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 مقدمةال
كمبيػػاات  الكياليدئيػػةإف طػػ ؽ الزراعػػة الديليايػػة اغبايمػػة ىعدالػػا علػػمل اايػػدعالدؿ اؼبدزايػػا ل ظبػػاة      

للالبيػػاات  اؼبفػػ ط. فنديجػػة ؽبػػالا اايػػدخااـ الزراعيػػة اؼبندجػػدت كأيضػػداآلفػػدت اؼبعػػنعة الػػ  ىلػػوث البي ػػة 
دػػوازف البي ػػا كنػػدف اديجػػة ىػػالا اػبلػػل حػػاث للػػل   ال اؼبعػػنعةالكياليدئيػػة كادظبػػاة اؼبعاايػػة اؼبخدلفػػة 
 .كاغبيواف لعحة اإلاسدف أض اريلبيدت نمرية جاان أنبهد مد حاث من 

عػا عػن دلبادصػوات ىنػددم ب تد بػاأنػكعنامد أدرؾ اإلاسدف ىاله اغبييية اذبو إذل الطبيعة كمػن ى     
م يعػػا لػإلاسػدف. فلادمػػ اض يػة اؼبخدلفػػة  كالػ  نداػا يػػببدن   العايػا مػن يدئايػدخااـ اؼببيػاات الكيال

ة   ؿبلوؿ يدـ قبل أف ىياـ علمل مدئاة طعدـ اإلاسػدف ميبوان أف ىغالس شبدر الفدنهة اعباليلة كاللاليال
ليدنػػػدكؿ السػػػم   الفدنهػػػة كمػػػد يدبػػػم ذلػػػش مػػػن حػػػاكث أمػػػ اض كم ػػػدنل صػػػحية لإلاسػػػدف كالنبػػػدت 

ة ليسا ملكدن لند بل دبندئند كأحفدداد مػن كناللش البي ة ال  طدؼبد ع ند هبد مم أف ىاله البي  ،كاغبيواف
 بعااد.
ظهػػ ت الزراعػػة العضػػوية نحيييػػة ادصػػعة ىػػ د بكػػل قػػوة علػػمل الن ػػدـ الزراعػػا ال ػػدئم الػػالم لػػاللش      

ػػسب كبدلدػػدرل فدلزراعػػة العضػػوية ،يػػدت إلادػػدج  ػػالاا لإلاسػػدفيدئييػػـو علػػمل ايػػدخااـ الكيال ن مػػن إادػػدج ك 
كلكػن ىػالا اإلادػدج وبدػدج إذل  ،حسػ  ااحديػدجكاليػدت كفػرية  الاا صحا آمن لػدؿ مػن السػالـو كب

ذل نمػري مػن اؼببػددرات إكىػا ربدػدج  الن يفػة علم كمع فة، فدلزراعة العضوية ىا مبوذج مطور من الزراعة
 ىكوف ادجحة. اكاػبربات بدإلضدفة إذل ربالل  اؼبس ولية لك

اثػػػدر السػػػلبية علػػػمل البي ػػػة ىيليػػػل اآلربػػػدكؿ كإف اصػػػطاح الزراعػػػة العضػػػوية ي ػػػري إذل العالليػػػة الػػػ        
م حلة اإلاددج م كران بدغبعدد كالنيل كالدعب ة كالدعنيم كإذل ىسويق اؼبندجدت إذل  إعااد الرتبة من ابدااان 

كىفددم ايػدعالدؿ  ،الغالائية. لالا ىسدنا الزراعة العضوية علمل الديليل من ايدعالدؿ اؼبالات اػبدرجية
. كاؼبنػػػػػدف يوصػػػػػ  كأم مػػػػػواد ضػػػػػدرة للبي ػػػػػة كصػػػػػحة اإلاسػػػػػدف ت اآلفػػػػػدتاؼبخعػػػػػبدت اؼبعػػػػػنعة كمبيػػػػػاا
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)بدلعضوم( إذا نداا نل م احل اإلاددج زبضم ؼبعديري معينػة كضػعا بوايػطة ميػدييس عضػوية كطنيػة 
 أك دكلية.

( كالػالم قػدـ بديليفػو اثااثػة مػن الزراعػة العضػوية للنخيػلمن ىند جدات فكػ ة ىػيلي  ىػالا الكددب)     
دعدبػدر أف قطػدع باؼبهدالػ  بيطػدع النخيػل كالدالػور  كادندديبيػةت كاػبػربات الدطبيييػة ـبدل  الدخععػد

دؼباللكة الع بية السػعودية كردبػد   دكؿ اػبلػيف العػ   بػل   عػاد بالنخيل من أنرب اليطدعدت الزراعية 
سبػػور عضػػوية  إلادػػدجكأف الدحػػوؿ مػػن الزراعػػدت الديليايػػة إذل الزراعػػدت العضػػوية  ،نمػػري مػػن دكؿ العػػددل

 71ـ 3122حيػ  بلغػا اؼببيعػدت للالندجػدت العضػوية عػدـ  ألال يدندممل   السنوات الع   ادلرية
 .(IFOAM, 2012)مليدر دكار 

بعػػا اؼبفػػدىيم  الباا ا ال   حيػػ  ىنػػدكؿأبػػواب رئيسػػة،  شبدايػػةالكدػػدب علػػمل  ىػػالا كقػػا امػػدالل     
 إضػداة علػملفدنػدكؿ  البا ا الاا    ، أمػد دن رئيسػ ع   عنع ان  ااثينالزراعة العضوية من لاؿ  عن العدمة

إضػػػداة علػػمل أعػػااد النخيػػل كناليػػػدت  الباا ا الا لاا الزراعػػة العضػػوية   الػػوطن العػػ  ، بينالػػػد ىنػػدكؿ 
أعػػػااد النخيػػػل العضػػػوية كالػػػ  ربػػػا الدحػػػوؿ   اؼباللكػػػة الع بيػػػة الدالػػػور الندذبػػػة عدؼبيػػػد كع بيػػػد كؿبليػػػد ك 

الدسعة ػبامة أمجدر النخيل علمل ماار  الزراعية امدالل علمل الربامف فيا رابعالب ا الأمد  ،ةالسعودي
مػػن  العضػػوم اعدالػػددان أيديػػيدن علػػمل مػػالات اإلادػػدج يعدالػػااف المدلػػ  كال ابػػم ادؾبػػدفمنهػػد الرب  ،العػػدـ

دالػور الندذبػة مػن الزراعػة في ػالل ىينيػة مدبعػا اغبعػدد كىػااكؿ ال الخا م الب ا ، أمػد مبياات كأظباة 
، أمػػد عػػو لدوضػػيق الييالػػة الغالائيػػة كادنبيػػة العاجيػػة للدالػػوريفػػدم زبع ساا  سالباا ا المػػد أ العضػػوية،
كاإلدارات الددبعػة ؽبػد مػم  فيا ىضالن الدع ي  بإدارة أكقدؼ صدحل عباالعزيز ال اجحػا  بعالس الب ا 

البا ا ن الرتنيز علمل أا طة اإلدارة الزراعية كال  يندس  إليهػد ااثنػ  مػن مػ لفا ىػالا الكدػدب، كىضػال
 م جعػػدن  ، كيعدػػرب ىػػالا الكدػػدبهػػد كجهػػة الن ػػ يكم لف الدالػػ  يػػلعػػن لب اإلصػػاارات أىػػم كادلػػري ااا م ال

 عضوية.الدالور الإلاددج مدمان يغطا اعبواا  اؼبخدلفة 
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عضػوية الدالػور الكدفة اؼبهدال  بإاددج ل ىالا الكددب   طبعدو ادكذل مفياا كعوادن  يكوف أف كايمل     
، كاف يكػػوف إضػػدفة جايػػاة كبلػػااف العػػددل فػػة البلػػااف الع بيػػة ال ػػيييةالع بيػػة السػػعودية كند  اؼباللكػػة 

كأف يكػػوف مسػػدنبة فدعلػػة    الكدػػ  الدطبيييػػة ىػػالهكجيػػاة للالكدبػػدت الع بيػػة الػػ    حدجػػة إذل ممػػل 
ود ال اميػػة ااذبػػده العػػحيق كبػػو الدطبييػػدت اغبييييػػة للػػربامف الزراعيػػة إلادػػدج سبػػور عضػػوية كىعزيػػز اعبهػػ

 .غبالدية اإلاسدف كالبي ة
  طبعدػػػو ادكذل كالػػػ  يػػػوؼ ى لػػػال بعػػػ   الكدػػػدبكبػػػو ىػػػالا نيػػػا البنػػػدا بكػػػل اآلراا كالمػػػم ااعدػػػزاز 

 ااعدبدر إلاث اا الطبعة اليددمة إف مدا اهلل
 كاهلل كرل الدوفيق

 اؼب لفوف                                                                          
 

 اليعيم -اؼباللكة الع بية السعودية 
    ىػ2546 -من ربيم ادكؿ -ادكؿ -اليسػبا

 ـ3125 -من يندي  -المدين -اؼبوافق
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 الشكر  التقدير
ؾبلػػس يصػػحدب الفضػػيلة اؼب ػػديء أعضػػدا فبملػػة ب صػػدحل ال اجحػػا أكقػػدؼ إلدارةالعليػػد  لػػإلدارة

