -2
يسرالق ايردخاامه ت الزراعرة العضروية   معدملة حو  الفسيلة  حلوة مبيرا ح ر ب مندير   -3

ةرررل مررره ين و رررا  عرررد  لليضررردا علرررمل أب ي قرررد  حفررردر العرررالوا )العنيررر  ( والررر  قرررا ىدواجرررا 
حبو  الفسيلة أو  نطية اجلالور علمل أن يسبق  اله العاللية ىعطيش الفسريلة  را  يروم  قبرل 

ةل ةاةة مهور لليضردا علرمل   عضوب ملة ويوم  بعا د، وأيضدً رش الفسدئل  بيا فط با عد
 دصة الفسدئل.صأب أم ا  ممل م   ) الابلوداي ( الالب يعي  النخيل و 

 الدخلر من ليش ويع  الد ليل بعا عد  من الغ س. -4
النالو حبو  لزايد  ىكوين اجلالور علمل الفسدئل ولإلي اا من منو د يضدف للفسيلة من الد   -5

مل/فسريلة مرن مردد  50الفسيلة مم مدا ال ب والش باااً من ةاةرة مرهور مرن الغر س و عراة 
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ويسردال   را  يرند  أو حسر   ،مرهوريدة ل  مندي  والش م   ةل آةرتويامي أو أب من م 
 اتدلة العدمة للفسدئل .

 ويررة ومع فررة ةسرربة مررن الغرر س يرردم ا رر ور علررمل عيررم الفسرردئل ا غ اً مرره   12- 9بعررا مررا  مررن  -6
الفدقررا منهررد إلجرر اا عالليررد  اإلحرراة للفسرردئل ا يدررة ومررن ةفررس العررن  مررم إيالررة الفسرردئل 

 . واد ىعييم يسالق ايدخاامهد ت الزراعة العضويةا يدة وىطهري مكدهند 
منديرر  ويفضررل مبيررا  عضرروب بعررا مرر ور عررد  مررن الغرر س يرردم إجرر اا رمررة وقدئيررة  بيررا فطرر ب -7

وين للوقديرررة والعررراا أيضررردً مرررن أب أمررر ا  فط يرررة لدصرررة مررر   ىعفرررن قواعرررا الكربيررريف ا يكررر  
   Diplodia phoenicumا دسب  عن الفط    diplodia leaf base rotالسع  الايبلوياى 

 والالب يع ف     مو  الفسدئل .
 ختضم الفسدئل بعا ينة من الغر س إىل بر انمف الدسراليا العضروب وا عراين حسر  الدوصريد  -8

 دية وىعدالا علمل تليل الرتبة وا يده.السالد
ا بيرراا  واأ ررا  ا سرردخامة للفسرردئل مررن ا بيرراا  واأ ررا  ا سررالول  ن ىكررونمررم أمهيررة الديةررا أ

 ايدخاامهد ت الزراعد  العضوية وىسدخا  حس  اجل عد  ا وصمل هبد.

 
ا  ابوعيان   . رةزي(: 7صورة )  بمشروع الباطن.الجثائث وغرس الفسائل يتفقدان ، ا.سعو  الفد 
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 الربانةج الزراعي الاا  
 النخيلأشجار ري الفسائل   برانةج 

 
 (: بركة تجميع وتبريد مياه الري حتى التؤثر على جذور النخيل وخاصة الفسائل.8صورة )

 

 

 
 

 (: طريقة الري بالمحابس)الغمر(.9صورة )

 



 - 78 -صفحة   الزراعة العضوية للنخيل

 

 -:الربانةج الزراعي الاا  
 النخيل أشجار   ري الفسائل برانةج 

 املدقدة 
 -يدوق  اايدهاك ا دئت للنخيل علمل عاد من العوامل ا خدلفة و ت :     
 : ال طوبة اجلوية. -ال ايل  -درجد  ات ار   -أمعة ال الس   -العوامل ا ندلية وى الل 
 :ةوعية ميده ال ب. –الرتبة  -العوامل البي ية وى الل 
 :ال ب الدنييط . –ل ب ال ش ا –ال ب الغال   -ة م ال ب وى الل 
 :عراد النخيل/ كدردر  –عالر  النخلرة  –صرن  النخيرل   -العن  وةمدفة النخيل وي الل– 

وان ةدةرررريف اىوجررررا –إن وجررررا   احملدصرررريل البينيررررة والرررر  حبررررو  النخيررررل أو الرررر  ترررريط برررره
 .-درايد  ةدفية عن ماى احديدا اأصندف ا خدلفة من النخيل  يده ال ب

ن احديرردا النخيررل للالرردا يرر ىبط  رراى الدغررري ت ىلررش العوامررل لرراة ا ويررم ، ومررن مويررم لررالا فررإ     
 آلل  ، ومن منطية أل ى.

ةالد يدوق  احديدا النخيل للالدا علمل ةاةة عندصر  رئيسرية  رت اتدجرة الفعليرة للنخيرل مرن ا ردا       
الرش يدطلر  أيضردً مع فرة مسردوى  ، وميده  سيل الرتبة ، والفيا من ا يرده لراة عالليرة الر ب، إا إن

اأمررال  يررده الرر ب والرتبررة والرر  ختدلرر  مررن منطيررة ألرر ى ، مررن وقرريف آللرر  حسرر  موقررم ا زرعررة 
 الب  . قوعال
 التفريط يف ري النخيل   أخماطر اإلفراط -1

ل  رد  ت يعدرب ال ب من أ م الربامف الزراعية ال  تددجهد النخلة ت عيم أطوار منو د ، فهرو عدمر     
ليرريس النخلررة منررال برراايدهد ةفسرريلة أو ةرروى ، و ررو ةرراللش العدمررل ا ررذة  علررمل النالررو ا ضرر ب وةاليررة 
وةوعيررة المالرردر ا ندجررة ت ا سررديبل لدصررة إاا ايرردخا  بط ييررة ميننررة ، واليررار الكرردت ، وت الوقرريف 

 ا ندي  .
ةد ردر اإلصردبة اأمر ا  الفط يرة ، ويايد  إا أن ا بدلغة ت ال ب يرتى  عليره خمردط  ومنهرد ةمر   ا     

منررو ات رردئش ، وللررري ةضررف المالرردر فضرراً عررن ىسرردقط بعضررهد لدصررة بعررا العيررا ، ةرراللش يررذدب 
مسردوى ا ردا اأرضرت لدصرة ت  وارىفداا بدلغة ت ال ب إىل  سيل بعا العندص  الغالائية من الرتبة ، 
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قد  ، واايدغاة السيئ  خزون ا يرده اجلوفيرة ، والدريةري الرت  الطينية ، واإلي اف ت ايدهاك احمل و 
 السل  علمل ا عاا  لكم   ايدعالداد دون حدجة.

أمد ىع   الفسدئل والنخيل لنير ا يرده لدصرة  را  طويلرة فيسرب  اإلجهردد ا ردئت والرالب ينردف      
 -عنه :
 . بطا منو الفسدئل ومو د ت النهدية 
 يدعرررر    البد بضررررع  عررررد  بسررررب  ضررررع  اجملالرررروا ا ضرررر ب الرررربررررطا منررررو النخلررررة وإصرررردبده

 للجفدف.
 مم ب وي ظد    ىبددة اتالل ت اأعوا  الددلية )ا عدومة(.لدز ري للري ا 
 .ىزايا ظد    ىسدقط المالدر لدصة عنامد يكون اإلجهدد لاة فرت  النالو ات جة 
  ، ووجود بعا الد و د  هبد صغ  حجم المالدر ، واخفد  اجلود  والكالية بداين اإلةددجية

 إىل جدة  النضف ا بك  ) ري الطبيعت( للمالدر.
   ايرررردال ار ىعرررر   النخيررررل لإلجهرررردد ا رررردئت لفرررررتا  طويلررررة و وايررررم عايررررا  يررررذدب إىل مررررو

 النخلة.
مرد مييرز النخيرل عرن ةمرري مرن احملدصريل وأمرجدر الفدةهرة األر ى قارىره إىل حرا ةبررري   رالا إا أن     

دً إىل منوه الطبيعت حىت لو ىع   إىل اإلجهدد ا ردئت والرش بعرا إعردد  ىكمير  الر ب علمل العود  ي يع
 له.
 نخيلطرق الري الشائع  مبشاريع ال-2
 -الري ابحملاب  )الري التدقليدي(:-أ

حير  ىعرا  راله الط ييرة  ،من الط ا ا دبعة للر ب   ردريم خيرل اإلدار  الزراعيرة  رت الر ب احملردبس    
 -ت م دريم النخيل ت ا اللكة الع بية السعودية حي  ميددي  الا الن د  اآليت: اأةم  ميوعدً 

 . ىوفري ةاليد  ةبري  من ا يده مم الدحكم ت ةالية ا يده الايمة للنخلة 
 .اتا من منو ات دئش 
 .اإلقاة من ى ةيز اأمال علمل يطق الرتبة 
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 لغالائيرة ت حدلرة الر ب هبرالا الن رد  عنرا أو العندصر  ا ،يهولة ايدخاا  بعا اأ ا  ا عاةية
اتدجرررة أو مرررم ايررردخاا  لرررزاان  ، للالسررردعا  علرررمل جتاليرررم وىربيرررا ا يرررده اتررردر  الندجترررة مرررن 

 اآلار قبل ضخهد ت مبكة ال ب .
 

 -( :بشبك  الري احلديا  الري ابلتندقيط )الري املطور-ا
 -ةبال  عن مبكة ال ب اتايمة: -أ
لرربامف الر ب دون إفر ا  أو  فدظ علمل الم و  ا دئية، وىينينردً من أيبد  ات ىطوي  مبكة ال بيعدرب      
الررر ب الدنيررريط ،لرررالا يررريدم اإلمررردر  إىل  رررالا النررروا مرررن الررر ب ة رررد   ا دبعرررة ة رررم الررر ب مرررن و، ىفررر يط

 ومكوانىه.
 -: مبكة ال ب اتايمة )ال ب الدنييط( -أ
ا زروعررد  ومررن بينهررد يراعررة النخيررل، ومررن طرر ا الرر ب اتايمررة الرر  يعدالررا عليهررد ت  إحرراى ررت      

الرر ب عررن ط يررق الببلرر  )الغالرر  عررررب  أن إافهررت منديرربة لزراعررة النخيررل  أج يرريفلرراة الدجرردر  الرر  
لررر ب النخيرررل ة ررر اً لد رررع  وةمررر    اأةسررر مررربكة الررر ب اتايمرررة( وبسررردعد  عالرررل حمررراد  قرررا يكرررون 

   النخلة.ااجتد د  ت اليط  احمليط جالور د وال  متدا جلاليم 
ةالد جي  ايدعالدة ة د  ال ب اأممل لضالدن عا  فيراان ا يرده عرن ط يرق البخر  والدسر   تريف       

و اله ا يز  ىعدالا علمل ةوعية الرتبة ب كل ةبرري ، وعنرامد ىكرون الرتبرة رمليرة إىل رمليرة  ،منطية اجلالور
  الر ب اأممرل للنبررد  طالييرة فرإن اأممرل ايرردخاا  منيطرد  اا  ىعر ف مررنخفا ، وعليره فرإن ة ررد

مررن ة ررد  الرر ب    ررو ة ررد  الرر ب الدنيرريط الررالب يعالررل علررمل ختفرريا ةسرربة البخرر  والدرردف ا يررده ا عطررد
ىفيرررا  أنالررر  ميكرررن ىكرررون ا عررراة ا طلرررو  دون يايد  أو ةيرررر، وىرررذم ن ةدفرررة ااحديدطرررد  ا دئيرررة 

، ةالد يضالن  الا الن رد  وصروة الكاليرة بط يية ال  الالب ا يدية  بنوعية و  قالبخ  والند ةديجة عاللي 
ا طلوبة من ا يده للنخيل ت الفرت  احملاد  وبدسدوب ةالية ا يده لكل خلة ، ةالد جيق ميز  أل ى و ت 

 قلة عاد عالدلة ال ب ا طلوبة وحع  د ت العيدةة.
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 -: اتايمة مكوان  مبكة ال ب-3
 ده ت أانبي  ال بكة .: لدوليا الضغط الاي  لافم ا ي pumpا ضخة   - أ
: وىوجررا عنررا معررار ا رردا )الب رر  أو الربةررة أو لررزاان   Control head  وحررا  الرردحكم ال ئيسررة -  

ا يده( وىدكون من حمدبس ، صالد  عا  رجوا ، م محد  ، من الرد  ضرغط، مييردس ىعر ف ، 
ون ت مردا الر ب حدقن اأ ا  ) دد ( ، وظيفة  اله الوحا  منم دلروة ا رواد الغ يبرة الر  قرا ىكر

والكياليدئيرررد  ا سرررالول ايررردخاامهد ت وىزويرررا ال ررربكة بنيطرررد  ضرررغط إضررردفية وحيرررن اأ رررا  
 .الزراعة العضوية

نيل ا دا (بوصة و و أوة لط يدعل بوحا  الدحكم لي8-4: وقط ه ) Main line  ا ط ال ئيس - ا
 ة.إىل ا طو  الدحيف رئيس

(ملليالررت ويدروىل ىغاليرة جمالوعرة مرن 110-50ه ): وقطر   Sub main lineا رط الدحريف رئيسرت   - د
 لطو  الدوييم.

، ومتدررا  رراله ا طررو  جبرروار  مليالررت(20-16: وقط  ررد  دلبرردً ) Lateralsلطرو  الدوييررم الف عيررة   - ه
 اأمجدر لرتة  عليهد ا نيطد .

حي  جرا  فيهرد فيرا ةبرري للضرغط و ر ا  ،ا نيطد  : و ت اجلزا النهدئت وا هم ت مبكة ال ب - و
ةيدطررد  لكررل خلررة  4منهررد ا رردا ت صررور  قطرر ا  أو ت مرركل يرر اين لرره معرراة منررد م وعرراد د 

حررروة جرررالا النخلرررة ت منطيرررة اجلرررالر وبدعررر ف  مررررت ملدررر 7طولررره  ف ةعررر  بوصرررة مويعررة علرررمل
 لرت مدا/خلة/يدعة.100 إبعدفلرت/منيط/يدعة ، 25

 -:جاولة ال ب ت ة د  ال ب الدنييط-4
در النخيررل علررمل عرراد احملرردبس ا وجررود  ت ةررل موقررم مررن ا واقررم ا خدلفررة والررش يرردم ىيسرريم أمررج    

ة إىل وصررريل ميرررده الررر ب مرررن ا طرررو  ال ئيسرررلدحايرررا عررراد اأمرررجدر الررر   رررامهد ةرررل حمررربس ، ويررردم ى
مرت حبو  النخلة وىلدر  حوارد  ر ا منهرد  7ا طو  الف عية مث إىل ليد  قط  د ةع  بوصة بطوة 

لرررررررت 100 نيدطررررررد لرت/يرررررردعة أب ىعطررررررت ال25 ةيررررررد   الدعرررررر ف، يعطررررررمل ةررررررل حمرررررراود ةيدطررررررد  4
مدا/خلة/يررردعة، وميكرررن يايد  عررراد يررردعد  الد رررغيل حسررر  احديدجرررد  النخلرررة مرررن ا يرررده حسررر  

علررمل جاولررة  ايررا فرررت  الرر ب لكررل وحررا  رب بنررداً أمرره  السررنة حيرر  يرردم الد ررغيل الررالايت أو اآلف بدح
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الدحكم اآلف الالب يوصل احملدبس اآللية ا وجود  عنرا مرالل ةرل ال ب احملسوبة وىسجيلهد ت لوحة 
 علمل اجلاولة احملاد  ت لوحة الدحكم. ، وإييدفه بنداً وحا  رب، ليدم باا ال ب

( يوضاااح عاااد  الااارايت للنخلااا  سااانوايً مبشااااريع خنيااال اإل ارة الزراعيااا   فااارتات 10جاااد   رقااام)
محظ  ظر ف كل ةنطدق   نوع الرتبا  ااا( مبتوساط ة ةعاالحتياجات الدنيا  الدقصوى ملياه الري )

 لرت/ري .350
 

 عاد ال اي  الدوقييف الفرت 
 /أيبوا

 ماح د 

 ةوفالرب بعا اتعدد
 ديسالرب-

يايد  الررررررررررررر ب لدن ررررررررررررريط النخلرررررررررررررة  دميررررررررررررر 3-4
 وى جيعهد علمل ىكوين الطلم.

 يندي   ال ددا 
 فرباي –

ىيليررل الرر ب لسرركون منررو النخيرررل  فضررلي 1-2
وليلرررررررررة حدجرررررررررة اأر   إىل حرررررررررا مرررررررررد ،

 للاليده.
 قبيل وأةندا 

 الدلييق
 مدرس 

 أب يل–
ااعدااة ت ال ب لدن يط منو الطلم  لز ي 3-4

 وا سدعا  علمل عاللية العيا.
 فرت  منو 
 رالدالو 

 مديو 
 يوليو –

يايد  الرررررر ب لضررررررالدن النالررررررو اجليررررررا  دميرررررر 4-5
للمالرررررررررررررردر وةرررررررررررررررب حجالهررررررررررررررد وتسرررررررررررررر  

دا عرن مواصفد د،ولدعويا الفدقا مرن ا ر
 ط يق الندق والدبخ .

ةضررررررررررف الدالرررررررررررور 
 واتعدد

 أ سطس
 أةدوب -

ىيليررل الرر ب إلعطردا ف صررة لنضررف يفضرل  1-2
الدالرررررور ورفرررررم جود رررررد وجتهيز رررررد للدعب رررررة 

 والدخزين.
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 مشروع الباطن. –(: مكونات شبكة الري الحديثة 10صورة )

 
 ك المياه(.(: طريقة الري بالتنقيط )ري حديث لترشيد استهال11صورة )
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 الربانةج الزراعي الاال 
 ملكافح  آفات النخيل  التمور اإل ارة املتكاةل  برانةج 

 حتت نظا  الزراع  العضوي 
Integreated Pest Management (I.P.M) 

 
 

 (: برنامج الرش الدوري باستخدام مبيدات عضوية ليس لها تأثير على صحة اإلنسان والبيئة.12صورة )
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 -الربانةج الزراعي الاال  :
 (I.P.M) حتت نظا  الزراع  العضوي   التمور اإل ارة املتكاةل  ملكافح  آفات النخيلبرانةج 
عبرردر  عرن اايرردخاا  ا دنرروا لطرر ا ا كدفحررة أةواعهررد اإلدار  ا دكدملرة  كدفحررة اآلفررد  الزراعيررة      

وىوظير  ةرل الدكنيكرد  ا نديربة بط ييرة مدوايةرة قرار  ،فرةا خدلفة مي وانً البي رة ا عردحبة وع رري  اآل
 .ةآلفل اإلمكدن إلبيدا مسدوى اآلفد  دون الض ر ااقدعددب

 اآلفات الزراعي ملكافح  العاة  طرق ال -1
 -ى الل:علمل وجه ا عوص العضوية  عالومدً والزراعة إن ط ا ا كدفحة ت الزراعة

 ا كدفحة ا يكدةيكية. -1
 .ا كدفحة الزراعية -2
 ا كدفحة الد  يعية. -3
 .)اإلحيدئية( ا كدفحة اتيوية -4
 ا كدفحة الكياليدئية. -5
 ايدخاا  الف موان  )اجلداا  اجلنسية(. -6
 ايدخاا  ا سدخلعد  النبدىية. -7

ففررت الواقررم طرر ا ا كدفحررة ا ررالةور  ت عيررم الكدرر  أو الارايررد  ا دعليررة  كدفحررة اآلفررد  ت      
  ا عالد اة  بعدليه وفيالد يلت م حدً االه الط ا. الا النوا من الزراعة ا خت

 -املكافح  امليكانيكي :-1
 ةجالم ي قد  حفدر العالوا )العني  ( ويعرد  عليهرد   :الدنيية اليا لدصة ت اإلصدبة ا فيفة

 اتدجة إىل عاد ةبري من اأياب العدملة.
 .اليضدا علمل العدئل والش جبالم اأجزاا ا عدبة أو قلعه 
   ةدع يا الرتبة قبل الغ س لارجد  ات ار  ا  ىفعة.  :ات ار  ا  ىفعةايدخاا 
   ايررردخاا  الدربيرررا )اتررر ار  ا نخفضرررة( : ةدخرررزين المالررردر علرررمل درجرررة حررر ار  منخفضرررة حبيررر

 ىكون أقل من درجة منو اآلفة ممد يذدب لليضدا عليهد.
 لسدمة مث يدم إعاامهد.ايدعالدة ا عدئا اجلدابة للح  ا : ةد عدئا الضوئية أو الطعو  ا 
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 -املكافح  الزراعي :-2
من ا ع وف أن ىوفري ال  وف ا ائالة لنالو النبدات  طبيعيدً يوف جيعلهد أةم  قار  علمل ميدومة     

 -اأم ا  واآلفد ، و اله ى الل إج اا عالليد  ا امة ا نديبة ممل:
 .إضدفة السالدد العضوب 
 .ال ب ا ندي  والع ف الزراعت 
  العندص  الزراعية.ىواين 
 .مواعيا الزراعة ا نديبة 
 .الدخلر من معددر العاوى 
 .يراعة اأصندف ا يدومة 
  إىبدا الراور  الزراعيرة: ىعدررب العدمرل اارد  واأيديرت للدغلر  علرمل اإلصردبة ةفرد  الرتبرة يرواا

د دور مهم ت ات  ية منهد أو ا  ضية والش بدوفري فرت  عزة ب  احملدصيل اليدبلة لإلصدبة وا
اأمررررر ا  -اأمررررر ا  النيالدىوديرررررة-لفرررررا أو اترررررا مرررررن ا سرررررببد  الددليرررررة)اأم ا  الفط يرررررة

 البكدريية(.
  الزراعررة ا خدلطررة: ويفضررل يراعررة للرريط مررن اأصررندف أو احملدصرريل يررواا علررمل  ي ررة حررزا  أو

ا يايد  اأعررراا-لطرررو  أو مررر ائط مدبددلرررة و ررراله يررروف ىرررذدب إىل )إراك ات ررر   أو اآلفرررة
 الطبيعية(.

  لآلفرد  النبدىيررة الكدمنررة ت الرتبررة  الكياليدئيررةالدعيريم ال السررت: و ررت ط ييرة بايلررة للالكدفحررة
ات دئش وبالور د( علالدً أن الديةري ا فيا -النيالدىودا-ممل)ا سببد  ا  ضية الكدمنة ت الرتبة

لعرر  دوراً  دمرردً ت للدعيرريم ال السررت ا ي جررم ارىفرردا اترر ار  فيررط وإمنررد إىل عوامررل ألرر ى ى
 والكياليدئيرررةعالليرررة ىمبررريط ا ال ضرررد  وإحررراا  بعرررا الدررريةريا  ا عيرررا  للخرررواص الطبيعيرررة 

واتيويرررة الررر  تسرررن مرررن منرررو الفسررردئل والنخيرررل وىكسررربهد ميدومرررة طبيعيرررة، ةالرررد أن الدعيررريم 
 %100-94فيرل ة ردطه بنسربة   fusariumال الست  ا  أيبوا أة  علرمل ة رد  فطر  

ةالد وجا أن ةل من الفط اي  والبكدرياي والنيالدىودا ىدية   ، (2002)ال هوانيم5.7لعالق 
 هباله ا عدملة.



 - 87 -صفحة   الزراعة العضوية للنخيل

 

 -املكافح  التشريعي :-3
والش بسن وى  يم اليواة  ال  ىذدب إىل منم اةديدة اأم ا  واآلفد  الزراعية وات دئش ممرل      

 عردحبة مرن دولرة إىل ألر ى أو مرن  نم ةيل اآلفد  واأم ا  ا ،يراعت داللت ولدرجت  عالل حج
 (.الع بية السعودية منطية إىل أل ى )ممل يوية النخيل اتال اا ت ا اللكة

 -:(اإلحيائي ) احليوي  املكافح -4
  Predatorsو ررت ايرردخاا  أحيرردا طبيعيررة  كدفحررة آفررة مررد،  عررد آلرر  ايرردخاا  ا فرتيررد       

( ضرررا ات ررر ا  وايررردخاا  ا ضرررددا    Pathogens)ا ال ضرررد    Parasitesأو ا ررردطفا   
 ضا الفط اي .

 .ياحظ أهند ىسدخا  ةال حلة عاجية وليسيف وقدئية 
  يلز  العالل علمل ى رجيم وإةمردر اأعرااد الطبيعيرة لآلفرد  ا وجرود  ت ةفرس البي رة أو حمدولرة

 ايدرياد د وة   د علمل ةطدا وايم.
  ي  اآلفة ال  يلز  مكدفحدهرد ودرايرة أعراائهد الطبيعيرة يلز  ت  اله ا كدفحة ا ع فة الددمة بددر

 ا وجود  وا عدحبة اد ت بي دهد الطبيعية.
 .ىسدلز  جهااً ةبرياً قبل اتعوة علمل ةددئف م ضية 
 .ىسدلز  اتدجة إىل لرب  ت  الا اجملدة 
  لن دطه.ة احملليةاللش ياحظ أن الطفيل أو ا فرتس ا سدورد قا ا ىنديبه ال  وف البي ية 

 أةال :
 (  ايردخاا  البكدررياي العضرويةBt )Bacillus thuringiensis    للعايرا مرن ات ر ا

 حي  ىداليز بعا  إصدبدهد للح  ا  الندفعة. ،ةف امة الدال  و ري د من ات  ا 
  ايررردخاا  طفيرررلTrichogramma  د الرررالب يضرررم البررريا علرررمل بررريا ح ررر   ف امررر 

 .الكربى والعغ ى الدال 
 مة : جي  العندية الفدئيرة واا دالرد  ا فرتيرد  والطفيليرد  حرىت ا يزيرا عراد د ماح ة  د

  ا عن حاود الدحكم.ختو 
 -املكافح  الكيميائي :-5



 - 88 -صفحة   الزراعة العضوية للنخيل

 

والررش راجررم إىل)لط  ررد  ،ا يسررالق ايرردخاا  ا بيرراا  ات رر ية أو ا  ضررية ت الزراعررة العضرروية     
الر  ىسردعالل  كدفحرة  والكياليدئيرد ا ا عرددن أض ار د البي ية( ولكن  نردك بعر-علمل صحة اإلةسدن

 -اآلفد  ات  ية وا  ضية ممل:
  الكربيرريف والنحرردس ةالبيرراا  فط يررة ويكررون اايرردخاا  حمرراوداً لوفرردً مررن ىرر اةم النحرردس ت

الرتبة وحاو   ية للنبد  أو ةدئند  الرتبة الندفعة ةاللش فإن الكربييف قا يرذة  علرمل بعرا 
 ات  ا  الندفعة.

  ة العدبون والزيو  النبدىية  يدومة بعا اآلفد  ةد ن.حملو 
 . ملق ب منجند  البواتييو  ةالدد  مطه   وممبط لنالو بعا الفط اي 

 
 -رةوانت )اجلاذابت اجلنسي (:استخدا  الف-6

و ت جمالوعة من ا  ةبد  الكياليدئيرة الطيردر  الر  ىطليهرد أفر اد بعرا ات ر ا  أو اتيرواان  مرن      
 فددع ف عليهد وىسدجي  اد أعضدا اتس أف اد ةفس النوا.ةوا مد 

مرراى -يررهولة تضرريه-معرراة ىطردي ه-العوامرل الر  ىررذة  علرمل ةفرردا  الف مرون ا عررنم  رت )مرراى ةبدىره
  دهبده للفريمون الطبيعت(.م
 -املستخلصات النباتي :استخدا   -7

 دوب علمل مردد  فعدلرة  رت  ايدخاا  ا سدخلعد  النبدىية ممل مسدخلر بالور النيم حي  ج
Azadirachtin   ىذة  علمل عاد ةبري من ات  ا  ةعردةعد  اأةفردا وديراان ح مرفية

اأجنحة وي قد  ا ندفس )إمد طدرد  أو مدةعة للدغالية( لريس  سردخلر النريم أب لةرري يرد  
يسرريف تضررريه بسررهوله، وعالومرردً فررإن ا سدخلعررد  النبدىيررة لميكررن علررمل اإلةسرردن أو اتيرروان و 

 وىسدخا  فيط عنا الض ور .   Prophylacticعاجية بيار مد  ت وقدئية  
 

 -آفات النخيل  التمور:ة   الطرق الوقائي  -2
 -الطرق الوقائي  ة  آفات النخيل  التمور ابحلدقل:-أ

 الط ا الوقدئية تالدية الفسدئل من اآلفد  واأم ا . إىبدا -1
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 ،ا زرعرررةوةيلهرررد لررردرا  ،لفسررردئل ا عررردبةوقطرررم وعرررم السرررع  والعرررالوا وا ا زرعرررةة دفرررة  -2
 والدخلر منهد الط ا ا نديبة.

علررمل ةدرردئف تليررل عينررد  مررن الرتبررة وا يررده وأةسررجة أوراا  برر انمف ىغاليررة مدررواين بنررداً  إىبرردا -3
 النخيل .

 ب انمف رب مينن يعدالا علمل عال  النخلة ، وةوا الرتبة ، وال  وف اجلوية. إىبدا -4
  اان ميكدةيكيدً للحا من ايدخاا  ا بياا . ا  جحور اليوار  واجل -5
 أمهية الك   ا بك  لآلفد  واأم ا  ومكدفحدهد ياوايً إن أمكن . -6
 ايدخاا  ا عدئا الضوئية والف موةية الك موةية. -7
وا واد األ ى العدليرة المالردر رش العالوا ا دا لاة م حلة الدلوين للدخلر من الغبدر  -8

 .والنخيل
 للحا من ىع ضهد للغبدر واإلصدبة اآلفد  والطيور.ىكاليم العالوا  -9
اتعدد ت الوقيف ا ندي  وااةدهردا منره قبرل هنديرة أةدروب  ، وعرزة الدالرور ا دسردقطة عالرد  -10

 يدم حعدد د.
 ، للحا من اأى بة.ا زرعةعلمل حاود  اإلمكدنيراعة معاا  رايل قار  -11
بعرا هنديرة امهد ت الزراعرة العضروية ا سرالول ايردخاإج اا رمة وقدئية صليط من ا بياا   -12

 الع ا .
 -الطرق الوقائي  ة  آفات التمور ابملستو عات:-ا
 م اعد  ا واصفد  الفنية عنا إة دا ا سدودعد . -1
 ىطهري ا سدودعد  قبل اتعدد صليط من ا بياا  الفط ية وات  ية اآلمنة.  -2
 ا  الدالور مبدم  . سيل ا سدودعد  )اأرضية واجلاران( ا دا وقبل ايد -3
 إحكد   لق اأبوا  وال بدبيش ووضم مبش عليهد. -4
 وضم معدئا ةه ائية صدعية ا سدودعد  جلال  ح  ا  ا خدين إن وجا . -5
ااواا من اأةيدس فيذدب إىل ىوق  منو  )ىف يغ( يدم ةبس الدالور والش بط د -6

 قا ىدواجا هبد. ال  واليضدا علمل أب أطوار للح  ا  ،ات  ا 
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 ااحدفدظ الدالور ت خمدين الدربيا يذدب إىل منم ظهور ات  ا . -7
 وحف هد بعيااً عن الدالور السليالة. ،عزة الدالور ا دسدقطة وا عدبة -8
 

ر  توقيت ظهورها و التم  نخيل الأهم اآلفات اليت تصيب يوضح  (11جد   رقم ) -3
  الزراع  العضوي  حتت نظا   برانةج الوقاي   املكافح 

 فات احلشري أهم اآل -أ
 ب انمف الوقدية وا كدفحة ىوقييف ظهور د اآلفة  
 عاة  %96*ايدخاا  الزييف ا عاين  ال بيم وا  ي  ات  ا  الي  ية  .1

 لرت مدا. 1000لرت/10
مم بااية ظهور  يوية الطلم  .2

الطلم )فرباي  
 ومدرس(

*الدعفري الكربييف ا يك وين  عاة 
 جم/خلة.50

 ليدل معدبة.*عا  ايدخاا  حبو  
ف امد  الدال  الكربى   .3

والعغ ى، وحفدرا  
العالوا، وحفدرا  

السع ، وحفدر السدا 
 او الي ون الطويلة

من بااية فرباي  
 وحىت هندية يوليو

*ايدخاا  ا عدئا الضوئية يواا من معار  
 ةه ائت مبدم   أو ا ااي ال السية.

*ايدخاا  مبيا ى الوجت )يييف النيم(  عاة 
 %70لرت مدا أو مبيا النيالكس1000لرت/2

 بنفس ا عاة.
*ا كدفحة ا يكدةيكية لريقد  حفدر العالوا 

 )العني  ( أحوا  النخيل.
*ايدخاا  طفيل الرتايكوج امد للدطفل علمل 

 بيا الف امد .
أب يل -مدرس  دواس النخيل  .4

 أةدوب -يبدالرب 
رمد  مدددليد  ب   ة مه مسحوا الفريب
 أاي .10 ال مة والمدةية

الدخلر من السع  اجلدف أو أب خملفد   ماار العد  النالل اأبيا)اأرضة(  .5
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 جدفة.
ا سدودعد   ح  ا  ا خدين  .6

 ةوفالرب( –)يبدالرب 
 أةندا الف ي

 *ايدخاا  ا عدئا الكه ائية العدعية.
 *ة دفة ا سدودعد  وإحكد   ليهد.

 *ف ي الدالور أوة أوة وعزة ةواىف الف ي.
 اآلفات املرضي  أهم-ا
م   ليدس الطلم   .1

 )ا دمف(
مم ظهور الطلم 
وعي  ييو  

 اأمطدر

 *عا  ايدخاا  حبو  ليدل معدبة.
* الدعفري الكربييف ا يك وين  عاة 

 جم/خلة.50
ال بيم والعي   لفحد  السع    .2

 وا  ي 
 عاة   %80*ايدخاا  الكربييف ا يك وين

 لرت مدا بعا اتعدد.1000جم/2.5
 عاة   %80*ايدخاا  الكربييف ا يك وين يوةيو-مديو     العالواج  .3

 لرت مدا بعا اتعدد.1000جم/2.5
 عاة  %6*ايدخاا  م ةبد  النحدس  يوليو -يوةيو عفن المالدر  .4

 لرت مدا.1000لرت/2
 اآلفات االكار سي -ج

من هندية ال بيم حىت  أةدروس حلم الغبدر
بااية العي  أب 
هندية مه  أب يل 

ىت هندية مه  ح
 يوةيو

*ايدخاا  مبيا مدى ين )مسدخلعد  أع د  
لرت مدا 1000لرت/2 عاة  %0.6حب ية( 

 %0.36 ل1,2,3ل*ايدخاا  مبيا ايكو
 لرت.1000لرت/2)مسدخلر ةبديت طبيعت(  عاة 

 عاة  %80*ايدخاا  ةربييف ميك وين 
 لرت مدا.1000لرت/2

 احلشائش- 
ات دئش يواا رفيعة أو ع يضة 

 (أوراا)حولية أو معال  ا
بالور  من*ايدخاا  أ ا  عضوية لدلية  علمل ماار العد 

 ات دئش.
العخور  أو *ايدخاا  البايديش اأيود
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 لدغطية أحوا  النخيل. الربةدةية
*الديليم الياوب بوايطة عالدة ا زرعة أو 

 ا يكدةيكت ات  .
*ايدخاا  جم وش يع  النخيل لدغطية 

 يدحلل ةسالدد. أحوا  النخيل مث
 الدقوارض -ها

 *تطيم مسدعال ا  اليوار  ميكدةيكيدً. علمل ماار العد  اليوار 
*ايدخاا  مبياا  اليوار  عن ط يق 

 حمطد  الطعو  السدمة.
*ايدخاا  أق اص الفويدوةس  ت اجلحور 

  إ اقهد.مث
 الطيور - 

 *ىكاليم العالوا بعا إج اا رمة وقدئية. يوليو الطيور 
 
 
 
 
 
 
 

إرشا ات عاة  عند تطبيق برانةج ةكافح  آفات النخيل  التمور حتت نظا  الزراع   -4
 :العضوي 

اأةدرويرررية( مررردد  ب وةررريف الفرررد -الفط يرررة-يسررردخا  مرررم عيرررم ا بيررراا  الزراعيرررة )ات ررر ية -1
و عرررررررررراة  %16الندمرررررررررر  ، ا رررررررررردد  الفعدلررررررررررة هبررررررررررد الربوىرررررررررر  الطبيعررررررررررت للحليرررررررررر  ةسرررررررررربة 
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الرل علرمل يايد  فعدليرة وةفردا  ا بيراا  والدعردقهد أطروة لرت مدا والر  ىع1000مل/250
فررت  ممكنررة علررمل يررطق اأوراا، وإن م ىدرروف  ميكرن ايرردخاا  الزيرريف ا عرراين ةالرردد  انمرر   

 لرت مدا.100لرت/0.5و عاة 
عيررم ا بيرراا  الرر  ىسرردخا  للوقديررة مررن آفررد  النخيررل والدالررور أو مكدفحدهررد ىكررون مررن  -2

الزراعررة العضرروية ت ا اللكررة  ة ررد ت  العضرروية خاامهد ت الزراعررة  ا سررالول ايرردا بيرراا
 .الع بية السعودية

معررراا  الررر ش ا سررردخامة ت الررر ش ممرررل ا  مرررد  ا ىسررردخا  ت اتيررروة األررر ى  رررري  -3
العضوية والعكس صحيق، وقا لععيف م مد  د نيف اللون األض  لايردخاا  ت 

 دبم لرإلدار  الزراعيرة إبدار  أوقردف صردحل ال اجحرتاتيوة العضوية    وا خيل البدطن الدر
 .متييزاً اد عن بيية ا  مد 

مرررررن  ا سررررردخامة ت اتيرررررل العضررررروب ير مسررررردودعد  تفرررررظ مسررررردلزمد  اإلةدرررررداختعررررر -4
الدالررررور  وىسررررويق وألرررر ى لفرررر ي وىعب رررة وىغليرررر  مبيررراا  وأ ررررا  حررررىت وقررريف ايرررردخاامهد

 العضوية.
ة الغالائية )ا المل للالن الة اأوربية للزراعرة العضروية ييو  ماقق الزراعد  العضوية والسام -5

لاايكويررري ل( لرراة يايرىرره الدفدي ررية للحيررل العضرروب   رر وا البرردطن ااطرراا علررمل 
ومسرررردودعد  ىعب ررررة  ،ومسرررردلزمد  اإلةدرررردا عالومرررردً  ،فررررواىري ايرررردخاا  ا بيرررراا  واأ ررررا 

 الدالور.
أةمررر  مرررن العررراا وأن  اى ةرررز علرررمل اترررإن إدار  اأمررر ا  واآلفرررد  ت اأة الرررة العضررروية  -6

لديليرل  ،اايرتاىيجيد  اإلدارية يفضل أن ىوف  ظ وف جيا  لنالرو احملعروة وألرال اتيطرة
 .واآلفد لط  ا  دةل ا  ضية 
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 القصيم. -مشروع الباطن  -(: الخاليا الشمسية لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية13صورة )

 

 

 

 
 

 القصيم. -مشروع الباطن  -ائد الضوئية باستخدام الخاليا الشمسية (: المص14صورة ) -7
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 الربانةج الزراعي الرابع
 حتت نظا  الزراع  العضوي  التسميد العضوي  املعد برانةج 

 

 
 

 (: عامل يقوم بتوزيع السماد العضوي بحوض النخلة.15صورة )
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 -الربانةج الزراعي الرابع:
 ي  املعد  حتت نظا  الزراع  العضوي التسميد العضو برانةج 

 املدقدة 
يدد لاى بعا مزارعت النخيل اعديدد لدطئ مذداه أن أمجدر خيل الدال  ميكن أن ىنالو وىمال       

وىعطررت مثرردراً اا  جررود  عدليررة دون اتدجررة إىل إضرردفة اأ ررا . وةرردن مررن ةديجررة  ررالا  ،بعررور  جيررا 
زارا ىسرراليا أمررجدر النخيررل، وحررىت ت أحسررن ال رر وف  ااعديرردد ا رردطئ أن أمهررل بعررا أصررحد  ا رر

 ةرردةوا يسررالاون النخيررل بكاليررد  أ ررا  ومواعيررا إضرردفة ا ىدنديرر  مررم ااحديدجررد  الفعليررة للنخلررة
. وةدن من ةديجة الرش أن اخفرا اإلةدردا ت وباون تليل للرتبة واجملالوا ا ض ب للنخيل وميده ال ب

ويطد  العد ية، ةالد أدى ااخفد  ت جود  المالردر الندجترة إىل ىيليرل مزارعهم ةالدً وةوعدً ميدرةة ا د
اليررار  الدندفسررية اررد يررواا ت اأيررواا احملليررة أو الاوليررة ممررد عرردد علررمل بعررا مزارعررت ومندجررت الدالررور 
صسدئ  اقدعددية ةدن اإلمكدن ىافيهد لو أىبعيف اأيرس العلاليرة العرحيحة ت ىسراليا النخيرل. مرن 

( اةفعرررردة الي رررر   Fruit darkening  صررررغ  حجررررم المالرررردر وايرررروداد المالرررردر ) رررراله العيررررو 
(Loose peel .وال  ميكن السيط   عليهد من لاة ة د  ىساليا اأمجدر وال ب ) 

وأمررجدر النخيررل ممررل اإلةسرردن تدرردا إىل عندصرر   الائيررة معينررة حررىت ميكنهررد النالررو والدطررور، وت حدلررة 
اأيديرررية فرررإن الرررش يعيرررق منرررو النبرررد  وى هررر  عليررره أعررر ا   يرررد  أو ةيرررر أحرررا ىلرررش ا غرررالاي  

  م ضية،ويعجز عن إمتد  منوه وىطوره، أوعلمل أقل ىياي  ىيل إةددجية النخلة ةالد ىيل جود  مثدر د.
 :ومهد و ندك ةوعدن من اأ ا  ا  د عنهد ت عيم ب امف ىغالية النخيل

 
 :  (البلدي)العضوي السما    -1
يرررد  اادمرررة جرررااً ت عالليرررة ىغاليرررة النخيرررل فهرررت لالمرررن الع عضررروبدفة السرررالدد الىعدررررب عالليرررة إضررر     

يعالرررل علرررمل مرررا الرتبرررة  العضررروبمفيرررا  للرتبرررة والنخلرررة. أمرررد فيالرررد يدعلرررق الرتبرررة، فرررإن إضررردفة السرررالدد 
العندص  الغالائيرة الضر ورية إىل جدةر  تسر  لواصرهد الطبيعيرة والكياليدئيرة وا يك وبيرة ممرد يرذدب إىل 

 العضرروب  اإلةدرردا وتسرر  صررفد  المالرردر أمررجدر النخيررل. وجيرر  أن ةوضررق أن إضرردفة السررالدد يايد
يعالررل أيضرردً علررمل جعررل درجررة  وضررة الرتبررة حرروة النخلررة منديرربة أةمرر  امدعرردص العندصرر  الغالائيررة 
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د  بيررار منديرر  و العررغ ى )اتايررا والزةررش وا نجنيررز( و ررت عندصرر  الرر  م مررن أهنررد قررا ىكررون موجرر
إا أن النخلرررة  دلبرررد ا ىسررردطيم اايررردفدد  منهرررد بسرررب  قلويرررة الرتبرررة. وأمرررد فيالرررد يدعلرررق أمهيرررة  الرتبرررة
من مغالاي  ةربى  دمة جااً  العضويةللنخلة فا  فمل عليند مد تدويه ىلش اأ ا   العضوبالسالدد 
 )اتايا والزةش وا نجنيز(. ممل )النيرتوج  والفويفور والبواتييو ( وصغ ىممل 
ت الرررت  ال مليررة، والررش أن الرتبررة ال مليررة  العضرروب )البلرراب(وىررزداد اتدجررة إىل إضرردفة السررالدد      

فيررري  ت حمدوا ررد مررن العندصرر  الغالائيررة الضرر ورية للنبررد  وقررار د علررمل ااحدفرردظ ا رردا ضررعيفة ولرراللش 
ااحدفرردظ ا رردا مررن  نررد  فدلرتبررة ال مليررة تدرردا إىل تسرر  بندئهررد ، يايد  لعرروبدهد ورفررم قررار د علررمل

برر ي  أمهيرررة العنديررة الدسررراليا العضرروب والكياليررردئت أمررجدر النخيرررل ت الرررت  ال مليرررة والررش هبررراف 
يايد  إةددجيدررررره وتسررررر  صرررررفد  المالررررردر اإلضررررردفة إىل تسررررر  لعررررروبة الرتبرررررة ولواصرررررهد الفيزايئيرررررة 

 والكياليدئية وا يك وبيولوجية .
ةجم  لكل   10السالدد البلاب (  عاا  مدارجة ىباأ إبضدفة  يضدف السالدد العضوب )و   الا    

يررنوا   ،  5-3ةجررم يررنواي للنخلررة الرر  عال  ررد مررد برر    20خلررة مررن النخررل العررغري مث  ىررزداد إىل 
يررنوا ، أمررد النخيررل البرردلغ مررن العالرر  ع رر   يررنوا  فرريةم   10-5ةجررم للنخلررة الرر  عال  ررد   25و

 خلة ت السنة.ةجم لكل   30فينعق إبضدفة   حواف 
مرر   واحررا  فيررط ت ال ررددا، حيرر  يرردم إضرردفده دفعررة واحررا  لرراة  العضرروبيرردم إضرردفة السررالدد      

مرره ب ةرروفالرب وديسررالرب مررن ةررل عررد  حبيرر  يوضررم السررالدد العضرروب ت لنرراا دائرر ب حرروة اجلررالا 
بررة مث يرم ويغطرت بطبيرة مرن الرت 20يرم علرمل أا يزيرا العالرق عرن  70 – 60حبير  يبعرا عنره  سردفة 

ف للالحدف ررة علررمل الرتبررة رطبررة ايرردال ار مررم م اعررد  عررا  الوصرروة إىل حدلررة الد رربم والررش االرر ب ا دررو 
 لدوفري ال طوبة ا نديبة لعاللية تلل السالدد العضوب ت الرتبة .

 :العضوي السما  املعد  -2
يايد  ميدومررة ىعدرررب  رراله ا غررالاي  أيديررية جررااً مررن أجررل يايد  اإلةدرردا وتسرر  صررفد  المالرردر و    

 أمجدر النخيل ل م ا . ومن أ م العندص  الغالائية الايمة لدغالية خيل الدال :
 عندص  معاةية ةربى ممل: النيرتوج ، الفويفور، البواتييو . -1
 عندص  معاةية صغ ى ممل: اتايا، الزةش ، ا نجنيز. -2
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مهيدهرررد ت بررر امف ىغاليرررة السرررالددية ة ررر اً أ الكرررربى ويررروف ةدطررر ا ب رررتا مرررن الدفعررريل للعندصررر      
 النخيل.
 :  ةوعد إضافته الطبيعي  ةصدره النيرت جنيأيمهي  
ويايد  حجالهررد.  ،ومنررو المالرردر اجملالرروا ا ضرر بوىكرروين ومنررو  ،و ررو عنعرر  أيديررت لنالررو النخلررة     

  1وجي  أن ةضم ت اعدبدران أن إعدف مرد تددجره النخلرة ت السرنة مرن النيرتوجر  العردت  رو حرواف 
وا سررالول هبررد ت ة ررد   .طبيعيررة . وللررال النخلررة احديدجد ررد مررن النيرتوجرر  مررن معررددر خمدلفررةةجررم

  مد يلت: ومنهد الزراعة العضوية
  العضوب ف ةوا السالدد جدوب علمل قار من النيرتوج   دل  الدا العضوبالسالدد. 
  ةيرتوج . %5-3 دد الاواجن: جدوب علمل مدويط قاره  
  ةيرتوج . %2ند : جدوب علمل مدويط قاره  دد اأ  
  ةيرتوج .  %1.5–0.5 دد اأبيدر: جدوب علمل مدويط قاره 
 % 1.5-1.25درروب  دلبررد علررمل: ت لرررت(25العبررو  )فررإن  الكالبويرريفسررالدد أمررد فيالررد يدعلررق ب     

 بواتييو . %2.0فويفور،  %0.65ةيرتوج ، 
  ا النخلة ينواي اآليت:متميكن أن   الكالبوييفمن  عبو  الواحا وعلمل الش فإن ال

 .(جم بواتييو  500،جم فويفور 160، جم ةيرتوج   375)
-)ةيرتوجرر الكربى الغالائيررةمررن العندصرر  اي  ررالا احملدرروى احديدجررد  النخلررة يررنو  مترريف ميدرةررةوإاا     

بعندصررر   جنرررا أهنرررد أقرررل ةمرررريا مرررن ىلرررش ااحديدجرررد  ويلرررز  إمرررااد النخلرررة يرررنواي بواتيررريو ( -فويرررفور
 :ةالد اجلاوة الددف  (لرت25)عبو    الائية ىكاليلية عاو  علمل ةيس الكالبوييف

 بواتسيو (-فوسفور-( يوضح احتياجات النخل  املامرة سنواي ة  العناصر الغذائي  الكربى )نيرت جني12جد   رقم )
الكالية ال  تددجهد  العنع  ا غالب

 النخلة ينواي 
ز  إضدفدهد ت صور  يلمد  ةالبوييف  عبو  وف هىمد 

 أ ا  أل ى
 جم 625 جم 375 جم1000 ةيرتوج 
 جم 40 جم 160 جم 200 فويفور
 جم 850 جم 500 جم 1350 بواتييو 
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 ،يرردم إضرردفة النرتوجرر  ت )أوة مرردرس( لد ررجيم النالررو ا ضرر ب ويايد  ايرردعااد النخلررة لإلي رردر     
 إنخدلفرة لدصررة ت م احررل منررو المالرردر اأوىل حيرر  وعيرا المالرردر، مث يضرردف ت م احررل منررو المالرردر ا 

النيرتوج  ض ورب جاا لنالو المالدر، وأب ةير ت النيرتوج  يروف يرذة  ب را  علرمل حجرم المالردر. 
بينالد ت م احرل منرو المالردر ا دريل   )ا راة أو البسر ( ومرد بعرا د فرا تدردا النخلرة أب إضردفد  مرن 

 .النيرتوج 
 إضافته ةوعد  ي  ةصدرهالطبيع الفسفورأيمهي  
ي جم الفسفور علمل ىكروين ومنرو اجلرالور، ولره دور  رد  ت عالليرد  الدرز ري. وت اأصرندف الر       

(: ميكررن إضرردفة وةبدررة يرري  والسرربدةة عجررو  ا اينررةأصررندف ىعرردين م رردةل ت الدررز ري والعيررا )ممررل 
وميكرررن للطرررة السرررالدد دًا ، ( مرررد)ادمررررياةيضررردف علرررمل صرررور  ، و أ رررا   نيرررة ت الفسرررفور والبرررورون

للنخلرة ت السرنة. وت   3يرم 150وميكن إضدفة الفويفور من لاة مربكة الر ب،  عراة العضوب، 
 رراله اتدلررة يفضررل أن يضرردف علررمل دفعررد  مررن لرراة السررالددا  )ةررل أيرربوع (، مررم ماح ررة أا 

 جم/لرت. 0.5يزيا ى ةيز اأمال السالددية احمللوة عن 
  ةوعد إضافتهالطبيعي  ةصدره  البواتسيو أيمهي  
و ررررو عنعرررر   ررررالائت أيديررررت يغفررررل عررررن أمهيدرررره الكمررررري مررررن ا ررررزارع ، فهررررو  ررررد  جرررراا اةديرررردة      

ن يزايد  جرود  المالردر مرن حير  الطعرم واللرون وىكرو لرالسك اي  دالرل النخلرة، ومرن مث فهرو ضر ورب 
 ةضرجهد بط ييرة جيرا . وجير  العبغد  ت المالردر، ةالرد أةره يزيرا ةسربيد مرن حجرم المالر   ويسردعا ت

 1350أن ةضم ت اعدبدران أن إعردف مرد تددجره النخلرة ت السرنة مرن البواتيريو   العردت  رو حرواف 
ةجرررم ةربيدرررد  بواتيررريو  يرررنوايً(. ومرررن أ رررم مميرررزا  إضررردفة    2.5جررر ا  )و ررراله الكاليرررة ىعرررددة ىي يبرررد  

مرن لرون المالردر ومينرم الي ر  ، وجسرن مرن ةربيدد  البواتييو  ضالن بر انمف ىغاليرة النخيرل أةره جسرن 
ميررار  النبررد  علررمل تالررل اأمرر ا  والعطررش، ويسرردعا ت اةديرردة السررك اي  دالررل النخلررة، ةالررد أةرره 

وةاليرة احملعروة وجرود  المالردر، وأيضردً ، يزيا حمدروى المالردر مرن السرك ، وجسرن مرن ةسربة عيرا المالردر
ةرررف /خلرررة ت 2.5البواتيررريو  مرررما(  عررراة  يضررردف  ررردد البواتيررريو  )ةربيدرررد يسررر ا مرررن النضرررف، و 

 دفعد  ينوايً ةالد يلت: 3-2السنة، ويفضل أن ىكون اإلضدفة علمل 
 ةجم للنخلة( ت بااية ال بيم )مه  مدرس(.  4/3) ىعدرب اأقل ةاليةالافعة اأوىل 
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ىل حبررواف ةجررم للنخلررة( ىضرردف بعررا الافعررة اأو   4/3الافعررة المدةيررة مسرردوية للافعررة اأوىل أو أةمرر  ) 
 أيدبيم. 8 -6

 أيدبيم. 8 -6ةجم/خلة( ىضدف بعا الافعة المدةية حبواف   1) ىعدرب اأةم  ةاليةالافعة المدلمة 
 

 الطبيعي  تسميد النخيل ابلعناصر الصغرى -3
م ياحررررظ حررررىت اآلن م رررردةل ت ىسررررراليا النخيررررل العندصرررر  العرررررغ ى وقررررا ي جررررم السرررررب  إىل      

والالب جدوب علمل ةاليرد  منديربة مرن  )البلاب( عضوبيدن علمل السالدد الااعدالدد ت ةمري من اأح
  اله العندص  ىل  احديدجد  النخيل ت بعا اأراضت ال ملية.

ت حدلة اتدجة إلضدفة العندص  العغ ى فيفضل إضدفدهد رمدً لاة فرت  ايدايد الن د  الفسيولوجت 
رتبة علمل صور  خملبية وت  اله اتدلة جي  أن يعير  للنخلة وعيا ومنو المالدر ، ةالد ميكن إضدفدهد لل
 اإلضدفة ريه لفيفة لدمبييف  اله العندص  الرتبة. 

 جد ل  التسميد يف نظا  الري ابلتندقيط )الرمسدة( -4
امهد ت الزراعرررة العضررروية  وبررردحكم اإلضررردفة ا خعررربد  و ري رررد مرررن ا رررواد ا سرررالول ايررردخ -أ

  للحيررن ولررزان للسررالدد، حيرر  ميكررن ضررالدن وةفرردا  جيررا ، يسرردخا  مررم مرربكة الرر ب ة ررد
 ىوييم ا خعبد  اةد د  جيا علمل النخيل اإلضدفة إىل ىوفري اأياب العدملة.

ىرروف  وحررا  الدسرراليا م وةررة ت إضرردفة ا ررواد ا سررالول هبررد ت الزراعررة العضرروية ت أب وقرريف أو  - 
 تيف أب ظ وف ، عاو  علمل أهند ىسد م ت  دية البي ة من الدلو .

بديةري اأ ا ، جير  ى رغيل ة رد  الر ب أواً لفررت  ا ىيرل عرن  نيدطد ضالدن عا  اةسااد الل -ا
دقيية، مث ى غل وحا  حين السالدد ويدوق  ة د  الدساليا قبل ال ب بفرت  ا ىيرل أيضردً  30
 دقيية. 30عن 

 عررررديري  اأ ررررا  ا سرررردخامة ىكررررون مطدبيررررة لليواعررررا والد رررر يعد  ا سررررالول ايرررردخاامهد وفيرررردً      
مسرردودعد  لدصررة مت ختعررير اللش لرر، وضروابط ة ررد  الزراعررة العضرروية ت ا اللكررة الع بيرة السررعودية

 .تفظ اأ ا  العضوية ا عاةية ت  ايدخاامهدت م  وا البدطن 
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 الهوائي(من  مخلفات النخيل دون فرم في )الكومة(.ل(: إعداد السماد العضوي)ا16صورة )

 

 

 
 

 مالة تقوم بعزل المواد الصلبة والبالستيكية من السماد العضوي قبل استخدامه.(: ع17صورة )
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 سما  العضوي )الكمبوست(نواتج تدقليم النخيل يف إعدا  ال استخدا  -5
ال  م من أن مع م أراضت ا اللكة الع بية السرعودية اا  قروا  رملرت وتدروب ةاليرد  قليلرة جرااً      

تسر  لعدئعرهد إبضردفة ا خلفرد  العضروية يرواا أةدةريف ةبدىيرة أ   من ا دد  العضوية إا أةه ميكرن
حيواةية ، ولضالدن اتعوة علمل السالدد العضوب اجليا فإةه يفضل أن ييو  ا زارعون بعندعة وجتهيرز 

) الكالبويرريف ( أةفسررهم وفيالررد يلررت ىوضرريق لكيفيررة عالررل الكالبويرريف مررم ىوضرريق  العضرروبالسررالدد 
 نديبة ت إعااده .ا ل ى  ري فوائاه وا واد ا نديبة وأ

 أ : فوائد السما  العضوي ) الكمبوست ( 
 - ندك العايا من الفوائا للسالدد العضوب وال  ينالة  بعضهد علمل يبيل ا مدة ا اتع  :

يايد  قار  الرتبة علمل ااحدفدظ ا دا و اله ا دصية ىفدي  إليهد الرتبة ال ملية ب ا  وىعدرب من  (1
 ا .حمادا  اإلةدد 

تسرر  بنرردا الرتبررة والررالب برراوره يررذدب إىل تسرر  الدهويررة والعرر ف ممررد يسرردعا علررمل  سرريل  (2
 وإيالة اأمال من الرتبة .

يايد  قار  الرتبة علرمل ااحدفردظ ا غرالاي  ، فدلرتبرة اأةمر  احدرواا علرمل ا ردد  العضروية أةمر   (3
 .جلالورمة اةد در اااي  وأةم  ماميار  علمل إمااد النبدات  ا غال

 يسدعا ت ىفكش الرتبة الطينية المييلة وجسن  ويدهد وجيعلهد أةم  اةدفدلد . (4
ىرروفري الكمررري مررن اجلهررا وا رردة الايمرر  للرردخلر مررن ا خلفررد  يررواا بررافنهد أو ح قهررد وت  (5

ةفس الوقيف يدم تويلهرد إىل مردد  مفيرا  وضر ورية لإلةدردا الزراعرت، وييلرل ممرد قرا ىسرببه  راله 
مررن ىلررو  للبي ررة حيرر  ىنرردف أةنرردا ىعررنيم الكالبويرريف حرر ار  عدليررة ىررذدب إىل قدررل  ا خلفررد 

 بالور ات دئش بيو  ات  ا  واأحيدا ا سببة ل م ا  .
 ا : املوا  املناسب  لتصنيع السما  العضوي ) الكمبوست ( .

جدر ، بيررررداي عيررررم ا ررررواد العضرررروية ممررررل بيررررداي اأع ررررد  ، ات رررردئش ، أوراا وةررررواىف ىيلرررريم اأمرررر   
، وخملفرررد  اتيرررواان  ) اأ نرررد  ،  الغررري معدملرررة ةياليدئيررردً  اأيرريجة النبدىيرررة ، اليرررش ، ة ررردر  ا  ررر 

واأبيرررردر ، واإلبررررل ( وأيضرررردً خملفررررد  الرررراواجن ، وبيررررداي ا طررررب  ولدصررررة ا ضرررر وا  اليدبلررررة لدعررررنيم 
 ةة البيداي العغري  اتجم.اأ ا  العضوية ، وجنا أن البيداي الكبري  اتجم ىدحلل ببطا ميدر 
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أهنررد ىسرب  العايررا مرن ا  رردةل  ،وجير  عرا  إضرردفة ا رواد ا ررالةور  أعراه للرتبررة علرمل حدلدهررد اأوليرة
 -للنبدات  الندمية ، ومن  اله ا  دةل :

حي  ىيو  الكدئند  احملللرة اراله ا رواد  ،ايدنزاف ا غالاي  ا وجود  ت الرتبة بعفة مذقدة (1
 الاي  الايمة لن دطهد وىكدة  د من الرتبة .امدعدص ا غ

 ات ار  ال  ىندف أةندا تلل  اله ا واد ىسب  أض راً الغة جلالور النبدات  . (2
الررر   يدئيررةإضرردفة ا ررواد بط ييررة مبدمرر   يررذدب إىل ةيرررل بررالور ات رردئش واإلضرردفد  الكيال (3

 ىندولدهد اتيواان  من لاة ب انمف الدغالية إىل الرتبة .
 ةناسب  لتصنيع السما  العضوي ) الكمبوست ( :الغري ملوا  ج : ا
 ررواد ال ررحالية وا بيررداي جيرر  عررا  معدملررة ةومررة الكالبويرريف ةكومررة للنفررداي  ، فررا يليررمل فيهررد ا   

ن الع رد  أ، فهاله ا واد ىعدرب جدابة للزواح  وات  ا  الطدئ   ا زعجة الضدر  العحة، ةالرد اللحو 
عا  ينوا  لددحلل، ت ح  أن  ندك مواد ألر ى ممرل رقردئق اأ وةيرو  والعرفيق والبايديش يلزمهد 

بطبيررة ملحيررة قدبلررة للدبخرر  والرر  ىعدرررب ضرردر   مغطررد ا ىدحلررل أبررااً ، وةفررداي  أجهررز  الدربيررا ىكررون 
للرتبررة حررىت بعررا تللهررد ، ةرراللش جيرر  جتنرر  ايرردخاا  بيررداي الزيررو  أو أوراا بعررا اأمررجدر الزيديررة 

 ية ممبطة للنالو.يدئعلمل مواد ةيال وائهداحد
 الكمبوست : إعدا    : كيفي  

 
 

 القصيم. -مشروع الباطن  -(: مكائن فرم نواتج تقليم النخيل إلعداد السماد العضوي)كمبوست(هوائي18صورة )
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 (: إعداد السماد العضوي)الهوائي( من فرم مخلفات النخيل في خطوط.19صورة )

 
   ىسوية يطق الرتبة ال  يييد  عليهد ةومد  الكالبوييف .( ت البااية جي1
لديليررل فيررا ا رردا  )يررفلددهد( ( يسدحسررن أن ىكررون أرضررية الكومررة  ررري منفررال  للالرردا أو يرردم ىبليطهررد2

والددف ا غالاي  ال  معه وأن يكون موقم الكومة م لرل جزئيردً لديليرل فيرا ا ردا مرن الكومرة الدبخرري 
. 
 ا واد العضوية ت الرتبة أو وضعهد ت حف   . ( ا ينعق بافن3
ةاةة أقاا  تالدية مواد الكالبوييف من الدبعم   ارىفدا( يدم إحدطة مكدن عالل الكالبوييف بسيدا 4

( ويكررون السرريدا فدحررد  للدهويررة حررىت ىعالررل 1بفعررل الرر ايل أو اتيررواان  أو الطيررور ، مرركل رقررم )
 البكرتاي بكفدا  عدلية .
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يرررة مرررن ا رررواد ا نديررربة لدعرررنيم السرررالدد العضررروب ) الكالبويررريف ( علرررمل يرررطق اأر  (  ىوضرررم طب5
يررم ىي يبرردً  7 ارىفرردايررم مث يوضررم فوقهررد طبيررة ألرر ى مررن ا خلفررد  اتيواةيررة أو الرتبررة  25 ارىفرردا

والررش إلمررااد الكومررة البكرررتاي الايمررة للييررد  بدحليررل ا ررواد العضرروية ، وىدررواف الطبيررد  فرروا بعضررهد 
 ( 2ا ندي  ، مكل )  لارىفدااله الط يية حىت الوصوة هب
 

 
 
ا  يايد  ةاليرررة ا ررردا حرررىت ا لرتطيررر  ا خلفرررد  مرررم م اعرررد  عررر ،ايررردال ارىررر ش الكومرررة ا ررردا  (6

 .(3ىوق  ة د  البكدرياي مكل) ت الكومة والالب يذدب باوره إىل ال  وف الا وائية ىسود
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علرمل أن البكدررياي قرا براأ  ة ردطهد وإاا م ى ىفرم درجرة درجة ح ار  الكومرة  رو دالرة  ارىفدا (7
علمل ةسبة رطوبة عدلية جي  الدوق  عن إضدفة ا دا للكومة والش  احدوائهدح ار  الكومة مم 

الكومرررة علرررمل  احدررروااأن عالليرررة ىعرررنيم السرررالدد العضررروب ) الكالبويررريف ( ىدوقررر  ت حدلرررة 
 رطوبة عدلية .

مدزةة فيج  إضردفة ) عندصر  لدعرحيق االرداة الغرالائت إاا ةدةيف ا غالاي  ت الكومة  ري  (8
( ممررل فويررفد  أموةيررو   عرراة ةعرر  ةيلررو جرر ا  لكررل مرررت مكعرر  واحررا مررن مررواد الكومررة 

 الغالائت . االداةلدعحيق 
 ،الرررر  ىدحلررررل برررربطا جيرررر  ىيطيعهررررد إىل قطررررم صررررغري  ملررررة ةياليدئيرررردً دالغررررري مع ا ررررواد ا  رررربية (9

لنبدىيرررة الععررردرية ممرررل المالررردر لرررزايد  معررراة تللهرررد ، ةررراللش ويسدحسرررن للطهرررد مرررم البيرررداي ا
يسدحسرررن وضرررم البيرررداي العضررروية الععررردرية ت أةيررردس بايرررديكية يررردم ىوييعهرررد علرررمل حرررواف 

حررىت ا جتررال  إليهررد ات رر ا  الطرردئ   ، وى ررل ةرراللش حررىت يرردم ىغطيدهررد بطبيررة مررن  ،الكومررة
 الكالبوييف ( .البيداي العضوية ا نديبة لدعنيم السالدد العضوب )

 ( . 4ل  لزايد  الدهوية ولس عة تللهد ، مكل ) ن آلآوجي  ةاللش ىيلي  الكومة من  (10
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 -الواجب إجراؤها  للكمبوست املنتج : االختباراتا  : ه
، ةاةرة أمره  أو أربعرة علرمل فررتا  خمدلفرة : مره ، مره ين ىذلال عيند  مرن الكالبويريف ا خالر      

اآلىية    هباف مع فة ا واص لدياي  ا واص  ا خدربا  ا خععة لاللشت بعا  أمه  ويدم تليلهد
:- 
 ةسبة ال طوبة ، الك بون الكلت ، والنيرتوج  الكلت، والنرتا ، والبكرتاي . (1
الدبردر جررود  وةفرردا  الكالبويريف عررن ط يررق إجر اا جترردر  حيليررة ايردخاا  معرراا  خمدلفررة  (2

-150-125-100-75-50-25اً لفررة مررمدمررن الكالبويرريف علررمل خيررل مررن أصررندف خم
 ةجم / خلة / ينة .175-200
 

 :اآليت فيما يلي جدا   توضح 
 ى ةيز عنع  النيرتوج  ت بعا حمسند  الرتبة. (أ
ةسرررر  اايرررردفدد  مررررن عنعرررر  النيرتوجرررر  ا وجررررود ت بعررررا حمسررررند  الرتبررررة لرررراة  ( 

 السنوا  الما  اأوة.
 لعضوية وميدرةدهد  خلفد  النخيل.ى ةيز العندص  الكربى ا وجود  ت ا خلفد  ا ( 
 ( يوضح تركيز عنصر النيرت جني يف بعض حمسنات الرتب   13جد   )  

 النسب  املئوي  لرتكيز النيرت جني نوع حمس  الرتب   
 % 2 – 1 مسا    اج  خممر 1
 % 1 – 0.5 خممر أبدقارمسا   2
 % 1 – 0.5 مسا  أغنا  خممر 3
 % 1 – 0.5 مسا  خيل خممر 4
 % 1 – 0.5 مسا  ةوا  خشبي  خممر 5
 % 2 – 1 خنيل خممرمسا   6
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( نسب االستفا ة ة  عنصر النيرت جني املوجو  يف بعض حمسنات الرتب  خم  14جد   )
 %السنوات الامث ال ىل

تركيز النيرت جني  نوع حمس  الرتب   
 الكلي%

 %النيرت جني املتحرر كل سن  املئوي  لعنصرالنسب  
 % إلمجايلا

 السن  الااني  السن  ال ىل
السن  
 الاالا 

 55 10 15 30 2 مسا  الد اج  املخمر 1
 35 5 10 20 1 املخمر البدقارمسا   2
 28 5 8 15 1 مسا  ةوا  خشبي  املخمر 3
 55 10 15 30 2 مسا  النخيل املخمر 4

 
 

 احد ( يف بواتسيو -سفورفو -نيرت جني( يوضح تركيز العناصر الكربى ) 15جد   ) 
 /كجماملخلفات العضوي   ةدقارنتها مبخلفات النخيل ط  ة 

 اإلمجايل بواتسيو  فوسفور نيرت جني نوع املخلفات  
 80 20 40 20   اج خملفات  1
 90 40 40 10 قماة  املدن 2
 98 5 3 90 ريش الد اج  3
 115 50 15 50 مسا  أخضر 4
 6.5 1 2.5 3 البدقارخملفات  5
 104 4 10 90 خملفات ةساخل 6
 11.5 3 3.5 5 اخليو خملفات  7
 17 3 6 8 الغنا خملفات  8
 112.5 50 17.5 45 النخيلخملفات  9

  1977ا عار/  . يوي  ةنف و  . حمالا ةيوان  اأ ا  العضوية وأمهيدهد للرتبة الزراعية ر يوراي ر 
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 الربانةج الزراعي اخلاة 
 دقيحالتلبرانةج 

 
 

 (: الشماريخ الذكرية داخل الطلع الذكري.20صورة )

 

 
 

 (: نشر وتفريد الشماريخ الذكرية في المستودعات لتجفيفها قبل استخدامها أو حفظها.21صورة )
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 -الربانةج الزراعي اخلاة :
 التلدقيحبرانةج 

 إعدا   جتهيز حبوا اللدقاح :-1
 اة ريدا) وعامرة الرش  رو براا بعرا ةضرجهد  النخيرل مرن فحروة  ردريا الز  يرة الالة يرةيدم قطرم اأ

مرررق اأ ررردريا طوليررردً ، ويسررردخ ا منهرررد ال رررالدري  الز  يرررة ، وجتفررر  ت يررردم الغررراف ا ررردرجت ( مث 
أاي  جتر   7-5وأمرعة ال رالس ا بدمر   ويردم ىيليبهرد وبعرا  ،أمدةن م للة بعيرااً عرن الديردرا  ااوائيرة
ةالررد ميكررن ايرردخاامهد بعررا   ا  ت الدليرريق أو ختررزن للعررد  الدرردفاأي رردر مث جتالررم ال ررالدري  ، وىسرردخ

، وختررزن ال ررالدري  الالة يررة اجلدفررة ت عبرروا  ل رربية أو مررن الك ىررون  وتفررظ ت  رر ف  ععهررد مبدمرر  
ت  ايرردخاامهددرجررة م ويررة ( و ررت درجررد  اترر ار  ا نديرربة ،  30ترريف درجررد  اترر ار  ا نديرربة ) 

حبررو  ت حدلررة ىعررالر اتعرروة علررمل لدصررة  ا بكرر   ت أوائررل ا ويررم الدرردف، ىليرريق اأ رردريا ا ذةمررة
حير   ،ةم  ةاليرة مرن الكربيريف ا يكر وين علرمل العبروا  مرن ا ردراةالد يفضل اجلايا،  للالويم الليدل 

يررذدب الررش إىل طرر د اآلفررة أو إاد ررد ةرراللش يفضررل ألررال عينررد  ع رروائية مررن بررودر  حبررو  الليرردل 
و ررالا  ررو ا دبررم ت م رر وعد  اإلدار   ايرردخاامهدحيويدهررد قبررل  الدبرردرليررل عليهررد ا خزةررة وإجرر اا تد

وتلرل ت خمدرربا  ةليرة الزراعرة والطر  البيطر ب  ،حي  ىذلال عيند  ع روائيةإبدار  اأوقدف الزراعية 
 و اله ةسبة ممددي  . %92-89وى اوحيف ةسبة حيوية حبو  الليدل من  ،جبدمعة اليعيم

 النخيل حسب ةوعد التزهري  ةدى حاجتها حلبوا اللدقاح:تدقسيم أصناف – 2
لعررل اارراف مررن إعررااد  ررالا البنررا  ررو أن يعررت مزارعررو النخيررل برربعا اأصررندف الرر  ىز رر  مبكرر اً ،  

وألرر ى الرر  ىدرريل  ت الدررز ري ، وةرراللش مرراى حدجررة  رراله اأصررندف إىل حبررو  الليرردل ، إضرردفة إىل 
لة ، حىت ميكنهم وضم بر انمف ىليريق علرمل أيرس علاليرة مرن مدويط عاد اأ دريا ال  ىندجهد النخ

 الدي يبية من حبو  الليدل . ااحديدجد حي  ىوقييف ىنفيال الربانمف ومذم  
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م أصااناف النخياال حسااب ةوعااد التاازهري  ةاادى قابليتهااا حلبااوا سااي( يوضااح تدق16جااد   رقاام )
 اللدقاح .

 الف ة
ا وعا الدي ي    وا 

 الطلم
عاد الطلم 

 خلة/
أمملة لبعا 
 اأصندف

 اتدجة تبو  الليدل
  ةمري

(8-12 )
 مش اذ

 مدويط
(5-8 )

 مش اذ

  قليل
(4-5 ) 

 مش اذ

 أصندف
 مبك  

 من مندع  فرباي 
 حىت

 مندع  مدرس

10-22 
  دويط
16 

 يك ب
 تالية
 ةوي ب
 يلف

- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 

- 
 
 
- 

 أصندف
 مدويطة

 من اأيبوا األري
 من

 فرباي  حىت هندية
 مدرس

8-20 
  دويط
14 

 رييزب
 مي اا
 تممكدو 

 رمودب

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

أصندف 
 مديل  

 من اأيبوا المدين
من مدرس حىت أوة 
 مندع  أب يل

6-14 
  دويط
8 

 يبدةة
 لاص
 ةبدة يي 
 لض ب

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

أ مررن مندعررر  فربايرر  وحرررىت ) ت خمدلررر  اأصررندف ( ىبرررادررز ري مررن اجلرراوة السررردبق يدضررق أن فررررت  ال
 دررز ريمندعرر  أب يررل ، وأن عرراد اأ رردريا للنخلررة  دلرر  مررن ف ررة ألرر ى ، وأن اأصررندف مبكرر   ال

ييل  دز ريحبو  الليدل ، بينالد اأصندف ا ديل   ال احديدجد د منيزداد إةددجهد من اأ دريا وىيل 
الف ررة ا دويررطة ت موعررا الدررز ري يبرراو أهنررد إةددجهررد مررن اأ رردريا وىررزداد قدبليدهررد تبررو  الليرردل، أمررد 

 .مدويطة أيضدً ت إةددجهد من اأ دريا وت حدجدهد تبو  الليدل
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 -:الشائع  لتلدقيح طرق ا-3
 التلدقيح اليد ي : -أ

أن ط ييرة الدليرريق اليراوب مد رردهبة ت مع رم منرردطق يراعرة النخيررل مرم فرروارا بسريطة والدليرريق اليرراوب 
، ويرردم الررش أن ييررو  العدمررل ا رر ور والرروطن العرر ف ت ا اللكررة النخيررل مزارعررت  ررو ا دبررم لرراى مع ررم

علررمل النخيررل ،  ددبعررة ىفرردق اأ رردريا مث يوضررم ةاليررة مررن ال ررالدري  الز  يررة الالة يررة دالررل اأ رر يا 
أاي  والررش بوضررم ميلررو  ) أب أن اأي رردر  4-2اأةمرروب الررالب ىفرردق ومضررمل علررمل الررش فرررت  مررن 

بوضررم عكرس اأي ردر ا ذةمررة ( مث ير بط اأ رر يا اأةمروب ربطرة لفيفررة لضرم ال ررالدري  ا رالة   ىكرون 
اأةموية حوة ال الدري  الالة ية ، وختدل  عاد ال الدري  الالة ية الايمة لكل أ ر يا أةمروب حسر  
حدجررة العررن  لليرردل وفسرريولوجية العررن  للعيررا السرر يم مررن عامرره ، وأيضرردً حسرر  طرروة ال ررال اذ 

 اأي در عليه وحيوية الليدل هبد. الالة ب وةمدفة
 التلدقيح اآليل أ  امليكانيكي : –ا
حبو  الليدل صدصية الط د  ايدخاصيدم اتعوة علمل بودر  حبو  الليدل بوايطة مدةينة  -1

 ا  ةزب .
مرن حبرو  الليردل إىل  جرزا ىسدخا  بودر  حبو  الليدل إىل الطح  ) مدد  حدملة ( بنسربة -2

 . أجزاا من الطح  4
 رواا  هردي ضرغط واا مدعرل جب افميوضم ا ليط ت عبو  معاةية يةة ةجم واحا يدعل هبد م -3

 حمالل علمل ييدر  لضغط ولافم ااواا ت الليد  ا درجة منه .
   ا ا ليط لدلييق اأ دريا ا دفدحة . افمضغط علمل صالد  ا ال ج د  -4
 مررافمهولة مررن لرراة فدحررة   حبررو  الليرردل جدفررة متدمرردً حررىت ىنفررال بسررر جيرر  أن ىكررون بررود -5

 . لكت اجا  اةسااد عنا ىك ار اايدخاا ااواا 
 . مافم ااوااجي  عا  ملا العبو  ا عاةية حىت يسهل ل وا ا ليط من  -6
النخيرل مرن لطرت ةل ييدر  تالل الكالربويور عليهرد عردمان لييرو  ةرل عدمرل بدليريق لرط  -7

 السيدر  . علمل جدة  ةالواقع
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لسري ييدر  الدلييق حىت ا يدك ر مد يدم ىلييحه ، وحرىت ا يغفرل مرد م يردم  جيهز خمطط يوميدً  -8
أاي  لدليرريق مررد يرردم ىفدحرره أوة  3ةرره جيرر  أن مترر  السرريدر  بررنفس ا نطيررة ةررل إىلييحرره حيرر  

 أوة .
 وييو  اأمطدر. ،ت حدلة  بو  ال ايل اآلف يفضل إييدف الدلييق -9

 
 

 الضاغط الهوائي.(: التلقيح اآللي بواسطة 22صورة )

 
 التلدقيح بتعليق الشماريخ الذكري   سط قم  النخل  .–ج

ةراللش يدطلر  الدليريق   ،ىدطل  عاللية الدلييق العددية صعود العدمل النخلرة عرا  مر ا  لراة ا ويرم
ن ررد  ب و نرردك ط ييررة ألرر ى للدليرريق و ررت مررد يسررالملىكرر ار مرر ور يرريدر  الدليرريق علررمل النخلررة ،  اآلف

  الالة يررة بويررط قالررة النخلررة حيرر  يعررعا العدمررل للنخلررة مرر   واحررا  عنررا برراا ىفرردق ىعليررق ال ررالدري
مش اذ مالة  ) حواف ةع  أو ربم طلم اةر ب  30-20النورا  ا ذةمة وييو  بوضم عاد يرتاول من 

( ت قالررة النخلررة ) يررواا مشرردري  جدفررة أو  ررري جدفررة ( حيرر  يرردم الدليرريق واإللعررد  ل ي رردر ا ذةمررة 
 بعا الش عن ط يق ح ةة ااواا . ا دفدحة
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 -تدقييم نسب  عدقد الامار يف طرق التلدقيح املختلف :-4
فضررررلهد الط ييررررة اأوىل أن أ ىضررررقاوبدييرررريم ةسرررربة عيررررا المالرررردر ت اترررردا  الماةررررة ا سرررردخامة      
وىكمير  ( ، أمد الدلييق اآلف فيلز  رفم ةسبة حبو  الليدل إىل الطحر  أو الديلياب الدلييق الياوب)

 اله الط يية إا ت اأصندف العدديرة أو مدويرطة اجلرود   ايدخاا ا  ور علمل النخيل وعا  ا خدط   
د الدليريق بدعليرق ال رالدري  الالة يرة الروت ا زارا الكبري  وال  ا يدوف  هبد العاد الكردت مرن العالردة، بين

  ةاليرة ال رالدري  الالة يرة بيلر  النخلرة أيضدً ل صندف العددية وا دويطة مم يايد ايدخاامهدفيالكن 
  ي بينالرررد ت اتررردلد  األررر % 95-80، وعالومررردً ى اوحررريف ةسررربة عيرررا المالررردر ت اتدلرررة اأوىل مرررن 

 . %70-50فرتاوحيف من 
 -: املؤثرة على جناح التلدقيح العواةل اجلوي -5

يررنة ألرر ى، والررش بسررب  مررن  –والدرردف جنرردل عالليررة الدليرريق  -ختدلرر  النسرربة ا  ويررة لعيررا المالرردر
لةررري عوامررل عايررا  مررن أمههرررد العوامررل اجلويررة احمليطررة اأمررجدر أةنررردا عالليررة الدليرريق، وى ررالل  ررراله 

 -العوامل مد يلت:
 للحفررردظ علرررمل حيويرررةدرجرررد  اتررر ار : أوضرررحيف الدجررردر  ا عالليرررة أن أفضرررل درجرررة حررر ار   -أ

يا المالدر ختدلر  مرن يرنة ، ةالد لوحظ أن ةسبة ع   35حبو  ليدل أمجدر خيل الدال   ت 
إىل ألررررر ى حسررررر  الرررررداف درجرررررد  اتررررر ار  أةنررررردا فررررررت  الدليررررريق، إا أن درجرررررد  اتررررر ار  
ا نخفضة ىيلل من ةسبة العيا، لاللش يعالا بعا ا رزارع  ا نطيرة ال ر قية وبعرا ا نردطق 

 را   -درلدصة اأصندف ا بكر   اإلي ر –إىل ل  اأ دريا الز  ية ا ذةمة  ملا نطية الويط
 حيويررررةاأ رررردريا، والدرررردف يايد  ةسرررربة  يومرررردً الليرررر  أو اليالرررردش ل فررررم درجررررة اترررر ار  30
   الليدل ةالد اة  يدبيدً.و حب

اأمطرردر: وجررا أن اأمطرردر ىسررب  حرراو  لةررريا  واضررحة علررمل عالليررة الدليرريق ت أمررجدر  - 
ا ذةمررة، والدرردف  خيررل الدالرر ، حيرر  ىررذدب إىل إيالررة حبررو  الليرردل مررن علررمل ميديررم اأي رردر

-10الدجررردر  أةررره إاا يررريطيف اأمطررردر بعرررا مررر ور  ف رررل عالليرررة الدليررريق، وقرررا أوضرررحيف
يرردعة مررن إجرر اا عالليررة الدليرريق فررإن الررش ا يررذة  علررمل عالليررة الدليرريق، بينالررد لررو حررا  12

 ييو  اأمطدر قبل م ور  اله الفرت  فابا من إعدد  ىلييق اأي در م   أل ى 
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(Nixon and Carpenter 1978.) 
أةندا فرت  الدلييق ت جفدف ميديم اأي در،  -ولدصة اتدر  اجلدفة –ال ايل: ىدسب  ال ايل  -ا

ممد جيعلهد  ري صدتة اإللعد  لعا  إةبد  حبو  الليدل. والددف قلة ةسربة العيرا بارجرة  
 ةبري .