مػن لػاؿ  ادكقػدؼ إلدارةادكقػدؼ كيػعددة اؼبػاي  العػدـ  إلدارةلعػدـ ا ادمػ ، كيعددة يناؼبوق   الن درة
 . ريم اػبطط اإليرتاىيجية كالدوجيو كاؼبددبعة حيدؽبد

دعضػػدا ادػػدج ىلػػش الدوجيهػػدت كالدطلعػػدت  إاىػػالا الكدػػدب )الزراعػػة العضػػوية للنخيػػل(  كمػػد
 يعددة اؼباي  العدـ.ك يعددة ادم  العدـ  كمددبعة حميمة من قبل يناؼبوق   الن درةؾبلس 

الدوجػػػو خبػػػدلر ال ػػػك  ككافػػػ  المنػػػدا كالديػػػاي  إذل أصػػػحدب الفضػػػيلة  إالػػػالا ايسػػػم اؼب لفػػػوف 
 عبدالسالم با  اا لا الراي ا  اديددذالعدـ  ادم كلسعددة  يناؼبوق   ن درةالاؼب ديء أعضدا ؾبلس 

الك يبػػػة بػػػيف يطبػػػم ىػػػالا علػػػمل مػػػوافيدهم  علااا  بااا  م ماااد الشمسااا  كلسػػػعددة اؼبػػػاي  العػػػدـ اؼبهنػػػاس 
كبكػػل الػاكؿ الع بيػػة الكدػدب علػمل افيػػة إدارة ادكقػدؼ لامػػة ليطػدع النخيػػل كالدالػور دباللكدنػػد اغببيبػة 

 لبنة جاياة من لبندت العالل اػبريم إلدارة ادكقدؼ.م جعدن ك كاإليامية اؼبهدالة هبالا اليطدع ليكوف 
 م  الع سأ  اهلل أ  يتقبل م  الموقف  من   منكم ا لا 

 
 المؤلفو 
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 اإلهداء
 -إلى كل م  :

 لن يفػػػػة، كيبػػػػدرس الزراعػػػػدت العضػػػػوية، كاؼبالدريػػػػدت الزراعيػػػػة اعبيػػػػاة الػػػػ  يدجػػػػو إذل الزراعػػػػدت ا
 ى جم علمل الزراعة اؼبسداامة كاايدخااـ ادممل للالوارد الطبيعية.

 كاؼبػواد الكياليدئيػة  ااتمن ـبدط  اؼببيػ هلك وبدفظ علمل البي ة من اؼبلواثدت، كعلمل صحة اؼبسد
 الضدرة علمل البي ة كصحة اإلاسدف.

    ذل الطاب كمزارعػا النخيػل كأيضػد إذل  إك البدحم    اعبدمعدت كاؼب انز البحمية بدلوطن الع
 نل مهدم بدلنخيل كالدالور   الوطن الع  . 

 
 المؤلفو                                                              
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كدفحة آفدت النخيل إرمددات عدمة عنا ىطبيق ب ادمف م  -5

 كالدالور ربا ا دـ الزراعة العضوية.

 
94 
95 
99 
 
9: 
 
:3 

البر  مج الزراع  
 الرابع
 
 

 -التسميد العضوي  المعد   ت ت  ظ م الزراعة العضوية:بر  مج 
 .البلام() العضومالسالدد  -2
 الدساليا اؼبعاين العضوم. -3
 الطبيعية. عغ لىساليا النخيل بدلعندص  ال -4
   ا دـ ال م بدلدنييط)ال ظباة(. جاكلة الدساليا -5
يدخااـ اواىف ىيليم النخيل   إعااد السالدد العضوم ا -6

 )الكالبويا(.

:5 
:6 
:7 
:: 
:: 
 

212 
البر  مج الزراع  

 الخ م 
 
 

 -التلقيا:بر  مج  
 إعااد كذبهيز حبوب الليدح. -2
ىيسيم أصندؼ النخيل حس  موعا الدزىري كمال حدجدهد  -3

 غببوب الليدح.
 لييق ال دئعة.ط ؽ الد -4

219 
21: 
 

21: 
222 
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 الدلييق الياكم.-ا
 الدلييق اآلرل أك اؼبيكدايكا.-ب
 الدلييق بدعليق ال الدريء الالن ية كيط قالة النخلة.-ج

 ىيييم اسبة عيا المالدر   ط ؽ الدلييق اؼبخدلفة. -5
 .اؼب اث ة علمل قبدح الدلييق العوامل اعبوية -6
 (metaxenia) ظدى ة اؼبيددزينيد -7

222 
222 
223 
224 
224 
225 

البر  مج الزراع  
 الس  س
 
 

 -خف الام ر  العذ ق:بر  مج 
 اؽباؼ من ل  المالدر .-2
   ااعدبدر عنا باا ىنفيال ب ادمف ل  المالدر . مد هب  ألاله-3
 ط ؽ ل  المالدر كالعالكؽ.-4

228 
229 
229 
22: 

البر  مج الزراع  
 الس بع
 

 -تعديل  تسنيد  تكميم العذ ق:بر  مج 
 ىعايل العالكؽ. م حلة-2
 ىسنيا العالكؽ. م حلة-3
 ىكاليم العالكؽ. م حلة-4
 ىكاليم العالكؽ.من  ااقدعددمالعدئا -5

231 
232 
232 
232 
233 

البر  مج الزراع  
 الا م 
 
 

 -:(الخراف  الجدا  أ  الصرام)ال ص   بر  مج 
 م احل اضف كحعدد الدالور. -2
 آلية ايل كف ز الدالور العضوية. -3
  الزراعة العضوية السك م لعن   لفة النخلة اؼبمال ةمدويط ىك -4

 .ؼباة عدـ ندمل الديليايةميدراة بدلزراعة 
)زراعة عضوية(  ـ3121عدـ النخلة من الدالور كإي اد إاددج  -5

 .صن  يك م ينة36عال   (ىيليايةميدراة )زراعة 
 لبعا ادصندؼ ال دئعة إاددج النخلة من الفسدئلمدويط  -6

 كقيالدهد بدل يدؿ.

235 
236 
236 
 

237 
 

238 
 

239 
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لدالور العضوية ميدراة ا لبعا أصندؼ اعباللة مدويط أيعدر -7
 بدلدالور  ري العضوية.

 
23: 

البر  مج الزراع  
 الت سع

 

 -خدمة م  بعد ال ص  :بر  مج 
 الديليم . م حلة -2
 الدع ي  كإعددة الدحويا . م حلة -3

241 
242 
243 

م  الزراعة العضوية ا   التمور الن تجة تقنية م بعد ال ص    تد الب ا الخ م   .9
  يشمل:
 Insect Disinfestationالدخلر من اإلصدبدت اغب  ية  .2
  (Ripening)اإلاضدج  .3
 Dehydrationالدجفي   .4
 Hydrationرفم احملدول ال طو  للدالور  .5
 Preparation for market الدجهيز للدسويق .6
 Date processingىعنيم الدالور  .7
 Storage conditionsظ كؼ الدخزين  .8
 Handlingىػػػااكؿ الدالػػػور الندذبػػػة مػػػن الزراعػػػدت العضػػػوية  .8

Organic Dates 

244 
 

245 
246 
247 
248 
248 
249 
249 
 

251 
  تشمل: للتمور االقتص  ية  العاليية هميةال الس  سالب ا   .:

 المقدمة -1
 ر.و للدالالييالة الغالائية  -أ 
 ر.و ادنبية العاجية للدال -ب 

 
 صف ت الطبيعية للتمورالمكو  ت الكيمي ئية  ال -2
 اؼبكوادت الكياليدئية للدالور -أ 
العفدت الطبيعية كاؼبكوادت الكياليدئية لبعا أصندؼ الدالور    -ب 

252 
253 
254 
255 
 

258 
258 
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 البس  طور
العفدت الطبيعية كاؼبكوادت الكياليدئية لبعا أصندؼ الدالور    -ج 

 ال ط  طور
العفدت الطبيعية كاؼبكوادت الكياليدئية لبعا أصندؼ الدالور    -د 

 الدال  طور
 ة التمور كمض  ات لألكسدةأهمي -3
 ادنساةؿبدول بعا أصندؼ الدالور من مضددات  -أ 
الفسيولوجية  كأنبيدهدالدالور الفيددميندت اؼبوجودة    أاواع -ب 

 كالعحية
 الدالور من عنع  السلينيـو أصندؼؿبدول بعا  -ج 
ب  ؿبدول الدالور من اؼبواد اؼبيدكمة للس طدف دبحدول ميدراة  -د 

 بعا ؿبدصيل اػبض  كالفدنهة

259 
 

25: 
 

261 
264 
265 
 

268 
269 
 

26: 
  يشمل: التعريف بإ ارة أ ق ف ا لا الراي   الس بعالب ا   .11

 .ميامة للدع ي  بدلوق  كم  كعيدو (2
 إدارة ادكقدؼ كمي ىد الاائم.الدع ي  ب (3
 .إدارة أكقدؼ صدحل ال اجحا كأىااؼ رؤية كريدلة (4
 أمواؿ الوق . اؼبعدرؼ ال  ىع ؼ فيهد (5
 الدع ي  بدإلدارة الزراعية. (6
 م  كعدت النخيل الددبعة لإلدارة الزراعية. (7
 قدئالة بيصندؼ النخيل بدؼب  كعدت الزراعية. (8
 ط ؽ ىسويق الدالور كالفسدئل بدؼب  كعدت الزراعية. (9
ال هددات كاعبوائز كاإليهدمدت العلاليػة كالفنيػة كااجدالدعيػة  (:

 حس  الدسلسل الزمين.
دكين ادكراؽ العلاليػػػة العػػػددرة عػػػن اإلدارة الزراعيػػػة قدئالػػػة بعنػػػ (21

271 
272 
272 
273 
273 
275 
276 
277 
278 
 

279 
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 كجهة ا  ىد.
 قدئالة بيب ز اؼبيدات ال  مت ا  ىد كجهة ا  ىد. (22
قدئالػػػة بػػػياواع اؼبعػػػاات الػػػ  مت ىعػػػاليالهد كىعػػػنيعهد بدلورمػػػة  (23

 اؼب نزية كاؽباؼ منهد.
 م درنة اإلدارة الزراعية   اؼبه جدادت ذات العاقة. (24

282 
285 
 

289 
28: 

 291 اإلصاارات عن لبيل الدال  أىم الا م الب ا   .11
 اؼب اجم الع بية .2 ق ئمة المرايع  .12

 قبليزيةاؼب اجم اإل .3
311 
31: 

التعريف   .13
 ب لمؤلفي 

 الاندور رمزم عباال حيم أبوعيداة -2
 ديددذ يعود بن عباالك ًن الفّااا -3
   ال ضيالدفاديددذ الاندور لدلا بن ادص -4

322 
324 
326 

 328 العنواف الربيام للال لف  للتواال العلم   .14
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 –ـ( أمػػدـ مبػػد اإلدارة الزراعيػػػة 3123 أندػػوب  -ىػػػػ 2544 اليعػػاة)ذك ( مػػ لفا الكدػػدب 2صػػورة )
 اليعيم -إدارة أكقدؼ صدحل ال اجحا 
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 فهرس الجدا  

 رقم البدب
 العفحة عنواف اعباكؿ اعباكؿ

 ادكؿ

جهدت الدواثيق كإصاار ال هددات العضوية العدملة   اؼباللكة الع بية   .2
 السعودية

 
4: 

 52 اؼبواد اؼبسدخامة لوقدية النبدت ربا ا دـ الزراعة العضوية.  .3
اؼبػػواد اؼبسػػدخامة لدغاليػػة النبػػدت كؿبسػػندت الرتبػػة ربػػا ا ػػدـ الزراعػػة   .4

 العضوية.
 
58 

 المدين

دلزراعػة العضػوية   ب اؼبػزارع ية كأيضدن عػاد مسدحدت ادراضا الزراع  .5
  عػػػػدـ  علػػػػمل مسػػػػدول الػػػػوطن العػػػػ   كالعػػػػددل الػػػػوطن العػػػػ   كى ىيبهػػػػد

 ـ.3122

 
 
68 

مسػػػػدحدت اؼبػػػػزارع العضػػػػوية كألػػػػ ل الػػػػ  ربػػػػا الدحػػػػوؿ   اؼباللكػػػػة   .6
 ـ.3122الع بية السعودية بدؽبكددر لعدـ 

 
69 

 المدل 

م ىبػػة حسػػ   ـ:311لدالػػور لعػػدـ دكلػػة   العػػددل مندجػػة ل 31أنمػػ    .7
 .اإلاددجادعلمل   

 
71 

الػػػ  كناليػػػة اإلادػػػدج   منخيػػػل اؼبالاؼبسػػػدحدت اؼبنزرعػػػة بدلنخيػػػل كعػػػاد   .8
 .م ىبة حس  ادعلمل   اإلاددج ـ3119الوطن الع   لعدـ 

 
72 

 73 ـ.3121أعااد أمجدر النخيل دبخدل  مندطق اؼباللكة لعدـ   .9
وم كألػ ل الػ  ربػا الدحػوؿ   اؼباللكػة أعااد أمجدر النخيل العض  .:

م ىبػػػػػػػة حسػػػػػػػ  ادنمػػػػػػػ    عػػػػػػػاد  ـ3122الع بيػػػػػػػة السػػػػػػػعودية لعػػػػػػػدـ 
 .ادمجدر

 
 
75 

 ال ابم
عػػػػاد ال يػػػػدت للنخلػػػػة يػػػػنويدن دب ػػػػدريم لبيػػػػل اإلدارة الزراعيػػػػة كفػػػػرتات   .21

 ااحديدج الاايد كاليعول من ميده ال م.
 
92 

 وقيػػػا ظهورىػػػد كبػػػ امف أىػػػم اآلفػػػدت الػػػ  ىعػػػي  النخيػػػل كالدالػػػور كى  .22
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 :9 الوقدية كاؼبكدفحة ربا ا دـ الزراعة العضوية.
 8: احديدجدت النخلة اؼبمال ة ينويدن من العندص  الغالائية الكربل.  .23
 217 ى نيز عنع  النيرتكج  ببعا ؿبسندت الرتبة.  .24
اسػػػ  اايػػػدفددة مػػػن عنعػػػ  النيرتكجػػػ  اؼبوجػػػود   بعػػػا ؿبسػػػندت   .25

 .% ات الماث ادكذلالرتبة لاؿ السنو 
 

218 
( N.P.K)ايرتكجػػػ  ، فويػػػفور، بوىديػػػيـو ى نيػػػز العندصػػػ  الكػػػربل   .26

   بعا اؼبخلفدت العضوية كميدرادهد دبخلفدت النخيل.
 

218 
يم أصػندؼ النخيػل حسػ  موعػا الدػزىري كمػال قدبليدهػد غببػػوب سػىي  .27

 الليدح.
 

221 
سػػػػك م   الزراعػػػػة ىكلفػػػػة النخلػػػػة اؼبمالػػػػ ة يػػػػنويدن لعػػػػن  المدويػػػػط   .28

 .بدل يدؿ الديليايةالعضوية ميدراة بدلزراعة 
 

237 
ـ لعػػػن  السػػػك م   3121إادػػػدج كإيػػػ اد النخلػػػة مػػػن الدالػػػور لعػػػدـ   .29

 .بدل يدؿ الديليايةالزراعة العضوية ميدراة بدلزراعة 
 

238 
عػػاد الفسػػدئل الػػ  ىندجهػػد النخلػػة مػػن ادصػػندؼ ال ػػدئعة دب ػػ كعدت   .:2

 ة كقيالدهد بدل يدؿ.اإلدارة الزراعي
 

239 
أيعدر اعباللة لبعا أصػندؼ الدالػور العضػوية ميدراػة بػدلدالور  مدويط  .31

بػػػػػػدإلدارة الزراعيػػػػػػة لعػػػػػػدـ  – ػػػػػػري العضػػػػػػوية اؼبندجػػػػػػة دب ػػػػػػ كع البػػػػػػدطن 
 ـ.3122

 
 

23: 

 السددس

 258 جم سب  منزكع النول(.211اؼبكوادت الكياليدئية للدالور )  .32
 الدالػػػػػػورياليدئيػػػػػػة دىػػػػػػم أصػػػػػػندؼ العػػػػػػفدت الطبيعيػػػػػػة كاؼبكواػػػػػػدت الك  .33

 البس  )اػباؿ(. طوربدؼباللكة الع بية السعودية   
 

259 
 الدالػػػػػػورالعػػػػػػفدت الطبيعيػػػػػػة كاؼبكواػػػػػػدت الكياليدئيػػػػػػة دىػػػػػػم أصػػػػػػندؼ   .34

 )ال ط (. طوربدؼباللكة الع بية السعودية   
 

25: 
  الدالػػػػػػورالعػػػػػػفدت الطبيعيػػػػػػة كاؼبكواػػػػػػدت الكياليدئيػػػػػػة دىػػػػػػم أصػػػػػػندؼ   .35
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 261 )الدال (. طوربية السعودية   بدؼباللكة الع  
الييالػػػػػة الغالائيػػػػػة للدالػػػػػور ميدراػػػػػة بػػػػػبعا أاػػػػػواع الفدنهػػػػػة كاػبضػػػػػ كات   .36

 ادل ل.
 

262 
 265 جم سب  منزكع النول(.211ؿبدول الدالور من مضددات ادنساة )  .37
 268 كأنبيدهد الفسيولوجية كالعحية. الدالورأاواع الفيددميندت اؼبوجودة     .38
 من عنع  السلينيـو  السعودية الدالور أصندؼ عاؿبدول ب  .39

 )ميك ك ج اـ/ج اـ(.
 

269 
ميدراػػة بػػ  ؿبدػػول الدالػػور مػػن اؼبػػواد اؼبيدكمػػة للسػػ طدف دبحدػػول بعػػا   .:3

 ؿبدصيل اػبض كات كالفدنهة.
 

26: 

 السدبم

لػػإلدارة الزراعيػػة بػػإدارة أكقػػدؼ  ةالددبعػػ ميدراػػة بػػ  اؼب ػػ كعدت الزراعيػػة  .41
 صدحل ال اجحا.

 
275 

 277 .دت اإلدارة الزراعيةقدئالة بيصندؼ النخيل دب  كع  .42
ادكراؽ العلاليػػػػة العػػػػددرة عػػػػن اإلدارة الزراعيػػػػة بػػػػإدارة عنػػػػدكين قدئالػػػػة ب  .43

 .كاعبهدت ال  ا  ت هبد ؿبليد كعدؼبيدن أكقدؼ صدحل ال اجحا 
 

283 
قدئالػػػة بدؼبيػػػدات العلاليػػػة العػػػددرة عػػػن اإلدارة الزراعيػػػة بػػػإدارة أكقػػػدؼ   .44

 صدحل ال اجحا كال  مت ا  ىد   بعا اجملات احمللية كالع بية.
 