 -:Metaxenia تازينيايظاهرة امل-6
صرررفد  مواالدررريةري ا بدمررر  تبرررو  الليررردل علرررمل إةدررردا و  (  رررتMetaxenia) دديينيرررديظرررد    ا      

الدال  وموعرا ةضرجه، وقرا ع فريف  راله ال رد    منرال يرنوا  عايرا  وأج يريف عليهرد عرا  درايرد  ت  
( Nixonةيكسرون )ةمري مرن الراوة ا ندجرة للدالرور ت العردم، ومرن أوائرل  راله الارايرد  مرد أجر اه 

  1974عرررد   (عمالررردن)لررروااي  ا دحرررا  اأم يكيرررة، و  بوايرررة ةدليفورةيرررد ا1956  و 1935عرررد  
وا اللكة الع بيرة السرعودية. ومع   االوااي  ا دحا ، ةالد أج ييف درايد  علمل  اله ال د    الع ا

مرن  راله ال رد    ت الروااي  ا دحرا  اأم يكيرة والبدةسرددن، والرش ت الدبكرري  اايردفدد وقا أمكن 
، والدررردف جتنررر  ىع ضرررهد ةور ايررردخاا  حبرررو  ليررردل اةرررور معينرررت ةضرررف مثررردر بعرررا أصرررندف الدالررر

عررررد   وآلررر ون) لامرررهلل مطررردر الررر  ىيلرررل بارجرررة ةبرررري  مرررن جود رررد. ةررراللش يسررردنبط مرررن درايرررة 
صررفد  الدالرر  ت بعررا موالةررري حبررو  ليرردل بعررا اةررور خيررل الدالرر  علررمل احملعرروة و عررن   (1988

 -اأصندف مد يلت:
لليررردل( ا سررردخا  ت الدليررريق علرررمل النسررربة ا  ويرررة للعيرررا ت مثررردر )حبرررو  ا الفحرررللةرررري ةررروا  -أ

 أصندف الدالور ا سدخامة ت الدجدر  )السلف، ا ض ب، العيعت،ةبو  يي (.
ا خدلفرة والرش   أصرندف النخيرلةددجيرة إا سردخا  ت الدليريق علرمل  الفحللةري معنوب لنوا  - 

 -ةالد يلت:
o لسررلف عنررا ايرردخاا  حبررو  ليرردل مررن مت اتعرروة علررمل أةرررب حمعرروة مثرر ب لعررن  ا

 : مي اا اليعيم وا     والسلف وا ض ب.فحوة خيل
o  ة صرن  العريعت ميدرةرة ا  كدر فيط لةري معنوب ت يايد  حمعو  لفحل خيلةدن

 األ ى، ال  م  دل  لةري د عن بعضهد علمل احملعوة.الفحوة ببدقت 
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o  يبدً من حي  إةددجية صن  ا ض ب، إا م ىوجا مدالدةاً ىي   الفحوةةدن لةري عيم
 ا سدخامة ت الدلييق. فحوة النخيلف وا معنوية ب  عيم 

o  در لةرررياً معنرروايً ت يايد  حمعرروة أمررجدر ةبررو  كالعرريعت وا  رر لفحرروة خيررلةرردن
 .األ ى الفحوةيي  ميدرةة 

بعررن  فحررل ن المالرر  ( لةرر  العررفد  الطبيعيررة للمالرردر )وين وحجررم وطرروة وقطرر  المالرر   ووي  -ا
معررر  مرررن حبرررو  الليررردل إىل  صرررن ا سررردخا  ت الدليررريق، حيررر  يرررذدب ايررردخاا   النخيرررل

 الديةري ا عنوب علمل العايا من صفد  اأصندف ا خدلفة.
حبررو  الليرردل ا سرردخامة ت الدليرريق،  بعررن لةرر  بعررا العررفد  الكياليدئيررة لةرررياً معنرروايً  -د

العرفد    ياراىيرة والددةينرد  والعربغد ، ت حر  م ىدرية  اقرتولدصة الربوى  وا واد الك بو 
 األ ى.

 –ا ضررر ب  –)السرررلف  النخيرررل  أصرررندفا نديررربة لدليررريق  فحررروة النخيرررلأفضرررل فيالرررد يلرررت  -ه
 -:ةبو  يي ( –العيعت 
o  له الربحت،ا ض ب،السك ب. فحوة النخيلالسلف: وأفضل  خيل صن 
o  عف بالربحت،الدر،كا  ه ل فحوة النخيلا ض ب: وأفضل  خيل صن. 
o  در.كله العيعت،الربحت، ا   فحوة النخيلصن  العيعت: وأفضل 
o  له العيعت،الربحت، الاليي. فحوة النخيلصن  ةبو  يي : وأفضل 

عررن عاقررد  الدوافررق ت بعررا  -جدمعررة ا لررش يررعود–وت درايررة حايمررة أج يرريف بكليررة الزراعررة      
عكسررررية دالررررل أو برررر  أربعررررة الالدلييحررررد   إجرررر اا الدلييحررررد  و أصررررندف النخيررررل الدالرررر  ا اللكررررة مت

 ررت: ةبررو  يرري  والسررك ب والسررلف والربحررت، والررش لديرراي  درجررة الدوافررق برر   مررن النخيررل أصررندف
ةبرو  يري  درجرة مرن عرا  الدوافرق الرالايت اجلزئرت،   اله اأصندف أو ب  بعضرهد، وقرا أظهر  صرن 

عررن  الربحررت، ةالررد أعطرريف أصررندف السررلف والسررك ب لل ودرجررة عدليررة مررن الدوافررق مررم حبررو  الليررد 
ومررن  والربحررت أعلررمل ةسرربة م ويررة ت عيررا المالرردر عنررامد ليحرريف بوايررطة حبررو  ليرردل صررن  الربحررت.
 فحرروةا علررو  أن بعررا ا ررزارع  ا اللكررة الع بيررة السررعودية والعرر اا ييومررون صلررط حبررو  ليرردل مررن 

ذةمررة، والررش لضررالدن اتعرروة علررمل ةسرربة عيررا جيررا  ا  النخيررلخيررل خمدلفررة ايرردخاامهد ت ىليرريق 
 .فحوة النخيل والنخيل ااان   بعا بوالدغل  علمل ظد    عا  الدوافق 
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 -اخلمص :
دعلية من لاة الارايد  ال  أج ييف يواا ا اللكة أو الاوة األ ى ا هدالة إبةددا الدالور وا      

 -صيد  ا هالة ةالد يلت:صل إىل عاد من الدو  وضوا الدلييق ميكن الدو 
ا اللكررة بالريررة، أن ةسرربة ةبررري  منهررد نرردطق  ا سرردخامة ت الدليرريق  فحرروةالة رر اً أن مع ررم  -1
( ليسيف جيا  العفد ، فإةه ييرتل اةدخد  اةرور جيرا  العرفد  ايردخاامهد ت الدليريق 80%)

لضررررالدن  سررررجةاأةأو يراعررررة  علررررمل مسرررردوى ا اللكررررة، مررررم إةمرررردر  رررراله الررررالةور عررررن ط يررررق الفسرررردئل
 .الفحوةالعفد  اجليا  ال  متددي هبد  اله ااحدفدظ 

)علرمل درجرة  مسردودعد  خترزين منديربةااجتده لو خترزين ةاليرد  ةبرري  مرن حبرو  الليردل ت  -2
ا بكررر    اأصرررندف ا ذةمرررة النخيرررل مرررن لالويرررم الدررردف، والرررش ايررردخاامهد ت ىليررريقل   (25حررر ار  
 ليدل اا  جود  عدلية طواة مويم الدلييق.، وةاللش لضالدن وجود حبو  الطلم
ا ذةمرة ا خدلفرة، والرش  النخيرللدليريق  فحروة النخيرلاا دالد  الديدر اأصندف ا نديبة من  -3

 دً وةوعدً.لضالدن اتعوة علمل أفضل حمعوة مث ب من اأمجدر ةال  
دريا الز  يررة اأ ررا ذةمررة ت الوقرريف ا نديرر  ، وعررا  للررري الدليرريق بعررا ىفرردق  النخيررلىليرريق  -4

 .مندي  ا  طويلة، لضالدن اتعوة علمل ةسبة عيا جيا ، والددف حمعوة 

 
اابوعيان   . رةزي ( 23صورة )  نسب  عدقد الامار يتفدقدان ، ا.سعو  الفد 
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 الربانةج الزراعي السا  
 خف الامار  العذ قبرانةج 

 

 
 

 قصيم.ال -مشروع الباطن  –صنف سكري  -(: خف ثمار النخيل24صورة )
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 -الربانةج الزراعي السا  :
 خف الامار  العذ قبرانةج 

 -اهلدف ة  خف الامار : -1
 جتدةس ومتدةل ت مكل وحجم المالدر وىيدرهبد ت مواعيا ةضجهد . -1
 يايد  وين وحجم المالدر ا دبيية وتس  مواصفد د . -2
 د.ىيليل وين العالا ممد ييلل من ف صة ىيع  العالوا ةديجة لميله -3
 يهولة اتعدد لديليل الدزاحم ب  المالدر وال الدري  والعالوا . -4
 الدبكري ت ةضف المالدر ، والددف الدبكري ت ظهور الطلم للالويم اليدد . -5
 ىن يم العالوا وإجيدد ىواين ب  النالو ا ض ب والمال ب. -6
الدالور بعا )إعطدا قيالة مضدفة أيعدر  بعدئا اقدعددب أفضلىسويق المالدر )ال ط  والدال (  -7

 .لفهد(
 -يف االعتبار عند بدء تنفيذ برانةج خف الامار : ةا جيب أخذه-2
 أفضل ت يايد  جود  الدالور. الديةريا   ةدن  ىنفيالةلالد مت الدبكري ت  -1
ا بدلغة ت ل  ةالية المالدر أو ال الدري  أو العالوا يذدب إىل قلة اإلةددا ويرتى  علمل الش  -2

 قلة ا  دود ااقدعددب .
 جبررود  أقررل والدرردفو  )الدالور(اإلمهرردة ت إجرر اا عالليررة ا رر  يررذدب علررمل يايد  ةاليررة احملعرروة -3

 منه منخفا. ااقدعددب العدئايكون و  ينخفا الطل  عليه
 -العالوا ال  جي  إيالدهد عنا ا    ت : -4

o .)العالوا ال  تالل مثدر  ري خمعبة )ال ير 
o . العالوا ا عدبة ات  ا  واأم ا 
o  ال  ى ه  مبك   جااً ت بااية ا ويم أو مديل   جااً.العالوا 

 جي  احملدف ة علمل ال الدري  من الدسل  أةندا عاللية ا  . -5
وي اعررمل عنررا ا رر  أن ىكررون عرراد العررالوا مدنديرربة مررم عرراد السررع  األضرر  علررمل النخلررة حبيرر  

 يعفد  لدغاليده. 10إىل  8يكون لكل عالا )قند( من 
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 -طرق خف الامار  العذ ق:-3
ل  جزا من ال الدري  حبجم قبضة اليا أةندا عاللية الدلييق لدصة ل صندف اا  العرالوا  -1

 الطويلة ممل السك ب والعيعت وال مودب.
 -وا ضررر ب -لررر  المالررردر حبرررة حبرررة بعرررا عيرررا المالررردر مبدمررر   لدصرررة أصرررندف السرررك ب -2

 رررال اذ،   ىرررزاة مثررر   )حبرررة( وىررررتك األررر ى علرررمل اليررر، حبواا ي رررت وةبدرررة علرررت –والعررريعت 
مث   حسر  طروة ال رال اذ ويردم الرش بعرا عيرا 12-8وعدد  يبيمل علمل ال ال اذ الواحا من 

 المالدر مبدم  .
والرش بعرا أن يردم  %20إىل  15  الويرطية مرن العرالوا وعردد  مرن ير دل  عاد من ال رال -3

 الديةا من ةسبة عيا المالدر.
حبي  يبيمل علمل النخلة عراد إيالة عاد من العالوا لدصة العالوا العغري  وا عدبة وا ديل    -4

 من العالوا يدندي  مم عاد السع  األض  ةالد أيلفند.
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 الربانةج الزراعي السابع
 تعديل  تسنيد  تكميم العذ قبرانةج 

 
 

 (: تكميم العذوق للمحافظة على الثمار باستخدام أكياس بيضاء.25صورة )

 
 

 ثمار باستخدام أكياس خضراء.(: تكميم العذوق للمحافظة على ال26صورة )
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 -الربانةج الزراعي السابع:
 تعديل  تسنيد  تكميم العذ قبرانةج 

  .تعديل العذ ق ةرحل -1
ىعايل العالوا يح  عالوا اأصندف الطويلة من ب  السع  وىاليدهد وىوييعهرد    حلةييعا      

 -والش هباف: ييقوالالب يباأ بعا اإلةدهدا من الدلحوة قالة النخلة وب كل دائ ب 
 .الديليل من ةس  العالوا ةديجة اتالل المييل للدالور 
 .الديليل من لاش المالدر ةديجة احدكدةهد اأمواك 
 .ىسهل ب انمف اتعدد 
 .ىع يا المالدر للضوا وااواا فيزيا من ىلوينهد وجسن من جود د 
 .يهولة م اقبة ظهور ات  ا  واآلفد  ويهولة مكدفحدهد 
 عاللية الدكاليم )ىغطية( العالوا. يهولة إج اا 
 .ىن ي  العالوا من المالدر ا دعفنة وات   والغبدر 
 تسنيد العذ ق. ةرحل -2

عرن اأر  وأيضردً  نرم ىكسر  د،  المييلرة يلجي ا زارعون ايدخاا  ينددا  ل بية ل فرم العرالوا     
ة أمرد ت حدلرة ارىفردا ففت حدلة ق   العالا من يرطق اأر  ىمبريف السرنددا  ا  ربية حبرو  النخلر

 العالوا فدمبيف السنددا  علمل اجلالا وتالل العالوا عليهد.
 .تكميم العذ ق ةرحل -3

 -ىكاليم العالوا بعا آل  رمة وقبل باا ىلون المالدر والش هباف اآليت: م حلةباأ ى     
 .دية الدالور من الدلو  اأى بة وال مدة  
   اأةدرويد  والطيور دية الدالور من  جالد. 
 .اتفدظ علمل الدالور ا دسدقطة بعا اةدالدة ايدوائهد بنهدية ا ويم 
 .ا سدعا  علمل ي عة اتعدد 
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 -تكميم العذ ق :ة   االقتصا يالعائد -4
اراية اجلاوى ااقدعددية من عاللية ىكاليم إبدار  أوقدف صدحل ال اجحت باإلدار  الزراعية قدميف      

ده  بدسرردقط ةسرربة عدليررة مررن مثدر ررد ىسرردقطدً طبيعيرردً ومنهررد العررالوا لدصررة لرربعا اأصررندف الرر  ى رر
 .ةالوانة
    ررر وا البررردطن ومدويرررط عررراد العرررالوا 2003خلرررة صرررن  وانن يرررنة 100لررراللش مت تايرررا      

عرررررالوا وتايرررررا ىكلفرررررة الدكالررررريم وا دالملرررررة ت )قيالرررررة اأةيررررردس وأجرررررور العالدلرررررة اليدئالرررررة 10النخلرررررة 
الور ا دسدقطة اأةيدس وىياي  يع  د النيراب ومرن الرش مت حسرد  الدكاليم( ، ومت ىياي  ةالية الد

 -اجلاوى ااقدعددية من الدكاليم طبيدً  د يلت:
 -خلة صن  وانن:100ىكلفة ىكاليم عالوا عاد-1
  عالرررردة 10عررررالا ، والدرررردف يلررررز  عرررراد  100خا /يررررو  ، أب عرررراد 10ييررررو  العدمررررل بدكالرررريم

راية لدكالرررررريم 300راية=30×عالرررررردة10  عرررررراد راية/يررررررو  ، أب يلررررررز 30مدويررررررط أجرررررر  العدمررررررل 
 خلة.100

   ىسردخا  أةيرردس مرن البايررديش أةرواا جيررا  ، لرالا ىسرردخا   را  ةررا  يرنوا ، فررإاا ةردن يررع
، والدرردف يلررز  عرراد  ة للة/يررن33.3الكرريس راية واحررا ، فييالررة ايرردهاك الكرريس ت السررنة  ررو 

 راية.333 للة =33.3×ةيس1000
  راية قيالرررة 333راية قيالرررة أجرررور العالررردة 300خلرررة  رررت=100كالررريم والدررردف ىكرررون ىكلفرررة ى

 راية.633اأةيدس=
 -ىياي  ةالية الدالور ا دسدقطة والييالة الدياي ية اد ال اية:-2
 جر ا  750مت ىياي  ةالية الدالور ا دسدقطة أةيدس الدكاليم ت هندية ا ويم وجا أهنرد ى اوحريف مرن

  ةرريس، والدررردف يكررون إعررردف الكاليررة ا دسررردقطة ةيلررو جررر ا2جرر ا /ةيس ،  دويرررط 3000إىل 
 ةيلو ج ا .2000عالا=10×خلة100×ةيلو ج ا  2

  مت ىياي  قيالة الكيلو ج ا  من  اله الدالور بسع  راية فيط لكل ةيلو ج ا  علرمل اعدبردر أهنرد مترور
 راية.2000درجة راثةية أو راثلمة أن الدسدقط أدى إىل لفا جود د والددف يكون قيالدهد 

 -خلة صن  وانن:100العدئا ااقدعددب من ىكاليم -3
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  راية 633 –راية قيالرة الدالرور ا دسردقطة 2000خلرة = 100يبلغ العدئا ااقدعرددب مرن ىكالريم
 راية.1367قيالة ىكلفة الدكاليم =

 =  راية ، 13.67خلررة = 100÷ راية 1367يبلررغ العدئررا ااقدعررددب مررن ىكالرريم النخلررة الواحررا
  األ ى من الدكاليم وال  يبق اإلمدر  إليهد. الا صاف ا زااي
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 الربانةج الزراعي الااة 
 أ  الصرا احلصا  اخلراف  اجلدا  برانةج 

 
 

 م.2012 -مشروع الباطن –(: خراف السكري 27صورة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 126 -صفحة   الزراعة العضوية للنخيل

 

 -الربانةج الزراعي الااة :
 "(الصرا "اخلراف  اجلدا  أ  )احلصا  برانةج 

 -التمور : حصا  ةراحل نضج -1
 -يدم ا  اف واجلااد طبيدً   احل النضف أصندف الدالور وصور حعدد د ةدلددف:     
 :)ممل صن  )ب حت( ويدم بيطم العالوا ةدملة أو مشدر هد.-م حلة البلق)ا اة 
 : ةررروي ب ، يرررلف ،   ، وانن، يررربدةة،اا ررر   ةيرررك يممرررل أصرررندف )يرررك ب ،-م حلرررة ا نعررر

( ومكلهد ا درجت ي ه  ليوةة ت ميامة المال   وبس  ت مذل  د ، ويدم اليط  ،....ة الي
 أو ا  اف اد حبالر للالحدف ة علمل اقت المالدر.

 : ممل أصندف )يك ب، ةبدة يلطدن ، ةبدة يي ( ويدم ل افهد قبرل أن جتر  -م حلة ال ط
 أةسجة المال  .

 : الرش إمرد اتعردد علرمل دفعرد  أو بيطرم  ممرل أ لر  أصرندف الدالرور ، ويردم -م حلة الدالر
والعرريعت ا رراص العررالوا ةدملررة ت هنديررة ا ويررم ، و ررالا مررد يعرر ف اجلررااد أو العرر ا  ممررل 

 .وال ي اا وا كدومت وا ض ب
 -آلي  ندقل  فرز التمور العضوي :-2

 ا خععررة األرر ى)متييررزاً اررد عررن العررندديق  مررماً  ختعررر صررندديق بايررديكية لضرر اا اللررون 
 ا دصة. لنيل الدالور  ري العضوية(لنيل الدالور العضوية من اتيل إىل ا سدودعد 

  ختعررر مسرردودعد  ايررديبدة وفرر ي وىعب ررة الدالررور العضرروية وا يسررالق بررالوة متررور ألرر ى
 هبد.

  العالاايدم ف ي وىاريف الدالور حس  العن  ور بة. 
  )وىكرون اأحجرد  وط ييرة العضوب  خمععة لإلةددايدم ىعب ة وىغلي  الدالور بعبوا  )ة ىون

 .العالااحس  ر بة الدغلي  
 علرررررررمل الفررررررر ي  ة اليررررررردئال  اتعررررررردد، وآلررررررر  للعالررررررردة اليررررررردئال  عرررررررر يب موحرررررررا للعالرررررررد

 ا سدودعد  مم م اعد  اليواعا العحية وإج ااا  الن دفة العدمة والسامة.
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السكري( يف الزراع  )لصنف  سنوايً  توسط تكلف  النخل  املامرةةيوضح  (17)جد   رقم -3
  ملدة عا  كاةل ابلراي  التدقليدي العضوي  ةدقارن  ابلزراع  

 الديليايةالزراعة  الزراعة العضوية ةوا ا ع وفد   
ميسرررالة علرررمل  اإلعدليررة)قيالدهرررد  النخلررة ا مالررر   إ ررراكقسررط   .1

 .(اإل اكعاد ينوا  
33 33 

 6 6 دة.ايدهاك اأصوة المدبةعي  النخلة ا مال   من قسط 
 9 9 ىكلفة النخلة من ا ع وفد  العالومية واإلدارية  .2
 7 7 .النخلة من حبو  الليدل ىكلفة  .3
 35 40 .أجور العدمل ىكلفة النخلة من   .4
 7 11 .ىكلفة النخلة من اأ ا   .5
 4 6 .ىكلفة النخلة من ا بياا   .6
 3 3 .ىكلفة النخلة من أةيدس الدكاليم  .7
 9 9 . وقد ىكلفة النخلة من احمل  .8

 113 124 إعدف
ت ىكدلي  النخلة ا مال   تيف ة د  الزراعة العضوية  قيالة الزايد 

  الديليايةميدرةة إبعدف ىكدلي  النخلة تيف ة د  الزراعة 
 راية 9

 %7.2 ت الدكدلي  ةسبة الزايد 
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  )زراع  2010النخل  ة  التمور لعا    إيرا  إنتاجةتوسط يوضح  (18جد   رقم ) -4   
 ابلراي  لصنف سكريسن  25( عمرتدقليدي عضوي ( ةدقارن  )زراع  

 ماح د  ىيليايةيراعة  يراعة عضوية العن   
 65 58 مت   .إةددا النخلة/ةجم  .1

 أيعدر علة
 10 12  .يع  الكيلو ج ا /راية  .2
 650 696 العدئا/راية  .3
 113 124 لة/راية/ينةىكلفة النخ  .4
 537 572 صدت إي اد النخلة/راية   .5
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عد  الفسائل اليت تنتجها النخل  ة  الصناف الشائع  مبشر عات ةتوسط ( يوضح 19جد   رقم ) -5
سن  ،  قيم  الفسائل  15يف اإلنتاج  عمرها حوايل  استدقرت( لصناف   2011اإل ارة الزراعي  )يوليو 

 فسيل  ( . 5000  ) ةبيعات اجلمل  لكار ة  ابلراي
ةدى إنتاجي  الصنف ة  

 الفسائل
 الصنف

 *قيم  فسائل النخل  / راي  عد  الفسائل/خنل 
 اإلمجايل/ راي  سعر الفسيل  املتوسط إىل -ة  

 أصناف عالي  اإلنتاجي 

 300 15 20 25-15 فحل
 180 10 18 20-15 رزيزي
 170 10 17 20-15 رشو ي
 1920 120 16 18-14 خمص
 120 10 12 15-10 شدقراء
 3000 250 12 13-11 صدقعي
 172.5 15 11.5 12-11 نبت  علي

 أصناف ةتوسط  اإلنتاجي 

 90 10 9 10-8 سلج
 332.5 35 9.5 10-9 سكري
 180 20 9 10-8  انن
 85 10 8.5 9-7 ر اثنه
 80 10 8 9-6 ةكتوةي
 142.5 15 9.5 10-9 سباك 

 أصناف قليل  اإلنتاجي 

 90 30 3 5-2 برميي
 300 100 3 5-2 برحي
 37.5 15 2.5 3-2 عسيل 
 37.5 15 2.5 3-2 ساملي 
 180 40 4.5 5-4 هشيشي
 1000 250 4 5-3 خضري

 60 10 6 8-4 نبت  سيف ةكار ابلطريدق  العا ي )فسائل(
 30 10 3 5-2 نبت  سيف ةكار بتدقني  زراع  النسج 

  (  2012)،  ( 2011)مدويط أيعدر الفسدئل السدئا   نطية اليعيم عدمت  *
 ) مبيعد  اجلاللة ( .
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 غري العضوي   ةدقارن  ابلتمور لتمور العضوي ا أصناف بعضةتوسط أسعار  (20جد   رقم) -6
   2011-ها1432للموسم  )ةبيعات مجل ( اإل ارة الزراعي  –ةشر ع الباط  املنتج  يف 

 متور عضوية العن   
 راية/ةجم

  ري عضويةمتور 
 راية/ةجم

النسبة ا  وية لف وا 
 اأيعدر%

 16.7 10 12 يك ب  .1
 14.3 12 14 لاص  .2
 12.5 14 16 صيعت  .3
 11.1 8 9 لض ب  .4
 14.30 6 7 ةبدة علت  .5
 12.5 7 8 ةبدة يلطدن  .6
 14.3 6 7 ةبدة يي   .7
 16.7 5 6 رمودب  .8
 16.7 5 6 وانن  .9
 20 4 5 ةهروراث  .10
 25 3 4 رييزب  .11
 20 4 5 يبدةه  .12
 15.2 7 8.25 ا دويط العد  

  .2011 ر/1432مويم إبدار  أوقدف صدحل ال اجحت قسم مبيعد  اجلاللة اإلدار  الزراعية  املصدر 
 : التعليق على اجلد   أعمه

صررررة لد وبعررررا الفرررر ي ت حدلررررة البيررررم الدجزئررررة %100يررررعدر البيررررم قررررا ىررررزداد بنسرررربة أأن  -1
 ض ب(ل-صيعت-لاص-ل صندف ا الددي  )يك ب

 - 11النسبة ا  وية لف وا أيعدر الدالور العضوية ميدرةة الدالور الغري عضوية ىررتاول مرن  -2
 . %15.2   دويط 25%

ا طلعررر  وا هدالررر  يرررزداد علرررمل الدالرررور العضررروية مرررن اأصرررندف ا الدررردي  مرررن قبرررل  اإلقبررردة -3
 .اد ينوايً اإلةددا العضوب و اله النسبة ىزد

ةبرري  ت ةبري ت الاوة الغ بية، وىعدرب ف صة ىسوييية    إقبدةالدالور العضوية مفضلة وعليهد  -4
 اأيواا العد ية.
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 الربانةج الزراعي التاسع
 خدة  ةا بعد احلصا برانةج 

 
 

 والتمور. (: أهمية المحافظة على نظافة المزرعة من األعشاب حتى التكون  مصدراً  آلفات النخيل28صورة )

 

 

 
 

 (: أهمية رصف الطرق حتى اليتسبب الغبار في تلوث وإصابة الثمار.29صورة )
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 -الربانةج الزراعي التاسع:
 خدة  ةا بعد احلصا برانةج 

الرربانمف   رالا ىنفيرالو ويردم البراا ت ىطبيرق  مر حلد ،الربانمف  امرة مرد بعرا اتعردد  الا يدضالن      
 -مهد: دى  ا  حلد  مبدم   و بعا ااةدهدا من اتعدد 

 -الديليم : م حلة-1
وقطررم قواعررا السررع   ،يعرر ف الديلرريم أةرره إيالررة السررع  اليرردبس أو بعررا مررن السررع  األضرر     

)الدك يررر ( وإيالررررة ال واةيررر  واأمررررواك والليررر  ، ويفضررررل أن جيررر ى مرررر   واحرررا  ت العررررد  بعرررا إمتررررد  
زون النخلة من مواد  الائية ت ىكوين طلم للالويم اليدد  اتعدد ، حىت ميكن اايدفدد  من عيم خم

أو مندمرررري   أدا  لدصرررة ىسرررالمل ت الغدل )ا خلررر (، ويررردم الرررش بوايرررطة عالررردة مرررارب  ايررردخاا  
 -:هدئالديليم ، ومد ي اعمل عنا إج ا م حلةةه ائية، وفيالد يلت ةوضق اااف من إج اا 

 -الديليم : م حلةاااف من -أ
جلدف وال  ا جاوى مرن وجود رد والر  قرا ىوقفريف فيهرد عالليرة البنردا الضروئت إيالة السع  ا -1

 ، حىت ا ىكون معاراً للح  ا  واآلفد  ا خدلفة وىذة  علمل لامة النخلة.
إيالة ال واةير  ل صرندف  رري اجليرا  )و رت عبردر  عرن منروا  جدةبيرة ىن ري علرمل جرالا النخلرة  -2

  ري إيالة يدسب  ت ضع  النخلة. بعيااً عن يطق اأر  ( حي  أن ى ةهد من
الدك ي  أب إيالة الك   و و ) قواعا السع  اليرامي( واللير  جلعرل جرالا النخلرة مند الردً ،  -3

وم ه ه جيااً ، وحىت ا يكرون الكر   مريوى للح ر ا  واأمر ا  ، وينفرال بر انمف الدك ير  
 ويرم ا دضرت يكر   عدد  بعرا الديلريم بعرد  واحرا أو عردم  ، أب أن السرع  الرالب قلرم ت ا

ت ا ويم الالب يليه ، والش أن أعيد  السع  الالب مت ىيلياله تدفظ علرمل السرع  الرالب 
 م ييلم عن ط يق إيندده من تده وصعوبة قطعه إلحدوائه علمل رطوبة عدلية.

 إيالة اأمواك من السع . -4
يررة األرر ى ممررل ىسررهيل صررعود النخلررة والررش بدكرروين  يكررل مدررارا اررد إلجرر اا الررربامف الزراع -5

 واتعدد( .-الدكاليم-الدعايل-)الدلييق
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ىع يا الدالور أمعة ال الس ممد يسدعا علرمل ير عة ةضرجهد وتسر  لواصرهد وىيليرل ةسربة  -6
 ال طوبة حوة العالوا ممد يسدعا علمل ىيليل اإلصدبة اأم ا  .

 اايدفدد  من ةواىف ب انمف الديليم ت بعا العندعد  البسيطة . -7
 -الديليم: الييد    حلةنا مد ي اعمل ع- 

 عا  ج ل جالا النخلة عنا الدك ي  لدجن  الدعفن . -1
أن يكون قطم الك   من أيفل إىل أعلرمل حبير  يكرون يرطق اليطرم منحراراً إىل ا ردرا  -2

 وجالا النخلة . )الك  ( حىت ا ىدجالم ميده اأمطدر ب  الك انفة
صررفوف مررن الكرر   4-3الرردر ( )ااحدفردظ الكرر   والليرر  الي يرر  مررن قالرة النخلررة )اجل -3

 . أيفل السع  األض ( ليحالت النخلة من ات ار  صيفدً ، والربود  مدداً 
ىطهررري مكرردن الفسرردئل وال واةيرر  الرر  يرردم قلعهررد أةنرردا برر انمف الديلرريم ا طهرر ا  ا نديرربة  -4

 تالديدهد من اإلصدبة الفط اي  من لاة ىلش اجل ول وأمدةن اليلم.
 -إعدد  الدحويا :الدع ي  و  م حلة-2

ينالررو ت أحرروا  النخيررل وا نرردطق احمليطررة هبررد العايررا مررن اأع ررد  اتوليررة وا عالرر   والرر  ىنرردفس      
النخلررة ت اتعرروة علررمل ا رردا والغررالاا ، ويرردم الرردخلر مررن  رراله اأع ررد  إمررد ميكدةيكيرردً عررن ط يررق 

ةري علمل اجملالوا اجلالرب للنخيل ا اأحوا  وجي  عا  الدي، حي  يدم عز د العالدة ايدخاا  ا سح
 ويدم الش عدد  بعا ااةدهدا من اتعدد.

 الا وأةندا عاللية الدع ي  ، يدم إعدد  بندا اتو  للنخلة والالب أيلال ا واصفد  الددلية لنخلة      
 -ممال   ، أو خلة أومكيف علمل اإلمثدر:

 يم من جالا النخلة وحىت حدفة اتو .140يكون ةع  قط  اتو   -1
 يم.40ن يكون عالق حو  النخلة أ -2
أن ىاك ى بة حواف اتو  دةدً جيااً حرىت ا يسرالق بده ير  ميرده الر ب وحرىت ا ىدهرا   -3

 اأحوا .
يررم وب رركل خم وطررت مدئررل 50يررم ، وبعرر   50يرردم الرر د  حرروة جررالا النخلررة ارىفرردا  -4

ر لدرجيردً إلبعدد ا يده عن اجلالا واتا من أب إصدا  اجلالا ، و زيا مرن اةد ردر اجلرالو 
 ويايد  مسدحة اةد در د ممد يسدعا علمل يايد  الدغالية.
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 اخلاة الباا 
 تدقني  ةا بعد احلصا   تدا   التمور الناجت  ة  الزراعات العضوي 

  يشمل االيت:
 Insect Disinfestationالدخلر من اإلصدا  ات  ية  .1
  (Ripening)اإلةضدا  .2
 Dehydrationالدجفي   .3
 Hydration للدالور رفم احملدوى ال طوف .4
 Preparation for market الدجهيز للدسويق .5
 Date processingىعنيم الدالور  .6
 Storage conditionsظ وف الدخزين  .7
 Handling Organic Datesىااوة الدالور الندجتة من الزراعد  العضوية  .8
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 الباا اخلاة  
 لزراعات العضوي تدقني  ةا بعد احلصا   تدا   التمور الناجت  ة  ا

 Insect Disinfestationالتخلص ة  اإلصاابت احلشري   .1
إن اإلصردا  ات ر ية واأضر ار الندعرة عرن ىغاليرة ات ر ا  علرمل الدالرور  رت واحررا  
من أ رم عوامرل الفدقرا بعرا اتعردد ت اجلرود  والكاليرة. وميكرن أن ىعرد  الدالرور بربعا 

 ,Oryzaephilus surinamensisح ررررر ا  اأ اليرررررة احملفوظرررررة ممرررررل 
Oryzaephilus Mercator, Tribolium confusum, Plodia 

interpunctella,Cryptolestes ferrugineus and Cadra spp.  
لالا جي  ىبخري الدالور أحا ا واد ا بخ   ا عدالا  للدخلر من  اله ات  ا  مث ىعب دهد 

 مبدم   ت عبوا  متنم إعدد  اإلصدا  ات  ية.
جررزا ت ا ليررون(  30جم/مرررت مكعرر  )أو برتةيررز 30ا  ب وميررا ا يميررل  عرراة إن ايرردخا 

  يعدرررب ط ييررة اا  ةفرردا  عدليررة 6 1يرردعة وعلررمل درجررة حرر ار  أعلررمل مررن  24-12 ررا  
جرررراا ت الرررردخلر مررررن اإلصرررردا  ات رررر ية، والرررر  م مررررن أن ب وميررررا ا يميررررل قررررا يوقرررر  

ةررره يررريدم أاتعررردد قرررا يسررردال  طد رررد ايررردخاامه إا أن ايررردخاامه ت معررردما  مرررد بعرررا 
جتاليعره بعررا اايردخاا  وإعرردد  ايردخاامه ولكنرره مررن ا فضرل إجيرردد براائل ت حرردة عررا  
الدع يق ايدخاامه ت ا سديبل، و ندك برايل آلر  فعردة لربوميرا ا يميرل و رو الفويرف  

Phosphine     أاي  علرررمل  5إىل  3و رررو مسرررالول ايررردخاامه ولكرررن يدطلررر  مرررن
 رطوبة ةسبية ليدل ات  ا . %60   و20درجة 

راثين أةسررريا  %100إن الدالررور الندجترررة  مرررن الزراعرررة العضررروية ميكرررن معدملدهرررد برتةيرررز 
ممرل ب وميرا ا يميرل اميكرن ايردخاامهد ت  يدئيرةالك بون  ا  يوم  حي  أن ا رواد الكيال

لر مرن ات ر ا  ت  اله اتدلة لاللش ميكن ايردخاا  ا عدملرة ات اريرة أو الدجاليرا للردخ
 الدالور العضوية.