285 
اؼبعاات اؼبسدخامة لدطوي  ب امف لامة أمػجدر النخيػل ياواع قدئالة ب  .45

كاؼبعػػػػػػنعة بدلورمػػػػػػة اؼب نزيػػػػػػة بػػػػػػدإلدارة الزراعيػػػػػػة بػػػػػػإدارة أكقػػػػػػدؼ صػػػػػػدحل 
 ال اجحا.

 
 

289 
 292 الدال . يلاإلصاارات عن لب أىم  .46 المدمن
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 هرس الصورف
 الصف ة عنوا  الصورة م
 –ـ أمدـ مبد اإلدارة الزراعية 3123 أندوب  -ىػ 2544 اليعاة)ذك  صورة ؼب لفا الكددب  .2

 إدارة أكقدؼ صدحل ال اجحا(
 
24 

 64 م  كع لبيل البدطن  .3
 :6 اليعيم -مالل م  كع البدطن   .4
 77 ايدخااـ العدلة ػبلم الفسدئل  .5
 77   س الفسدئل   .6
 77 اعبمدئ     س  .7
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 ف  الزراعة العضوية المستخدمةبعض التعريف ت  -1
 Organic Agriculture  ظ م الزراعة العضوية:

ىو ا دـ زراعػا يهػاؼ إذل الدناليػة اؼبسػداامة، حيػ  يعدالػا علػمل ايػدخااـ اؼبػواد الطبيعيػة    
الزراعػػػػة بػػػػاان مػػػػن ادظبػػػػاة كاؼببيػػػػاات الكياليدئيػػػػة كى مواػػػػدت النالػػػػو. نالػػػػد ا يسػػػػالق فيػػػػو بديػػػػدخااـ 

اغبدف ػػػػة   عالليػػػػدت الدعػػػػنيم  اؼبػػػػ ين كاؼبػػػػواد اإلمػػػػعدعالسػػػػاات كالكدئنػػػػدت احملػػػػورة كرااثيػػػػدن، كنػػػػاللش 
كالبي ة كبدلددرل ىعػل اؼبػواد الغالائيػة  اإلاسدفأك الدعلي ، كأم مواد ؽبد ىياثري ضدر علمل صحة  كاإلعااد

 اؼبسدهلش حبدلدهد الطبيعية. إذل
 Conversion Period:  فترة الت و 

 .ىا الفرتة من بااية ايدخااـ الن دـ العضوم حىت اعدالدد اؼبندف عضويدن      
  Crop Rotation:  الد رة الزراعية

ىػػػا عالليػػػة ىبػػػددؿ احملدصػػػيل اغبوليػػػة أك ذات اغبػػػول  مػػػن أاػػػواع كعػػػدئات ابدىيػػػة ـبدلفػػػة   افػػػس      
قطعػػػة ادرض   ىعدقػػػ  منػػػد م لكسػػػ  دكرة حيػػػدة ادمػػػ اض كاآلفػػػدت كاغب ػػػدئش كميدكمدهػػػد كربسػػػ  

 لعوبة الرتبة كؿبدواىد من اؼبددة العضوية.
 Green Manure: الخضر السم  
 ىو ؿبعوؿ عددة بيورل يدم ح اثو كىيليبو   الرتبة بغ ض ربسينهد.     

 Organic (Bio):   عضوي )حيوي(
 اؼبع كؼ   الكياليدا. ىا نلالة ىعرب ىند عن ا دـ زراعا أك مندف لدص كا ييعا هبد اؼبعد     

 Organic (Bio)Product:   المنتج العضوي )حيوي(
ىػػػو اؼبنػػػدف الػػػالم مت إاددجػػػو، كإعػػػااده، كذبهيػػػزه، كىااكلػػػو   إطػػػدر ال ػػػ كط اؼبنعػػػوص عليهػػػد        

اللػػوائق كالػػن م اػبدصػػة بدإلادػػدج العضػػوم كمػػن زراعػػة مسػػجلة ضػػالن ب اػػدمف ىفدػػيش كمػػنق ال ػػهددات 
 لال جهة معرتؼ هبد.

 Organic Seeds and Plant Cutitings: البذ ر  أيزاء تك ثر النب ت العضوي
 ىا البالكر كأجزاا النبدىدت ال  يدم إنمدرىد ربا الن دـ العضوم.     
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 Conventionalتقليدي: 
يعطمل ؽبد مهددة ىفيا أهند عضوية أك عضوية   م حلػة  أم مددة أك إاددج أك عاللية ىعنيم ا
 الدحوؿ كىسدخاـ اؼبالدريدت الزراعية العددية.

 Organic (Bio) Varieties:  الان ف العضوية )حيوية(
ىا ادصػندؼ اؼبندجػة بوايػطة بػ امف الرتبيػة العضػوية، كربػا ال ػ كط اديديػية للزراعػة العضػوية      

 أك ىلش ال  أادجا بدلط ؽ العددية، كمت إنمدرىد ؼباة مويم كاحا علمل ادقل ربا الن دـ العضوم.
 Accreditation:  يهة االعتم  

 ت الدفديش كإصاار ال هددات.ىا اعبهة ال  ىيـو بدعدالدد جهد     
 Parallel Production:  اإل ت ج المتوازي

أم منػػػدف أك معػػػدص أك معػػػنم يػػػزرع أك يػػػ   أك يعدمػػػل أك يعػػػّنم مندجػػػدن معينػػػد وبالػػػل مػػػهددة أك      
لاؼ ذلش كىالا ي الل مندجدت  ري عضوية كمندجدت   م حلة الدحوؿ ) مندجدت ربالل مهددة 

 .مهددة( كمندجدت ىيلياية اربالل
 Organic (Bio) Production Unit:    حدة اإل ت ج العضوي )ال يوي(

ىػػا مزرعػػة حػػاكدىد مع كفػػة ككاضػػحة ذات مسػػدحة ؿبػػادة كيفضػػل فعػػلهد عالػػد حوؽبػػد بييػػيجة      
لض اا كىندؾ مد يبنم ىلواثهد من اؼبزارع اجملدكرة أك أم معػددر ىلػوث ألػ ل كىػاار منفعػلة عػن  ريىػد 

 الن م الواردة دبعديري الزراعة العضوية )اغبيوية(.ىبعد لليواعا ك 
 Sterilization:  التعقيم
ىيليل عاد اؼبيك كبدت   البي ة إذل اؼبسدول الالم يدوافق مم م كط ادمػدف الغػالائا العػحا كا      

 هبعلهد موضم مبهة.
 Buffer zoneالمنطقة الع زلة: 

عضػػػوم كىيػػػدـ للحػػػا مػػػن  إادػػػدجذم موقػػػم منطيػػػة حاكديػػػة ؿبػػػادة كيبكػػػن سبييزىػػػد بوضػػػوح ربػػػد 
 ايدعالدؿ مواد فبنوعة من منطية ؾبدكرة أك ااىعدؿ هبد.
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 Genetically Modified:  الك ئنااا ت  المنتجااا ت  المستخلصااا ت المعدلاااة  راثيااا ً 
Organs 

كىنػػدف مػػن ؾبالػػوع الدينيػػدت الػػ  ىعالػػل علػػمل جزي يػػدت حيويػػة ممػػل اغبالػػا النػػوكم )دم.اف.ايػػو(      
اغبيػػػواف أك الكدئنػػػدت الاقييػػػة كاػبايػػػد كالوحػػػاات اغبيػػػة ادلػػػ ل أك أيػػػة  -ددة الورااثيػػػة للنبػػػدتكىػػػو اؼبػػػ

م ػػػديدت أك إفػػػ ازات منهػػػػد كالػػػ  قػػػػا ربدػػػدج إذل ىعػػػايل أك ربويػػػػل ا يبكػػػن اغبعػػػػوؿ عليػػػو بدلويػػػػدئل 
 ادل ل اؼبعدددة لعالليدت اإلنمدر.

 Genetic Resources: المص  ر الوراثية
ددر ال  يدم اغبعػوؿ منهػد علػمل اؼبػددة الورااثيػة يػواا مػن اؼبعػار اغبيييػا أك دبعػين آلػ  ىعين اؼبع     

ىو ذباليم العفدت اؼب  وبة من أصندؼ كيػاات ـبدلفػة   صػن  كاحػا بغػ ض الوصػوؿ إذل جػودة 
 عدلية مم عاـ اإللاؿ ب  ط منم ط ؽ اؽبناية الورااثية.

 Marketing:  التسويق
 ذبدريػػة أك ىيػػاًن اؼبنػػدف أك ط حػػة   اديػػواؽ   أم مػػكل ربػػا عامػػدت كيعػػين ضبػػل أك عػػ ض     

 معينة ىعين أاو أادف بط يية معينة.
 Additives: إض ف ت
رائحدػو -طعالػو-لواػو-ؿبدويدىػو-جودىػو-أية مددة ىدم إضدفدهد إذل اؼبواد الغالائيػة للدػياثري علػمل بيدئػو     

 أك أية لدصية أل ل.
 Bio diversity: التنوع البيولوي 

ىػػو الدنػػوع   الكدئنػػدت اغبيػػة حيػػ  ىدبػػم عػػدئات كأجنػػدس كأاػػواع ـبدلفػػة اؼبعػػددر دبػػد   ذلػػش      
ميك كبدت الرتبة أك الغدبػدت أك اؼبعػددر اؼبدئيػة كي ػالل ىػالا الدنػوع الدغػري فيالػد بػ  اداػواع كادصػندؼ 

 أك الن دـ البي ا.
 Breeding: التربية
ن النبدىػػدت أك اغبيوااػػدت لإلنمػػدر أك مػػن أجػػل إادػػدج صػػفدت ؿبسػػنة   عالليػػة اادخػػدب ادفػػ اد مػػ      

 ادجيدؿ الددلية كيدم ذلش دالل أك ب  ادصندؼ اؼبخدلفة.
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 Certificate: الشه  ة
الن ػػدـ اؼبوضػػوع بوايػػطة طػػ ؼ اثدلػػ  مسػػديل لجهػػة إصػػاار ال ػػهدداتل كالػػالم يعطػػا ضػػالدادن       

يػدم إىبدعػو   عالليػػدت اإلادػدج أك اإلعػااد كىػػالا الن ػدـ ىبضػػم  نددبيػدن بػيف ىنػػدؾ ا دمػدن ؿبػادان كاضػػحدن 
سبدمػػػػدن للالواصػػػػفدت اؼبدوافيػػػػة مػػػػم احديدجػػػػدت العالػػػػل. كربالػػػػل ال ػػػػهددة عامػػػػة أك ىوقيػػػػم اعبهػػػػة اؼبعنيػػػػة 
بإصاار ال هددات كال  ىيـو علمل مددبعة كىينيا أف عالليدت اإلاددج ىػدم كفيػدن للالواصػفدت الييديػية 

 مف احملادة للعالل.الواردة   الربا
 Documentation Program: بر  مج التوثيق

الن دـ الالم ىعالل بو اعبهة اؼبدكبة لل هددات علمل أيدس قوااينهد كلوائحهػد الػ  ىعالػل دبيدضػدىد      
 كال  ىدحالل دبوجبهد مس ولية إصاار ال هددات.

 Cleaning agents: المنظف ت
دعالل ؼبعدملػػػة اؼبندجػػػدت أك أمػػػدنن إاددجهػػػد كنػػػاللش الن دفػػػة ىعػػػين اؼبػػػواد كاؼبسدحضػػػ ات الػػػ  ىسػػػ     
 العدمة.

 Organic (Bio) Component: المكو  ال يوي )العضوي(
أيػػة مػػددة ربدػػوم علػػمل إضػػدفدت  الائيػػة قػػا ىسػػدخاـ   إادػػدج أك إعػػااد الغػػالاا أك قػػا ىدواجػػا        

كن ىلػـز لعالليػة الدجهيػز ممػل بيك بواػدت اؼبندف النهدئا كمن اعبدئز أيضدن أف ىكوف مددة  ري  الائية كل
 العوديـو ممان إلعااد اؼبخبوزات.

 Radiation:  اإلشع ع
الطدقػػة العدليػػة العػػددرة مػػن أم إمػػعدع اػػػوكم ذم قػػارة علػػمل إحػػااث الدحػػوؿ الرتنيػػ  عبزي ػػػدت      

ليػدت أك اآلفػدت   اؼبددة الغالائية هبػاؼ الػدحكم   اؼبلواثػدت اؼبيك كبيػة أك اؼبولػاات اؼب ضػية أك الطفي
 الغالاا غبالدية اؼبددة الغالائية أك ىمبيط اؼبدغريات الفسيولوجية ممل الدربعم أك النضف.

 Labels: العالم ت أ  الملصق ت
أيػػة مطبوعػػدت أك نددبػػدت ىكػػوف ظػػدى ة علػػمل البطدقػػدت اػبدصػػة بػػدؼبندف، كقػػا ىكػػوف م فيػػة بػػدؼبندف أك 

 ملعية ق يبدن منو.
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 Media: البيئة
 اؼبددة ال  ينالو عليهد أك يعيش   داللهد الكدئندت الاقيية أك اؼبيك كبدت.     

  Organic Product Protection: حم ية المنتج العضوي
 فبنوعػػةضبديػة اؼبنػدف العضػوم مػن االػػداط، أك الدلػوث دبػواد  ػري عضػػوية، أك الػدامس مػم مػواد      

 حس  قواا  اإلاددج العضوم:
 Production accessories :مس عدات اإل ت ج

أيػػة مػػددة خبػػاؼ العػػاد كاددكات، أك ادكعيػػة كالػػ  ا ىسػػدهلش نالػػددة  الائيػػة بػػالا د كىسػػدعالل      
هباؼ إعااد اؼبددة اػبػدـ أك الغػالاا أك مكواد ػد لدحييػق أىػااؼ ىينيػة معينػة أاثنػدا اؼبعدملػة أك اإلعػااد 

ذبنبهػػػد مػػػن حيػػػ  اؼبخلفػػػدت المداويػػػة   اؼبنػػػدف كالػػػ  قػػػا ىػػػ دم إذل ادػػػدئف  ػػػري م جػػػوة كلكػػػن يعػػػع  
 النهدئا.
 Disinfection: التطهير
معدعبػة اديػطق الػ  ىامػس اؼبػواد الغالائيػة أاثنػػدا اإلعػااد ب ػكل وبػا مػن أعػااد اػبايػد اغب ػػ ية      

للاليك كبػػػدت اؼبدعليػػػة بدلعػػػحة العدمػػػة كاؼبيك كبػػػدت ادلػػػ ل  ػػػري اؼب  ػػػوب فيهػػػد ب ػػػ ط عػػػاـ اإلضػػػ ار 
 السامة الغالائية. ملؼبددة الغالائية أك الدياثري السل  علبد

 Texture additives: معدالت القوام
اعبػػزا مػػن الويػػط كالػػالم يػػ دم إذل ربسػػ  قػػواـ اؼبنػػدف كيػػدم ىضػػالو حيويػػدن ممػػل مػػددة البكدػػ  أك       

 ن بونسا ميميل يليلوز كال  ىضدؼ للال بدت بغ ض إعطدئهد اليواـ الساليش اؼبع كؼ.
 

 س سية لنإ ت ج  التصنيع العضويلهداف الا -2
 -يبد اإلاددج كالدعنيم العضويدف علمل عاد من اؼببددئ كادفكدر، كىا:     
 إاددج  الاا صحا كآمن ذك جودة عدلية كبكالية ندفية. -2
 الدعدمل مم الن م كالاكرات الطبيعية بط ؽ بنداة ىعزز اوعية اإلاددج كاغبيدة. -3
 كالبي ا ادكيم لن دـ اإلاددج كالدعنيم العضوم. ام اعدة الدياثري ااجدالدع -4
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ى جيم الاكرات البيولوجية دالل الن دـ الزراعا، كىػالا ي ػالل الكدئنػدت اغبيػة الاقييػة ك  -5
 اغبيدة النبدىية كاغبيوااية دالل الرتبة كالنبدىدت كاغبيواادت.

 ىطوي  ا دـ بي ا مدئا ذم قيالة مسداامة. -6
 د د علمل اؼبال الطويل.اغبفدظ علمل لعوبة الرتبة كزيد -7
اغبفػدظ علػمل الدنػػوع الػورااثا لن ػػدـ اإلادػدج كمػػد حولػو دبػػد   ذلػش ضبديػػة النبدىػدت كادحيػػدا  -8

 .الربية
ى جيم اايدخااـ العحا للاليده ك اؼبػوارد اؼبدئيػة كصبيػم ادحيػدا اؼبوجػودة فيهػد كااعدنػدا  -9

 اؼبندي  هبد.
 ة   ا م اإلاددج اؼبن الة ؿبليدن.ايدخااـ اؼبوارد اؼبدجادة إذل أقعمل درجة فبكن -:
 إهبدد ىوازف مدنديق ب  إاددج احملدصيل كى بية اغبيواادت. -21
ىوفري ال  كؼ اؼبنديبة عباليم اؼبواما كالاكاجن نا سبدرس ا ػدطهد الطبيعػا مػم ااىدالػدـ  -22

 اؼبطلوب بدعبواا  اديديية لسلونهد الفط م.
 .ي االب الديليل إذل أقعمل حا من صبيم أمكدؿ الدلوث -23
 .ىعنيم اؼبندجدت العضوية بديدخااـ موارد مدجادة -24
 إاددج مندجدت عضوية يبكن أف ىدحلل بيولوجيدن ب كل ندمل. -25
 إاددج منسوجدت ىاـك طويان كمن اوعية جياة. -26
سبك  العدمل    اإلاددج كالدعنيم العضوي  من العيش حيدة ىلػ  احديدجػد م اديديػية  -27

 م ضيدن من عاللهم دبد   ذلش ىوفري بي ة عالل آمنة.كى من ؽبم عدئاان منديبدن ك 
اارىيػػدا إذل يلسػػلة ندملػػة مػػن اإلادػػدج كالدعػػنيم كالدوزيػػم ىكػػوف عددلػػة اجدالدعيػػدن كمسػػ ولة  -28

 .كبي يدن 
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 مف تيا النج ح للت و  إلى الزراعة العضوية -3

 الخطوات الس سية للت و  إلى الزراعة العضوية-أ
كمن أنبهد الربامف اؼبندج  إىبدعهد للدحوؿ إذل الن دـ العضوم. ىندؾ لطوات أيديية هب  علمل 

كذلش حىت يبكنهم ربويل مزارعهم من الزراعة  اآلفدتالزراعية اػبدصة بدغالية النبدىدت كمكدفحة 
للنبدىدت اؼبسدايبة ممل  اثاث ينوات ىسدغ ؽكماة الدحوؿ عددة الزراعة العضوية  إذلالديلياية 
 طوات اآلىية:دم لاؿ اػبىك النخيل 

مسديبان قبل  عليواغبدرل باقة كأيضد ىفهم الوضم الالم يدعالل  الوضمهب  ىفهم  الخطوة ال لى:
 ازبدذ الي ار داش يديـو بدغيريات نبرية   أيلوبش اغبدرل.