 4-2    رررا  55-   50إن ا عرردما  ات اريررة ايرردخاا  اارررواا السرردلن علررمل درجررة 
   أو أعلمل( 50يدعد  )ويدم حسد  ا ا  من وقيف وصوة درجة ح ار  تم المالدر إىل 
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ا جررباي يعدرب من ا عدما  الفعدلة ت ميدومة ات  ا  ، وينعق ايدخاا  ااواا ا رافو 
للحعرررروة علرررررمل درجررررة حررررر ار  مدجدةسررررة وب ررررركل يرررر يم ت الدالرررررور ا عدملررررة، وا جيررررر  
ايدخاا  درجد  ح ار  أعلمل من ا وصمل هبد لدفددب حاو  ىغرري لرون الدالرور إىل اللرون 

 رررري ا   رررو ، ةالرررد ميكرررن ىيليرررل  رررالا الدغيرررري بدربيرررا الدالرررور إىل  darkeningالرررااةن 
 دملة ات ارية مبدم  .درجة صف     بعا اةدهدا ا ع
يردعة )تسر  منرال وصروة 48   أو اقرل و را  ا ىيرل عرن 18-الدجاليا علمل درجرة 
  ( ةدفيرررة ليدرررل ةرررل ا  احرررل اتيرررة ت ررر ا  ا رررواد ا خزةرررة، 18-درجرررة حررر ار  الدالرررور إىل 

وجيرر  ايرردخاا  ااررواا ا ررافوا جرررباي لدربيررا الدالررور حررىت ةيلررل الفرررت  الايمررة للوصرروة إىل 
رجررة ا طلوبررة وأيرر ا مرردميكن ممررد يسرردعا علررمل الدعرردر الفرررت  الايمررة للرردخلر مررن الا

 ات  ا .
   ييلل اأض ار الندعة عرن ىغاليرة ات ر ا  10إن الدخزين علمل درجة ح ار  اقل من 

   5علررمل الدالررور وةرراللش ييلررل مررن ىوالررا د ةالررد أن الدخررزين علررمل درجررة حرر ار  اقررل مررن 
ن الدخررزين ت جررو برره أةسررج  مررنخفا )أقررل مررن ةالررد أ  ييلررل مررن اإلصرردا  ات رر ية

( مينم ة د  ات  ا  وميكرن اتعروة علرمل  رالا اجلرو عرن ط يرق ىعب رة الدالرور ت 0.5%
 أو تيف الدف يغ. عدف ةيرتوجييبه ى ةيز جو 

 
  (Ripening)اإلنضاج  .2

اة إىل يرردعة علررمل اأقررل ميكررن أن يسرردخا  لدحييررق ترروة المالرردر ا رر 24إن الدجاليررا و ررا  
 رط .

   أفضررررل )أهنررررد ىسررررب  أضرررر ارا اقررررل علررررمل 50-   إىل 35-إن الدجاليررررا علررررمل درجررررة حرررر ار  
   )والررالب يسررب  بعررا الضرر ر ل   ررية 18-   إىل 1-اأةسررجة(عنا ميدرةدرره الدجاليررا علررمل درجررة 

وجررار ا ررااي(، وياحررظ اخفررد  حجررم بلررورا  الررملف ا دكررون ت اأةسررجة عنرره ت حدلررة الدجاليررا 
أبطررري ةالرررد ميكرررن ىن ررريط تررروة المالررردر ا ررراة إىل رطررر  ايررردخاا  ا عررردما  حبالرررا ا ليرررش أو ا

 اايمدةوة أو ااييددلا يا.
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لدات اأض ار الندجتة عن اأمطدر أو ات  ا  أو أية  –إاا مت حعدد الدالور قبل متد  النضف 
ىكرون  ر ف اإلةضردا اا  قرار  فإهند تددا إىل عاللية إةضدا بعا اتعردد، جير  أن  -عوامل أل ى

   ت حدلررة 38-35   ت حدلررة صررن  دجلررة ةررور أو 35ن ىرروف  درجررة حرر ار  )أجيررا  لديليرر  ااررواا و 
   النسرربة لمالرردر 46-45   ت حدلررة ا ضرر اوب واتيرردين أو 43-40اأصررندف يا يرراب واترراوب أو 

صمل ايدخاا  درجد  ح ار  ، وايو اتدا ت ةل  %70أو الععياب( ومم رطوبة ةسبية  تمكدوم
أعلمل من الش حي  أهند ىرذدب إىل اةفعردة اجللرا عرن ترم المالردر ، وعردد  مدىسردغ ا عالليرة إةضردا 

أاي  ويدوق  الش علرمل م حلرة ةضرجهد عنرا اتعردد ودرجرة اتر ار  وال طوبرة النسربية  5-2الدالور من 
نخيل أفضل منهد ت حدلة إةضدجهد وبعفة عدمة فدن جود  النكهة والطعم ت الدالور الندضجة علمل ال

 بعا اتعدد.
 Dehydrationالتجفيف  .3

تددا الدالرور إىل ىيليرل ةسربة ال طوبرة إىل ا سردوى الرالب يسردعا علرمل احدفدظهرد جبود رد أةنردا 
الدرااوة أو الدخرزين وقرا ىردم عالليرة ىيليرل ال طوبرة الدالرور ت ةفرس الوقريف مرم عالليرة اإلةضرردا ، وإاا 

وية السدئا  فدن عاللية الدجفي  قا ىدم ايدخاا  أمعة ال الس عن ط يرق ة ر   حيف ال  وف اجل
الدالور علمل صواين يدم ىع يضهد لل الس حىت ىكدالرل عالليرة الدجفير  إىل حمدروى ال طوبرة ا طلرو  ، 
و ندك ط يية بايلة يردم فيهرد دفرم اارواا لراة الدالرور ا وجرود  ت صرواين م صوصرة ت الدرد  مغطرد  

يررديش قدبررل لاةكالرردش مررم ىررواف  فدحررد   ويررة ت أعلررمل وأيررفل البدلدرره، ةالررد ميكررن أن ىرردم ب قرردئق با
عالليررة الدجفيرر  ت صرروا  بايررديش اا  قررار  جيررا  علررمل ىيليرر  ااررواا ، وينعررق الدجفيرر  ت 

 صو  بايديكية أهند تالت الدالور من ال مدة واأى بة والطيور واليوار  وعوامل الدل  األ ى.
ةدةررريف عالليرررة الدجفيررر  ال السرررت أو ايررردخاا  اارررواا  رررري ممكنرررة فابرررا مرررن ايررردخاا   رررواا مت وإاا  

ىسرخينه حرىت يردم جتفير  الدالرور إىل ا سردوى ال طرروف ا طلرو  وىدوقر  درجرة حر ار  اارواا ا سرردخا  
ت عالليررة الدجفيرر  علررمل العررن  ةالررد يرربق ىوضرريحه ت اجلررزا ا رردص إبةضرردا الدالررور. جيرر  ىررات 

حرىت ىبيررمل الدالرور ط يررة بارجرة منديرربة  %20ير  الزائرا عررن الراي  واىل حمدرروى رطروف اقررل مرن الدجف
 .  %25-23حي  أن احملدوى ال طوف ا طلو   و مدب  
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 Hydrationرفع احملتوى الرطويب للتمور  .4
إاا مت حعرردد الدالررور انضررجة وليسرريف جدفررة أةمرر  مررن الرراي  فإهنررد اتدرردا إىل عالليررة ى طيرر  

حمدوا د ال طوف ولكن أحيدان ىسدخا  عاللية الرتطي  لزايد  طر او  اليروا  ت بعرا اأصرندف إاا  ل فم 
ةدةيف جدفة أةم  من الاي  )احظ أن اليوا  ي ىبط احملدوى ال طوف ت الدالور(، وإلج اا عاللية رفرم 

علررمل درجررة حرر ار  ا سرردوى ال طرروف للدالررور يرردم  الرر  الدالررور ت مرردا يرردلن أو ىع يضررهد إىل صرردر مرردا 
 يرررردعد ، وميكررررن ى طيرررر  بعررررا اأصررررندف 8إىل  4و ررررا   %100   مررررم رطوبررررة ةسرررربية 60-65

دقرردئق فيررط، وترروة عالليررة الرتطيرر   10ت   (Fardh)ف ضررة صررن  ممررل ت دولررة العرر اا ال رردئعة
  جترردةس الدالرور اجلدفررة أةمرر  مررن الراي  إىل متررور ممدل ررة وامعررة، ويسرردخا  اارواا ا ررافوا جررربايً لدحسرر

 ات ار  وال طوبة النسبية ت   ف الرتطي .
 Preparation for market التجهيز للتسويق .5

 ويدم الش إبج اا ا طوا  الددلية:
 الف ي اأوف ايدبعدد الدالور ا عيبة وا واد الغ يبة. -1
ضررغو  عالليررة الدن يرر  إليالررة الغبرردر واأى بررة وا ررواد الغ يبررة األرر ى والررش ايرردخاا   ررواا م -2

مبللرررة لدن يررر   أقال رررةوا رردا مث الدجفيررر  اارررواا إليالرررة ال طوبرررة السرررطحية وقرررا ىسررردخا  
 الدالور.

 الداريف علمل أيدس اجلود  واتجم إىل درجد . -3
ميكررن ايرردخاا  الدغطيررة ال ررالوا أو مررواد ألرر ى )ممررل الزيررو  النبدىيررة أو عسررل اجللوةرروي أو  -4

وة( لديليل االدعدا ب  الدالرور وتسر  ا  هر  الالر  أو الدالور أو السوربيدوة أو اجلليس  
 )اللالعدن(.

ت بعا اتدا  قا يردم ةرزا النروى مرن الدالرور وةراللش ح رو د ا كسر ا  و نردك مندجرد   -5
( واأ اليرة   cerealsأل ى ممل قطم الدالر  ا سردخا  مرم السررياية )مندجرد  اتبرو  

 ا خبويا . األ ى وةاللش الدال  ا ه وس )العجينة( ا سدخا  مم
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عالليررة الدعب ررة تالديررة الدالررور مررن اأضرر ار ا يكدةيكيررة وامدعرردص ال طوبررة اجلويررة لررالا جيرر  أن  -6
ىكررون العبررو   ررري منفررال  لل طوبررة ، ةالررد يوصررمل ايرردخاا  عبررو  مدةعررة إلعرردد  اإلصرردا  

 ات  ية لاة م احل ختزين الدالور وىااواد.
إىل العرف  ا  روب( قبرل النيرل أو الدخرزين تريف     )يفضرل10الدربيا إىل درجة حر ار  اقرل مرن  -7

وياحرررظ أن ايررردخاا   %75-65  ( مرررم رطوبرررة ةسررربية 10-0ةفرررس درجرررد  اتررر ار  )
 ط يية ااواا ا افوا جربايً  ت أفضل ط يية لدربيا الدالور.

 Date processingتصنيع التمور  .6
مه ويرة ةدلعجينرة براون ةربس ىسوا الدالور النوى أو باون النروى أو ميطعرة إىل قطرم صرغري  أو 

( ا ضررررر اا kimriأو مكبويرررررة الضرررررغط ا يكررررردةيكت، وقرررررا ىسررررردخا  الدالرررررور ت م حلرررررة الكالررررر ب )
للدخليررل وقررا ىسرردخا  المالرردر ت م حلررة ا رراة لعالررل ا رر ل أو اتفررظ ت حمدليررل يررك ية أمررد المالرردر 

ا  المالردر ت م حلرة الدالر  ال ط  فدسدخا  ت عالل ا ر ل أو عجينرة الدالرور ومندجرد  ألر ى وىسردخ
 ت عالل العجدئن وقطم الدالور أو م ا  الدال .

ةالد أن النواىف المدةوية لدعرنيم الدالرور وةراللش الدالرور اا  اجلرود  اأقرل قرا ىسردخا  ت ايردخاص 
 أو إةددا الكحوا  السك ية أو  ا السرتيش أو اايمدةوة أو ا ل أو  دئ  ا بيز. 

 Storage conditionsظر ف التخزي   .7
والرش  %90-85جي  خترزين المالردر ت م حلرة ا راة علرمل درجرة حر ار  صرف      ورطوبرة ةسربية 

لديليررل فيررا ا رردا وللررري عالليررة ةضررف المالرردر إىل م حلررة ال طرر  واحملدف ررة علررمل قوامهررد وةكهدهررد ةضرر   
ش يسردعا علرمل ىيليرل ومنديبة، إن ىعب ة  اله المالدر ت أةيدس بايديش أو ىبط  العبوا  البايدي

 فيا ا دا.
مررره  علرررمل  12 – 6إن درجرررة اتررر ار  ا ملرررمل لدخرررزين المالررردر ت م حلرررة الدالررر   رررت صرررف     و رررا  

حس  العن  ) أصندف ةع  جدفة ممل دجلة ةرور أو اتراوب اا  فررت  حيرد  ختزينيرة أطروة عنره 
 الدخرزين لفررتا  طويلرة ىسردخا  حت(، وت حدلة ال  برة تاأصندف الط ية ممل اجملهوة والرب ت حدلة 

قل ميكرن حف هرد علرمل أأو  %20  ، إن الدالور اا  احملدوى ال طوف 15.7-قل من  أدرجد  ح ار  
 8    را   4   و ا  أطوة من ينة أو حف هد علمل درجة صف      ا  ينة أو علمل درجة 18-درجة 
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ت ةرررل  % 75-65نسررربية مررردب      رررا  مررره  واحرررا وجيررر  أن ىكرررون ال طوبرررة ال20مررهور أو علرررمل 
 اتدا  ) احظ ارىبد  درجة ات ار  الفرت  الدخزينية(.

إن الدخزين والنيل علمل درجد  منخفضة  ت أ م وييلة للالحدف ة علمل جود  الدالرور أهنرد ىيلرل 
وا الرررردئ   نعفررررداأفيررررا اللررررون والنكهررررة وجررررود  اليرررروا  وىررررذل  حرررراو  البيررررم السررررك ية واإلصرررردا  

  ات رر ية ومتنررم حرراو  ىسرر   ال رر ا  السررك ب النرردىف مررن ترروة السررك وي إىل يررك اي  واإلصرردا
 خمدزلة ، وىيلل ظهور الطعم اتدمضت ت الدالور يائا  احملدوى ال طوف.

إن ال طوبررة النسرربية  ررت احملدرروى ال طرروف )ةبخرردر مرردا ( ت اجلررو منسرروا إىل أقعررمل حمدرروى رطوبررة 
ترريف ظرر وف حرر ار  وضررغط معينررة دون حرراو  ىكميرر  اررالا البخرردر، ميكررن أن جرردفظ هبررد  ررالا اجلررو 

وياحظ أن قار  ااواا علمل ااحدفدظ ال طوبة ىزداد ارىفردا اتر ار ، ةالرد أن فيرا ا ردا ير ىبط ارىبدطرد 
مبدم ا بفر ا ضرغط صردر ا ردا بر  احملعروة واجلرو احملريط بره ، وميكرن أن ىرذة  ال طوبرة النسربية ت اجلرو 

 رردا أو حرراو  بعررا اإلضرر ار الفسرريولوجية ومنررو الفطرر اي  ةالررد أن ىكميرر  ال طوبررة علررمل علررمل فيررا ا
احملعوة )الع ا( وبيردا قطر ا  ا ردا  را  طويلرة علرمل احملعروة قرا يكرون أةمر  أمهيرة ت يايد  الدرا ور 

ال طوبرة  ا  ضت عن ال طوبة النسبية ا وجود ت ااواا احملريط احملعروة ، ةالرد أن ا سردوى ا ندير  مرن
ةه ت حدلة ال طوبة النسبية اأعلمل فردن الدالرور قرا متردر ال طوبرة أحي   %75-65حوة الدالور  و 

مررن  ررواا الغ فررة إا إاا ةدةرريف معبرري  ت عبرروا   ررري منفررال  لل طوبررة، وقررا يسرردخا  معررطلق الن ررد  
 ت %35إىل  15و ررالا ييدبررل حمدرروى رطرروف   (0.85-0.65)   (water activity)ا رردئت 

عفدن وا الدئ  والبكدرياي الر  الدالور ولاللش فكلالد اخفا الن د  ا دئت ىزداد ا يدومة لإلصدا  اأ
 الدالور. ىعي 

اجيرر  للررط الدالررور مررم البعررل أو المررو  أو البطرردطس أو الدفرردل أو أب يررلعة ألرر ى اا  رائحررة 
يا الكربييف ميكن أن يض  جبود رد قوية ميكن أن متدعهد الدالور ةالد أن ىع يضهد لاموةيد أو راثين أةس

 ب كل واضق.
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 Handling Organic Datesتدا   التمور الناجت  ة  الزراعات العضوي   .8
إن اا دالد  ال ئيست ت ىااوة وختزين الدالور الندجتة من الزراعة العضوية  و ااحدفدظ هبرد منفعرلة 

أل ى حىت مننم أب احدالدة اةديردة الدلرو  عن الدالور الندجتة من الزراعد  الديلياية أو أية مندجد  
الررر  قررررا ىكرررون علررررمل الدالرررور الندجتررررة مرررن الزراعررررة  اليدئيررررد إىل الدالرررور العضرررروية عرررن ط يررررق بيرررداي الكي

الديلياية، ولاللش فدةه من ا فضل ايدخاا    ف ختزين منفعلة لكل منهالد وإاا م يكرن الرش ممكنرد 
ضرروية  سرردفة اىيررل عررن مرررت مررم  ديدهررد عررن ط يررق جيرر  فعررل الدالررور العضرروية عررن الدالررور  ررري الع

 ايدخاا  مواد الدغلي  فدن الش ييلل من ف ص اةديدة الدلو  إليهد.
وجي  ىن ي    ف الدخزين ب كل جيا للدخلر من آراثر الدلو  احملداللة من احملدصريل الديليايرة 

ة  رررواد الن دفرررة السررردبق ختزينهرررد ت ةفرررس الغررر ف ومرررن الضررر ورب ااحدفررردظ بسرررجا  يرررليالة لدصررر
 والدطهري ا سدخامة مم ىوضيق العامة الدجدرية ومعار  اله ا واد.

إن ال ررر وف ا ملرررمل لدخرررزين الدالرررور العضررروية )حررر ار  ورطوبرررة ةسررربية(  رررت ةفرررس ال ررر وف النسررربة 
 للدالررور الندجتررة الط ييررة الديليايررة إا أن فرررت  الدخررزين ا ملررمل للدالررور العضرروية قررا ىكررون اقعرر  عنهررد ت

ا سرررالول هبرررد للررردحكم وميدومرررة الدرررا ور  يدئيرررد الديليايرررة، حيررر  أن الدالرررور الديليايرررة ىعدمرررل الكيال
 ا  ضت وات  ا  ممد يطيل فرت  ختزينهد.
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 لسا  الباا ا
 اليمهي  االقتصا ي   العمجي  للتمور

 -: يشمل اآليت
 ا يامة -1
 للدالور. الييالة الغالائية -أ
 ور.للدال العاجية اأمهية - 
 .ا كوان  الكياليدئية والعفد  الطبيعية للدالور -2
 .ا كوان  الكياليدئية للدالور -أ
 .العفد  الطبيعية وا كوان  الكياليدئية للدالور ت طور البس  )ا اة( - 
 .العفد  الطبيعية وا كوان  الكياليدئية للدالور ت طور ال ط  -ا
 .ال العفد  الطبيعية وا كوان  الكياليدئية للدالور ت طور الد -د
 .ل ةسا الدالور ةالضددا   أمهية -3
 .اأةسا الدالور من مضددا   أصندفحمدوى بعا  -أ
 .الفسيولوجية والعحية وأمهيدهد الدالورالفيددميند  ا وجود  ت  أةواا - 
 .الدالور من عنع  السلينيو  أصندفحمدوى بعا  -ا
 .ض  والفدةهةميدرةة ب  حمدوى الدالور من ا واد ا يدومة للس طدن وحمدوى بعا حمدصيل ا  -د

 
 (: تعبئة التمور في كراتين.30صورة )
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  املدقدة  -1
ن منزلرة لدصرة دقرامي الزمر اليعدرب الدال  من اأ الية ال عبية ال دئعة اايدهاك، فيا احدل منر

وت ةفرروس أبنرردا اجلزيرر   الع بيررة بعررفة لدصررة، حيرر  ةدةرريف مررج ىه  ،ت ةفرروس ا سررلال  بعررفة عدمررة
ن ال  ضالدهم تيف أ عدهند وأطعالدهم لريا د ويرت م جبالوعهد ويعفهد وأدفري م )النخلة( اأ  اتنو 

. ت السررنوا  األررري  برراأ النرردس ييبلررون علررمل أةررواا عايررا  مررن ايرردخاا  الكرر   والسررع  للداف ررة
ون هبررد ضرريوفهم بررااً مررن الدالرر  الررالب العرر   جي ررةمررري مررن ال رركواىه والبسرركوييف واتلررواي  فيصرربق  

قيالده الغالائية عليهد، ر م اخفد  مثنه، مث ياد  اأاي  قسو  علرمل النخيرل فدطرور اأمر  إىل  يدفوا ت
النز ررة  اجلالرردة و إيالدرره وتويررل مكدةرره إىل مبرردين يرركنية والرربعا مررن النرردس أبيرروا علررمل النخررل لغرر  

اإلبيدا  ىيف ىلدالسا جزا  د  وحيوبوايديبدة الضيوف واافدخدر الديلياب، وبعا أن ةدةيف النخلة 
الدالرور حير   وإةدردا نردك ىوجره ةبرري لزراعرة النخيرل  أن وحبالرا هللا اآلنعليهد لو ةطييف، ولكرن جنرا 

( ةاةررررة 23000000) حرررواف  2012يبلرررغ عرررراد النخيرررل ت ا اللكررررة الع بيرررة السررررعودية حرررىت عررررد  
 ايً.مليون طن ينو حواف وع  ون مليون خلة )إحعداا  ويار  الزراعة ( إبةددا يعل إىل 

ويكفت للاالة علمل أمهية الدال  والنخل ورود اة  د ت الي آن الكر مي ت مواضرم مدعراد  منهرد 
وُ رزب إليرش جبرالا »ىعردىل يور  ا، وقولة  10قوله ىعدىل: ل والنخل اييد  اد طلم ةضيا ل ر اآلية 

يرررور  « يمويروا وخرررل طلعهرررد  ضررر»، وقررردة ىعررردىل 25يرررور  مررر مي« النخرررل ىسررردقط عليرررش رطبررردً جنيررردً 
ةالرررد ورد ت اتررراي  أن ريررروة هللا صرررلمل هللا عليررره ويرررلم قررردة: ل أة مررروا عالدنرررد «. 148»ال رررع اا، 

النخلة فإهند للييف من الط  الالب للق منه آد  عليه السا ، وليس مرن ال رج  أةر   علرمل هللا مرن 
ل طرر  ييرروب ا عررا  ا إنمررج   ولررا  تدهررد مرر مي ابنررة عالرر ان ل. اةرر  ابررن اليرريم ت ةدررد  ياد ا عرردد: 

دروب مرن الطدقرة جالبدرد  ويوافيهد و ع  البان و و من أع م الفواةه، وأةفعهد و و ييا الفواةه، و 
ات ارية أربعة أضعدف مد تدويه مثردر الدفردل، ويربعة أضرعدف مرد تدويره مثردر الربىيردة، وةاةرة أضرعدف 

مررن أةمرر  المالرردر ىغاليررة للبرران وأةلرره علررمل مررد تدويرره مثرردر البطرري .  فهررو ميررو للكبررا ملرر  للطبررم و ررو 
أةلررره علرررمل ال يرررق لفررر  مررردد  الررراود  ايررردال ال يرررق ييدرررل الررراود فإةررره مرررم ح ارىررره فيررره قرررو  ى ايقيرررة فرررإاا 
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وأضعفه وقلله و و فدةهة و الاا ودواا وم ا  وحلوى. ةالد  عند عن مع اا يندجون الدال  وي ركون 
ال رع اا أ را مروقت النخرل فيردة: طعرد  الفيرري وحلروى إليه آامهم فليا ىغد علمل يبيل ا مدة أمري 

 الغي وياد ا سدف  وا غرت .
 الدقيم  الغذائي  للتمر: -أ

)بييف ا مت  فيه جيدا أ له( أل جه مسلم. ويعدرب الدال  مرن  ال يوة صلمل هللا عليه ويلمقدة 
لا ون وا عددن والفيددميند ، الفواةه اا  الييالة الغالائية العدلية احدوائه علمل السك اي  والربوى  وا

 ةالد يلت:
مررن ا رردد  اجلدفررة  % 75إىل  70ىعدرررب مررن أ ررم مكرروان  الرربلق فهررت متمررل :السررك اي   -1

ا نزوعرررة النررروى، ومتدررردي  ررراله السرررك اي  بسررر عة امدعدصرررهد ويرررهولة متميلهرررد  رررالائيد ت اجلسرررم و ررراله 
 ()يك  أحددب(اجللوةوي والف ةدوي  -ت( ئدنالسك وي )يك  ة) السك اي   ت

ا عرررددن: يعدررررب الدالررر  معررراراً جيرررااً لكمرررري مرررن اأمرررال ا عاةيرررة ةدتايرررا والبواتيررريو   -2 
 والنحدس والكربييف وا نجنيز ومعاراً معدااً لكل من الكدلسيو  والفسفور والكلورين وا د نسيو .

ت الرررا ون ممرررل  الفيددمينرررد : جدررروب الدالررر  علرررمل العايرررا مرررن الفيددمينرررد  يرررواا الالائبرررة -3 
وةاليررررد  قليلررررة مررررن البيرررروى  و ررررا  (2و   1 )أو الالائبررررة ت ا رررردا ممررررل فيددمينررررد   (أ)فيدرررردم  

اايررركوربيش )فيدررردم  ا( الرررالب ييرررت مرررن ةرررزا  الرررربد، اإلضررردفة إىل أن الدالررر  جدررروب علرررمل  رررا 
اً ت العالليررد  اتيويررة الفوليررش، بررل أن الدالرر  يعدرررب أ ررد الفواةرره هبررالا اترردما، و ررو يلعرر  دوراً ةبررري 

 ال  ىدم ت اجلسم.
األيردف: جدروب الدالر  علرمل ةسربه ةبرري  مررن األيردف الر  ىسردعا علرمل  ضرم الطعررد  ت  -4 
 اأمعدا.
بعرررا ا  ةبرررد  اتيويرررة اادمرررة لإلةسررردن ممرررل الفافوةويررراا  والفينررروا  والكدروىينرررد   -5 

 اد أمهية دالل اجلسم ةالضددا  ل ةسا .، و اله ا  ةبد  (دب جلوةدن 3-1)وم ة  بيدد 
متر ا  يوميرد، والر  ييرار ويهنرد حبرواف مدئرة جر ا ، مترا  يربمممد يبق يدضرق أن ىنردوة اإلةسردن 

جسررم اإلةسرردن بكدمررل حدجدرره اليوميررة مررن ا د نسرريو  والكربيرريف والنحرردس، ةالررد متررا اجلسررم بنعرر  
ةالرررد أن ةيلررو ج امررردً مرررن الدالررر  يعطرررت   .و حدجدرره مرررن اتايرررا وربرررم حدجدرره مرررن البواتيررريو  والكدلسررري
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ليررررو   االررر  جددجهرررد رجرررل مدويرررط الن رررد  تيرررع  حررر ارب، أب مرررد يعرررددة الطدقرررة ات اريرررة  3000
يعررددة ةاةررة أضررعدف مررد يعطيرره  مررن السررع ا  ات اريررة الواحررا. إن مررد يعطيرره الكيلررو الواحررا مررن الدالرر  

إىل الدال  أو ىندوله مم الطحينة واللنب أو اتلي  واحا من السالش، ةالد أن إضدفة اجلوي واللوي  ةيلو
صالسرة أضرعدف  والدال  جدوب علمل ةاليد  م ىفعة مرن عنعر  الفلرورين )ييرار .قيالده الغالائيةيزيا ت 

يلعبره الفلرورين ت ميدومرة ىسروس  الراور الرالب معر وفمد تدويره الفواةره األر ى مرن  رالا العنعر (، و 
يواا حملت أو عد ت إا وجدوب علمل الفلورين.  كدد ة ى معجون أيندناأيندن واحملدف ة عليهد، وا ة

)ح  ديننررد اتنيرر  علررمل اإلفطرردر علررمل رطبررد  ت مرره  رمضرردن ومرن العررددا  احملببررة لرراى ا سررلال 
اامدعرردص ختفرر  مررن مررعوره اجلرروا  حيرر  ىعطررت العرردئم ج عررة م ةررز  مررن الغررالاا السرر يم الررش(

اإلمسردك وىعراة اتالوضرة ت ا عرا  وت  را  ااضرالية وىيرت مرنومر ا ده ل ةرل، ةالرد ىن رط الععرد
 الا .
 رو العمجي  للتماليمهي    -ا

قدة ريوة هللا صلمل هللا عليه ويلم: )إن الدال  يال   الااا وا داا فيه( وللدال  فوائرا صرحية 
 :اة  بعا منهدو عاجية عايا  ميكن 

، (دى جلوةردن 3-1بيدرد )م ةر   ه علرملال  ىن ط اجلهردي ا نردعت احدوائر الدال  من اأ الية -1
حي   الا ا  ة  له قار  علمل ىامري ال يوا اتر   ا دكوةرة ت جسرم اإلةسردن ةديجرة ىع ضره 
ل معة الكوةيرة )اأمرعة فروا البنفسرجية( واأمرعة الطبيرة )أمرعة اةرس( واأمرعة ا نبعمرة مرن 

 .اآلا  واأدوا  )أمعة اتدي  اآلف أو اجلواة(
ط  من اأ الية ال  ىلع  دورا وقدئيرد ضرا مر   السر طدن احدوائره علرمل ا  ةبرد  وال   الدال  -2

 .ةسا اأالفينولية ومضددا  
 ة  وضة ا عا  أةه  ي اأمال اليلوية ةيمال الكدلسيو  والبواتييو .الدال  يعا   -3
فرررزً  تدرروب ق ررر   الدالررر  علرررمل الفافوةويررراا  والررر  ارررد أمهيرررة ةالضررردد ل ةسرررا ، ومن رررطه وحم -4

لليلررر ، ةالررررد أهنررررد ىيرررروب جرررراران اأوعيررررة الامويرررة ال ررررع ية ومنررررم ةفدايدهررررد وةزيفهررررد، وىعالررررل  
 ةالضددا  للفط اي  والبكدرياي والفريويد  و مدةعة للس طدن.

 ىندوة الدال  اةد د  يذدب للنحدفة أةه فيري ا واد الا نية. -5
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ا يروب ل ععرد  ( 1  )دردم وفي ( أ) للدال  لةري مهرائ ل ععرد  احدوائره علرمل فيدردم  -6
والدالر  جرا مرن ة رد  الغرا  الارقيرة ةالرد أةره جدروب علرمل الفسرفور الرالب يعدررب  رالاًا للخررااي 

 الععبية ت ا  .
 منيوا البلق مار للبوة بفعل السك اي  ا وجود  فيه. -7
اله وجررود اأمررال اليلويررة ىعرراة  وضررة الررا  الندجتررة مررن ىنرردوة الن ررواي  ةررد بز واأري و رر -8

 ىسب  ةمري من اأم ا  الوراةية ةحعمل ا  ار  والكلمل وارىفدا ضغط الا . 
النالو، ةالد يكدفق م    ، الالب يطلق عليه اأطبدا ايم عدمل( أ )جدوب الدال  علمل فيددم  -9

وب ييهرد ومينرم الغ ردو  الليليرة وجيعرل البعر  انفرالاً وراثقبردً ت  الع مل الليلت، وجفظ رطوبة العر 
 .النهدر  عنالليل فضاً 

يسرردعا الدالرر  علررمل ىيليررل ةسرربة الكوليسرررتوة الضرردر ت الررا ، ةالررد ىيررت اإلةسرردن مررن اإلصرردبة  -10
بدعررررل  ال رررر اي  بسررررب  احدوائهررررد علررررمل مرررردد  البكدرررر ، ةالررررد أن الدالرررر  ييلررررل مررررن اإلصرررردبة 

 البوايري وحعيد  ا  ار .
 (2 )، (1) ه علرمل فيدردم يسدخا  الدال  ت عاا أم ا  ا مدةة وا عا  واأمعردا احدوائر -11

 ى ط  وتفظ اأمعدا من الضع  واالدهدا . اأةواا من الفيددميند  و اله
يعدرررررب الدالرررر  مفيررررا جررررااً لرررر   ورضرررريعهد ت فرررررت  النفرررردس فهررررو منبرررره ت ةررررة الرررر حم ويايد  فرررررت   -12

د  اةيبدضدىه بعا الواد  و و مهم لدكوين لنب ال ضدعة وىعرويا اأ  مرد ينيعرهد بسرب  الروا
، و ررراله  دمرررة لنالرررو الطفرررل ( أ )والرررش احدوائررره علرررمل عنعررر ب اتايرررا والكدلسررريو  وفيدررردم 
ا النخلة ىسدقط عليرش رطبردً ال ال ضيم وىكوين الا  وخدا الع د . قدة ىعدىل: )و زب إليش جب

 .(25آية رقم ) جنيدً فكلت وام ف وق ب عيندً( يور  م مي
حدوائرره علررمل أليرردف يررليلويية ىسرردعا علررمل ح ةررة اأمعرردا يعدرررب الدالرر  ملينرردً معدجلرردً لإلمسرردك ا -13

الطبيعيرررة ت حررر  أن العيررردقري ا لينرررة ختررراش وتطرررم الغ ررردا ا خررردطت ا ررربطن ل معررردا بسرررب  
ات ةة ااصطندعية ةالد أةه عنا ايدعالدة العيدقري ىبيمل اأ الية ما  طويلة ت اأمعدا الغلي ة 

 ممد يسب  الدهد  اليولون.
 دً لفي  الا  احدوائه علمل ةسبة عدلية من اتايا.يعدرب عاج -14
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 يعدرب ميوب للع د  واأيندن واجلنس احدوائه علمل معان الفسفور والكدلسيو . -15
يعرررا الدالررر  عاجررردل أمررر ا  الكبرررا والريقررردن وى ررريق ال رررفده وجفررردف اجللرررا وىكسررر  اأظررردف   -16

 .( )احدوائه علمل فيددم  
 ئه علمل ا د نسيو .يعطت مندعة ضا م   الس طدن احدوا -17
ان أو ضرررع  اأععرررد  وا يعررردةون قلرررة السرررالم وال رررعور بطنررر  اأأيفيرررا ال ررريوذ الرررالين برررا -18

 .السالعية
برل والرباد  ت بلراان اتبير  واإليررتاىيجية اادمرة الغالائيرة ىعدررب الدالرور مرن أ رم ا ندجرد  لراللش     
بررراًا مرررن ا رررواطن واليطدعرررد  اإلةددجيرررة  عنيررر الرررد  هبرررالا ا نررردف مرررن ةدفرررة ا اا د لررراللش علينرررد. الع بيرررة

وويار  الرتبيررة والدعلرريم وويار   ا عنيررة ممررل ويار  الزراعررة إىل اجلهررد  اتكوميررة وصررواً ومعرردةم الدالررور 
  .العحة و ي ة السيدحة وم ةد  الطريان

 يف عد  ة  العواةل ةنها:  االستامار يف زراع  النخيل تكم  أيمهي  
 واأحددي  ال  يفة.  الي آةية ة ورد  ت العايا من اآلاي مج   مبدرة أن النخلة -1
حير  أوصرمل ةبينرد صرلمل هللا عليره  عيعردً لدصرة ت مره  رمضردن ا بردرك متور رد  رم ا سرلال  -2

 .ويلم هبد ت اإلفطدر والسحور
 عرب اأجيدة.  أمجدر النخيلبدوار  يراعة  وةمري من البلاان الع بية ىداليز اجلزي   الع بية  -3
مائالررة لزراعررة النخيررل حيرر   وةمررري مررن البلرراان الع بيررة الع بيررة السررعودية ع ررم أجررواا ا اللكررةم -4

 طوبرة الاتر ار  و  د ت درجر اخفرد اجلويرة اليديرية مرن ارىفردا أو  دحالل النخيل ال  وفي
 نسبية. ال

 من احملدصيل من رب وىساليا و ري الش. عالليد  لامة أقل ميدرةة بغريه جددا إىلالنخيل  -5
احيدهد طويلة قا ىسدال  إىل عا  ينوا  لعوصدً إاا أ دم بط يية   صىداليز الدالور أن فرت   -6

 .الدخزين
ةمرررري  للكمرررري مرررن الدالرررور ت الكمرررري مرررن العرررندعد  الدحويليرررة ممرررد جتلررر  فررر ص عالرررل  ىرررالل  -7

 .ا ندجةال بد  واأي  
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 س فسدئل النخيل.رملية طينية( لغ  -طينية-الزراعية )رملية اأراضتماامة ةمري من  -8
 قل من احديدجد  بعا احملدصيل اال ى ةداعاف.أاحديدجد  النخيل من ميده ال ب  -9
 لربه مرتاةالة عن النخيل . اآلنةمري من ا زارع  ت ا اللكة عنا م  -10
 من السهل جااً تويل يراعة النخيل إىل اإلةددا العضوب. -11

 
 املكوانت الكيميائي   الصفات الطبيعي  للتمور -2
والعررررفد  الطبيعيررررة  -(21يالررررد يلررررت ايدع اضرررردً  للالكرررروان  الكياليدئيررررة للدالررررور )جرررراوة رقررررم وف

وا كوان  الكياليدئية لبعا أصندف الدالور ت ا اللكة الع بية السعودية ت أطوار النضرف ا خدلفرة 
( فيوضررق 25( علررمل الرتىيرر ، أمررد اجلرراوة رقررم )24-23-22الدالرر ( اجلررااوة )-ال طرر -)البسر 
 غالائية للدالور ميدرةة الييالة الغالائية لبعا أةواا الفواةه وا ض وا  األ ى.الييالة ال

 النوى( ةنز عمتر   مج100( : املكوانت الكيميائي  للتمور )21جد   رقم) -أ
 احملدوى ا كوان   
 %22.5 مدا  .1
 يع اً ح اراي )ةدلورب( 274 طدقة  .2
 ج ا  2.20 ب وىيند   .3
 ج ا  0.5 د ون  .4
 ج ا  72.9 يك اي   .5
 ج ا  2.3 أليدف لد   .6
 ج ا  1.9 رمدد )عندص  معاةية(  .7
 ملليج ا  59 ةدلسيو   .8
 ملليج ا  63 فويفور  .9
 ملليج ا  3 حايا  .10
 ملليج ا  1 صوديو   .11
 ملليج ا  648 بواتييو   .12
 وحا  دولية A 50فيددم    .13
 ملليج ا  0.09 ةيدم   .14
 ملليج ا  0.10 ريبوفاف   .15
 ملليج ا  2.20 ةيدي   .16
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الصفات الطبيعي   املكوانت الكيميائي  لهم أصناف التماور يوضح ( : 22جد   رقم)-ا
 السعو ي  يف طور البسر )اخلم (يف اململك  العربي  