 ؼبع فة ؿبادات إاددجش كربايا اؼب دنل احملداللة.  احملدصيل اؼبسدهافةمن  زاالباا جب الخطوة الا  ية :

اااضالدـ إذل أحا اؼب انز اؼبعدالاة نعضو،  كىالا يديق لش ااىعدؿ بددعضدا  الخطوة الا لاة :
 اليااممل لايدفددة من لربا م   العالليدت الزراعية العضوية.

ذباليم أنرب قار من اؼبعلومدت عن الزراعة العضوية من لاؿ ق ااة الكد   الخطوة الرابعة :
 رة مواقم الزراعة العضوية علمل اإلارتاا.كاجملات كالعح  كأيضد زيد

ااىدالدـ بإج اا ربدليل لعيندت من الرتبة كالعالل علمل ىن يط الكدئندت اغبية هبد الخطوة الخ مسة : 
 -طبيدن لآليت:

ربليل عيندت من ى بة مزرعدش للدع ؼ علمل ؿبدواىد من اؼبددة العضوية، كؿبدواىد من ادماح  -أ
 كاؼبغاليدت.

ن دط اؼبيك ك  )البيولوجا(   ى بة مزرعدش ىاله الدحليات ىسدعاؾ   الدع ؼ مع فة ال -ب
 علمل درجة لعوبة الرتبة.

العالل علمل ىن يط الكدئندت اغبية   الرتبة من لاؿ زيددة ؿبدواىد من اؼبددة العضوية  -ج
 كالالم يدم من لاؿ اآليت: 
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 .إىبدع دكرات زراعية ربدوم علمل البيوليدت 
 دساليا ادلض  قار اإلمكدف.ايدخااـ ال 
 .) زراعة ؿبدصيل الدغطية )العل 
 .وية ربا يطق الرتبة  
 .زراعة احملدصيل عاليية اعبالكر 
 .)ايدخااـ الكالبويا )السالدد العضوم الطبيعا العندعا 
 .ايدخااـ من طدت الرتبة اؼبسالوح هبد 

كن أيضد ايدخااـ ادظباة معدعبة اير اؼبغاليدت   ى بة مزرعدش بإضدفة اؼبعددف الطبيعية كيب -د
 كاؼبغاليدت العغ ل   البااية لعاج اير اؼبغاليدت   مزرعدش.

 إدلدؿ ط ؽ اؼبيدكمة الطبيعية لآلفدت. كهب  ألال اآليت   ااعدبدر:  -ىػ 
 ذبن  زراعة احملعوؿ الواحا. -2
كىو مد زيددة ا دط الرتبة كالالم باكره يزيا من ؿبدول السك    النبدىدت الندمية  -3

 هبعل ىاله النبدىدت  ري يهلة بدلنسبة لآلفدت كاغب  ات.

ىالن  أف: اػبامة اعبياة   الوقا اؼبندي  كبدآللية اؼبململ ىا العدمل ادنم   الخطوة الس  سة :
 أنبية.

 العوامل المس عدة للت و  إلى الزراعة العضوية-ا
ادفضل عاـ الدغيري الس يم علمل : من مم الدطور الدارهبا عوؿ اؼبسدهاؼمن احمل زاالباا جب -1

اطدؽ كايم كمن ادفضل أف ىكوف صبوران مم ض كرة ايدال ار الدعلم كالدميي  كالدطوي . 
 كالبااية دبسدحة صغرية معنده أف أم لطي ا يكوف فددحدن كأقل   الدكلفة.

ط : ض كرة ااحدفدظ بدلسجات كالبيدادت كاػب ائازبدذ الي ار بندا علمل بيدادت صحيحة -2
 كالدطور من عدـ آلل  ػ باللش يبكن ربايا أم احملدصيل يبكن زراعدهد كيكوف ىسوييهد أفضل.



 - 28 -صفحخ   الزراعة العضوية للنخيل

 

:   ؾبدؿ اؼبندجدت العضوية اؼبنديبة ا العالل علمل أف يكوف اؼبندف مداليزان كذا صفدت مطلوبة -3
يكوف  العالل علمل أيدس الكالية فحس  بل   صفدت اؼبندف ممان أف يكوف ذا م ه  

، ذا طعم أفضل، نالد يلـز أف يكوف ميبوان كمسداامدن   اػبعدئر. كاؼبزارع ا ا ي ، طدزجدن 
با أف ييلال   ااعدبدر مال قبولو كاقدندعو دبندجو من اػبض  كالفدنهة فإذا ندف ىو مخعيدن 

 ا ييبلو كا يسدطيم أنلو فسيكوف من العع  ىسوييو.
زارع الندجق ىو الالم هبا السوؽ أك : اؼبهب  أف يكوف اإلاددج طبيدن احديدجدت السوؽ -4

الف صة للدوزيم. كا يكوف اؽباؼ ىو اإلاددج مث البح  عن السوؽ. عالومدن هب  أف يكوف 
 اإلاددج طبيدن احديدجدت السوؽ.

: كليهاؼ من الوصوؿ إذل الدوزيم علمل العدئا من اؼبندف يييت من الدوزيم علمل اطدؽ كايم -5
دجداسدن كميبوان. عالومدن اؼبندفسة ىكوف صعبة مم ال  ندت اطدؽ كايم يلـز أف يكوف اؼبندف م

 الكبرية ال  ؽبد ف كع.
: امرتاؾ صبيم أف اد العدئلة كال  ندا   عاللية اإلاددج كالدوزيم امرتاؾ صبيم أف اد العدئلة كال  ندا -6

نل   زبععو كاىدالدمو ييسدعا   عاللية الدطوي  كالوصوؿ إذل مندف جيا كناللش   
 م.الدوزي

 : عاللية الدطوي  ض كرية إلضدفة اعبايا. ااىدالدـ بدعبايا -7
 : عاللية ض كرية هباؼ الدجايا كالدحس .الدخطيط للالسديبل -8

 -إرش  ات إض فية للمهتمي  ب لزراعة العضوية:-ج
 كصحة اإلاسدف الدع ي  بينبية الزراعة اؼبسداامة كالعضوية كأنبية احملدف ة  علمل البي ة -1

 حل الدعليم مم ى جيم البح  العلالا   ىالا اجملدؿ.كذلش   صبيم م ا
 ايدغاؿ اؼبندطق اعباياة اؼبعزكلة للزراعة العضوية حملدصيل الدعاي . -2
اؼبخلفدت النبدىية كاغبيوااية   إعااد ادظباة العضوية لدحس  لواص الرتبة  اايدفددة من -3

 كاايدفددة هبد نالعددر للعندص  الغالائية.
عددر الطبيعية اؼبعااية نعخ  الفويفدت كاؼبعددف الطبيعية ادل ل لدوفري اؼب اايدفددة من -4

 احديدجدت احملدصيل من اؼبغاليدت.
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 ااىدالدـ بددظباة اغبيوااية نوييلة لدوفري كىيسري العندص  الغالائية   الرتبة. -5
ية اايدفددة من اؼبعددر الطبيعية ندعببس الزراعا كالكربيا لدحس  لواص الرتبة الطبيع -6

 كالكياليدئية.
ااىدالدـ بزراعة كربس  ادصندؼ كالساات النبدىية اندسدهبد صفدت اؼبيدكمة الطبيعية  -7

 كيبكن اايدفددة منهد   اادخدب ياات أل ل أفضل.
إىبدع كيدئل اؼبكدفحة اؼبدكدملة اؼبيكدايكية كالزراعية كالبيولوجية نوييلة ؼبيدكمة اغب  ات  -8

 كاآلفدت الزراعية.
ـ ايدخااـ اؼبعددر اغبيوااية   ىغالية حيواادت اللنب كاللحم كناللش إاددج الاكاجن.  عا -9

 ناللش عاـ ايدخااـ اؼبن طدت كاؽب موادت.
م اقبة اؼبندجدت كىالا يسدلـز كضم يجات للالندجدت عنا ىسوييهد إذل أيواؽ اعباللة  -11

 اات.علمل أف ىدم اؼب اقبة بيلال عيندت للدحليل للدينا من للوىد من اؼببي
ادعاؼ لدجن  لطورة ايدخااـ اؼببياات كالكياليدئيدت الزراعية علمل ااىدالدـ بدؼب اعا ك  -11

 .كىلوث البي ة صحة اغبيواف كاإلاسدف
 

 ت ويل مزرعة تقليدية إلى مزرعة عضوية إيراءات -4
در ى ػػكل اليواعػػا الاكليػػة كاللػػوائق اؼبن الػػة للح نػػدت العدؼبيػػة للزراعػػة العضػػوية اديػػس الػػ  زبػػ     

 بإصاار ال هددات للالندجدت ال  ربالل عامة فبيزة من اؼبزارع ال  ىدبم أيلوب الزراعة العضوية.
كرب مل اؼبندجدت ال  طبيا عليهد اإلرمددات حبالدية اليواا  احمللية كالاكلية كعلمل       .1

م أيلوب الزراعة ـ كاؼبواد اؼبعالة بن 2/3119:يبيل اؼبمدؿ فإف قداوف السوؽ ادكربية اؼب رتنة رقم 
العضوية كعاللية كضم عامدت لدصة بدلش اؼبندجدت الزراعية كاد الية، كناللش اليواا  اػبدصة 

 International Federation of بدلزراعة العضوية اػبدصة بداربدد الاكرل ؼبن الدت الزراعة العضوية

Organic Agriculture Movements  (IFOAM)    أك مد يسدجا عليو من ىعايات إذل جدا
  Naturlandصة بدلعامدت الدجدرية اؼباليزة للالندجدت العضوية ممل عامة  اإلرمددات اػبد

 ادؼبداية. كهب  أف يلدـز نل اؼبندج  بكل ىاله اليواا  اؼبن الة للزراعة العضوية.

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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 القواعد الس سية
الدػػدريء السػػدبق  ممػػلزرعػػة اؼبىسػػجيل عػػن يدطلػػ  بيػػدف ندمػػل وبدػػوم علػػمل نػػل اؼبعلومػػدت الازمػػة      
زرعػػػة، كحدلػػػة الرتبػػػة، كأم ظػػػ كؼ بي يػػػة ألػػػ ل ؿبيطػػػة بدؼبزرعػػػة ممػػػل ق هبػػػد للطػػػ ؽ ال ئيسػػػة كاؼبنػػػدطق للال

 العندعية كاوعية ميده ال م كق هبد من ؿبطدت الع ؼ العحا.
كمػػن حػػق اؼبن الػػة اؼبسػػ ولة عػػن الدفدػػيش كمػػنق ال ػػهددات للزراعػػة العضػػوية الدينػػا مػػن أيػػة بيديػػد       

دحيػػػق مػػػن كجػػػود ىػػػياثريات بي يػػػة كذلػػػش عػػػن ط يػػػق االدبػػػدرات الػػػ  ىطلبهػػػد  نياليدئيػػػة   ادرض أك ال
 ندلدبدرات بيديد اؼببياات كادظباة الكياليدئية الزراعية.

الوقم، كناللش لطة الزراعػة الػ  ىوضػق للكا با من ىياًن مل  لكل مزرعة وبدوم علمل ل يطة      
 إيضدحصبيم الدسهيات كاػبامدت من أجل احملدصيل ال  مت زراعدهد   نل مسدحة، كهب  أف ىياـ 

 عن اؼبزرعة. اؼبطلوبة صبيم اؼبعلومدت
 متطلب ت خ اة ب لمنتج

علمل اؼبدياـ للحعوؿ علمل ى لير من مكد  الدفديش كإصاار ال هددات اؼبن الة اؼبس ولة عػن      
مػػة كااػػو مػػدفهم الدفدػػيش أف ييػػاـ مػػم طلػػ  االدحػػدؽ مػػد يفيػػا أف اؼبديػػاـ نػػ ا لػػإلدارة الزراعيػػة العد

 ديدييدت كمعديري ط ؽ الزراعة العضوية.
 العقد
نق يبػ المالػ وىو العيغة لاىفدقية اؼبكدوبة بػ  مكدػ  الدفدػيش كإصػاار ال ػهددات كاؼبديػاـ، كىػ     

الرتلػػػػػػػير بديػػػػػػػػدخااـ العامػػػػػػػػة الدجدريػػػػػػػػة، أك ال مػػػػػػػز، أك ال ػػػػػػػػعدر، أك ايػػػػػػػػدخااـ كصػػػػػػػػ  عضػػػػػػػػوم  
Organic بيودينػػدميكا  أكBio-dynamic   منالػػمل عضػػويدOrganically Grown  

أك صػػػفة ألػػػ ل مسػػػدالاة مػػػن ىػػػالا اؼبنػػػدف عنػػػامد ىسػػػدخاـ ميرتاػػػة بدلعامػػػة الدجدريػػػة. كىكػػػوف اىفدقيػػػة 
الرتلير دائالد معيودة ب  اؼبن الة اؼبس ولة كال خر أك ادمػخدص اؼبسػ ول  قداوايػد كاقدعػدديد عػن 

 اؼبزرعة.
خدلفػػة للغ امػػة   حدلػػة اادهػػدؾ ال ػػ كط اؼبنعػػوص عليهػػد كاؼبعػػديري كيػػالن    ىػػالا العيػػا اغبػػاكد اؼب     

 اػبدصة بدإلاددج. كىنفال ىبعد ؽبالا العيا صبيم مدطلبدت اليواا  اؼباليزة للزراعدت العضوية اغبايمة.
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    الترخيصعملية الت و  
ددات ؿ ربػػػا إمػػػ اؼ كم اقبػػػة مكدػػػ  الدفدػػػيش اؼبخػػػدر كمػػػنق ال ػػػهابػػػا أف ىػػػدم عالليػػػة الدحػػػو      
ؿ ى دالل علػمل بيػدف اؼبسػدحدت اؼبطلوبػة ربويلهػد )اؼبسػدحة، لش ابا من كضم لطة لعاللية الدحو كنال

صػػػن  احملعػػػوؿ( الػػػاكرة الزراعيػػػة، لطػػػة اؼبخعػػػبدت، احديدجػػػدت الدغاليػػػة، كىدضػػػالن اؼبيػػػدييس احملليػػػة 
فابػا أف ىكػوف اؼبائالة، لديليل إاددج العندص  الضػدرة، كبدلنسػبة للحيػوؿ الػ  ى ػاللهد لطػة الدحػوؿ 

 موضحة علمل اػب يطة نل حس  حدلدهد من عاللية الدحوؿ ينويد.
 فترة الت و  إلى الزراعة العضوية

 -ماة فرتة الدحوؿ ليعبق احملعوؿ عضويد بدلنسبة للالحدصيل اؼبخدلفة بيدهند ندآليت:     
  علػػمل ادقػػل  مػػه ا35احملدصػػيل اغبوليػػة )ممػػل البطػػدطس كالمػػـو كاليطػػن( : احملعػػوؿ النػػدىف بعػػا

 ا م الزراعة العضوية كبعاىد يبكن أف ييلال مهددة عضوية. إىبدعمن 
  47)الزيدػوف، النخيػل، العنػ (: أكؿ ؿبعػوؿ هبالػم بعػا  علػمل يػبيل اؼبمػدؿادمجدر اؼبسػدايبة 

مػػه  علػػمل ادقػػل مػػن إىبػػدع طػػ ؽ الزراعػػة العضػػوية، فبكػػن أف سبػػنق مػػهددة عضػػوية بعػػا ىػػاله 
 اؼباة.

 طػػػػ ؽ  إىبػػػػدعمػػػػه ا مػػػػن  23ايمد )ادرض البكػػػػ ( : أكؿ ؿبعػػػػوؿ بعػػػػا ادرض اؼبسدعػػػػلحة حػػػػ
الزراعػػة العضػػوية يبكػػن أف يكػػوف ؿبعػػوا عضػػويد، بػػاللش يوصػػمل بزراعػػة أحػػا احملدصػػيل البيوليػػة 

 كح اثهد   الرتبة نسالدد ألض  لدحس  لواص الرتبة.
 م صو  ف  مرحلة الت و  العضوي

  ا ػم الزراعػة العضػوية  إىبػدععلمل ادقػل مػن مه ا  23يبكن أف وبالل ؿبعوؿ يدم حعدده بعا
 عامةل  م حلة الدحوؿ العضومل.

  ا هبػػ  أف زبلػػط احملدصػػيل الػػ  ربالػػل عامػػة لالدحػػوؿ العضػػومل بػػنفس احملدصػػيل الػػ  ربالػػل
عامػػة لعضػػومل كلػػاللش هبػػ  أف يكػػوف ىنػػدؾ ضػػالدف للفعػػل الكػػد    نػػل اؼب احػػل يػػواا 

 ين أك النيل.أاثندا الدجهيز أك الدعب ة أك الدخز 
  ىبلػط مػم هب  أف يبدع احملعوؿ الالم وبالػل عامػة ل  م حلػة الدحػوؿ العضػومل منفػ دا، كا

 . ريه
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 .هب  أف ربوؿ مزارع اػبض  نلهد م ة كاحاة كليسا علمل م احل 
 
 
 

 الت و  الكل  للمزرعة
  ربػوؿ جػزا يسالق بدحوؿ الزراعة من الزراعة العددية إذل الزراعة العضػوية علػمل م احػل )أم يػدم

مث جػػزا آلػػ  .. كىكػػالا( كلكػػن ابػػا أف يػػدم الدحػػوؿ الكلػػا للالزرعػػة   مػػاة أقعػػدىد طبػػس 
 ينوات.

  )ا يسالق مطليد بدإلاددج اؼبدوازم )إاددج افس احملعوؿ   اؼبسدحة العضوية كاؼبسدحة العددية
 أاثندا فرتة الدحوؿ اعبزئا.