الوين للدال    عةازر موقم ال العن 
 )ج ا (

ةسبة النوا  
إىل 
 المال  %

 الوينا كوان  الكياليدئية ت المالدر منزوعة النوى )%من 
 اجلدف(

ةسبة 
 ال طوبة

 يك اي 
 د ون ب وى 

يك اي   يك وي
 *خمدزلة

يك اي  
 ةلية

 0.98 0.72 78.28 73.3 4.98 67.6 7.87 11.15 اليطي  ا نيزب
 0.63 1.05 83.19 83.19 - 61.4 8.6 13.86 اليعيم الربحت

 جنا العف ب
 وبي ة

17.5 9.45 65.8 10.23 65.62 75.85 0.64 0.85 

 1.04 0.78 81.72 80.96 0.76 64.9 9.30 13.15 ا اينة ا نور  اتليه
 اتلو 
 

 0.93 1.15 83.10 77.67 5.43 61.3 10.12 14.30 ا اينة ا نور 

 يك ب
 0.72 0.94 79.25 77.15 2.10 63.7 11.30 13.22 ا اينة ا نور  ينبم

 *جلوةوي وف ةدوي وجلكدوي
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 فات الطبيعي   املكوانت الكيميائي  لهام أصاناف التماورالصيوضح ( : 23جد   رقم)-ج
 .(الرطب)السعو ي  يف طور  يف اململك  العربي 

 عةازر موقم ال العن 
الوين 
للدال   
 )ج ا (

ةسبة 

النوا  إىل 

 المال  %

 اجلدف( الوينا كوان  الكياليدئية ت المالدر منزوعة النوى )%من 

ةسبة 
 ال طوبة

 يك اي 
 د ون ب وى 

يك اي   يك وي
 خمدزلة

يك اي  
 ةلية

 0.96 0.92 78.28 73.30 4.98 36.6 7.90 11.93 اليطي  ا نيزب
 0.96 1.24 76.08 75.24 1.84 42.30 9.85 12.25 اليطي  البكريه
 0.89 1.39 79.9 79.98 - 33.42 9.78 11.65 ااحسدا ا اص
 1.1 1.28 80.02 76.87 3.15 37.52 9.15 11.22 ااحسدا ال ييزب

 0.97 1.78 78.25 77.2 1.05 35.14 9.86 15.13 جنا ةبو  يي 
 0.89 1.13 76.68 72.16 4.52 39.25 10.13 18.50 جنا ا ض ب
 1.08 1.84 78.73 72.38 6.35 36.15 10.90 18.12 جنا العف ب
 0.96 1.24 82.41 81.46 0.95 32.54 8.6 13.20 اليعيم الربحت
 1.37 1.11 83.05 75.21 7.84 33.17 9.50 12.35 اليعيم السك ب
 1.05 1.27 80.35 77.56 2.79 35.85 9.92 14.60 ا اينة ا نور  اتلو 
 1.08 0.99 79.85 76.85 3.00 34.4 8.40 13.97 ا اينة ا نور  اتلية

 0.93 1.08 80.38 78.63 1.75 38.2 9.60 14.11 ا اينة ا نور  يك ب ينبم
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 الصفات الطبيعيا   املكاوانت الكيميائيا  لهام أصاناف التماوريوضح ( : 24جد   رقم)- 
 .(التمر) طورالسعو ي  يف  يف اململك  العربي 

 موقم ا زرعة العن 
الوين 
للدال   
 )ج ا (

ةسبة 

النوا  إىل 

 المال  %

 اجلدف( الوينا كوان  الكياليدئية ت المالدر منزوعة النوى )%من 

ةسبة 
 ال طوبة

 يك اي 
 د ون ب وى 

يك اي   يك وي
 خمدزلة

يك اي  
 ةلية

 0.93 1.59 77.82 48.44 29.38 23.42 9.3 11.48 ااحسدا ا اص
 1.12 1.32 79.15 51.20 27.95 22.68 8.75 10.95 ااحسدا ال ييزب

 0.98 1.97 78.7 45.1 33.6 24.6 10.05 14.78 جنا ةبو  يي 
 1.05 1.20 72.75 54.12 18.73 25.27 11.25 18.22 جنا ض با 

 1.11 2.05 75.15 52.97 22.18 27.3 10.15 17.45 جنا العف ب
 1.73 1.32 81.75 36.05 45.7 22.72 9.7 11.95 اليعيم السك ب
 1.65 1.45 78.8 45.2 33.6 22.8 8.10 22.5 ا اينة ا نور  العنرب 
 1.64 1.62 77.95 38.45 39.5 23.1 9.15 15.24 ر ا اينة ا نو  ال ل 
 1.28 1.14 78.3 45.6 32.7 23.25 9.22 13.85 ا اينة ا نور  العفدوب
 1.09 1.87 76.55 46.95 29.6 25.18 10.08 14.38 ا اينة ا نور  الربين
 1.38 2.11 74.63 51.69 22.94 24.16 9.84 13.82 ا اينة ا نور  العجو 
 0.96 2.07 79.82 39.67 40.15 16.75 11.12 13.24 جنا عتالعي
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الدقيمااااا  الغذائيااااا  للتماااااور ةدقارنااااا  بااااابعض أناااااواع الفاكهااااا  يوضاااااح ( : 25جاااااد   رقااااام)-ه
 الخرى.  ات اخلضر 

 حمدوى الطدقة ةوا الفدةهة
 )يع  ح ارب(

 ب وى 
 )ج ا (

 د ون
 )ج ا (

 0.4 2.4 233 مت  جمف 
 0.3 1.2 156 مت  ةع  جمف 
 0.4 1.0 78 مت  رط 

 0.5 2.5 274 مت  باون ةوى
 - - 386 دبس الدال 
 0.2 0.3 49 ىفدل
 0.2 0.5 56 ةالم ى
 0.1 0.3 46 يف جل
 0.2 0.8 75 ى 
 0.2 0.6 67 عن 

 0.1 0.7 258 دبس العن 
 0.2 0.3 40 مدجنو
 0.2 0.3 33 ااب
 0.3 0.8 47 م الش
 0.2 0.6 33 ب ىيدة
 0.1 0.5 32  و ج ي  ف
 0.1 0.2 13 بطي 
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 اجلد   السابقاتبع 
 حمدوى الطدقة ةوا الفدةهة

 )يع  ح ارب(
 ب وى 
 )ج ا (

 د ون
 )ج ا (

 0.1 0.7 17 مشد 
 0.5 1.0 60 موي
 0.2 0.5 30 أانانس
 0.1 0.6 43 رمدن
 0.5 0.7 32 ف اولة

 - 0.9 105 مت   ناب
 0.2 0.9 54 ة ي
 0.2 0.7 46 لوذ
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 أيمهي  التمور كمضا ات لألكسدة  -3
تدررروب الدالرررور علرررمل ةسررربة عدليرررة مرررن مضرررددا  اأةسرررا  اادمرررة والضررر ورية لإلةسررردن )يرررواا ت      

( منهرررد علرررمل يررربيل ا مررردة ا اتعررر : عايررراا  الفينررروة، ةررردفيوة 26الي ررر   أو لررر  المالررر  ( )جررراوة
يش(، فيددم  أ، الميدم ، النيدير ،  را الكردف ، ميكياليش )والالب يطلق عليه  ا الااةديليفري 

بيدرررد دب جلوةررردن، العررربغد  الفافوةيرررة،  رررا ةلرررورو جينيرررش،  رررا ىررر اةس يرررندميش،  رررا 3.1
 فرييوليش،  ا الكومدريش، الكدميف وة، مريايد ، ةرييد ، آبيجن ، ليوىول  والكدى  .

والددةينرد   رري الالائبرة ىرزداد ت المالر   أةنردا النالرو  وىالة  الارايد  أن م ةبد  عاياا  الفينروة     
 والنضف والدخزين.

ةالرررد أن الدالرررور  نيرررة الكمرررري مرررن الفيددمينرررد  ممرررل فيدررردم  )أ( و ) رررر( وتدررروب علرررمل قرررار مرررن       
فيددم  )ا(، وىعدرب  اله الفيددميند  من مضددا  اأةسا  أيضدً اإلضدفة إىل الفيددميند  األر ى 

(  ررررالا اإلضرررردفة إىل مررررد  ررررو معرررر وف عررررن الدالررررور مررررن 27)جرررراوة 6و  3و   2و   1ممررررل  
احدوائهد علمل بعا العندص  ا عاةية الض ورية وال  ىعالل ةالضددا  اأةسا  ممل عنع  السريلينيو  

 .(28ةالد ت جاوة )  و ت  دمة جااً للالحدف ة علمل صحة اإلةسدن
ضرروية صررحية لايرردفدد  مررن الييالررة الغالائيررة العدليررة لرراللش ىررربي أمهيررة أن ىكررون يراعررة النخيررل يراعررة ع

 للدالور ال كل السليم وا ندي .
وبعرا مثردر الفواةره وا ضر وا  مرن  الدالرور الا وييدم ت هندية  الا البنا ايدع ا  ميدرةة ب  حمدوى 

 (.29العلالية ميدومدهد للس طدن )جاوة رقم  اأحبد ا واد ا ضدد  ل ةسا ، وال  أةبديف 
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جاام متاار ةنااز ع 100حمتااوى التمااور ةاا  ةضااا ات الكساادة )يوضااح ( 26جااد   رقاام ) -أ
 النوى(.

 احملدوى ا كوان 
 وحا  دولية 100-80 فيددم  أ

 ملليج ا  0.7 (1ةيدم  )فيددم   
 ملليج ا  0.03 (2ريبوفاف  )فيددم   
 ملليج ا  3.0-2.2 (3ةيدي  )فيددم   
 ملليج ا  3-2 ةدفيوة ميكياليش

 ملليج ا  3.0-0.8  ا اايكوربيش )فيددم  ا(
 جمم مكدفئ ةدىك /مدويط المال   2.67-1.74 عاياا  الفينوة البسيطة

جمرررررم مكررررردفئ ةدىك /مدويرررررط  85.0 –ى 100 الددةيند  الالائبة
 المال  

جمرررررررررررررررررررررررررم مكررررررررررررررررررررررررردفئ ةلوريرررررررررررررررررررررررررا  39.2-12.6 الددةيند   ري الالائبة
 السيدةاين/مدويط المال  

 ح ة: فيددم  )أ( وفيددم  ) ( ةدةيف قيالدهالد م ىفعة ت طور البس  عن طور الدال .ما
 

وليا باأ ت اآلوةة األري  اا دالد  الدالور ةالعرار  رد   ضرددا  اأةسرا  وةديرحد  اجلرالور     
اترر  . وليررا أةبدرريف الارايررد  أن ارراله ا  ةبررد  ة رردطد  فسرريولوجية مدعرراد  لإلةسرردن واتيرروان مررن 

مههد أن بعا ا  ةبد  الفافوةوياية )وال  ىعدرب مرن مضرددا  اأةسرا  اادمرة( والر  ىوجرا ت مثردر أ
وىيويرررة  ،لدن رريط اليلررر  ،الدالررور ىعالرررل من ررطدً )حمفرررزاً( لليلرر ، إا يكفرررت وجررود ةاليرررد  قليلررة منهرررد

ممرد يفيرا   ،ة ال رع يةومتنرم  راله ا  ةبرد  ةفدايرة وةرزف اأوعيرة الاموير ،جاران اأوعية الاموية ال ع ية
ةمرياً ت عاجد  الكمري من اتدا  للنسدا أةندا ةفديهن. وليا أةبديف الارايد  أن  راله ا  ةبرد  

البسرر (، واإلضرردفة  ت طررور الفافوةويايررة موجررود  بكمرر   ت الدالرر  اأصررف  اللررون )ممررل مثرردر الربحررت
ةالضرررررددا  للفطررررر اي  والبكدررررررياي   لدررررريةري  ررررراله ا  ةبرررررد  ةالضرررررددا  ل ةسرررررا ، فإهنرررررد ىعالرررررل أيضررررردً 
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والفريويرررد  و ررررت مررررن الويرررردئل الفعدلرررة  نررررم اإلصرررردبة  رررر   السررر طدن. والفافوةويرررراا  عبرررردر  عررررن 
م ةبرد  فينوليررة مدعرراد  ااياروةسرريل، ةمررري منهررد مر ىبط مررم السررك اي  بوايررطة روابررط جليكويررياية، 

يررة ممررد يدئبهد ىنوعرردً ةبرررياً ت ى اةيبهررد الكيالوىنرروا عرراد جمرردميم ااريوةسرريل وى ىيبهررد هبرراله ا  ةبررد  يكسرر
يزيرا مرن فدعليدهررد البيولوجيرة. ةالرد أةبدرريف الارايرد  أيضردً أن مثرردر بعرا أصرندف الدالرر   نيرة ت مرردد  

 ااالرر  ة اتاأةمويرريددة  و ررت ا رردد  ا سرر ولة عررن اللررون اأ رر  ت مثرردر اأصررندف اتالرر اا ممررل السررك ي
د   دمررة جررااً للالحدف ررة علررمل صررحة اإلةسرردن فهررت ىعالررل ةالضررددا  واتلررو  )البسرر ( و رراله العرربغ

 وال يخولة. ،والس طدن ،ل ةسا  ىيت جسم اإلةسدن من أم ا  اليل 
وإاا ةدةررريف مضرررددا  اأةسرررا   رررت مرررن ا واضررريم اادمرررة جررراا ت الكمرررري مرررن اجملرررا  العلاليرررة      

احدوائهرررد علرررمل العايرررا مرررن مضرررددا  ا هدالرررة بعرررحة اإلةسررردن، فرررإن الدالرررور ىدعرررار مثررردر الفدةهرررة ت 
  Phoenix dactylefera Lاأةسرا ، وم يكرن   يبردً أن جنرا أن اايرم العلالرت لنخيرل الدالر   رت 
ومتدرردي مثرردر  Dactylefera acidوالررش احدوائرره علررمل ةاليررد  عدليررة جررااً مررن مضررددا  اأةسررا  
دمرة، وعلرمل يربيل ا مردة فهرت  نيرة الدال  بدنوا حمدوا رد مرن مضرددا  اأةسرا  اا  الفدئرا  الطبيرة اا

مرررن  ويعدررررب  رررالا ا  ةررر  مرررن مضرررددا  اأةسرررا  اادمرررة فهرررو  (بيدرررد دب جلوةررردن3.1)جررراا ا  ةررر  
ةديررحد  اجلررالور اترر   اليويررة. و ررو م ةرر  ف يررا ين ررط ايرردجدبة جهرردي ا ندعررة جبسررم اإلةسرردن ممررد 

الطفيليرد  وميكرن ىلخرير و لفطر اي  ضا الفريويد  والبكرتاي وا ن ة د   دية قوب  يسدعا علمل ىكو  
ةالررد (بيدررد دب جلوةرردن 3.1 )بعررا الدرريةريا  ا فيررا  لعررحة اإلةسرردن والرر  ىيررو  هبررد مضرردد اأةسررا 

 يلت:
ين ط جهدي ا ندعة: حي  لاى  الا ا  ة  ا يار  علمل ىن يط للرااي ا ندعرةل اجلسرم  -1

  الطف ية وىيو  بدامري د.فديو  حبجز وىغلي  ا واد الغ يبة، ةالد ىدع ف علمل ا ااي
 ضا الفريويد  والبكرتاي والفط اي  والطفيليد . يسدعا علمل ىكوين ة د   دية قوب   -2
الييررد  بدن يرر  جسررم  (بيدررد دب جلوةرردن3.1)اتالديررة مررن اأمررعة الضرردر : ميكررن للال ةرر  -3

 اإلةسررردن مرررن ا رررااي الررر  مت ىرررامري د ةديجرررة ىع ضرررهد لإلمرررعدا ووجرررود بيرررداي  ررراله ا رررااي
ا ررام   مررن اإلمررعدا يعدرررب مررن اأمررور ا طررري  الرر  ىضرر  بعررحة اإلةسرردن ضرر را الغرردً. وت 
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أن يدجنرر  الدعرر    -بررل مررن ا سرردحيل–ععرر ان اترراي  فإةرره مررد مررن أحررا منررد يسرردطيم 
 اله اأمعة الضدر ، بعفة ىكدد ىكون مسدال   ممل:ال ى أعور  أو ب
 .ايدخاا  اتدي  اآلف 
 سينية.الدع   ل معة ال 
 دف.عا  ور جبوار أياك الكه اا اا  الضغط ال 
 .الدع   ل معة فوا البنفسجية ةديجة الدع   لل الس 
 .ايدعالدة أجهز  اادى  اجلواة 
 .الدع    عددر أمعة أل ى 

علررررمل يرررر عة مررررفدا  (بيدررررد دب جلوةرررردن3.1)جتايررررا ا ررررااي وإصرررراحهد: يسرررردعا ا  ةرررر  -4
 سم.اأةسجة ال  تا  هبد أض ار اجل

تسر  أداا وفدعليررة بعررا ا  ةبررد  األرر ى ممررل ا ضررددا  اتيويررة ومضررددا  الفطرر اي   -5
 ومضددا  الطفيليد  ممد يديق لةري أفضل وأةم  فدعلية االه ا  ةبد .

مررن مثردر الفدةهررة الغنيرة الكمررري مررن  الدالرورالدعر ف علررمل ا رااي الطف يررة وىرامري د: وىعدرررب  -6
 (.27ة رقم)و ةالد  و موضق جباالفيددميند  بعفة عدمة،  
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ولوجي  الفسي أيمهيتها   التمورالفيتاةينات املوجو ة يف  أنواعيوضح  (27جد   رقم ) -ا
  الصحي 

 اأمهية الفيددم   
جدروب الدالر  علرمل ةسرربة عدليرة مرن فيدرردم  )أ( أو مرن الكردروى  وأمربده الكرردروى  )أيردس ىكروين  ررالا  فيددم  )أ(  .1

(، وى جم أمهية  الا الفيددم  احديردا اجلسرم لره للالسردعا  ت اإلبعردر، لرالا جنرا الدالر  جفرظ الفيددم 
رطوبررة العرر  وييرروب اأععررد  البعرر ية ومينررم جفرردف ا لدحالررة والع ررمل الليلررت، ويعدرررب فيدرردم  )أ( مررن 

عدليرة  رالا الفيدردم  أ م الفيددميند  ال  ىسدعا ت عاا اأم ا  الس طدةية والوقدية منهد، وممد يذةا ف
ضا الس طدن الارايد  ال  أج ييف علمل اإلةسدن واتيروان والر  بينريف أةره ةلالرد اخفرا مسردوى  رالا 

 الفيددم  ت الا  ةلالد ياد  ةسبة اإلصدبة اأم ا  الس طدةية.
ععرد . ويرذدب علرمل ىن ريط العايرا مرن ااةزميرد  وىن ريم ةيرل اإلحسردس عررب اأ 1يعالل فيددم    (1) فيددم    .2

ةيعرره إىل مرر   الرررربب برر ب وأع اضررره ىناليررل ت اأرجرررل وإصرردا  ت اأععرررد  والعضررا  وضرررالور 
وضع  عضرا  اأطر اف وفيراان ال رهية للطعرد  وىرور  اجللرا. ةالرد يلعر  دوراً  دمردً ت متميرل عالليرة 

 متميل ا واد السك ية.
هدا  ت الفرم وىغيرري لرون اللسردن إىل أ ر  مدئرل للزرقرة ، ( إىل ىي حد  والد2يذدب ةير فيددم  )  (2)  فيددم   .3

( جيعلرره يسرردعا علررمل ىيويررة اأععررد  وىليرر  2( و) 1ولرراللش فررإن احدررواا الدالررور علررمل فيدرردم  ) 
 اأوعية الاموية ةالد يسدعا علمل الدخلر من ا دا وا لق بوايطة الكلمل.

وىن رريط اةزميررد  الدررنفس ويررذدب ةيعرره إىل اإلصرردبة  رر   ويعرر ف النيديرر  و ررو يعالررل علررمل ىن رريم  (3)  فيددم   .4
 الباج ا وأع اضه الدهدا  جلاية وإيهدة وال عور اإلر دا والضع  العد . 

إىل حرراو  الدهرردا  جلايرة والدهرردا  ت اللسرردن وياوير  الفررم، والدهرردا   6يرذدب ةيررر فيدردم    (6فيددم  )   .5
 ت اأععد .

عدمل ا ضدد ل ةياليد اتدد  حي  يسدعا علمل ىكوين وةضف الك ا  الاموية اتالر اا حير  أةره و و ال  ا الفوليش  .6
أيديت لرتةي  الربوى  الاي  لدكروين  يالوجلروب  الرا ، ةالرد أةره يسردعا اجلهردي ااضرالت علرمل الييرد  

 بوظدئفه ويلع  دوراً مهالدً ت ختليق اأ د  النووية وت ةيل ال ف   الوراةية.
و ررو مررن أفرر اد جمالوعررة فيدرردم    ا  ةرر  و ررو يعدرررب مررن الفيددمينررد  ا يويررة لرر د الفعررل ا نرردعت دالررل  بيوى ال  .7

 اجلسم.
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 نية أيضًد بعنع  السلينيو  والالب يعا من العندص  الغالائية اادمة فهو  الدالورةالد جنا أن 
ال  جدوب علمل السلينيو  بكاليد  يعالل ةالضدد ل ةسا ، وليا دليف الارايد  اتايمة علمل أن الد

 جيا ، ةالد أوضحيف ةددئف اأحبد  أن اجل ا  الواحا من الدال  جدوب علمل ةسبة ىعل 
 ميك وج ا  من السلينيو . 2.97-1.48 إىل

ر اأةمرر  اةد رردراً ا اللكررة الع بيررة و ةسرربة السررلينيو  ت بعررا أصررندف الدالرر يوضررق( 28واجلرراوة رقررم )
 السعودية.

 
الشائع  يف اململك  العربي  التمور  أصنافحمتوى بعض  يوضح (28جد   رقم ) -ج

 )ةيكر جرا /جرا (السلينيو   عنصر ة السعو ي  
 السلينيو  ت ل  مث   الدال  العن   
 0.035=2.52 العف ب  .1
 0.007=38 الربحت  .2
 0.007=1.92 ةبدة يي   .3
 0.020=2.5 السك ب  .4
 0.021=1.92 الس ب  .5
 0.019=2.84 ا اص  .6
 0.075=2.96 السلف  .7
 0.028=1.48 ا نيفت  .8
 0.021=1.52 عسيلة  .9
 0.048=2.43 ال ييزب  .10
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والفدةهرة  وا وبعا حمدصريل ا ضر   الدالور( ىوضق ميدرةة ب  حمدوى 29اوةجواليدئالة الددلية )
 من ا واد ا ضدد  ل ةسا  وال  أةبديف اأحبد  العلالية ميدومدهد للس طدن.

املدقا ةاا     املضااا ة لألكساادة ر ةاا  املااوا و التمااارناا  بااني حمتااوى ةدقيوضااح ( 29د  جاا)  - 
  الفاكه .  اتحتوى بعض حماصيل اخلضر مبللسرطان 

 احملدوى من ا واد ا ضدد  للس طدن النوا  
عايرررررراا  الفينرررررروة، ةرررررردفيوة مرررررريكياليش ) ررررررا الررررررااةديليفرييش(، فيدرررررردم  أ، فيدرررررردم   ررررررر ،  الدال   .1

 ررررا اايرررركوربيش )فيدرررردم  ا(، الددةينررررد ، الميرررردم ، النيديرررر ، ريبرررروفاف ، اأةمويرررريدة ، 
 ا ةلرور جينيرش،  را ىر اةس يرندميش،  را فرييوليرش،  را الكومدريش،الكردمبيف وة، 

 مرياى ، ةرييد ، آبيجن ، ليوىول  والكدى  .
 م ةبد  األيو  )داب أليل يلفيا، أليل ميميل ى اب يلفيا( المو  والبعل  .2
طدطررررد، اليرررر ا العسررررلت، الب  .3

الكندررررررررررردلو ، ا  رررررررررررالش، 
 ا وذ، الكدةت، البداظ

 .(أمبده الكدروى  )ألفد ةدروى ، بيدد ةدروى ، ليوى ، ليكوب ، فافوةوياا ، ييلينيو 

 ليكوب ، فيددم  ا. الطالدطم  .4
 أمبده الكدروى  )ألفد ةدروى ، بيدد ةدروى ، ليوى (، ةومدرين اجلزر  .5
 ةومدرين، فافوةوياا  )ةرييد ، ةدمبيفوة( فيددم  ا، دب ليالوة ، ييلينيو . د اتالضي  .6
الربوةلرررررررررررررررررررررت والك ةررررررررررررررررررررر    .7

 والي ةبيط
 إةاوة ةدربينوة.-3داب ةيوة ةيون، 

 . Eإةاوة ةدربينوة، فيددم -3 ا الفوليش، حمدصيل ا ض  الورقية  .8
 ، بيوةرررردة  أ(، أيررررزو ةيررررو يرررريدان ، فيدررررو إةسرررريدوة  يكسررررد فويررررفد ، أيررررزو فافررررون )جينسررررد فوة العواي  .9

 ييرتوة، ممبطد  الربوىيز، يدبوة .
 . Eفيددم  اجلوي، اللوي  .10

يدضق من ا يدرةة الوارد  اجلاوة أعاه أن الدالرور ىدفروا علرمل ةمرري مرن ا ضر وا  والفواةره األر ى 
 ت العايا من مضددا  اأةسا .
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  الباا السابع
 اف صاحل الراجحي إضاءة على إ ارة أ ق

 : يشمل اآليت
 ةدقدة  للتعريف ابلوقف  ةشر عيته. (1
  ارة ال قاف  ةدقرها الدائم.إب التعريف (2
 .إ ارة أ قاف صاحل الراجحي  أهداف رؤي   رسال  (3
 املصارف اليت تصرف فيها أةوا  الوقف. (4
 التعريف ابإل ارة الزراعي . (5
 ةشر عات النخيل التابع  لنإ ارة الزراعي . (6
 صناف النخيل ابملشر عات الزراعي .قائم  أب (7
 طرق تسويق التمور  الفسائل ابملشر عات الزراعي . (8
 الشها ات  اجلوائز  اإلسهاةات العلمي   الفني   االجتماعي . (9

 قائم  بعنا ي  ال راق العلمي  الصا رة ع  اإل ارة الزراعي   جه  نشرها. (10
 قائم  أببرز املدقاالت اليت مت نشرها  جه  نشرها. (11
 قائم  أبنواع املعدات اليت مت تصميمها  تصنيعها ابلورش  املركزي   اهلدف ةنها. (12
 ةشارك  اإل ارة الزراعي  يف املهرجاانت ذات العمق . (13

 
 

 
 
 
 

 ( شعار إ ارة أ قاف صاحل الراجحي31صورة )
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 ةدقدة  للتعريف ابلوقف  ةشر عيته -1
يس أصرررل العررر  ومنرررم الدعررر ف فيهرررد، وىسررربيل إن الوقررر  الرررالب ع فررره فيهررردا ا سرررلال  أةررره تبررر     

ا نفعة والمال  ، يعا من اأة الة الد  يعية اجلليلة ال  جدا  هبرد مر يعدند اإليرامية ا دلرا ، وأةرا  
 .ةعوصهد علمل فضل الييد  به

هللا عليره ويرلم )إاا مرد  ابرن آد  اةيطرم  ملوممد يراة علرمل م ر وعية الوقر  حراي  ال يروة صرل     
علرم يندفرم بره، أو ولرا صردحل يراعو لره( ييروة اتردفظ النرووب  من ةرا  : صراقة جدريرة، أوعالله إا 

ر ه هللا ت م حه ارالا اتراي  )العراقة اجلدريرة  رت الوقر ، وفيره دليرل لعرحة أصرل الوقر  وع ريم 
م هللا عليره ويرل ملالن  صرل ملصيرب ، فيىأرضدً أصد  عال  عن ابن عال  رضت هللا عنهالد قدة و ةوابه(، 

منه ، فالد لم ين بره  ، قردة عناب أص  مداً قط أةفس  صيرب مفيدة : أصبيف أرضدً يسديم ه فيهد ، 
هللا عليه ويلم )إن م يف حبسيف أصلهد وىعاقيف هبد( ، فدعراا هبرد عالر  أةره ا يبردا أصرلهد  ملصل

السربيل(، ييروة  وا يو  ، وا يور ، ت الفي اا، و الي ل، وال قد ، وت يربيل هللا، والضري ، وابرن
 اتدفظ ابن حج  ر ه هللا )وحاي  عال  رضت هللا عنه  الا أصل ت م  وعية الوق (.

 
  ةدقرها الدائم التعريف إب ارة ال قاف -2

   عنرررررامد قرررررد  رررررر 1417ليسررررريف إدار  أوقررررردف صررررردحل عبررررراالعزيز ال اجحرررررت ت مندعررررر  عرررررد 
مرررن ممدلكدىرره مرررن العيررردرا   ا  ال اجحرررت )ر رره هللا( بدخعرررير بعررعبرراالعزيز  برررن ال ي /صرردحل

وا زارا أوقدفدً لريية يع ف ريعهد علمل أعالردة الررب واإلحسردن، ىدروىل إدار  اأوقردف ىن ريم  راله 
اأعالدة ا ريية واإلم اف عليهد وفق اأيس العاللية والعلالية، وي  ف علمل  اله اإلدار  جملس 

وىيا  إدار   .باالعزيز ال اجحتة در مكون من عاد من العلالدا وبعا أبندا ال ي /صدحل بن ع
اأوقررررردف إيرررررهدمد د ا دنوعرررررة مرررررن الرررررربامف الاعويرررررة وااجدالدعيرررررة وا رييرررررة والعرررررحية  خدلررررر  

 ا ذيسد  واجلالعيد  ا ريية واحملددج  دالل ا اللكة الع بية السعودية ولدرجهد.
 وجا   النبوية مة وا اينة وماينة ال اي   ت ا ي  ال ئيست إلدار  اأوقدف واد ف وا ت مكة ا ك

 اإلدار  الزراعيرة و واليعيم، وىدبم إدار  اأوقردف ةرا  إدارا  رئيسرة  رت إدار  اأعالردة ا رييرة
 إدار  العيدرا . و
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 إ ارة أ قاف صاحل الراجحي  أهداف رؤي   رسال  -3
 -الرؤي :
 رايد  ا ذيسد  الوقفية حمليدً وعد يدً.     

 -الرسال :
وصية ا وق  ت أوقدفه من لاة ب امف مدنوعة ومدطرور ، وفرق عالرل مذيسرت مرن م ملدرز   الىنفي     

 الضوابط ال  عية وقدئم علمل بالة أقعمل جها ت الدخطيط والدنفيال.
  -الهداف:

 إدار  اأوقدف و ديدهد والعالل علمل صيدةدهد. -1
 د  والنالدا.ىنالية وىطوي  اأوقدف لضالدن إيداامدهد  د يعود علمل اأوقدف الزاي -2
 وةيل أو إحاة مد ل   من اأوقدف بسب  الديدد  أو الضع  أو الدعطل.إصال وجتايا  -3
 ص ف عدئاا  اأوقدف ت ا عدرف ال  حاد د ا وق . -4
 لامة وىنالية اجملدالم من لاة ا سدمهة ت ا امد  ا ريية. -5
 ا  والدالور.ا سدمهة ت ىنالية إقدعدد ا اللكة من لاة ىطوي  صندعة العيدر  -6
ىررررروفري ا رررررامد  العيدريرررررة وفرررررق أفضرررررل وأحرررررا  الدينيرررررد  الررررر  ىلررررر  ااحديدجرررررد  ا دغرررررري   -7

 للالسدفياين.
 ىطوي  صندعة الدالور وفق أفضل وأحا  الدينيد  لدوفري الدالور ال  ىل  ر بد  ا سدفياين. -8

 املصارف اليت تصرف فيها أةوا  الوقف-4
ت صكوك الوقفية ا عدرف ال  جي  أن  -ر ه هللا-ال اجحت حاد ال ي  صدحل بن عباالعزيز      

 -أحا ع   مع فدً، و ت: والش ت،  لة أوقدفهىع ف فيهد 
 يع ف علمل اأيدد  واأرامل والفي اا وييا  أ ل الاايةة والعال علمل  ري م.املصرف ال   : 
 ائرق و ري رد إاا احدردجوا، علرمل : يع ف علمل ا نكوب  حبرواد  السريدرا  واارا  واتاملصرف الاا  

 .أن يكوةوا من أ ل السنة واجلالدعة
ييسر  منهرد علرمل ا عسر ين وىيضرمل منهرد جرزا مرن ديروهنم مر يطة أن ا يكوةروا ممرن املصرف الاال  : 

 يداع  أمواة ا سلال  وحيوقهم وييا  ت الش أ ل الاايةة والعال.
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يدىررره ودور تفررريظ اليررر آن الكررر مي وى رررجيم حدف يررره ة ررر  اليررر آن الكررر مي ودعرررم حلاملصااارف الراباااع : 
 ومعلاليه.

 .الاعو  إىل هللا عز وجل إاا تيييف يامة اااف وصحة العييا املصرف اخلاة  : 
اإلةفدا علمل طلبة العلو  ال  عية وعلمل أ ل العلم واليدئال  بن   العلم والاعو  املصرف السا   : 

 إليه وييا  ت الش ا عوي علمل  ريه.
 بندا ا سدجا وف مهد وىكييفهد وصيدةدهد وىوفري ا امد  ا دعلية هبد.ملصرف السابع : ا

طبدعرة الكدرر  اإليرامية الندفعرة ولو ررد مرن ةدرر  العييرا  السررلفية أو ةدر  الفيرره املصارف الااااة  : 
ممد طبم واتاي  و ري د ممد  ا  العييا  السلفية وا نهف اإليامت العحيق وىوييعهد ، وم اا متا 

منهد وىوييعه ،  ويسد در ت الندفم منهد أ ل ا ري ا وةوا هبم ، وا يطبم أو ي رتى إا مد ةدن انفعدً 
 للالسلال  ت دةيد م وأل ا م.

: إة ردا ودعررم ا راارس اإليرامية وىعلريم أواد ا سررلال  مرد جدردجون إليره ت الرراين املصارف التاساع 
 والاةيد.

م ا يده والدالور واأطعالة وإفطدر العدئال  ولعوصدً ت مه  رمضدن وموايم ىويياملصرف العاشر : 
 و ري د من باد ا سلال  . النبويةاتف ت مكة ا ك مة وا اينة 
يضحمل عن ا وق  وعن والايه ووالايهم وأعالدمره وعالدىره وألوالره ولداىره املصرف احلا ي عشر : 

 وإلواةه وألواىه.
علرررمل ىنوعهرررد لد رررالل خمدلررر   –ر ررره هللا – ررراله ا عررردرف حررر ص ا وقررر   ويدضرررق للالطلرررم علرررمل    

 دةيرة، أو ااجدالدعيرة أو الدنالويرة أو اإل، يرواا الاعويرة  وجوه ا ري والرب واإلحسدن للالسدفياين منهد
 ررر( 1433- رر1417وقرا بلرغ جمالروا اأمرواة الر  أةفيريف مرن لراة إدار  اأوقردف لراة اأعروا  )

 .رايةمليون   سالدئة و سونفيط  (550.000.000) مبلغ
 
 
 
 



 - 165 -صفحة   الزراعة العضوية للنخيل

 

 التعريف ابإل ارة الزراعي  -5
مزارعرره الكررربى،  -ر رره هللا-ال رري / صرردحل بررن عبرراالعزيز ال اجحررت ليررا ةرردن ت ميامررة أوقرردف      

جل  ت ماينررة ب يررا   نطيررة اليعرريم وقررا ُيررم رر وا البرردطن  :الرر  ىدكررون مررن ةررا  م رر وعد ،  ررت
  علرررمل مسررردوى العررردم حسررر  مويررروعة جينررريس للالعلومرررد  العدمرررة واأرقرررد  خيرررل متررر ررر وا يةرب مةررر

وم رررر وا اترررردئ  ت حمدف ررررة ضرررر مدا  نطيررررة الرررر اي ، م رررر وا ضرررر مدا ، و  2005ت مررررديو الييديررررية 
 .و دم  اله ا زارا بزراعة النخيل وإةددا الدالور ت م ةز اتدئ   نطية ال اي ،والدوفيق 
ى ىررر  عليهرررد مسرررذولية ةبرررري  ايرررداعيف ايررردحاا  إدار  فيرررا يم الزراعيرررة، وة ررر اً لضرررخدمة ا  ررردر      

ة الفنيررررو ة اإلداريررررةوادر ررررد يراعيررررة اتبعررررة إلدار  اأوقرررردف لدررررنها بدلررررش ا سرررر ولية مررررن لرررراة ىطرررروي   
 و اله اإلدار  اختال  من م  وا البدطن  نطية اليعيم مي اً دائالدً اد.، ااناييةو 

الزراعيررة واحررا  مررن أ ررم ا ذيسررد  الزراعيررة الكررربى وال ائررا  ت إلدار  اوت فرررت  قعررري  أصرربحيف      
جمررردة يراعرررة النخيرررل وإةدررردا الدالرررور اا  اجلرررود  العدليرررة ت ا اللكرررة الع بيرررة السرررعودية ومنطيرررة ال ررر ا 

الزراعيرة إىل ايرررتاىيجيد  ىدكررون مرن مررزيف مدكدمررل مرن ا طررط والررربامف اإلدار  اأويرط ، وايرردنا  
 اأوقدف وتييق ريدلدهد وأ اافهد وإرضدا عالاا د وا سدفياين منهد. إدار للوصوة ل ؤية اإلدارية 
وقا تيييف إجنديا  مداليز  ت يايد  ةاليد  الدالور وجود د إضردفة إلةدردا الفسردئل اا  اجلرود       

( مرررن  رررالا 9نرررا )د ت البهرررالعدليرررة، وةررراللش اإلجنرررديا  العلاليرررة والعالليرررة والفنيرررة، والررر  مت اإلمررردر  إلي
الزراعيررة وفرررق برر امف ودرايرررد  علاليررة وفنيرررة علرررمل اإلدار  البررد ، ةرررل الررش يعكرررس يررري اأعالررردة ت 

 أعلمل مسدوى و  اتالا.
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 التابع  لنإ ارة الزراعي  ةشر عات النخيل-6
قااف املشار عات الزراعيا  التابعا  لانإ ارة الزراعيا  إب ارة أ   بانيةدقارن  يوضح  (30) اجلد   رقم

 صاحل الراجحي 

 الوحا  وجه ا يدرةة  
 ا   وعد  الزراعية

  .اتدئ   .ض مدا  .البدطن

 ا اينة ا وقم  .1
جنو  م ا ماينة 
 ب يا   نطية اليعيم

 حدف ة ض مدا 
  نطية ال اي 

  ةز اتدئ   نطية 
 ال اي 

 30 760 5466  كددر ا سدحة  .2
 2085 50.000 200.000 خلة عاد النخيل  .3
 11 19 45 صن  صندف اأعاد   .4
 100 3.000 15.000 طن اإلةددا ا سدهاف  .5

6.  
اأصندف ا الددي  

-لاص-)يك ب
 لض ب(-صيعت

 أصندف مدنوعة 95% 60% %

 يوف يدم ىطوي  د حايمة حايمة مبكة مبكة ال ب  .7

 - خلة خيل اأةسجة  .8
صن  خلة 1000

 - ةبدة يي 

 - - 32000 خلة خيل عضوب  .9

وحرررررررررررررررررررررراا  إلةدرررررررررررررررررررررردا   .10
 الكالبوييف

 وحا 
وحا  بطدقة إةددا 

طن/ دور  بعاد 10
 دورا / ينة 3

- - 
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أصناف النخيل ابملشر عات الزراعي )ةرتب  حسب احلر ف يوضح  (31جد   رقم ) -7
 الجبدي ( حي  جاري إحم  الصناف املمتازة حمل املتوسط 

 أصندف النخيل وجود د أصندف النخيل وجود د
 الدعني  اايم اإلجنليزب اايم الع ف   الدعني  اايم اإلجنليزب اايم الع ف  
 ممددي  Seqiy صيعت  .22 مدويط Um alkashab أ  ا     .1
 ممددي Ajwah عجو   .23 مدويط Um kebar أ  ةبدر  .2
 جيا  Osailah عسيلة  .24 جيا Barhee ب حت  .3
 ممددي Ambrh عنرب   .25 جيا Bremy ب ميت  .4
 جيا Karawea ق عدويه  .26 مدويط Heggeai حيية  .5
 جيا Grany ق يي  .27 مدويط Hilwa حلوه  .6
 جيا Kewery ةوي ب  .28 ممددي Kalas لاص  .7
 مدويط  Lahmeh تالية  .29 ممددي Khudry لض ب  .8
 ممددي Magdol جماوة  .30 ممددي D.nor دقلة ةور  .9
 مدويط Meskaneia مسكدةيه  .31 جيا Dekheini دليي  .10
 مدويط  Maktumi تمكدوم  .32 جيا Rezizi رييزب  .11
 جيا Nebot Alrajhi ةبدة ال اجحت  .33 جيا Rushoudy رمودب  .12
 جيا Nebot saif ةبدة يي   .34 جيا Rothana روراثةه  .13
 جيا Nebot salma ةبدة يلالمل  .35 جيا  Sabbaka يبدةة  .14
 ممددي Nebot sultan ةبدة يلطدن  .36 جيا  Serry ي ب  .15
 جيا Nebot Elb ةبدة عل    .37 ممددي Sukari يك ب  .16
 جيا Nebot ali ةبدة علت  .38 جيا  Sukari Ahmar يك ب أ    .17
 جيا Hesheishi   ي ت  .39 جيا  Selleg يلف  .18
 ممددي Helalyh  الية  .40 مدويط  Shakri مي اا  .19
 جيا Wannan وانن  .41 ممددي Safawy صفدوب  .20
  Fahal فحل  .42 جيا  Sufry صف ب  .21

ا ، مدويطة( من حي  جود د والطل  )ممددي ، جي ف د  ملحوظة: مت ىعني  الدالور إىل ةا 
 عليهد
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 طرق تسويق التمور  الفسائل ابملشر عات الزراعي -8
 عررنومررعوراً منهررد ا سرر ولية  ،إدراةرردً مررن إدار  أوقرردف صرردحل عبررا العزيررز ال اجحررت أمهيررة النخيررل     

 أفضررل أةررواا احملدف ررة علررمل  رراله المرر و  اتييييررة، فيررا وضررعيف لطرررة علاليررة طالوحررة اةدخررد  وىرروفري
الفسدئل، وإةددا الدالور الفدل   ينوايً  وا دلية مرن أب آراثر  دبييرد  ا بيراا  طبيردً لدحدليرل خمدرربا  

إضردفة إىل مترور  ،جدمعة ا لش يعود وجدمعة اليعيم، فضرًا عرن إةدردا مترور عضروية  واصرفد  عد يرة
لررراة ا خدعررر  هبرررد   ررررتب الفسررردئل مرررن م ررردريعهد الزراعيرررة، مرررم ىيرررامي الررراعم الفررري مرررن  العجررردئن

ومزارعررررت النخيررررل والررررالب جيررررق أعلررررمل درجررررد  جنرررردل لنالررررو الفسرررردئل إبان هللا ويرررردم ىسررررويق الدالررررور 
 -والفسدئل طبيدً  د يلت:

 تسويق التمورإنتاج   -أ
ةاليررررد  مررررن الدالررررور ختعررررر يررررنوايً للجالعيررررد  ا رييررررة ت عيررررم ألرررردا ا اللكررررة الع بيررررة  -1

إىل الدالرور ا خععرة لرربانمف الدوييرم ا رريب )يربم متر ا ( ا خععرة السعودية اإلضردفة 
 لزوار ات م  ال  يف  علمل ماار العد ، ةيحا الربامف ا ريية إبدار  اأوقدف.

جررزا مررن اإلةدرردا يرردم ىسرروييه مررن لرراة مسرردودعد  الفرر ي والدعب ررة ا  رر وعد  الزراعيررة  -2
 .متور معبي ( حس  ر بة العالاا -)متور ةم  

 جزا من اإلةددا يدم ىسوييه من لاة ا بيعد  ا بدم   أيواا الدالور احمللية. -3
ةدردا يردم ىسروييه بعرا الدعب رة والدعرنيم مرن لراة مندفرال البيرم الددبعرة لرإلدار ، اإلجزا مرن  -4

 يواا مندفال بيم متور الدجزئة أو مندفال بيم متور اجلاللة.
 وية يدم ىعاي ه ل يواا العد ية.جزا من متور اأصندف ا الددي  والدالور العض -5

 تسويق الفسائل-ا
نديرربهم الرر  ى للفسرردئل لعالرراااوالديرردر  ،لعالررااالبيررم ا بدمرر  ليرردم ىسررويق الفسرردئل مررن لرراة      

 مهددا  من ويار  الزراعة.و وج  
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 الشها ات  اجلوائز  اإلسهاةات العلمي   الفني   االجتماعي  -9
 حسب التسلسل الزةين

  2005ينريس للالعلومرد  العدمرة واأرقرد  الييديرية عرد  جعوة علمل مهدد  من مويروعة ات -1
 .م  وا خيل مت  علمل مسدوى العدمىفيا أن م  وا خيل البدطن أةرب 

 ي رررررة ااعدالررررردد اأوروبيرررررة للدناليرررررة ا سرررررداامة اتعررررروة علرررررمل مرررررهدد  الزراعرررررة العضررررروية مرررررن  -2
 وايً وفق يلسلة من اإلج ااا  .وجتاد ين  2007)اإليكويري ( عد  بف ةسد

الفررروي جبررردئز  اأمرررري فيعرررل برررن بنرررار للنخيرررل حيررر  فررردي م ررر وا البررردطن ا  ةرررز المررردين علرررمل  -3
ر وا  ةرز (  2008) ه1429مسدوى ا زارا النالواجية  نطية اليعريم ت دور رد المدةيرة عرد  

 .  (2012 ر )1433اأوة )ف ة لامة النخيل والدالور( عد  
 .  2008د  بعنوان ) يراعة وإدار  م دريم النخيل( عد  إصاار ةد -4
الفوي  جبدئز  لليفة الاوليرة لنخيرل الدالر  حير  فردي م ر وا البردطن ا  ةرز اأوة ف رة ا ندجر   -5

 .  2010ا داليزين ت جمدة يراعة النخيل وإةددا الدالور ت دور د المدةية عد  
  2013 عررد  حرىت  2001 عرد  مررن دً ددليرعدمردً مد ع رر  أحرامررهدد   را   13اتعروة علرمل  -6

وخمدررررب السرررالو   سد رررفمل ا لرررش فيعرررل  مرررن خمدرررربا  جدمعرررة ا لرررش يرررعود وجدمعرررة اليعررريم
ىفيررررا صلررررو مندجررررد  م رررر وعد  اإلدار  الزراعيررررة )الدالررررور( مررررن  الدخععررررت، وخمدرررررب ايررررااك،

 مدبييد  ا بياا .
يررة والزراعررة ل مررم ا دحررا  )الفرردو( اتعرروة علررمل ميااليررة يررو  الغررالاا العررد ت مررن من الررة اأ ال -7

ل مررررن الغررررالائت العررررد ت لعررررد  الدعرررردون مررررم ويار  الزراعررررة ا اللكررررة الع بيررررة السررررعودية ةررررااعم 
2011.  

ورقررة علاليررة مرردرةيف هبررد اإلدار  الزراعيررة ت مررذمت ا  وةرراوا  علاليررة دالررل ولرردرا  23إعررااد  -8
 ا اللكة لاة السنوا  ا دضية.
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معررراا  ومكررردئن الورمرررة ا  ةزيرررة الددبعرررة لرررإلدار  الزراعيرررة هبررراف  10ىعررراليم وىعرررنيم عررراد  -9
 .للنخيل ا ندجد  المدةوية ف   وىيلي لامة أمجدر النخيل وف ي وىاريف الدالور و 

 -إعااد وىنفيال بعا ب امف اإليهدمد  ااجدالدعية وال  منهد: -10
عاللرن ت فر ي وىعب رة يامر أ  يرنوايً  78إة دا ب انمف اأي  ا ندجة الالب يوظ  أةمر  مرن  -أ

 وىغلي  الدالور.
إعررررااد الديررررومي الزراعررررت ال رررردمل  امررررة أمررررجدر النخيررررل علررررمل مرررراار العررررد  وىوييعرررره علررررمل  - 

 ا سدفياين من مزارعت النخيل ومندجت الدالور.
  (.2012 ر )1433اتعوة علمل ال عدر الوطي السعودب للالندجد  العضوية عد   -11
 Good Agricultural Practiceة اجليرا   اتعروة علرمل مرهدد  ا الدريرد  الزراعير -12

 .من م ةة يريس اا دةية ل هددا  اجلود  Global G.A.Bوال  ىع ف اجللواة جد  
 TUVمرن مر ةة  )ة د  إدار  اجلرود (  ISO 9001:2008 اتعوة علمل مهدد  اايزو -13

 .اايزول هددا  ا دلة  اا دةية
مرن  )ة رد  إدار  السرامة الغالائيرة(   ISO 22000:2005 اتعروة علرمل مرهدد  اايرزو -14

 .اايزول هددا  ا دلة  اا دةية TUVم ةة 
  )ف ة أفضل مزرعة مندجة وأةررب مزرعرة مذ لرة وفيردً 2014جدئز  الداليز ت أعالدة الغالاا لعد   -15

امرررتاطد  اجلررود  العد يررة ت العرردم العرر ف( مررن بيرريف ا رررب  العررد ت لرراة مررذمت  أعالرردة الغررالاا 
  .2014الالب عيا باولة اإلمدرا  الع بية ا دحا  عد  

 
 : فيما يلي صور لشعارات تلك اجلوائز  الشها ات
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ةوسوع  جيني  للمعلوةات العاة   الرقا  

  (2005الدقياسي  )
هيئ  االعتما  ال ر بي  للتنمي  املستداة  

  (2007) )اإليكوسريت(بفرنسا
 بندر للنخيل جائزة الةري فيصل ب  

(2008،  2012)  

   
 جائزة خليف  الد لي  لنخيل التمر 

(2010)  
 ةيدالي  يو  الغذاء العاملي 

(2011)  
الوطين السعو ي للمنتجات الشعار 

  (2012العضوي  )

  
 
  

 شها ة اجللواب  جاا 
(2013)  

  (2014)نظا  إ ارة السمة  الغذائي  شها ة اليز 
  (2014) ز   نظا  إ ارة اجلو ةشها ة الي

  2014جائزة التميز يف أعما  الغذاء لعا  

 

 اإل ارة الزراعي عليها  تاجلوائز  الشها ات اليت حصل شعارات( توضح 32صورة )
 ةرتب  حسب التسلسل الزةين

 



 - 172 -صفحة   الزراعة العضوية للنخيل

 

 قائم  بعنا ي  ال راق العلمي  الصا رة ع  اإل ارة الزراعي   جه  نشرها-10
إدار  اأوقرردف منررال وقرريف مبكرر  أن اإلدار  العلاليررة   رردريعهد والارايررد  ال ررالولية  ليررا اح رريف    

ت الدوصرل إىل  مهالرةوالدخطيط العلالت الاقيق واأحبد  ا دواصلة ىرذدب إىل جندحرد  قيديرية وةدردئف 
و حلوة عاللية  د يعددف منسوبيهد من م دةل فنية ىدعلرق النخيرل والدالرور والرتبرة، وأن الدراوين  ر

يررجل الدرردري  فكدةرريف ىوجيهررد  اإلدار  دائالرردً لكوادر ررد الفنيررة اترر ص علررمل ىرراوين عيررم البيرردان  مث 
جرراولدهد وتليلهررد ومندق رردهد واةديرردا مررد ميكررن أن يعررلق للن رر  ةورقررة علاليررة والررش مررن أجررل لصرريل 

ا ، وقرا مردرةيف ااجيدبيد  ال  ىوصليف إليهد لاة ىنفيال الربامف الزراعية وىات السلبيد  إن وجر
اإلدار  هبررراله اأوراا العلاليرررة ت ا رررذمت ا  الاوليرررة الررر  عيرررا  بررربعا الررراوة الع بيرررة وا دعليرررة  جررردة 
النخيل والدالور والوقدية وا كدفحة لآلفد  الزراعية وجمالوا اأوراا العلالية واحملدضر ا  وا عليرد  الر  

( ورقررة علاليررة بعضررهد 22ع رر  عدمرردً  ررت ) بعةار  لرراة عال  ررد الررالب ا يدعرراى يررة رر   ايررم اإلد
ورقدر  منهرد و  ،أج ييف الدعدون مم قسم النبد  ووقديده بكليرة الزراعرة والطر  البيطر ب جبدمعرة اليعريم

( الددف ا  درةد  العلاليرة لرإلدار  الزراعيرة ت 32قيا الدحكيم والن  ، ويوضق اجلاوة رقم ) علاليد 
 والعد ية. واإلقليالية ةا ذمت ا  والناوا  العلالية احمللي
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العلمي  الصا رة ع  اإل ارة الزراعيا  ةناذ إنشاائها )ةنتصاف  ال راق( يوضح عنا ي  32جد   رقم )
 (  اجلهات اليت نشرت اا حملياً  عاملياً ةرتب  حسب اتريخ نشرهاها1434عا  ها حىت 1417

 ةواعيد انعدقا ه جهات انعدقا ه ياملؤمتر/الند ة/اللدقاء العلم عنوان البح /احملاضرة  

1  
 راس  أسباا ارتفاع نسب  ةوت 
فسائل خنيل البلح  كيفي  التغلب 

 عليها

املؤمتر الد يل ال   لنخيل 
 البلح

مجهوري  -جاةع  أسيوط 
 ةصر العربي 

 ها1419شعبان 
  1999نوفمرب 

 

 لفرز  تنظيف التمور 2000ةاكين    2
 رش  عمل حو  املشاكل 

نتاجي  اليت اهلندسي   اإل
 تواجه قطاع تصنيع التمور

جاةع  امللك سعو  
اململك  العربي   -ابلرايض

 السعو ي 

 ها1421ذ  الدقعدة 
  2001فرباير 

3  
الفاقد ة  مثار بعض أصناف التمور 

نتيج  اإلصاب   99-98خم  ةومسي
 ببعض اآلفات

املؤمتر الد يل الاا  لنخيل 
 البلح

  ل   -جاةع  اإلةارات
 ت العربي  املتحدةاإلةارا

 ها1422حمر  
  2001ةار  

املكافح  الكيميائي  للدقوارض يف   4
 بساتني النخيل

الند ة ال ىل للجمعي  
 السعو ي  للعلو  الزراعي 

جاةع  امللك سعو  
اململك  العربي   -ابلرايض

 السعو ي 

 ها1422ذ  الدقعدة 
  2002فرباير 

5  
حماضرة بعنوان )إ ارة ةكافح  آفات 

ل  التمور مبشاريع اإل ارة النخي
 الزراعي (

املؤمتر الد يل الاا  ملعهد 
 حبوث  قاي  النبااتت

-ةركز البحوث الزراعي 
 مجهوري  ةصر العربي 

 ها1424شعبان 
  2003سبتمرب 

6  

ةعلدق  بعنوان )ةدى استجاب  خنيل 
التمر السكري للتسميد ابلبواتسيو  
 املاغنيسيو   املضاف رشاً  أرضاً ة  

 حتسني جو ة الامار( أجل

اللدقاء العلمي الد يل ال   
 لنخيل التمر

جاةع  امللك سعو  فرع 
اململك  العربي  -الدقصيم

 السعو ي 

 ها1424شعبان 
  2003سبتمرب 

7  

ةدقارن  بني الصفات الطبيعي  
 املكوانت الكيميائي  لصنف نبت  
سيف املكار ابلطريدق  التدقليدي  

زراع   )الفسائل(  آخر املكار بتدقني 
 النسج 

اللدقاء العلمي الد يل ال   
 لنخيل التمر

جاةع  امللك سعو  فرع 
اململك  العربي  -الدقصيم

 السعو ي 

 ها1424شعبان 
  2003سبتمرب 

حماضرة بعنوان )تدقومي الرباةج الزراعي    8
 خلدة  شجرة النخيل على ةدار العا (

املؤمتر الد يل املصري 
 الر ةا  ملكافح  اآلفات

 -ع  الزقازيقجاة
 مجهوري  ةصر العربي 

 ها1424شوا  
  2003سبتمرب 

9  

 
تصنيف  تدقدير املنتجات الاانوي  

 لنخل  التمر  ةدى أيمهيتها
 

ند ة تسويق التمور 
 االستفا ة ة  خملفات 
 النخل  ابلوط  العريب

مجعي  ةنتجي  ةصنعي التمور 
اململك   -ابملدين  املنورة

 العربي  السعو ي 

 ها1425 ربيع اث 
  2004يونيو 

حماضرة بعنوان )النخيل .. الواقع   10
  التطلعات(

الند ة الااني  للجمعي  
 السعو ي  للعلو  الزراعي 

جاةع  امللك سعو  
اململك  العربي   -ابلرايض

 ها1426حمر  
  2005فرباير 
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 السعو ي 

11  
حماضرة بعنوان )ةشاكل زراع  النخيل 

  إنتاج التمور( ابململك  العربي 
 السعو ي 

املؤمتر الد يل الاال  ملعهد 
 حبوث  قاي  النبااتت

-ةركز البحوث الزراعي 
 مجهوري  ةصر العربي 

 ها1426شوا  
  2005نوفمرب 

أتثري املصائد الضوئي  على حفارات   12
 عذ ق النخيل

املؤمتر الد يل الاال  لنخيل 
 البلح

  ل   -جاةع  اإلةارات
 اإلةارات العربي  املتحدة

 ها1427حمر  
  2006فرباير 

13  
تصنيف  تدقدير املنتجات الاانوي  
 لنخيل التمر  ةدى أيمهيتها)ةطور(.

اللدقاء الزراعي ال   لتبا   
 اخلربات

اململك   - زارة الزراع 
 العربي  السعو ي 

 ها1428صفر 
  2007ةار  

14  
أتثري نظا  الري  ةعدالت التسميد 
البواتسي  طرق إضافته على متور 

 السكري
  ة النخيل الرابع ند

جاةع  امللك فيصل 
اململك  العربي   -ابإلحساء

 السعو ي 

 ها1428ربيع اث 
  2007ةايو 

15  
حماضرة بعنوان"جترب  إحدى الشركات 
 الزراعي  السعو ي  يف زراع  النخيل".

 رش  عمل بعنوان"زراع  
 النخيل  إ ارة آفاته".

كلي  علو  الغذي   الزراع  
  .جاةع  امللك سعو  –

 ها1432ربيع ال   
  2011ةار 

16  
حماضرة بعنوان )جترب  اإل ارة الزراعي  
أب قاف الراجحي يف إنتاج متور 

 عضوي (

املؤمتر العريب الاال  
 للمكافح  احليوي 

ةعهد املكافح  احليوي  
مجهوري  - جاةع  الدقاهرة 

 ةصر العربي 

 ها1432ذ  الدقعدة 
  2011أكتوبر 

حسني جو ة اآلاثر االقتصا ي  لت  17
 التمور كدقيم  ةضاف 

ةدين  ارفور  مبنطدق  الراشدي   امللتدقى الد يل للتمر
 ابململك  املغربي 

 ها1432ذ  احلج  
  2011نوفمرب 

محاي  النخيل  التمور ة  اآلفات   18
  الطيور

ةدين  ارفور  مبنطدق  الراشدي   امللتدقى الد يل للتمر
 ابململك  املغربي 

 ها1432ذ  احلج  
  2011 نوفمرب

19  
حماضرة بعنوان ]آفات النخيل حتت 
نظا  الزراع  العضوي  )اإل ارة 

  املكافح ([

املؤمتر العريب لنخيل التمر 
2011 

ةدين  امللك عبدالعزيز للعلو  
اململك  العربي   - التدقني 

 السعو ي 

 ها1433حمر  
  2011  يسمرب

20  
تصنيف فحو  خنيل التمر ة  حي  

 خصوبتها
ي الرابع لتبا   اللدقاء الزراع

 اخلربات
اململك   - زارة الزراع  

 العربي  السعو ي 
 ها1434ربيع اث  
  2013ةار  

  راسات حو  فحو  خنيل التمر  21
امللتدقى العلمي للمصا ر 
 مجهوري  تون  الوراثي  لنخيل التمر 

 ها1434 اآلخرةمجا ى 
  2013ابريل 

املمارسات الزراعي  اجليدة لشجار   22
 النخيل

د رة التدريبي  )املمارسات ال
 الزراعي  اجليدة(

اململك   -جاةع  الدقصيم
 العربي  السعو ي 

 اه1434 اآلخرةمجا ى 
  2013ةايو 

23  
اآلاثر االقتصا ي  لعمليات حتسني 
جو ة التمور للحصو  على قيم  

 ةضاف 
 ند ة النخيل  التمور اخلاةس 

جاةع  امللك فيصل 
اململك  العربي   -ابإلحساء

 و ي السع

 ها1434ذ  احلج  
  2013نوفمرب 

 
 قائم  أببرز املدقاالت اليت مت نشرها  جه  النشر-11
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ةدقالااا  ةااا  قبااال اإل ارة الزراعيااا  إب ارة ال قااااف تنا لااات  (46)عااادا   نشااار عاااد  إب ت املساااايمه متااا
سااارتاتيجي   الرؤيااا  حاااو  فاااتح آفااااق تساااويدقي  ةعلوةاااات عااا  النخيااال  التماااور ةااا  حيااا  اليمهيااا   اال

جممت  9ديدة ة   اقع اخلربة العملي   النظرة املستدقبلي  جتاه هذا الدقطاع، نشرت هذه املدقاالت يف ج
 -(التايل:33حملي   خليجي  خم  الست سنوات املاضي  كما هو ةوضح ابجلد   رقم )

 العد   اتريخ النشر اجملل   ةكان إصدارها عنوان املدقا   

1  
 ال تليب  صا رات اململك  ة  التمور ةنخفض 

 الطموحات.
املنطدق  –حساء اإل

 الشرقي 
-يونيو–ةايو -77

2007  

 أضواء على سوس  النخيل احلمراء.  2
املنطدق  –حساء اإل

 الشرقي 
-يونيو–ةايو -77

2007  

يناير  -ها 1429حمر   الدقصيم –النخل   اجلائزة  ةكان  النخل .  3
2008  

يناير  -ها 1429حمر   الدقصيم –النخل   ست نصائح حنو بساتني خنيل ةتميزة.  4
2008  

 -ها 1429شعبان  الدقصيم –متور الدقصيم  ةهرجاانت التمور..تظاهرة تسويدقي  عاملي .  5
  2008أغسط  

 -ها 1429شعبان  الدقصيم –متور الدقصيم  الدقيم  الغذائي   اليمهي  العمجي  للتمور  6
  2008أغسط  

7  
خط  طموح  لتصدير التمور  استهداف 

 الحتا  ال ريب.أسواق ا
 -ها 1429شعبان  الدقصيم –متور الدقصيم 

  2008أغسط  

8  
الرباةج الزراعي  مبشاريع أ قاف الراجحي 

 الزراعي .
  -الشجرة املبارك 

 اإلةارات–أبو ظيب 
 3اجمللد ال   العد 

  2009سبتمرب 

9  

سرتاتيجي   طني  االدقطاع الزراعي حيتاج إىل 
اجلمعيات  إعا ة النظر يف   ر –للتسويق 

 الزراعي  ضر ري.
 

يوليو  -ها 1430رجب  الدقصيم –زراع  الدقصيم 
2009  

10  
أهم اآلفات احلشري  اليت تصيب احملاصيل 
الزراعي  مبنطدق  الدقصيم  االجتاهات احلديا  

يوليو  -ها 1430رجب  الدقصيم –زراع  الدقصيم 
2009  
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 ملكافحتها.

11  
نسعى إىل إكما  حتويل ةشر ع خنيل الباط  

 ىل الزراع  العضوي .إ
يوليو  -ها 1430رجب  الدقصيم –زراع  الدقصيم 

2009  

12  
ةزااي االستامار يف زراع  النخيل  إنتاج التمور 

 ابململك .
 -ها 1430شعبان  الدقصيم –متور الدقصيم 

  2009أغسط  

 -ها 1430شعبان  الدقصيم –متور الدقصيم  العناي  ببساتني النخيل  محاي  التمور.  13
  2009أغسط  

14  
استخمص  استخدا  الدب  بني الة  

  اليو .
 -ها 1430شعبان  الدقصيم –متور الدقصيم 

  2009أغسط  

ذ  احلج   –شوا   3العد  الرايض-النخيل  التمور أكرب ةزرع  خنيل ابلعامل. –ألف خنل  200  15
 ها1430

16  
تصنيف  تدقدير املنتجات الاانوي  لنخل  التمر 

  ةدى أيمهيتها.
أبو  -ملبارك الشجرة ا
 اإلةارات–ظيب 

 1اجمللد الاا  العد 
  2010ةار  

17  
عرض كتاا )زراع   إ ارة ةشاريع النخيل( 

   الصا ر ع  إ ارة أ قاف الراجحي.2008
 

 الرايض-العلو   التدقني 
 95العد 

يونيو  -ها 1431رجب 
2010  

 52العد  الرايض-السنبل  إرشا ات تطبيدقي  للنهوض ببساتني النخيل.  18
  2010يونيو 

 -ها 1431رةضان  الدقصيم –متور الدقصيم  برانةج حتويل السر احملتاج  إىل ةنتج .  19
  2010أغسط  

20  
اآلاثر االقتصا ي  لعمليات حتسني جو ة 
 التمور للحصو  على قيم  ةضاف .

 -ها 1431رةضان  الدقصيم –متور الدقصيم 
  2010أغسط  

 -ها 1431رةضان  الدقصيم –متور الدقصيم  ؟.الر اكيب ثر ة ضائع  .. كيف نستامرها  21
  2010أغسط  

22  
اآلاثر  000للحصو  على قيم  ةضاف 

 االقتصا ي  لعمليات حتسني جو ة التمور.
أبو  -الشجرة املبارك 

 اإلةارات–ظيب 
 3اجمللد الاا  العد  

  2010سبتمرب 

23  
ةشر ع خنيل الباط  ..قفز ة  احمللي  إىل 

  ، عد  النخيل، العاملي  ة  حي  املساح
 53العد  الرايض-السنبل 

  2010نوفمرب 
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 جو ة التمور.

  قاي  التمور ة  آف  الطيور.  24
أبو  -الشجرة املبارك 

 اإلةارات–ظيب 
 2اجمللد الاال  العد 

  2011يونيو 

25  
للعا  العاشر على التوايل خلو متور ةشر عات 
أ قاف صاحل الراجحي الزراعي  ة  ةتبدقيات 

 املبيدات.
  2011يوليو  55العد   الرايض-السنبل 

26  
أبرز إسهاةات إ ارة ال قاف للنهوض بدقطاع 

 النخيل  التمور.
 الدقصيم –متور الدقصيم 
 

 -ها 1432رةضان 
  2011أغسط  

27  
 اجملل  الد يل للنخيل  التمور

أحد ةدقوةات جناح زراع  النخيل  إنتاج التمور 
 ابململك  العربي  السعو ي .

 الدقصيم –متور الدقصيم 
 

 -ها 1432رةضان 
  2011أغسط  

28  
املمارسات اخلاطئ  يف تنفيذ برانةج تغذي   ري 

 النخيل  كيفي  تصحيحها
 

 الدقصيم –متور الدقصيم 
 

 -ها 1432رةضان 
  2011أغسط  

29  
أيمهي  المسدة العضوي  يف تسميد ةزارع خنيل 

 التمر
أبو  -الشجرة املبارك 

 اإلةارات–ظيب 
 -ها 1433حمر  4
  2011يسمرب  

 ها1433مجا ى الخرى  الدقصيم –النخل   حوار حو  يمهو   شجون النخيل  التمر  30
  2012ةايو 

 ها1433مجا ى الخرى  الدقصيم –النخل   ةصنع متور الدقصيم أةل يرا   أهل املنطدق   31
  2012ةايو 

 ها1433مجا ى الخرى  الدقصيم –النخل   أ جه الشبه بني النخيل  اإلنسان  32
  2012 ةايو

33  
املكوانت الغذائي  حلبوا لدقاح النخيل  أيمهيته 

 االقتصا ي 
أبو  -الشجرة املبارك 

 اإلةارات–ظيب 
 اه1434حمر  

  2012 يسمرب 

34  
املكوانت الغذائي  لنوى التمر  أيمهيته 

 االقتصا ي 
أبو  -الشجرة املبارك 

 اإلةارات–ظيب 
 اه1434مجا ى ال ىل 

  2013ةار  
 قيد النشرأبو ظيب  -الشجرة املبارك ائل اهلوائي  ( ةنتج اثنوي لنخيل الر اكيب )الفس  35
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 اإلةارات– التمر... كيف نستامرها؟

36  
الفسائل الرضي  ةنتج اثنوي لنخيل التمر... كيف 

 نعتين اا؟
أبو ظيب  -الشجرة املبارك 

 قيد النشر اإلةارات–

 تصنيف  تدقدير نواتج تدقليم خنيل التمر  37
أبو ظيب  - الشجرة املبارك

 قيد النشر اإلةارات–

خصائص نواتج تدقليم خنيل التمر  جماالت   38
 استخداةها

أبو ظيب  -الشجرة املبارك 
 اإلةارات–

 قيد النشر

إ ارة أ قاف صاحل الراجحي..ةشاركات فاعل  يف   39
 ةؤمترات حملي   عاملي  خلدة  أحباث النخيل  التمور

 ها1433شوا   الدقصيم -متور الدقصيم
  2012 أغسط 

إ ارة العمليات الزراعي  لشجار النخيل ..االنتدقا    40
 ها1433شوا   الدقصيم -متور الدقصيم ة  العشوائي  إىل العمل االحرتايف

  2012أغسط  

41  
اآلفات  الةراض اليت تصيب طلع النخيل  طرق 

 الدقصيم -متور الدقصيم ةكافحتها
 ها1433شوا  

  2012أغسط  

42  
اع  النخيل  إنتاج التمور ةدقوةات االستامار يف زر 

 الرايض-النخيل  التمور حملياً  عاملياً 
 ها1434ذ  احلج  
  2013نوفمرب 

خماطر الصدقيع على النبااتت عموةاً  على النخيل   43
 على  جه اخلصوص  طرق الوقاي 

 ها1434ذ  احلج   الرايض-النخيل  التمور
  2013نوفمرب 

ؤمترات إسهاةات إ ارة ال قاف العلمي  يف امل  44
  املهرجاانت الد لي  خلدة  أحباث النخيل  التمور

 ها1434شعبان  الدقصيم -جمل  النخل 
  2013يوليو 

 الدقصيم -جمل  النخل  حوار حو  ةستدقبل تصدير التمور السعو ي   45
 ها1434شعبان 
  2013يوليو 

 الدقصيم -جمل  النخل  االستامار يف املنتجات الاانوي  لنخيل التمر  46
 ها1434شعبان 
  2013يوليو 

 ةصر–عيون الزراع   تصنيف املنتجات الاانوي  لنخيل التمر  47
 ها1434ة دقعدذ  ال

  2013 أكتوبر
 
 

 قائم  أبنواع املعدات اليت مت تصميمها  تصنيعها ابلورش  املركزي   اهلدف ةنها-21
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نيم ةررررل مررررد مررررن مرررريةه بدعرررراليم وىعرررر مررررن قبررررل اإلدار  العدمررررة ل وقرررردف مت ىوجيرررره اإلدار  الزراعيررررة    
النهو  صامة قطدا النخيل من ا يكنة والش للالسردعا  ت حرل أيمرة العالدلرة ولسر عة ىنفيرال الرربامف 
الزراعيرررة والكيفيرررة ا طلوبرررة وت الوقررريف ا نديررر  والفعرررل مت ىعرررنيم بعرررا ا عررراا  الورمرررة ا  ةزيرررة 

بعرا ىلرش ا عراا  و  .ولفر ي وىن ير  الدالرورالددبعة لإلدار  الزراعيرة  امرة بر امف الدليريق ا يكردةيكت 
دسجيلهد ت إدار  ب اا  االرتاا  اينة ا لش عباالعزيز للعلو  والدينية للحعروة علرمل بر اا  الديامي لمت 

 -: ( التايل34 ة  تلك املعدات  اآلالت كما هو ةوضح ابجلد   رقم )الرتاا اد 
 هاتصميم اهلدف ة  العد  نوع املاكين  أ  اآلل   
 لفرز  تنظيف التمور 1 2000ةاكين    1
 لفرز  تدريج التمور 13 سيور   2
 لنزع النوى 5 ةاكين  يد ي   3
 لنزع النوى 1 ةاكين  هوائي   4
 للتلدقيح امليكانيكي 5 كمرب سر  5
 لتنظيف التمور 4 هزازات  6
 لفر   طح  نواتج التدقليم 3 ةكائ  فر  خملفات  7

 1 تطوير ةكائ   8
حبوا اللدقاح املؤةن  ة   ةاكين  استخمص

 شرك  طيب  بد ل  اإلةارات

9  
لغسيل الفمتر 2010آل  

الدسكي  حتت نظا  شبك  الري 
 احلديا .

1 
غسيل) الفمتر الدسكي (، أحد ةكوانت 

 شبك  الري ابلتندقيط.

10  
ةاكين  تدقليب السما  العضوي 

 الصناعي)كمبوست(.
1 

تدقليب  مسا  الكمبوست الصناعي املكون ة  
 فات النخيل.خمل

يف ةتحااف اإل ارة الزراعياا  ملاا  يريااد أن يطلااع عليهااا ةاا  املهتمااني   هااذه املعاادات ة تاحاامناااذج   
 .العربي  السعو ي  ابلنخيل  التمور ة   اخل ةنطدق  الدقصيم  خارجها  كذلك ة  خارج اململك 

 يف املهرجاانت ذات العمق  اإل ارة الزراعي  ةشارك -31
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عت أمهيرة الدالرور لدصرة العضروية والن يفرة والسرعت حمليردً وعد يردً لرزايد  ىعراي  من أجل ة ر  الرو      
ا هدالرة النخيرل والدالرور وا عردر  الدالور ى درك اإلدار  الزراعية إبدار  اأوقدف ت مع رم ا ه جردان  

للررتا   دالل ا اللكة الع بية السرعودية ممرل مه جردن اجلنددريرة وا عدر  يواا ةدةيف ىلش ا ه جدان 
، ومه جرررردان  الدالررررور  ع رررم منرررردطق ا اللكررررة، يرررواا ةدةرررريف ىلررررش ا  ررردرةد  مررررن قبررررل إدار  والميدفرررة

 -:ومن ىلش ا  درةد  مديلت ، أو ا  درةة عن ط يق ويار  الزراعةاأوقدف مبدم  
  ر.1433 ر حىت عد  1421متور ب يا  منال لييسه عد    مه جدان -1
 اينرررة  يف أقيالررر  رررر الررر1433-1432-1431  عررروا لر  )قرررو ( للدالرررور ا عبررري  دمعررر -2

 الدالور  اينة ب يا .
ا عرر   الزراعررت العرندعت السررعودب عررد  ا يدمررة ضررالن فعدليرد  ر  الزراعررة العضروية دمعر -3

  ر.1431-1432-1433
  ر.1433 -1431 تاإلمدرا  الع بية ا دحا  عدماولة ا ع   الاوف للنخيل والدالور ب -4
معررة اليعرريم ا اللكررة الع بيررة السررعودية للدع يرر  الدالررور ت بعررا ا  رردرةة عررن ط يررق جد -5

  .2008اجلزائ  عد   و ى ةيدو  الاوة ممل روييد
السررعودية ت مه جرردن مندجررد  الزراعرررة  ا اللكررة الع بيررة ويار  الزراعررةا  رردرةة عررن ط يررق  -6

مرردرةيف  حيرر   2010  ررر ا وافررق1430عررد   العضرروية الررالب أُقرريم   اينررة بيوفرردذ اانررا
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 التمر خنيلاإلصدارات ع   أهم

 ةرجع 082 يشمل عد  

 

 
 إصدارات إ ارة أ قاف صاحل الراجحي يف جما  النخيل  التموربعض غمف ( 33صورة )

 
 ( يوضح أهم اإلصدارات ع  خنيل التمر35جد   رقم )
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 الناشر سنة النشر فاسم املؤلِّ عنوان املؤلَّف م

1.  

استخدام خملفات ونوى التمور 

 يف تغذية الدجاج الالحم

 )نشرة إرشادية(

هرمس , إمساعيل حافظ , 

 إبراهيم احلميدان
 هـ1421

كلية الزراعة والطب 

 البيطري جامعة القصيم

2.  
استخراج الكحول من التمور 

 واستعماالته
 م1965 زبوني , جون

نشرة مصلحة التمور 

 العراقية

 هـ1416 باشا , حسان مشسي األسودان التمر واملاء  .3
–دار املنارة للنشر والتوزيع 

 السعودية

4.  
أشجار النخيل باململكة 

 العربية السعودية

خليفة , طاهر وحممد زيين 

 جوانة
 م1982

وزارة الزراعة واملياه 

 الرياض

 بلدية أبو ظيب م2005 غالب , السيد حسام علي أشجار خنيل التمر  .5

6.  
جار خنيل التمر يف تنسيق أش

 املساحات اخلضراء ) نشرة (

احلميد , عبد الرمحن إبراهيم 

 , علم الدين نوح
 هـ1427

كلية الزراعة والطب 

 جامعة القصيم–البيطري

7.  
األشجار والشجريات ودورهم 

 يف التوازن البيئي
 الرياض –دار املريخ للنشر  م1993 القيعي , طارق

8.  
طب ( إصابة مثرة النخيل )الر

 بعنكبوت الغبار
 م2000 كعكه , وليد عبد الغين

 –كلية العلوم الزراعية 

 جامعة اإلمارات

9.  

أصناف خنيل التمر 

ومواصفاتها يف دولة اإلمارات 

 العربية

شبانة , حسن عب الرمحن , 

 راشد حممد
 اإلمارات العربية املتحدة م2004

10.  
 اإلعجاز العلمي للنخيل والتمور

 ) نشرة (

عبد الرمحن إبراهيم احلميد , 

 , أنصاري مفتاح
 هـ1427

كلية الزراعة والطب 

 جامعة القصيم–البيطري

كلية الزراعة والطب  هـ1427احلاج , الطيب علي , حممد  آفات التمور املخزونة  .11
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 جامعة القصيم–البيطري الدغريي , رمضان هالل ) نشرة إرشادية(

 ,سلطنة عمان39نشرة رقم  م1983 اكوزارة الزراعة واألمس آفات التمور املخزونة  .12

13.  
 آفات التمور املخزونة

 )نشرة إرشادية(

الدغريي , حممد عبد العزيز , 

 الطيب احلاج
 هـ1421

كلية الزراعة والطب 

 جامعة القصيم–البيطري

 إدارة اإلرشاد والوقاية  اجلمعيةالتعاونيةالزراعيةبالبطني آفات النخيل  .14

 مطبعة اإلدارة احمللية بغداد م1963 سني , عليعبد احل آفات النخيل والتمور  .15

16.  

آفات النخيل والتمور يف العامل 

االنتشار والتوزيع  –العربي 

 الضرر –اجلغرايف 

عبد اجمليد , حممد إبراهيم 

وزيدان هندي عبد احلميد 

 ومجيل برهان السعدني

 م1996
مجهورية مصر  –القاهرة 

 العربية

17.  
 آفات خنلة التمر

 ة () نشرة إرشادي

احلاج , الطيب علي , حممد 

 الدغريي , رمضان هالل
 هـ1427

كلية الزراعة والطب 

 جامعة القصيم–البيطري

18.  
اقتصاديات التمور يف اململكة 

 العربية السعودية
 إدارة البحوث هـ1412 الغرفة التجارية الصناعية

19.  
اقتصاديات إنتاج التمور يف 

 اململكة
 وزارة الزراعة السعودية هـ1420 وزارة الزراعة ) السعودية (

20.  
اقتصاديات تصنيع التمور 

 باململكة
 جامعة امللك سعود هـ1419 عثمان , حممد فتح الرمحن

21.  
األكاروسات املتطفلة على 

 ) نشرة ( النخيل

الرحياني , سليمان حممد , 

 أمحد الفولي
 هـ1427

كلية الزراعة والطب 

 جامعة القصيم–البيطري

 م1995 , خليل وجيهاملعري  إكثار النخيل  .22
مؤسسة التنضيد التصويري 

 دمشق

 جامعة الدول العربية دمشق م2001 شبكة حبوث وتطوير النخيل إكثار خنيل التمر  .23

كلية الزراعة والطب  هـ1421اخلرييب , علي حممد كامل , اإلكثار والرعاية الفنية لنخيل   .24
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 جامعة القصيم–طريالبي عبد الرمحن بن صاحل الواصل التمر )نشرة إرشادية (

25.  
أمراض النخيل والتمور يف 

 الشرق األدنى ومشال أفريقيا
 مطبعة الوطن ببريوت م1991 اجلربي , حممد عبد القادر

26.  

أمراض النخيل, املشاكل , 

تشخيص األمراض , الوقاية 

 والعالج

عبد القادر , هشام هاشم 

 وصالح الدين احلسيين حممد
 هـ1418

 دار املريخ للنشر

 ة العربية السعوديةاململك

 م2001 جنيب , حممد أنيس أمحد أمراض وآفات خنيل التمر  .27
هيئة الري والصرف باإلحساء  

 وزارة الزراعة السعودية

 روما م1982 منظمة األغذية والزراعة إنتاج التمور ووقايتها  .28

29.  
إنتاج وصناعة التمور يف 

 اململكة

الدار السعودية للخدمات 

 االستشارية
 هـ1418

لس الغرف التجارية جم

 والصناعية السعودية

30.  

األهداف واإلجنازات وثائق 

وأعمال ندوة النخيل اإلرشادية 

 األوىل يف بيشة

 هـ1413 الغامدي , عبد اهلل صاحل
الغرفة التجارية الصناعية 

 السعودية–أبها  –

 عنيزة -مركز األحباث  ه1422 الدغريي  , صاحل بن علي أهم آفات النخيل  .31

32.  
فات طلع النخيل أهم آ

 ومكافحتها )نشرة إرشادية (

احلاج , الطيب على , سليمان 

 الرحياني
 هـ1420

كلية الزراعة والطب 

 جامعة القصيم–البيطري

33.  

أهم أمراض النخيل الفطرية 

وطرق مكافحتها يف منطقة 

 القصيم ) نشرة إرشادية (

عبد اهلل , حممد ياسر , 

سليمان الرحياني , أمحد 

 الرقيبة

 هـ1423
كلية الزراعة والطب 

 جامعة القصيم–البيطري

34.  
 أهمية النخيل يف الوطن العربي

 

 شبكة حبوث وتطوير النخيل

 

 م2002

 

 جامعة الدول العربية

 

والطب  كلية الزراعة هـ1423الرحياني , سليمان حممد , برنامج املكافحة املتكاملة   .35
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 جامعة القصيم–البيطري حممد الدغريي , خالد عثمان آلفات النخيل ) نشرة إرشادية (

 أبو ظيب م1999 العتيبة , مانع سعيد بوح النخيل  .36

 م1965 الراوي , عفتان حتسني زراعة وإنتاج النخيل  .37
خالصة ألحباث مؤمتر 

 بغداد –التمور العاملي 

 م1956 الرواوي , علي حتسني زراعة وإنتاج النخيل  .38
نشرة مصلحة التمور 

 العراقية

 م2005 صبحي سليمان بلحتربية خنيل ال  .39
دار الكتب العلمية للنشر 

 مصر –والتوزيع 

 هـ1423 اجلرب , علي بن حممد تسميد النخيل  .40
املركز الوطين ألحباث 

 النخيل والتمور باإلحساء

41.  
 تسميد النخيل وأهميته

 )نشرة إرشادية(

الفخراني , يوسف حممد 

 يوسف
 هـ1421

كلية الزراعة والطب 

 يمجامعة القص–البيطري

42.  

التسويق الداخلي للتمور 

ومنتجاتها يف اململكة العربية 

 السعودية

مكي , حممد سعيد والتسيان 

, صاحل حممد والعريفي , 

عيسى عبد اللطيف والعامر , 

 راضي حسن

 م1991

وزارة الزراعة واملياه , 

املركز اإلقليمي لألحباث 

 الزراعية باإلحساء

43.  

 

تشخيص ظاهرة الذبول السريع 

 ل التمريف خني

 الزلفي ( –)اجملمعة 

 

 

 اجلربي , حممد عبد القادر

 

 م1997

 

منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة ووزارة 

 الرياض –الزراعة واملياه 

44.  
تشخيص ظاهرة الذبول السريع 

 يف خنيل التمر )بيشه(
 م1997 اجلربي , حممد عبد القادر

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 –الزراعة واملياه املتحدة ووزارة 

 الرياض

منظمة األغذية والزراعة  م1997 اجلربي , حممد عبد القادرتشخيص ظاهرة الذبول   .45
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املفاجىء لنخيل التمر )مزرعة 

 الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان (

لألمم املتحدة ووزارة 

 الرياض –الزراعة واملياه 

 مصر م1935 حممد بهجت , وليم توماس تصنيع النخيل  .46

 بغداد مطبعة األديب البغدادية م1971 باصات , فاروق فرج يع منتجات النخيلتصن  .47

48.  
تطبيقات هندسية يف تصنيع 

 التمور

حوباني , علي بن إبراهيم , 

 عبد الرمحن اجلنوبي
 جامعة امللك سعود هـ1424

49.  
تطوير صناعة التمور 

 ومشتقاتها , الرياض

الدار السعودية للخدمات 

 االستشارية
 هـ1419

دارة العامة للهندسة اإل

 الرياض –الصناعية 

50.  

التقارير الفنية للزيارات 

امليدانية اخلاصة بدراسة 

األمراض النباتية على خنيل 

 التمر السعودية

 الزيات , حممد حممود

يف الفرتة 

هـ 1413من 

وحتى 

 هـ1421

منظمة األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة ,

 –وزارة الزراعة واملياه 

 الرياض

51.  

ارير فنية عن اختبار بعض تق

املبيدات يف مكافحة سوسة 

 النخيل احلمراء

الفريق العلمي مبشروع 

مكافحة سوسة النخيل 

 احلمراء

 هـ1411

 هـ1412

وزارة الزراعة واملياه , 

اململكة العربية  –الرياض 

 السعودية

52.  
التقرير السنوي للمركز 

 الوطين ألحباث الزراعة واملياه
 عودية (وزارة الزراعة ) الس

 هـ1407

 هـ1416

 –وزارة الزراعة واملياه 

وكالة األحباث والتنمية 

 الزراعية

53.  

التقرير الفين النهائي للمشروع 

البحثي اخلاص مبرض الوجام 

على النخيل يف حمافظة 

 اإلحساء

الزيات , حممد حممود وخالد 

 بن سعد آل عبد السالم
 هـ1421

وزارة الزراعة واملياه 

مع  الرياض ,بالتعاون

جامعة امللك فيصل 

 باإلحساء

املركز اإلقليمي لبحوث  م1973 اجلربي  , حممد عبد القادرتقرير عن أمراض النخيل يف   .54
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النخيل والتمور يف الشرق  الكويت والسودان

 األدنى ومشال أفريقيا

55.  
التقويم الزراعي الشامل خلدمة 

 أشجار النخيل

 سعود الفدا

 رمزي أبوعيانة
 م2010

اف صاحل إدارة أوق

الراجحي اململكة العربية 

 السعودية

56.  
التقويم السنوي لزراعة وخدمة 

 أشجار النخيل
 بلدية أبو ظيب م2004 غالب , السيد حسام علي

 الدور التدريبية / مراكش م1986 بوشانني التكاثر السريع لنخيل التمر  .57

58.  

تكنولوجيا الزراعة النسيجية 

وأهميتها يف إأكثار خنيل 

 التمر

بي , اجبمان , حممد العر

 أجنادن , حممد البوجر فاوي
 م2001

شبكة حبوث وتطوير 

 سوريا )نشرة( –النخيل 

59.  
تكنولوجيا إنتاج الدبس وإنتاج 

 التمور
 عمان –دار زهران  م2000 العكيدي , حسن خالد

60.  
تكنيك زراعة األنسجة النباتية 

 يف مصر
 م2002 علي , عبد احلليم سيف الدين

 –راعية مركز البحوث الز

 مصر

 وزارة الزراعة السعودية هـ1409 الطاهر , عبد العزيز أمحد تلقيح النخيل  .61

 م1988 باشا , حممد علي التلقيح يف أشجار خنيل البلح  .62
وزارة الزراعة )السعودية( 

 116,117نشرة رقم 

63.  
التلقيح وخف الثمار والعناية 

 بعذوق خنيل التمر
 م2000 شبكة حبوث وتطوير النخيل

 -عة الدول العربية جام

 دمشق

 هـ1419 العبودي , شريفة حممد ناصر التمر غذاء ودواء  .64
دار اخلرجيي للنشر 

 والتوزيع

دار احلضارة للنشر  هـ1425 بادويالن , أمحد سامل التمر غذاء وشفاء  .65
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 السعودية -والتوزيع

 هـ1418 الشوميان , سامل بن شوميان التمر غذاء وصحة  .66
دار اخلرجيي للنشر 

 والتوزيع

 التمور الكاملة املعبأة  .67

هيئة املواصفات واملقاييس لدول 

جملس التعاون لدول اخلليج 

 العربي

 م1997

هيئة املواصفات واملقاييس 

لدول جملس التعاون لدول 

 اخلليج العربية

 جدة هـ1419 احلصري , أديب عمر متور طابة  .68

 م1965 ماناملال , عبد اللطيف عث التمور يف االقتصاد العراقي  .69
نشرة مصلحة التمور 

 العراقية

 م1965 اهلاللي , عبد احلميد التمور يف االقتصاد العراقي  .70
نشرة مصلحة التمور 

 العراقية

 بغداد –مطبعة املعارف  م1956 اخلليلي , جعفر التمور قدميًا وحديثًا  .71

72.  

التمور مصدر هام ملضادات 

األكسدة والفيتامينات ) 

 نشرة(

 هـ1427 د بن ناصرالرضيمان , خال
كلية الزراعة والطب 

 جامعة القصيم–البيطري

73.  
التنمية الزراعية يف دول جملس 

 التعاون اخلليج العربية

جملس التعاون لدول اخلليج 

 األمانة العامة –العربية 
 م1998

 

جملس التعاون لدول اخلليج 

 الرياض –العربية 

74.  

 جودة مياه الري للنخيل

 )نشرة إرشادية(

 

ني , يوسف حممد الفخرا

 يوسف

 الرضيمان, خالد

 

 هـ1421

 

كلية الزراعة والطب 

 جامعة القصيم–البيطري

 

كلية الزراعة والطب  هـ1418سليمان , صالح أمحد , احلشرات القشرية والبق   .75
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 جامعة القصيم–البيطري الطيب احلاج الدقيقي وطرق مكافحتها

76.  

حشرات النخيل والتمور 

نى املفصيلة يف الشرق األد

 ومشال أفريقيا

احليدري , حيدر صاحل وعماد 

 ذياب احلفيظ
 م1986

منظمة األغذية والزراعة 

 الدولية

77.  
حشرات النخيل والتمور يف 

 الشرق األدنى ومشال أفريقيا
 م1980 احليدري , حيدر صاحل

منظمة األغذية والزراعة 

 الدولية بغداد

 205رقم ة الزراعة نشرةوزار م2002 لقمة , حسن عصام الدين حفارات النخيل  .78

79.  
 حفارات سيقان النخيل

 ) نشرة إرشادية (

احلاج , الطيب علي , سليمان 

 الرحياني
 هـ1420

كلية الزراعة والطب 

 جامعة القصيم–البيطري

80.  
حلقة عمل حول زراعة النخيل 

 وإنتاج التمور يف موريتانيا
 م2002 شبكة حبوث وتطوير النخيل

جامعة الدول العربية آكار 

 أرار –

  وزارة الزراعة ) السعودية( حلم الغبار على خنيل التمر  .81
هيئة الري والصرف 

 باإلحساء

 م1996 الزيات , حممد حممود حلم الغبار على خنيل التمور  .82
وزارة الزراعة السعودية 

 199نشرة رقم 

 نشرة إرشادية  وزارة الزراعة ) السعودية ( حلم الغبار على خنيل التمور  .83

84.  

يص ظاهرة الذبول حول تشخ

 السريع يف خنيل التمر

 )منطقة املدينة املنورة (

 م1997 اجلربي , حممد عبد القادر

منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة ووزارة 

 الرياض –الزراعة واملياه 

85.  
 اخلدمات الزراعية للنخيل

 (198)نشرة رقم 

 إبراهيم العبد اهلادي

 وعبد العزيز الطاهر
 م1984

الوطين ألحباث ز املرك

 النخيل باإلحساء

 

رسالة ماجستري كلية  م1997 الظافر , حممد هذالاخلصائص احلياتية والوصفية   .86
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لسوسة النخيل احلمراء يف 

 اململكة العربية السعودية

الزراعة جامعة امللك سعود 

 الرياض

 خنفساء نواة البلح  .87
الصفطي , رفعت املرسي , 

 رمضان مصري هالل
 م1998

ة البحث العلمي أكادميي

 مصر –والتكنولوجيا 

 خنفساء نواة البلح  .88
 رفعت املرسي  الصفطي

 رمضان مصري هالل
 هـ1420

 –اجمللس األعلى للجامعات 

 القاهرة

89.  
دراسات ميدانية عن أصناف 

 التمور
 وزارة الزراعة م1975 حسني , فتحي وعبد اهلل الزيد

90.  

دراسة تسويق التمور وتصنيعها 

النخيل  واستغالل خملفات

 والتمور السعودية

 جامعة الدول العربية م2002 شبكة حبوث وتطوير النخيل

91.  

دراسة عن تطوير زراعة 

وتصنيع وتسويق التمور 

 باململكة

 م1984 أمحد , فتحي حسني وآخرون
املنظمة العربية للتنمية 

 الزراعية ) اخلرطوم (

92.  
الدليل اإلرشادي لزراعة النخيل 

 وإنتاج التمور

, حممد عاشور  الكثريي

 وآخرون
 جامعة حضر موت اليمن م2004

93.  
دليل االستثمار الزراعي يف 

 اململكة العربية السعودية
 هـ1404 وزارة الزراعة ) السعودية (

وكالة الوزارة لشؤون 

 األحباث والتنمية الزراعية

94.  
دليل الوصف النباتي وعمليات 

 اخلدمة اخلاصة بنخلة التمر
 م2001 يلشبكة حبوث وتطوير النخ

 –جامعة الدول العربية 

 دمشق

 هـ1411 الطاهر , خالد فتحي دورة البلح الصغرى والكربى  .95
 وزارة الزراعة 

 السعودية

 جامعة امللك فيصل هـ1420 شبكة حبوث وتطوير النخيلالدورة التدريبية حول   .96
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املكافحة املتكاملة آلفات 

 وأمراض النخيل

97.  
الدورة التدريبية حول تقانات 

 بعد جين التمور ما
 م2000 شبكة حبوث وتطوير النخيل

اإلمارات  –رأس اخليمة 

 العربية املتحدة

98.  
الدورة التدريبية يف أمراض 

 ووقاية النخيل
 تونس م1982 اجلربي , حممد عبد القادر

 السعودية –وزارة الزراعة  هـ1423 الدريهم , يوسف بن ناصر ديدان البلح  .99

 شعبة التوعية واإلعالم  عة )السعودية (وزارة الزرا ديدان البلح  .100

 تونس م1950 املؤمتر العاملي للتمور )تونس( الديوان التونسي لتوحيد اإلنتاج  .101

 بغداد م1946 الشرقي , علي رسالة عن التمر  .102

 جدة / الدار السعودية م1985 السعيد , عبد اهلل عبد الرازق الرطب , والنخلة  .103

104.  
لة الري والتسميد والعناية بنخ

 التمر
 م2001 شبكة حبوث وتطوير النخيل

 –جامعة الدول العربية 

 دمشق

 ري وتسميد النخيل  .105
احلبيب , عبد الرمحن بن 

 سليمان
 السعودية –وزارة الزراعة  هـ1423

  وزارة الزراعة ) السعودية( ري وتسميد النخيل  .106
شعبة التوعية واإلعالم 

 الزراعي

 ري وتسميد النخيل ) نشرة (  .107
إبراهيم,ضياء  د,عبدالرمحناحلمي

 الريس,حممدقاسم
 هـ1427

كلية الزراعة والطب 

 جامعة القصيم–البيطري

 الزراعة العضوية للنخيل  .108

 رمزي أبوعيانة

 سعود الفدا

 خالد الرضيمان

2013 

 إدارة أوقاف صاحل الراجحي

 اململكة العربية السعودية

 )جاري الطبع(

مطبعة جامعة عني مشس  م1979أمحد , فتحي حسني , حممد زراعة النخيل وإنتاج التمور يف   .109
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سعيد , القحطاني , يوسف  ني العربي واإلسالميالعامل

 أمني والي

 مصر -القاهرة 

110.  
زراعة فسائل النخيل يف 

 السعودية
 هـ1423 الرصيص , علي بن صاحل

وزارة الزراعة نشرة رقم 

229 

 زراعة وإدارة مشاريع النخيل  .111
 رمزي أبوعيانة

 لثنيانسلطان ا
 م2008

 إدارة أوقاف صاحل

اململكة العربية   الراجحي

 السعودية

 م2003 مركز البحوث الزراعية زراعة وإنتاج خنيل البلح  .112
وزارة الزراعة واستصالح 

 مصر –األراضي 

113.  
زيادة تكوين اجلذور على 

 فسائل ورواكيب خنيل البلح
 ودجامعة امللك سع هـ1417 املانع , فهد عبد العزيز وآخرون

 سوسة النخيل احلمراء  .114
إدارة البحوث الزراعية واملائية 

 وآخرون
 م1998

وزارة الشؤون البلدية 

 قطر –والزراعة 

 السعودية –وزارة الزراعة  هـ1422 السويسي , علي فهد سوسة النخيل احلمراء  .115

 سوسة النخيل احلمراء  .116
اللجنة املوحدة ملكافحة سوسة 

 النخيل احلمراء
 هـ1423

لزراعة السعودية وزارة ا

 131/132/133نشرات رقم

 وزارة الزراعة )السعودية( هـ1420 لقمة , حسن عصام الدين سوسة النخيل احلمراء  .117

 باإلحساء هيئة الري والصرف  وزارة الزراعة ) السعودية ( سوسة النخيل احلمراء  .118

119.  

نشرة سوسة النخيل احلمراء 

 التوعية واإلعالم الزراعي 

 (119,118)رقم 

السويسي , علي وحسني عصام 

 الدين لقمة
 هـ1412

إدارة اإلرشاد واخلدمات 

 الزراعية وزارة الزراعة

 واملياه اململكة العربية

 السعودية

 –مطبعة شفيق  –اإلحساء  م1969الثقافة , عبد اهلل بن علي , سوسة النخيل احلمراء النخيل   .120
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 بغداد الدباغ , عبد الوهاب والتمور يف العراق

121.  

سة النخيل احلمراء سو

واالقرتاب من اإلدارة املتكاملة 

 ملكافحتها

لقمة , حسن عصام الدين , 

 صاحل القعيط
 وزارة الزراعة )السعودية( هـ1423

 بغداد م1946 القيسي , قاسم شرح الصدور يف النخل والتمور  .122

 صناعة جتفيف البلح  .123
املعرض الزراعي الصناعي العام 

 السادس عشر بالقاهرة
 قسم البساتني م1949

  هـ1418 ليزا الكعكي , نبيلة محود الطبخ من التمور  .124

 مصر –دار الطالئع  م1992 عبد السالم , نبيل علي العالج بالتمر والرطب  .125

126.  
العمليات الفنية اليت جتري على 

 112 نشرة رأس خنلة التمر 

العبيد , راشد سلطان , حممد 

 حرحش
 جامعة امللك سعود هـ1425

 وزارة الزراعة السعودية هـ1410 يوسف , أبو جودة الغبار على النخيل عنكبوت  .127

 وزارة الزراعة السعودية هـ1417 السامراني , فليح حسن فسائل النخيل وزراعتها  .128

  وزارة الزراعة ) السعودية ( فسائل النخيل وزراعتها  .129
شعبة التوعية واإلعالم 

 الزراعي

130.  
فسلجة وتشريح ومورفولوجي 

 مرخنلة الت

النعيمي , جبار حسن , األمري 

 عباس جعفر
 م1980

 -مطبعة جامعة البصرة 

 العراق

131.  
 فوائد النخيل والتمور

 ) نشرة (

احلميد , عبد الرمحن إبراهيم 

 , أنصاري مفتاح
 هـ1427

كلية الزراعة والطب 

 جامعة القصيم–البيطري

 هـ1421 الرضيمان , خالد بن ناصر القيمة الغذائية للتمور  .132
رة النشر العلمي واملطابع إدا

 جامعة امللك سعود –

 مجعية التمور العراقية2نشرة رقم  1985 بغداد –مجعية التمور العراقية  القيمة الغذائية للتمور العراقية  .133

إدارة النشر العلمي واملطابع  م2003 الرضيمان , خالد بن ناصرالقيمة الغذائية والعالجية   .134
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 جامعة امللك سعود – للتمور

135.  
الكتاب اإلحصائي الزراعي 

 السنوي
 هـ1420 وزارة الزراعة )السعودية (

 –وزارة الزراعة واملياه 

اململكة العربية  –الرياض 

 السعودية

136.  
الكتاب اإلحصائي الزراعي 

 21السنوي العدد 

إدارة الدراسات االقتصاديات 

وزارة الزراعة  –واإلحصاءات 

 واملياه

 هـ1419
 –ه وزارة الزراعة وامليا

 السعودية

 العراق م1970 عالية الشادي كتاب التمور العراقية  .137

 كتاب النخل  .138
بن سيدة , علي بن إمساعيل 

 م(1065)املتويف عام 
 طبع يف بوالق م1901

 كتاب النخلة يف غرس النخلة  .139
اجلزائري , حممد بن يوسف بن 

 عيسى اطفيشي
 مطبعة أسعد بغداد م1962

 دار اللواء للنشر والتوزيع هـ1405 بو حامتالسجستاني , أ كتاب النخيل  .140

141.  
 كتاب النخيل والكرم

 

األصمعي ,أبي سعيد عبد امللك بن 

 م(831قريب )املتوفى عام

 

 م1914

 

املطبعة الكاثوليكية لآلباء 

 اليسوعيني يف بريوت

 

142.  
الكتيب اإلرشادي للنخيل 

 والتمور

 العبيد , عبد اهلل

 وآخرون
 م1997

كلية  مركز اإلرشاد الزراعي

 الزراعة جامعة امللك سعود

143.  

 خملفات النخيل واستخدامها

 يف تغذية احليوان 

 ) نشرة إرشادية (

 

أمحد , بركات حممد , 

 سليمان الدبيب

 

 هـ1421

 م2000

 

كلية الزراعة والطب 

 جامعة القصيم–البيطري

 

مجعية  – 3نشرة رقم  1986 بغداد –مجعية التمور العراقية املراقبة الصحية على صناعة   .144
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 التمور العراقية وكبس التمور يف العراق

145.  

املرشد احللقي ألمراض وآفات 

خنيل التمر وطرق مكافحتها 

 يف السعودية

 م1991 جنيب , حممد أنيس امحد
 –هيئة الري باإلحساء 

 وزارة الزراعة واملياه

 م2001 شبكة حبوث وتطوير النخيل مرض البيوض على خنيل التمر  .146
 –لعربية جامعة الدول ا

 دمشق

 هـ1421 الزيات , حممد حممود وآخرون مرض الوجام على خنيل التمر  .147
 وزارة الزراعة السعودية

 208نشرة رقم 

148.  
مركز البحوث الزراعية 

 واملواد املائية

الدورة التدريبية مليكنة عمليات 

 خدمة النخيل
 العراق م1983

149.  

مزايا وفرص االستثمار يف 

ب جمال تنمية النخيل بأسلو

 زراعة األنسجة

 هـ1418 اخلالدي , عادل

جملس الغرف التجارية 

والصناعية  باململكة 

 العربية السعودية

  وزارة الزراعة )السعودية( مصنع تعبئة التمور باإلحساء  .150
هيئة الري والصرف 

 باإلحساء

151.  
مفتاح للتعرف املبدئي ألمراض 

 وآفات النخيل ) نشرة(

املليجي , حممد عبد الستار , 

 مضان مصري هاللر
 هـ1427

كلية الزراعة والطب 

 جامعة القصيم–البيطري

 مقالة يف النخل  .152
البغدادي , موفق الدين عبد 

 م(1231اللطيف )املتوفى عام 
 ألفها يف مصر م1202

153.  
مقدمة يف وضع مواصفات 

 التمور
 م1965 فرج , فاروق

نشرة مصلحة التمور 

 العراقية

 سلطنة عمان11نشرة إرشادية رقم  م1981 الزراعة واألمساكوزارة  مكافحة آفات الفاكهة ,  .154

شعبة التوعية واإلعالم  هـ1410 مكي , حممد سعيدمكافحة حشرات التمور   .155
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 الزراعي املخزنية

 ملخص أحباث  .156
املؤمتر العاملي للتمور األول الذي 

 ليبيا –عقد يف طرابلس 
 م1959

منظمة األمم املتحدة 

 روما –لألغذية والزراعة 

157.  
ملخصات حبوث النخيل 

 والتمور

املشروع اإلقليمي لبحوث النخيل 

والتمور يف الشرق األدنى ومشال 

 أفريقيا

 م1974

 م1979

منظمة األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة

158.  
 من أحكام زكاة التمور

 )نشرة إرشادية(
 م2003 الربيش , عبد العزيز بن حممد

كلية الزراعة والطب 

 مجامعة القصي–البيطري

159.  
مناطق انتشار أصناف النخيل 

 باململكة
 منظمة األغذية والزراعة م1985 خليفة , طاهر وآخرون

160.  

املنتجات الثانوية لنخيل 

التمر...طبيعتها وأهميتها 

 االقتصادية

 سعود الفدا

 رمزي أبوعيانة
 م2014

 إدارة أوقاف صاحل

الراجحي اململكة العربية 

 السعودية

 )حتت الطبع(

 مصر -جامعة أسيوط م1999 املؤمتر الدولي عن خنيل البلح مؤمتر دولي  .161

 القاهرة -دار الطالئع  م2000 عبد الفتاح , شحاته أمحد موسوعة النخيل والتمور  .162

 هـ1425 وزارة الزراعة )السعودية( مؤشرات عن صناعة التمور  .163
إدارة املواصفات االقتصادية 

 واإلحصاء

164.  
نتائج دراسات خمترب التمور يف 

 دبغدا
 م1965 عبد احلسني , علي

نشرة مصلحة التمور 

 العراقية

165.  
 النخل يف تاريخ العراق

 

 العزاوي , عباس

 

 م1962

 

 مطبعة أسعد 

 بغداد 

 بغداد -رسالة  م1946 حداد , عزراالنخل والتمر يف الكتاب   .166
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 املقدس والتلمود

 النخلة  .167
اجلمعية املصرية للتنمية الذاتية 

 للمجتمعات احمللية
 القاهرة م2004

 هـ1414 صوان , حممود جودة خنلة التمر  .168
دار املشاعل للطباعة 

 والنشر

 سلطنة عمان م1998 مي , حممود عبد النيب وآخرون خنلة التمر  .169

170.  
املعامالت  –خنلة التمر 

 الزراعية ومكافحة اآلفات

هالل , رمضان مصري , 

 أسامة العباسي
 مصر –دار املعارف  م2005

171.  
اعتها وإنتاجها زر –خنلة التمر 

 يف الوطن العربي

إبراهيم , حممد عاطف, 

 حممد نظيف حجاج خليف
 م1993

 –منشأة املعارف 

 مصر –اإلسكندرية 

172.  
ماضيها  –خنلة التمر 

 وحاضرها
 بغداد –مطبعة العاني  م1972 البكر , عبد اجلبار

 م2004 احلفيظ , عماد حممد ذياب خنلة التمر يف الرتاث العربي  .173
ولية لالستثمارات الدار الد

 الثقافية

174.  
أدبيًا وعلميًا  –النخلة العربية 

 واقتصاديًا
 هـ1413 السويداء , عبد الرمحن بن زيد

مطابع مؤسسة اجلزيرة 

للصحافة والطباعة والنشر  

 الرياض

 وزارة الزراعة السعودية هـ1410 إدارة املراعي والغابات النخلة زينة وعطاء  .175

176.  
 النخلة سيدة الشجر

 
 م1964 أعيان , عبد القادر باش

 –مطبعة دار البصري 

 بغداد

 الكويت م1997 النصف , يوسف بن حممد خنلتك  .177

 مكتبة األجنلو املصرية  م1973 واكد , عبد اللطيف النخيل  .178

مدينة امللك عبد العزيز  هـ1423 جملة العلوم والتقنية أعداد( 3النخيل )   .179
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 للعلوم والتقنية

 فاقالنخيل : تقنيات وآ  .180

بريندي , عبد الرمحن وصالح 

الدين الكردي وعوض حممد 

 أمحد عثمان

 م2000

املركز العربي لدراسات 

املناطق اجلافة واألراضي 

 سوريا –القاحلة , دمشق 

181.  
خنيل البلح ) نشرة خاصة 

 بأسبوع الشجرة(
 هـ1410 قسم البساتني والغابات

كلية الزراعة والطب 

 البيطري بالقصيم

 جامعة اإلمارات العربية م1993 اجلبوري , محيد جاسم حممد خنيل التمر  .182

 م2001 بدوي , فائق وآخرون خنيل التمر  .183
ة واستصالح وزارة الزراع

 مصر )نشرة( –األراضي 

184.  
 خنيل التمر يف اإلنرتنت

 )نشرة فنية (

الرضيمان , خالد وأمحد أبو 

 اليزيد
 هـ1424

كلية الزراعة والطب 

 البيطري بالقصيم

 التمر يف اململكةخنيل   .185
اخلطيب , عبد اللطيف بن 

 علي, حسن دينار
 جامعة امللك فيصل هـ1420

186.  
خنيل التمر يف اململكة العربية 

 السعودية الزراعة واإلنتاج والتصنيع

اخلطيب , عبد اللطيف بن علي 

 حسن مزمل علي دينار
 جامعة امللك فيصل هـ1422

 21طنة عمان نشرة رقم سل  وزارة الزراعة واألمساك خنيل التمور  .187

 1980 غالب , السيد حسام علي النخيل العملي  .188
وزارة التعليم العالي 

 العراق -والبحث العلمي  

 السعودية هـ1421 األنصاري , جاسم بن حممد خنيل املنطقة الشرقية  .189

 املدينة املنورة م1992 املسلم , حليت بن عبد اهلل النخيل بني العلم والتجربة  .190

191.  
عصمة املقيم وزاد  النخيل

 املسافر
 الرياض –الناشر العربي  م1993 أمحد , حمي الدين يوسف

إدارة الزراعة )البحرين(  م1987 أمحد, رياض النخيل يف البحرين  .192
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 (2نشرة إرشادية رقم )

193.  
النخيل يف اجلاهلية وصدر 

 اإلسالم
 القاهرة –دار األنصار   أبو فرج اهلل , يوسف جربيل

 كويتالنخيل يف ال  .194
عثمان , عوض حممد , عباس 

 عبد الرضا
 وزارة الزراعة م1989

195.  
النخيل يف عهد النيب صلى اهلل 

 عليه وسلم
 املدينة املنورة  احلصري , أديب عمر

 النخيل يف مصر  .196
براون , تومس وليم وبهجت 

 حممد
 م1938

قسم  24الرسالة رقم 

وزارة الزراعة  –البساتني 

 القاهرة –املصرية 

 مطابع احمليسن حبائل م1990 العفنان , سعد خلف يف منطقة حائل النخيل  .197

198.  
النخيل وأثرها يف اهلجرة 

 الريفية
 م1965 اهلاللي , عبد الرزاق

نشرة مصلحة التمور 

 العراقية

199.  
النخيل والتمور باململكة 

 العربية السعودية
 وزارة الزراعة هـ1403 طاهر ,خليفة وآخرون

200.  
النخيل والتمور يف األدب 

 العربي )نشرة(
 مصلحة التمور العراقية م1965 اخلليلي , جعفر

 بغداد –مطبعة األمة  م1956 الدباغ , عبد الوهاب النخيل والتمور يف العراق  .201

 م1985 بداحلسني , علي ع النخيل والتمور وآفاتها  .202
جامعة  –كلية الزراعة 

 العراق –البصرة 

203.  
النخيل وتصنيع التمور 

 السعودية
 وزارة الزراعة واملياه م1971 نمرعي , حس

كلية العلوم الزراعية  م1983إصدارات ندوة النخيل األوىل  ندوة  .204
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 م1986 والثانية والثالثة

 م1993

واألغذية جامعة امللك 

 فيصل السعودية

205.  

ندوة فرص وجماالت االستثمار 

يف النخيل والصناعات القائمة 

 عليها

 هـ1418 شركة املنتجات الزراعية

غرف التجارية جملس ال

اللجنة الوطنية  –الصناعية

 الرياض-الزراعية

206.  
النيماتودا املتطفلة على النخيل 

 يف منطقة القصيم ) نشرة (
 هـ1427 الرحياني , سليمان حممد

كلية الزراعة والطب 

 جامعة القصيم–البيطري

207.  

ورشة العمل األوىل حول 

مكافحة سوسة النخيل 

 احلمراء

 هـ1421 ورمركز أحباث النخيل والتم
 –جامعة امللك فيصل 

 اإلحساء

208.  
أصناف من التمور  110وصف 

 العراقية
 م1971 اجلبوري , نوفل حممد وآخرون

وزارة الزراعة واإلصالح 

 (68الزراعي  العراق نشرة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العربي  قائم  املراجع
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 الي ان الك مي -1
 . 1957  الع بية النبوب. اليد   ، دار إحيدا الكد ابن الييم اجلويية، الط  -2
 ، ا كدفحة ا دكدملة لآلفد  الزراعية 2002اب ا يم ال هوان،  -3
  ، اآلفد  ات  ية ت مع  والرباد الع بيرة وطر ا السريط   1993أ ا لطفت عبا السا  ،  -4

 عليهد ، اجلزا المدين ، ا كدبة اأةددميية ، مع .
اعررة العضرروية ، ةليررة الزراعررة ،جدمعررة ، الزر  2008 ررا حمالررا العرر ف، أ- ررا حمالررود اجليررزاوبأ -5

 ع  مشس.
ات ررر ية ،  لآلفرررد  ( ا كدفحرررة اتيويرررة 2000 رررا حسررر  اانيررراب، جرررت حسررر  فيرررد  )أ -6

 (.586ة    فنية رقم ) اأراضتالزراعة وايدعال  ويار 
،    40 رررر ، ة ررر ا  فنيرررة 1421الطيررر  علرررت اتررردا ، يرررليالدن ال حيررردين ، حمالرررا الرررا ريب ،  -7

 اعة والط  البيط ب ، جدمعة ا لش يعود ، ف ا اليعيم ، السعودية.ةلية الزر 
  ، 2006، حمالررررا بررررن عبررررا العزيررررز الررررا ريب ، رمضرررردن معرررر ب  رررراة ، ---------- -8

 ح  ا  الدالور ا خزوةة ، ةلية الزراعة والط  البيط ب ، جدمعة اليعيم.
 ، آفرررررررررررررد  النخيرررررررررررررل 2006، ----------،  ----------،  ---------- -9

   ية وط ا مكدفحدهد ، ةلية الزراعة والط  البيط ب ، جدمعة اليعيم.ات
 ( لةري ةالية حبو  الليدل علمل ةسبة العيرا واحملعروة وجرود  1996الباال إب ا يم عباهللا ) -10

 -جدمعررة ا لررش يررعود-ةليررة الزراعررة-المالرردر ت بعررا أصررندف خيررل الرربلق. ريرردلة مدجسرردري
  السعودية. ا اللكة الع بية

 ،أعررااد النخيررل العضرروية وترريف الدحرروة ت ا اللكررة الع بيررة السررعودية 2012الغدمرراب،  ميررنأ -11
  ر1433، جملة متور اليعيم مواة 2011لعد  

 ( الدليرررريق إبةددجيررررة 1988امرررره،حمالا علت،وةعرررر ،طه عباهللا،ومررررد   حمالررررا عبرررراال حيم ) -12
ماينرة -إدار  الن ر  العلالرتالسرعودية،  أمجدر خيل البلق ت ا نطيرة الويرطمل ا اللكرة الع بيرة

 السعودية. ا اللكة الع بية -ال اي  -ا لش عباالعزيز للعلو  والدينية
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حسردن مشسرت امرد، اأيررودان. الدالر  وا ردا. بر  اليرر آن والسرنة والطر  اتراي . دار ا نرردر   -13
 . 1992والدوييم للن  

لدعرررنيم ، دار ي ررر ان   ، خلرررة الدالررر  علرررم وىينيرررة الزراعرررة وا2000حسرررن لدلرررا العكيررراب ،  -14
 .للن   والدوييم ، عالدن ، اأردن

 -اجلرررزا اأوة -،ادار  اافرررد  ميامرررة ت ا كدفحرررة ا دكدملرررة2007حسررر  عبررراا نعم ب عرررت، -15
 مرتجم ، للي  مدرب فلنيف، فدن دان بوذ جدمعة ةدليفورةيد

إلمدرا  الع بيرة   ، خيل الدال  ، ةلية العلو  الزراعية ، جدمعة ا1993 يا جديم اجلبورب ،  -16
 ا دحا  .

  ( النخيررل والدالرررور ا اللكررة الع بيرررة1983لليفررة،طد   وجواةة،حمالررا ييررري والسرردم،حمالا) -17
 السعودية. ا اللكة الع بية-السعودية. ويار  الزراعة وا يده

الزراعيرة، إدار   . الييالرة الغالائيرة والعاجيرة للدالرور. اجمللرة 2004. ال ضريالدن لدلرا برن انصر  -18
، العراد 35السرعودية. اجمللرا  قد  العدمة واإلعا   الزراعرت.ويار  الزراعرة. ا اللكرة الع بيرةالعا

 . ر1425ال ابم، مواة 
  ، السرالدد العضروب العرندعت 1998لدلا بن انص  ال ضيالدن ،  جو حمالرا عبرا ا دجرا ،  -19

عرررة ، ةليررة الزراعرررة والطررر  البيطررر ب ، جدم 20( ة ررر   فنيرررة رقرررم  compostيرريف و )الكومب
 ا لش يعود ، ف ا اليعيم ، السعودية.

، خيررل الدالرر  ت ااةرتةرريف،    2006، أ ررا أبررو اليزيررا ال يرروة ، لدلررا بررن انصرر  ال ضرريالدن  -20
 ةلية الزراعة والط  البيط ب ، جدمعة اليعيم ، السعودية.

، الدالور معار  د   ضددا  اأةسا  والفيددمينرد  ،    2006، لدلا بن انص  ال ضيالدن  -21
 ة الزراعة والط  البيط ب ، جدمعة اليعيم ، السعودية.ةلي

، الزراعررررة العضرررروية ت الرررروطن الع ف..الواقررررم والطالوحررررد ، اجمللررررة لدلررررا بررررن انصرررر  ال ضرررريالدن -22
  2012( اب يل 3الزراعية العاد)

عن الزراعرة العضروية ت العردم ، جملرة ويار   وأرقد ،حيدئق   2010، لدلا بن انص  ال ضيالدن -23
  اللكة الع بية السعوديةالزراعة،ا
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 ، الدالررر  واتليررر   رررالاا صرررحت مدكدمرررل ، مرررن يلسرررلة 2013لدلرررا برررن انصررر  ال ضررريالدن،  -24
 ا سداامة الدناليةإصاارا  

، ميامة ت الزراعة العضوية، يلسلة  ر1425،حمالا يةت ال ندوب ،لدلا بن انص  ال ضيالدن -25
-السررنة ا دمسررة –المرردمن  صررااراإل -العلاليررة للجالعيررة السررعودية للعلررو  الزراعيررة اإلصرراارا 

 جدمعة ا لش يعود
لدلررررا مكرررروك ، وليررررا أبررررو   يبررررة ، بسررررد  بيدعررررة ،  ررررري ال رررر ي  ، عبررررا الرررر  ن العررررغري ، ،  -26

  ، البحررو  ت علررو  وقديررة النبررد  ت الرراوة الع بيررة واقعهررد وآفدقهررد ا سررديبلية ، جملررة 1991
 ، يوراي. 9وقدية النبد  الع بية ، جملا

، الفطررررر اي  ا ال ضرررررة للح ررررر ا ، الررررراار الع بيرررررة للن ررررر   2009يرررررت العرررررفطت، رفعررررريف ا    -27
 والدوييم، مع 

  ، ميدرةرة بر  ا واصرفد   2003رمزب عبا ال حيم أبرو عيدةره ، يرلطدن برن صردحل المنيردن ،  -28
الطبيعية  وا كوان  الكياليدئية لمالدر صن  ةبدة يي  ا كم  الط ييرة الديليايرة وآلر  ا كمر  

راعرررة اأةسررجة ، الليررردا العلالررت الررراوف لنخيرررل الدالرر  ةليرررة الزراعررة والطررر  البيطررر ب ، بدينيررة ي 
 جدمعة ا لش يعود ، ف ا اليعيم ، السعودية.

  ، ا كدفحررة الكياليدئيررة  2002،  رمررزب عبررا الرر حيم أبررو عيدةرره ، يررلطدن بررن صرردحل المنيرردن -29
ة للعرو  الزراعيرة ، ةليرة الزراعرة ، لليوار  ت بسدى  النخيل ، الناو  اأوىل للجالعية السعودي

 جدمعة ا لش يعود ، السعودية.
يراعررة وإدار  م رردريم ،   2008رمررزب عبررا الرر حيم أبررو عيدةرره ، يررلطدن بررن صرردحل المنيرردن ،   -30

 .أوقدف صدحل ال اجحت ، ا اللكة الع بية السعودية إدار النخيل ، 
حررة اتيويررة ، إدار  أوقرردف صرردحل   ، أيديرريد  ا كدف1998،  رمررزب عبررا الرر حيم أبررو عيدةرره -31

 اليعيم. –اإلدار  الزراعية  –ال اجحت 
ا لديرمل الراوف للدالر -،  دية النخيل والدالور من اآلفرد  والطيروررمزب عبا ال حيم أبو عيدةه  -32

  .2011 ر ةوفالرب 1432او اتجة -ماينة ارفورد  نطية ال اماية ا اللكة ا غ بية 
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  ، خلرررة الدالررر  ا عررردما  الزراعيرررة 2004ةالررردة العبديرررت ، رمضررردن معررر ب  ررراة ، أيررردمة   -33
 ومكدفحة اآلفد  ، يلسلة ا عدرف الزراعية ، دار ا عدرفة ، اليد   .

 . 1998يعود  جدمعة ا لش -ةلية العلو   -يدم ال وميدن، الدال   الاا وصحة -34
جت برررة اإلدار  حمدضررر   بعنررروان ) -يرررعود برررن عبررراالك مي الفررراا ، رمرررزب عبرررا الررر حيم أبرررو عيدةررره -35

ا رررذمت  العررر ف المدلررر  للالكدفحرررة اتيويرررة-الزراعيرررة أوقررردف ال اجحرررت ت إةدررردا مترررور عضررروية( 
 رر 1432او اليعرا  -عهوريرة معر  الع بيرة-معها ا كدفحرة اتيويرة وجدمعرة اليرد     

  2011أةدوب  -
الزراعرت ال ردمل    ، الديرومي2010، يعود بن عباالك مي الفراا ، رمرزب عبرا الر حيم أبرو عيدةره -36

  امة أمجدر النخيل، إدار  أوقدف صدحل ال اجحت ، ا اللكة الع بية السعودية
حمدض   بعنروان آآفرد  النخيرل تريف ة رد  رمزب عباال حيم ابوعيدةة ،يعود بن عباالك مي الفاا -37

ماينرررررررررررررررررة ا لرررررررررررررررررش - 2011ا ذمت  الع ف لنخيل الدال  -الزراعة العضوية )اإلدار  وا كدفحة([
  .2011 ديسالرب ر 1433حم   -ا اللكة الع بية السعودية -االعزيز للعلو  والدينيةعب

حمدضر   بعنوانلجت برة إحراى ال ر ةد  الزراعيرة السرعودية ت يراعرة -يعود برن عبراالك مي الفراا -38
 –ةليرررة علرررو  اأ اليرررة والزراعرررة   -ورمرررة عالرررل بعنوانليراعرررة النخيرررل وإدار  آفدىرررهل -النخيرررلل

  .2011 ر مدرس1432ربيم اأوة  -ودجدمعة ا لش يع
ا لديررمل  -،اآلراثر ااقدعررددية لدحسرر  جررود  الدالررور ةييالررة مضرردفةيررعود بررن عبرراالك مي الفرراا  -39

 رررر ةررروفالرب 1432او اتجرررة -ماينرررة ارفرررورد  نطيرررة ال امررراية ا اللكرررة ا غ بيرررة-الررراوف للدالررر 
2011.  

مرررو  الفسررردئل وةيفيرررة الدغلررر    ، أيررربد  ارىفررردا ةسررربة 1999المنيررردن ، برررن صررردحل يرررلطدن  -40
 عليهد ، ا ذمت  الاوف اأوة عن خيل البلق ، جدمعة أييو  ، مع .

ىيرررردري  عررررن ،   2002- 1998عيدةرررره ، أبو  عبرررراال حيم المنيرررردن ، رمررررزب بررررن صرررردحل يررررلطدن -41
الع بيرة السرعودية ولدرجهرد )اإلمردرا   ض مدا ومزارا خيل دالرل ا اللكرةخيل   وا يايرا   
 .ا دحا  ، مع ( الع بية
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  ، اأةدرويرد  ا دطفلرة علرمل خيرل 2006يليالدن بن حمالا ال حيدين ، أ ا حسن فروف ،  -42
 الدال  ت اليعيم ، ةلية الزراعة والط  البيط ب ، جدمعة اليعيم.

  ، خيرررل الدالررر  ت معررر  ، ةليرررة 2000صرررال السرررالدحت ، جمررراب  نررريم ، السررريا عطيررره ،  -43
 ئية ، جدمعة قند  السويس ، مع .الزراعة قسم العندعد  الغالا

 ، حعدد وىااوة الدالور بعا اتعدد 2009عواد حس ،  –عددة عبااليددر  -44
  ، خلرة المالر  يراعدهرد ورعديدهرد وإةددجهرد ت 1998عدط  إب ا يم ، حمالرا ة ير  للير  ،  -45

 الوطن الع ف ، من ي  دار ا عدرف ، اأيكنارية ، مع .
 نخيل والدالور وآفد د، جدمعة البع   ، الع اا.  ، ال1985علمل عبا اتس  ،  -46
  ، مفعليد  اأرجل اا  اأمهية الطبية والبيط يرة ت السرعودية ، ةليرة 1994علت باوب ،  -47

 الزراعة ، جدمعة ا لش يعود ، السعودية.
  ، خلررة الدالرر  مدضرريهد وحدضرر  د واجلايررا ت يراعدهررد وصررندعدهد 1972عبررا اجلبرردر البكرر  ،  -48

 ، ويار  الزراعة الع اقية ، الع اا.وجتدر د 
  ، 2006عبررا اللطيرر  بررن علررت ا طيرر  ، أ ررا بررن حمالررا اجلرررب ، علررت بررن حمالررا اجلرررب ،  -49

 خيل الدال  ت ا اللكة الع بية السعودية ، ا  ةز الوطي أحبد  النخيل والدالور اأحسدا.
  2006برا الو رد  قديرم ، عبا ال  ن إب ا يم اتاليا ، ضيدا الراين أ را الر يس ، حمالرا ع -50

 ، رب وىساليا النخيل ، ةلية الزراعة والط  البيط ب ، جدمعة اليعيم.
، فوائا النخيرل والدالرور ، ةليرة الزراعرة  2006، أةعدرب أدريس مفددل ،  ---------- -51

 والط  البيط ب ، جدمعة اليعيم ، السعودية.
ة ، ضريدا الراين أ را ، لدلرا برن انصر  ال ضريالدن ، رمضردن معر ب  را ---------- -52

، بعا اإلصاارا  عن خلة الدال  ، ةليرة الزراعرة والطر  البيطر ب ، جدمعرة  2006ال يس ، 
 اليعيم ، السعودية.

والدوييررم  ه. العرراا الدالرر  وال طرر . دار الطائررم للن رر  1426عبررا السررا ، ةبيررل علررت.  -53
  .والدعاي 
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انمف دعم إةددا الدالور ، من الة اأ الية   ، يراعة خيل الدال  ، ب  2005عبا الو د  يايا ،  -54
 والزراعة الددبم ل مم ا دحا  )الفدو(.

،  61  ، جاولررررة رب النخيررررل ، جملررررة العلررررو  والدينيررررة العررررراد 2003عبررررا الرررر  ن العالبررررة ،  -55
 السعودية.

 ، اليواعررا واليررواة  ا دصررة الزراعررة العضرروية ، ا ررذمت  الرراوف 2004علررت يويرر  برراوب ،  -56
 مع  -مدرس ، اليد   27-25زراعة العضوية ، المدين لل

  ، يراعرة النخيرل 1979فدحت حس  أ را ، حمالرا يرعيا اليحطردين ، يوير  أمر  واف ،  -57
 وإةددا الدالور ت العد   الع ف واإليامت ، مطبعة جدمعة ع  مشس ، اليد    ، مع .

أمجدر النخيل ، ةلية    ، ميده ال ب وماى صاحيدهد2006حمالا إب ا يم ديوقت  اة ،  -58
 الزراعة والط  البيط ب ، جدمعة اليعيم.

حمالررا حمالررود الررزاي  ، صرردحل اليعرريط ، حسررن ععررد  الرراين ليالررة ،  رردين ظهرر ان ، لدلررا آة  -59
  ، أ رررم أمررر ا  وآفرررد  خيرررل الدالررر  ا اللكرررة 2002عبرررا السرررا  ، م اجعرررة حمالرررا اجلررر ف ، 

زراعة وا يده ، من الة اأ اليرة والزراعرة ، السرعودية الع بية السعودية وط ا مكدفحدهد ، ويار  ال
. 

  ، ا  مررا اتيلررت أمرر ا  وآفررد  خيررل الدالرر  ،  ي ررة الرر ب والعرر ف 1991حمالررا أةرريس ،  -60
 ااحسدا ، ويار  الزراعة وا يده  ، السعودية.

اد  ررر ، الررالبوة الوعرردئت لنخيررل الرربلق ، اجمللررة الزراعيررة عرر1413حمالررا عبررا السررددر ا ليجررت ،  -61
 أب يل ، السعودية .

  ، مفدردل للدعر ف ا برائت علرمل أمر ا  2006، رمضدن مع ب  راة ،  ---------- -62
 وآفد  خيل الدال  ، ةلية الزراعة والط  البيط ب ، جدمعة اليعيم.

 ر ، الدسراليا  رداا وةير  1410حمالا  نيم ،  جو عبا ا دجا ، رأفيف ربيم ، رجدا صرب  ،  -63
، ةليرررة الزراعرررة والطررر  البيطررر ب ، جدمعرررة ا لرررش يرررعود ، فررر ا  21 .  ، ة ررر   إرمرررددية رقرررم

 اليعيم ، السعودية.
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  ، ىطبييرررد  ا كدفحرررة ا دكدملرررة لآلفرررد  الزراعيرررة ، دار 1997حمالرررا يرررعيا صررردحل الرررزيي ،  -64
 الفج  للن   والدوييم ، مع  .

دب العرراد   ،  ررالاا بررا مبيرراا ، ةدررد  اأ رر ا  ااقدعررد1997حمالررا يررعيا صرردحل الررزيي ،  -65
 ، مذيسة اأ  ا  ،اليد   . 85

أيس وميدييس  –  ، مكدفحة اآلفد  ت الزراعة العضوية 2005حمالا يعيا صدحل الزيي ،  -66
 الزراعة الن يفة ، دار الفج  للن   والدوييم ، مع  .

 ، ا كدفحرررة البيولوجيرررة ت اآلفرررد  الزراعيرررة ، ا كدبرررة اأةددمييرررة 1997حمالرررا فرررذاد ىوفيرررق ،  -67
  .،مع

  ، آفررد  النخيررل والدالررور 1996حمالررا عبررا اجمليررا ، ييرراان عبررا اتاليررا ، عيررل السررعاين ،  -68
 ت العدم الع ف ، ا كدبة اأةددميية ، اليد    ، مع .

ويار  الزراعرة  -السرعودية   ( النخيرل وىعرنيم الدالرور ت ا اللكرة الع بيرة1971م عرت حسرن ) -69
 السعودية. ا اللكة الع بية-وا يده

الدالرر   . الييالررة الغالائيررة للدالررور وفوائررا د العررحية. مررن: خيررل 2005يي ، عبررا الرر  ن. معرر -70
اإليررتاىيجية. الطبعرة  من مورد ىيلياب إىل ة و  لضر اا. م ةرز اإلمردرا  للارايرد  والبحرو 

  .491-469اأوىل:
يررس اجلررزا اأوة أ –، الزراعررة العضرروية للحدصررا  البسررددةية  2004ممرراول فررويب عبرراهللا،  -71

 وقواعا اإلةددا والدااوة والدسويق مكدبة اويريس ، اليد   .
   ، خيل الدال  ، اامدرا  الع بية.2003وليا عبا الغي ةعكه ،  -72
، مندجرررد  خرررل الررربلق ، من الرررة اأ اليرررة والزراعرررة ل مرررم ا دحرررا  ،  1994و. رررر.ارافيلا ،  -73

 اليد   . –ا كد  اأقليالت لل  ا اأدىن 
 عن دياان البلق ، ويار  الزراعة السعودية. 227ة    ىوعية رقم  يوي  الاريهم ، -74
 .  ، خلدش ، الكوييف2010، يوي  حمالا النع  -75
  ، قسرررررم الوقديرررررة وا خدررررررب إدار  اتررررراائق العدمرررررة ، دولرررررة 2006أ رررررم آفرررررد  خيرررررل الدالررررر  ،  -76

 اإلمدرا .
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زراعررررة والطرررر    ، ةليررررة ال2003إصرررراارا  الليرررردا العاللررررت الرررراوف لنخيررررل الدالرررر  ، يرررربدالرب  -77
 البيط ب ، جدمعة ا لش يعود ، ف ا اليعيم ، السعودية.

 ، ا اللكة الع بية السعودية.  2004العاد المدين ، مديو  35اجمللة الزراعية اجمللا  -78
 ، ا اللكة الع بية السعودية.  2004العاد المدل  ، أ سطس  35اجمللة الزراعية اجمللا  -79
  ، إدار  اإلرمرردد والدسرويق الزراعررت والمر و  اتيواةيررة 2004، ديسرالرب  26جملرة ا  مرا العرراد  -80

 لبلاية أبو ظ  ، دولة اإلمدرا  الع بية ا دحا .
 ، اإلدار  الزراعيرة إبدار  أوقردف صردحل 2001- 2000 - 1999الن  ا  الفنية للنخيرل ،  -81

 ال اجحت ، السعودية.
  .2003-2002أعااد من صحيفة ال اي  اليومية السعودية لاة عدمت  -82
صرررررف  عرررررد   22 -20الررررراور  الداريبيرررررة اأوىل عرررررن أمررررر ا  وآفرررررد  النخيرررررل ومكدفحدهرررررد ،  -83

  ر، ةلية الزراعة والط  البيط ب ، جدمعة ا لش يعود ، ف ا اليعيم ، السعودية.1422
  ، خبررة مررن أعضرردا  ي ررة الدرراريس ، جدمعررة 1997الكديرر  اإلرمررددب للنخيررل والدالررور ،   -84

 ، السعودية. ا لش يعود ، ال اي 
   ، جدمعة أييو  ، مع .1999ةدد  ا ذمت  الاوف عن خيل البلق ، ةوفالرب  -85
 ر( ، م ةز أحبد  النخيرل والدالرور جدمعرة ا لرش فيعرل 1403إصاارا  ةاو  النخيل اأوىل ) -86

 ، ااحسدا ، السعودية.
ا لرش فيعرل   ر( ، م ةز أحبرد  النخيرل والدالرور جدمعرة1406إصاارا  ةاو  النخيل المدةية ) -87

 ، ااحسدا ، السعودية.
 ر( ، م ةز أحبرد  النخيرل والدالرور جدمعرة ا لرش فيعرل 1413إصاارا  ةاو  النخيل المدلمة ) -88

 ، ااحسدا ، السعودية.
، جدمعرررة اإلمررردرا  الع بيرررة ا دحرررا    1998إصررراارا  ا رررذمت  الررراوف اأوة لنخيرررل الررربلق ،  -89

 ا .الع  ، دولة اإلمدرا  الع بية ا دح
، جدمعرررة اإلمررردرا  الع بيرررة ا دحرررا    2001إصررراارا  ا رررذمت  الررراوف المررردين لنخيرررل الررربلق ،  -90

 الع  ، دولة اإلمدرا  الع بية ا دحا .
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، جدمعة اإلمدرا  الع بية ا دحرا  أبرو   2006إصاارا  ا ذمت  الاوف المدل  لنخيل البلق ،  -91
 ظ  ، دولة اإلمدرا  الع بية ا دحا .

عرررررر ف، -اجنليررررررزب  اجنليررررررزب-ا عررررررطلحد  العلاليررررررة ت علررررررو  ووقديررررررة النبررررررد   عرررررر فمعجررررررم  -92
 .،إعااد وإصاار اجلالعية الع بية لوقدية النبد  ،دار النهضة الع بية بريو ، لبندن 2006

ا يرررردييس اأيديررررية لإلةدرررردا والدعررررنيم العضرررروي  ، أق  ررررد اجلالعيررررة العالوميررررة لاترررردد الرررراوف  -93
 . 2000ت اية ، يويس ا ، يبدالرب   (IFOAM)وية ت ةد  الزراعة العض
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 السرية الذاتي  لألستاذ الدكتور رةزي عبد الرحيم أبو عيان 
ramzy200@hotmail.com 

 احلال  االجتماعي 
  .17/11/1953: تاااااريخ امليااااااام   
 عهورية مع  الع بية.-ةف  ال ي –: ديوا   جهااااا  امليااااااااااام 
 أبندا. 4: مدزوا ولاب احلال  االجتماعي 

 املؤهمت العلمي   الوظائف اليت شغلها
 – ( 1991وراهالررررررراةد –  1985وا دجسررررررردري  - 1978حعرررررررل علرررررررمل )البكررررررردلوريوس -1

 ختعر ح  ا  اقدعددية. –جدمعة طنطد 
م ةز البحرو  الزراعيرة والر  -العالل ت مع  بارجة رئيس حبو   عها حبو  وقدية النبدات   -2

 ىعددة درجة أيددا اجلدمعة.
  هبي رررة ا واصرررفد  وا يررردييس لررراوة جملرررس 1993العالرررل ت ا اللكرررة الع بيرررة السرررعودية منرررال  -3

   . 1997الع بية حىت  الدعدون لاوة ا ليف
ماي  قسرم الارايرد  وال ر ون الفنيرة اإلدار  الزراعيرة إبدار  أوقردف صردحل ال اجحرت منرال عرد   -4

  حررىت اتر رره الرر  ى رر ف علررمل ةررا  م رر وعد  يراعيررة للنخيررل ىضررم أةمرر  مررن ربررم 1997
ل واقررت النخيررر %16خلررة تررريف ة ررد  الزراعررة العضررروية متمررل 32000مليررون خلررة مرررن بينهررد 

 تيف ة د  ا الدريد  الزراعة اجليا .

 النشط  العلمي   العملي  
ا  رررردرةة ت اتالررررا  اليوميررررة  كدفحررررة اآلفررررد  الزراعيررررة علررررمل بعررررا احملدصرررريل اتيليررررة  -1

 وبسدى  الفدةهة ببعا احملدف د  ا ع ية.
-87ىررررراريس ا يررررر را  العالليرررررة بيسرررررم ات ررررر ا  بكليرررررة الزراعرررررة جدمعرررررة ةفررررر  ال ررررري  ) -2

1990) . 
ا  ررردرةة أوراا علاليرررة ت بعرررا ا رررذمت ا  احملليرررة والاوليرررة وورش العالرررل ا دصرررة النخيرررل  -3

 ووقدية النبدات  والزراعة العضوية والرتميق مي راً لبعا اجللسد  العلالية هبد.

mailto:ramzy200@hotmail.com
mailto:ramzy200@hotmail.com
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اا دالدمررد  البحميررة ت جمرردة بي ررة ات رر ا  ، آفررد  النخيررل والدالررور ، الزراعررة العضرروية  -4
 صاارا  ا ذمت ا  وبعا اجملا  الاورية العلالية.(حب  ت إ25وة   )

ا  درةة ت إعرااد ملر  ى مرق م ر وا خيرل البردطن الدردبم إلدار  أوقردف صردحل ال اجحرت  -5
جلرردئز  لليفررة الاوليررة لنخيررل الدالرر  حيرر  مت الفرروي ا  ةررز اأوة علررمل مسرردوى العرردم )ف ررة 

  .2010ت الاور  المدةية  ا ندج  ا داليزين ت يراعة النخيل وإةددا الدالور(
  والمدلمررة 2008ا  رردرةة ت إعررااد ملرر  جرردئز  اأمررري فيعررل بررن بنررار برراورىيهد المدةيررة  -6

   وقا مت الفوي هبدى  الاورى .2012
الدعرردون العلالررت مررم إدار  الدوعيررة العلاليررة والن رر   اينررة ا لررش عبررا العزيررز للعلررو  والدينيررة  -7

ن آفررد  النخيررل والدالررور والدنسرريق أعررااد د، والديرردر الرر اي  بن رر  بعررا ا يرردا  عرر
 الكدد  وتايا عندوين ميدا م وعندص  د.

 ( ميدلة.205( جملة وصحيفة ع بية بعاد )23ا  درةة العحدفية ت ) -8
 -( ةد  و ت :7صار للالذل  عاد ) -9

  عن دار ا ع فة للدنالية الب  ية ال اي .2007النبد   الاا ودواا   
  عرررررررن إدار  أوقررررررردف صررررررردحل ال اجحرررررررت 2008  م ررررررردريم النخيللم ررررررررتكل يراعرررررررة وإدار  

 ال اي .
  عررررررن إبررررررااا لإلعررررررا  والن رررررر  2009مندجررررررد  لررررررل العسررررررل.. الاا ودواا لم رررررررتكل  

 اليد   .
 عن دائ   الزراعة أبو ظ  باولة اإلمدرا .2009الزراعة العضوية للنخيللم رتكل   
 عرررد   2 ،  2010عرررد   1لنخيرررل لم ررررتكل  الديرررومي الزراعرررت ال ررردمل  امرررة أمرررجدر ا

   عن إدار  أوقدف صدحل ال اجحت ال اي .2014
  عن إدار  أوقدف صدحل ال اجحت ال اي .2014الزراعة العضوية للنخيل لم رتكل   
  عرن 2014الدلو  .. اليدىل العدميف )صرحدش ت  رالاا آمرن وبي رة ة يفرة( لم ررتكل  

 اليد   . -ا كد  ا ع ب اتاي  
 ( ةد  م رتةة تيف الن   و ت :3للالذل  عاد ) -10
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 .ا ندجد  المدةوية لنخيل الدال .. وأمهيدهد ااقدعددية 
 . جواة  ممري  ت عدم ات  ا 
 .الفدةهة  الاا ودواا 
 حمكم لبعا ا  دريم البحمية   ةز أحبد  النخيل والدالور جبدمعة ا لش فيعل اإلحسدا -11
ية ا دصرررة للدالرررور السرررعودية ا  ةرررز الررراوف للدالرررور عضرررو ف يرررق إعرررااد ا واصرررفد  الييديررر -12

 ومن الة اأ الية والزراعة اأمم ا دحا  )الفدو(.
عضو ف يق إعااد ا واصفد  الييديرية ا دصرة للدالرور  نطيرة اليعريم اامررتاك مرم أمدةرة  -13

 وإمدر  منطية اليعيم وم ةة راا للدسويق االكرتوين للدالور

 النشط  االجتماعي 
فرردق ا  رردري  -ايرردا  اأعالرردة-الفسرردئل-الرر ب-اجلررود –(جلرردن )الدطرروي  6ت )عضررو  -1

ودرايرة عرر و  اأيررعدر( ا  رركلة اإلدار  الزراعيرة إبدار  أوقرردف صرردحل ال اجحررت ويرررتأس 
 اللجند  اأوىل واألري .

 (حوارا  إااعية وىلفزيوةية عن خمدط  ا بياا  الكياليدئية وباائلهد اآلمنة.4إج اا ) -2
 ( جما  وععيد  علالية واجدالدعية حملية وع بية اا  العاقة الدخعر.8ضو ت )ع -3
 عضو رابطة أحبد  النخيل والدالور الوطن الع ف. -4

 الدقدرات
اليرررار  ا يااةيرررة واإلداريرررة علرررمل إدار  ا  ررردريم الزراعيرررة وايررريالد م ررردريم النخيرررل ومعررردةم  -1

 الدالور.
 لالندجد  الزراعية لدصة الدالور.اا د  الكدمل ا واصفد  الييديية ل -2
 وضم ا طط اايرتاىيجية ومددبعة ىنفيال د. -3
 الوعت الدكدلي  ال أ دلية والد غيلية للال دريم الزراعية. -4
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اليررار  علررمل ىعرراليم وىنفيررال الدجرردر  العلاليررة والعالليررة وصرريد ة الندرردئف وع ضررهد بط ييررة  -5
يايد  ت ااةدررردا وتسررر   جيرررا ، واايررردفدد  مرررن الندررردئف ت لفرررا ىكلفرررة ااةدررردا مرررم

 جود  ا ندف ومواصفدىه الفنية.
اليار  علمل إعااد ا لفد  العلالية، وللي  الكد  العلالية ت جمدة الدخعر اأةرددميت  -6

 وا هي.
اليرار  علرمل الدواصرل مررم اجلهرد  العلاليرة واإلعاميرة اا  العاقررة بن رد  العالرل الزراعررت  -7

 -لة لنيل ال هددا  العد ية ومنهد:وا يار  علمل إعااد ا لفد  ا ذ 
  مرررهدد  ا الدريرررد  الزراعيرررة اجليرررا  )اجللرررواة جرررد ( مرررن مررر ةة يرررريس اأ دةيرررة ا دلرررة

 ل هددا  اجلود .
   مررهددا  السررامة الغالائيررة  ( ISO 22000 : 2005ومهرر )ود  رررررررددا  اجلر

(ISO 9001:2008 من م ةة )T.U.V اأ دةية ا دلة لدلش ال هددا.  
  إقدمرررة ورش عالرررل اقلياليرررة حررروة النهرررو  الرررربامف الزراعيرررة للنخيرررل الدنسررريق مرررم من الرررة

 اأ الية والزراعة )الفدو(.   
 اليار  علمل الدعدمل مم خمدل  اجلنسيد  وىبدين الميدفد  وتيف ظ وف عالل خمدلفة. -8

 
*** 
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 االسرية الذاتي  لألستاذ/سعو  ب  عبدالكرمي الفد  
saudalfadda@hotmail.com 

 0505406146جوال/
 العلمي   : املؤهمت

جدمعة اإلمد  حمالا بن يعود اليعيم)جدمعة اليعيم حدليدً(  عد   –*درجة البكدلوريوس ت احملديبة
1989.  

لوااي  ا دحا  اأم يكية عد   ا -*دراية اللغة ااجنليزية ت ةلية لويس أةا ةارك واية بورىاةا
1992.  

  .1993الوااي  ا دحا  اأم يكية عد   -يو واية وامنطنف*دبلو  اتدي  اآلف من ةلية بل
جدمعة ا لش عباالعزيز عد   –(4.75*درجة ا دجسدري ت إدار  اأعالدة الدنفيالب )معاة ى اةالت 

2007.  
 ( ومت اجديدي ينة 2013)منال عد    DBA  اأعالدة *دراية درجة الاةدوراه ا هنية ت إدار 

درايية  مدخععة إبدار  اأعالدة و عاة ممددي  د مت اجديديه من مي را  درايية، وجدرب ايدكالدة 
 مدطلبد  الارجة العلالية لنيل مهدد  الاةدوراه. 
 دقدراتال

 ديبة.ا واد ا دخععة ت اإلدار  والدسويق وااقدعدد واحمل ىاريس الدالكن من -1
 .اقداارفنيدً وإدارايً وارا  وااجدالدعد  الدالكن من إدار  ات -2
 اليار  علمل الدعدمل مم الف د  واجلنسيد  الب  ية ا خدلفة وتيف ضغو  العالل ا دبدينة. -3

 الوظائف اليت شغلها
  .1989/1991حمدي   ذيسة النيا الع ف السعودب ا  ةز ال ئيست ال اي   ا  يند  -1
 س وة عن حسدا  مذيسة النيا الع ف السعودب )ا  ةز ال ئيست ال اي ( لاى ى يزمنهدىن ا-2

 ينوا .3بنش ةيويورك )أم يكد( دويلاروف بنش )أ دةيد( وبنش اوف طوةيو )اليدان(  ا  
 مسدعا أم  ا زينة  ذيسة النيا الع ف السعودب ف ا ب يا   ا  أربم ينوا .-3
   النياية  ذيسة النيا الع ف السعودب ف ا ب يا   ا  يبم ينوا .رئيس العالليد-4

mailto:saudalfadda@hotmail.com
mailto:saudalfadda@hotmail.com
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ماي  اإلدار  الزراعية إبدار  أوقدف صدحل ال اجحت )ال  ى  ف علمل ةاةة م  وعد  يراعية هبد -5
  (حىت اتر ه.2008 ر )1428صن (  من عد   45أةم  من ربم مليون خلة ىضم 

 
 النشط  االجتماعي 

 ددر  ا دمسة لعناوا الدنالية الزراعية )م اجعة وضم قطدا الدالور(.عضو ف يق ا ب -1
 ر حىت 1430انئ  رئيس جلنة الدالور الغ فة الدجدرية العندعية اليعيم الاور  الدديعة من عد   -2

  ر و ا  أربم ينوا  قددمة.1434ه، وت دور د العدم   منال عد  1433عد  
 لغ ف الدجدرية ا اللكة الع بية السعودية.عضو اللجنة الوطنية للنخيل والدالور ا -3
 عضو اجلالعية السعودية للزراعة العضوية. -4
 رئيس ف يق عالل لييس م ةة لدعاي  الدالور السعودية)الغ فة الدجدرية العندعية  نطية ال اي ( -5
 عضو رابطة أحبد  النخيل والدالور الوطن الع ف. -6
لدالور ا  ةز الاوف للدالور ومن الة اأ الية عضو ف يق إعااد ا واصفد  الييديية العدمة ل -7

 والزراعة اأمم ا دحا  )الفدو(.
عضو ت اجمللس اايد درب ليسم إةددا النبد  ووقديده بكلية الزراعة والط  البيط ب جبدمعة  -8

 اليعيم.
  ذيسة الدعليم الفي والداري  ا هي. الدعليم الفي الزراعت عضو ت ىطوي  مند ف -9

 ت العلمي املشاركا
ا  درةة ت مذمت ا  وةاوا  دالل ا اللكة ولدرجهد ىدعلق اجلواة  ا دلية وااقدعددية  -1

 واإلدارية.
 ا  درةة ت بعا مه جدان  ومعدر  الدالور دالل ا اللكة ولدرجهد. -2
ق ا  درةة أوراا علالية ت بعا ا ذمت ا  احمللية والاولية اا  العاقة النخيل والدالور والرتمي -3

 مي راً لبعا اجللسد  العلالية هبد.
 ا  درةة ت بعا اجملا  اا  العاقة النخيل والدالور دالل ا اللكة ولدرجهد. -4
 ا  درةة ت بعا الناوا  العحدفية والدلفزيوةية اا  العاقة النخيل والدالور. -5
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فة الاولية ا  درةة ت إعااد مل  ى مق م  وا البدطن الددبم أوقدف ال اجحت جلدئز  للي -6
لنخيل الدال  حي  مت الفوي ا  ةز اأوة علمل مسدوى العدم ف ة ا ندج  ا داليزين ت الاور  المدةية 

  .2010عد  
ه 1433ا  درةة ت إعااد مل  جدئز  اأمري فيعل بن بنار للنخيل ت دور د المدلمة عد   -7

  عليهد.حي  مت الفوي ا  ةز اأوة لف ة اجلدئز  ال  مت الديامي
ا  درةة ت للي  ةدد  بعنوان )الزراعة العضوية للنخيل( صددر عن إدار  أوقدف صدحل  -8

  .2014ال اجحت عد  
 -:بعنوان مهد تيف الن     ا  درةة ت للي  ةددب -9

 .لنخيل الدال  وأمهيدهد ااقدعدديةا ندجد  المدةوية  -أ
 ا الدريد  الزراعية اجليا  أمجدر خيل الدال . - 
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 للعلو   و  الزراعية من جدمعة واية أيواحعل علمل مهدد  ا دجسدري ت العل

  (.1991) ر1412  ا دحا  اأم يكية عد  والدكنولوجيد الوااي
 مدمب ( الوااي   -جدمعة إلينوب ) اراان حعل علمل مهدد  الاةدوراه ت العلو  الزراعية من

  .1996ا دحا  اأم يكية عد  
   (.2005 ر )1426مت ى قيده إىل درجة أيددا عد  
   ر.1422-1419عالل وةياً لكلية الزراعة والط  البيط ب عد  
 .ع  رئيسدً ليسم إةددا النبد  ووقديده 
 ة.مسد در بويار  الزراعة ا اللكة الع بية السعودي 
  اجلالهورية السورية.  –ويار  الدعليم العدف  -حعل علمل ب اا  ىياي  من اجمللس العدف للعلو 
  ىوىل رائية اللجنة العلالية وأمدةة الليدا العلالت الاوف لنخيل الدال  والالب عيا جبدمعة ا لش

  ر.1424اليعيم ت رج   –يعود 
  ر.   1425/ 28/11عضو اجمللس العلالت جلدمعة اليعيم منال  
   2011عضو اجمللس ت جدمعة حدئل من عد.   
 .عضو اجلالعية اأم يكية للعلو  الزراعية 
 .عضو اجلالعية السعودية للعلو  الزراعية 
 . عضو اجلالعية السعودية لعلو  اتيد 
 .عضو ت اللجنة الدحكالية جلدئز  اأمري فيعل بن بنار للنخيل 
 لجالعية اأم يكية للعلو  الزراعية.عضو ت جلنة تكيم اأحبد  العلالية ل 

 

 للدكتور/ خالد ب  انصر الرضيمان:  السرية الذاتي 
 جاةع  الدقصيم –كلي  الزراع   الطب البيطري 

khalid1963@hotmail.com,  Khalid.organic@gmail.com 

            www.sacorganic.org  0505130460 تلفون وفاكس 063801185 جوال  

mailto:khalid1963@hotmail.com
mailto:Khalid.organic@gmail.com
http://www.sacorganic.org/


 - 220 -صفحة   الزراعة العضوية للنخيل

 

 . عضو اللجنة اايد درية للزراعة العضوية بويار  الزراعة 
 .عضو ااي ة اايد درية للالجلة الزراعية الددبعة للجالعية السعودية للعلو  الزراعية 
 .)مممل للالاللكة الع بية السعودية اجلالعية الاولية للعلو  الزراعية )ومي  د بلجيكد 
 كيم اأحبد  ورائية اجللسد  ت العايا من ا ذمت ا  العلالية احمللية  والاولية.قد  بدح 
 . حمكم دوف للالجلة اأم يكية للعلو  الزراعية وجما  علالية دولية أل ى بي ية ويراعية 
 . مسد دراً للالجلة العلالية لكلية الزراعة جدمعة أييو 
 لزراعة العضوية.عضو ت ااي ة اايد درية السعودية اأ دةية ل 
  م جم علالت ومسد در ت الزراعة العضوية لبعا ال  ةد  اأ دةية الاولية ت ا اللكة الع بية

 السعودية ومنطية ا ليف الع ف.
 .ة   العايا من اأحبد  العلالية ت ةربى اجملا  العلالية الزراعية اأم يكية واأوروبية 
 2006م عن عد  فدي جبدئز  البح  ا داليز جلدمعة اليعي .  
   2005فدي جبدئز  البح  ا داليز من اجلالعية السعودية للعلو  الزراعية لعد .  
  فدي جبدئز  البح  ا داليز الليدا العلالت الاوف لنخيل الدال  جبدمعة ا لش يعود، اليعيم ت

  ر.1424
 ية ا رتعة.له العايا من ا ذلفد  والكد  وا يدا  العلالية وا  اجم العلالية الاول 
  .ييو  اأم اف علمل ال يدئل العلالية لطا  الارايد  العليد ا اللكة وا درا 
 .قد  بدحكيم العايا من اأحبد  العلالية وا  دريم البحمية دالل ا اللكة ولدرجهد 
  حعل علمل مهدد  دولية ةالييم دوف جلود  اتدصا  الزراعية طبيدً للن د  اأوروف

 (.Global GAPمهددا  الزراعة العضوية وة د  اجلود  العد ت ) وأيضدداين اأم يكت والي
  مممل للهي ة الاوليةBCS .نق ال هددا  العضوية ا اللكة ومنطية ا ليف الع ف  
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 للتواصل العلمي  إبداء املدقرتحات

 
يسعدان تلدقي ةدقرتحاتكم  آرائكم  ع  هذا اإلصدار،  سوف تؤخذ بعني االعتبار إن 

 شاء هللا، إلثراء الطبع  الدقا ة  ة  هذا الكتاا.
 شاكري   ةدقدري  تعا نكم  تفاعلكم.

 
 املؤلفون

 الربيد االلكرت   االسم
 Ramzy200@hotmail.com  .رةزي عبدالرحيم ابوعيان أ. 
اأ  saudalfadda@hotmail.com .سعو  ب  عبدالكرمي الفد 

 Khalid1963@hotmail.com أ. .خالد ب  انصر الرضيمان
 