   اغبػػػالر عنػػػا ىػػػااكؿ ادظبػػػاة كاؼببيػػػاات لدفػػػددم الدلػػػوث بدؼببيػػػاات، كادظبػػػاة الكياليدئيػػػة هبػػػ
الكياليدئية كاؼبسدخامة   الزراعة العددية كلدصة   أمدنن الدخزين أك عنا رش ىاله اؼب نبدت 

 علمل الزراعة العددية.
  يدطلػػػ  ربويػػػل اؼبزرعػػػة علػػػمل م احػػػل إذل عالػػػل لطػػػة يوافػػػق عليهػػػد مكدػػػ  الدفدػػػيش كإصػػػاار

 ال هددات كهب  ىنفيال ىاله اػبطة بكل دقة.
 ي  ة المس حة المنزرعةز 

عنامد ىيـو مزرعة حدملة لرتلير اإلاددج العضوم بدغبعوؿ أك ىيجري أك ايد جدر حيػوؿ مػاارة      
، أمػد بدلنسػبة لإلادػدج العضػومبػدلط ؽ الديليايػة حػىت اآلف هبػ  عليهػد أف ربػوؿ ا ػدـ الزراعػة هبػد ىبعػد 

 فليس ىندؾ ض كرة لدحويلهد.لرتالير اغبيوؿ اؼباارة بدلط يية العضوية أك اغبيوية 
 

 ف  الزراعة العضوية إيراءات تسجيل المزرعة -5
 -:اآلتيةيقوم م لك/ أ  مدير المزرعة ب تخ ذ اإليراءات 

 .أك ااطاع علمل اؼبوقم االكرتكين للالكد  زيدرة مكد  الدفديش كااعدالدد -2
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أك ااطػاع  العضػويةاؼبزرعػة ربػا ا ػدـ الزراعػة  ىسجيلمبوذج طل  ىعب ة اايدالدرة اػبدصة ب -3
 .علمل اؼبوقم االكرتكين للالكد 

ىػػدريء -اإلادػػدج اغبيػػواين-ازبػػدذ ااحديدطػػدت اديديػػية   اؼبزرعػػة العضػػوية )معػػار ميػػده الػػ م -4
عوامػل ذبنػ  ىلػوث اؼبزرعػة -ىدريء آل  معدملػة بدؼببيػاات-آل  معدملة نياليدئية لىساليال

اإلاددج -عيندت الرتبة -اؼبخدزف-جيلهدل يطة للالسدحة اؼبطلوب ىس-من ادمدنن اجملدكرة
 .فرتة الدحوؿ اؼبيرتحة(.-اؼبدوازم   حدلة ربويل جزا فيط من اؼبزرعة

 .ربايا موعا لزيدرة اؼبزرعة من قبل اؼبكد  الالم يوؼ يعا الدي ي  عن اؼبزرعة -5
بيحػا اؼبزرعػة   (صػدح / مػاي )كبعا ظهور اديجة الدي ي  اؼبعا عن اؼبزرعػة يػدم الػ د علػمل 

 -:ادمور اآلىية
 .)ال فا )ا يدم الدسجيل 
 .قبوؿ م  كط 
  ىوقيػػم  -إعػاـ اؼبدلػش بدلنديجػة –قبػوؿ الدسػجيل ك  ىػاله اغبدلػة )يبػنق رقػػم نػودم

 العيا ب  مكد  الدفديش كاؼبدلش(.
 إيراءات التفتيش على  حدات اإل ت ج  التصنيع العضوي -6

 صبيػػم الوحػػاات الػػ  ىعالػػل   إادػػدج  ىػػنر صبيػػم قواعػػا الزراعػػة العضػػوية علػػمل أف يػػدم ىسػػجيل
 كالدفدػػػيش عليهػػػد مػػػن قبػػػل جهػػػدت ؿبديػػػاة )م انػػػز الدفدػػػيش كذبهيػػػز كىػػػااكؿ اؼبنػػػدف العضػػػوم،

كذلػش  (EN 45011)أك  (ISO 65) ( معدالاة كفيػد لن ػدـ اعبػودة كإصاار ال هددات
ع ػػوائية ىينيػا الدوافػق مػم اليواعػا اؼبدبعػػة كااثبػدت أم ـبدلفػدت موجػودة كالػال عينػدت اؼ هبػ

 لعالل الدحدليل ال  ى نا ىوافق اؼبندف مم قواعا اإلاددج.
 أ واع الزي رات التفتيشية:

  ( ادكذلىفديش الدسجيل )الزيدرةFirst Inspection Visit 
  الدفديش السنومAnnual Routine Inspection 
  )ىفديش ع وائا ) ري معلنSpot Un-announced Inspection 
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 لى مزارع اإل ت ج العضوي:الهدف م  التفتيش ع
الدينػػػا مػػػن ربايػػػا موقػػػػم الوحػػػاة اإلاددجيػػػة )مزرعػػػة( كم اجعػػػػة اػبػػػ ائط كاؼبسػػػدحدت اؼبيامػػػػة  -2

 كاؼبن آت كأيلوب ايدغاؽبد.
 الدينا من عاـ كجود أم معددر للدلوث )نياليدئا أك بيولوجا(. -3
 الدينا من عزؿ اؼبزرعة كعاـ احدالدؿ حاكث اقب اؼ للالبياات. -4
 يداامة معار مدا ال م كمال ماامدو للزراعة.الدينا من ا -5
 ربايا درجة اؼبزرعة )م حلة ربوؿ/ عضوم(. -6
 .اؼبطبية أك اؼبدبعة   الزراعة العضوية الوقوؼ علمل درجة مع فة اؼبزارع بدليواا  كاليواعا -7
ييدية ظبددية يليالة كالعالل علمل اغبفدظ كرفم مسدول لعػوبة الرتبػة )دكرة  إىبدعالدينا من  -8

 الكالبويا، ظبدد الض ، ىاكي  اؼبخلفدت(. إضدفةعية، زرا
، اغب ػػػدئش اآلفػػػدت، ادمػػػ اضللوقديػػػة كمكدفحػػػة نػػػل مػػػن  ييديػػػة يػػػليالة إىبػػػدعالدينػػػا مػػػن  -9

 اؼبيكدايكية، الزراعية،كايدخااـ اؼبواد اؼبع ح هبد(. )بدلط ؽ الطبيعية،
 الدينا من العالل علمل الدنوع البي ا كايديطدف الكدئندت الندفعة. -:
 دينا من معار مالات اإلاددج.ال -21
الدينػػػػا مػػػػن عػػػػاـ كجػػػػود أم آاثػػػػدر ايػػػػدخااـ مػػػػواد ـبدلفػػػػة )مبيػػػػا أك ظبػػػػدد( بػػػػددرض أك  -22

 بدؼبخدزف.
 مدوازم. إاددجاحملدصيل اؼبنزرعة كمسدحدهد كدرجة نل منهد كعاـ كجود  إاثبدت  -23
 ؿبعوؿ.من نل  إاددجهدىياي  الكاليدت اؼبدوقم  -24
عػػػة كايػػػدكالدؿ صبيػػػم بيداد ػػػد دبػػػد يدفػػػق مػػػم موقػػػ  اؼبزرعػػػة م اجعػػػة الػػػاكرة اؼبسػػػدناية للالزر  -25

اليوميػػة، يػػجل الوقديػػة، يػػجل  ادعالػػدؿ)ايػػدالدرة بيداػػدت اؼبزرعػػة، قدئالػػة احملدصػػيل، دفػػرت 
اؼب ػػػػػػرتيدت، اؼببيعػػػػػػدت، يػػػػػػجل ال ػػػػػػكول كاإلجػػػػػػ ااات الدسػػػػػػاليا، يػػػػػػجات اؼبخػػػػػػدزف، 

 م يجات اؼبخزف.الدعحيحية،.....( نالد يدم ىطدبق ادرصاة اؼبوجودة بدؼبزرعة م
الدينا من كجود ا دـ يسالق بإمكدايػة ىدبػم اؼبنػدف العضػوم مػم كجػود ا ػدـ سبيػز صػحيق  -26

 يسالق بديداعدا اؼبندف.
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   حدلة ال ش   حاكث ـبدلفدت. أكالال العيندت الازمة )ى بة، مدا، ابدت(ع وائيد  -27
يػػػػة كرااثيػػػػدن، الدينػػػػا مػػػػن عػػػػاـ ايػػػػدخااـ مػػػػدا العػػػػ ؼ، اؼبػػػػواد كالبػػػػالكر كالكدئنػػػػدت اؼبهنا -28

 الد عيم(.
عكس حدلة اؼبزرعة كأا طدهد كرفعػو للجنػة مػنق ال ػهددات ى  الدفديش ال ىعب ة ايدالدرات -29

 بدلدوصيدت الازمة.
 -الهدف م  التفتيش على  حدات التعبئة  التجهيز  التصنيع للمنتج ت العضوية:

اؼبيامػػػة كاؼبن ػػػدت  الدينػػػا مػػػن ربايػػػا موقػػػم الوحػػػاة اإلاددجيػػػة )ال ػػػ نة( كم اجعػػػة ال يػػػومدت -2
 كأيلوب ايدغاؽبد.

الدينػػػا مػػػن عػػػاـ كجػػػود أم معػػػددر للدلػػػوث )نياليػػػدئا أك بيولػػػوجا( كالدينػػػا مػػػن مسػػػدول  -3
 الن دفة العدمة.

الدينا من نفدية إج ااات الفعل ب  نل من اؼبندجدت العضػوية كالديليايػة )فعػل مكػدين أك  -4
 زمدين( كأيلوب ضبدية اؼبندف من الدلوث.

 .اؼبدبعة   اإلاددج العضوم درجة مع فة اؼباي  اؼبس كؿ بدليواا  كاليواعاالوقوؼ علمل  -5
الدينا من إىبدع لطوات يػليالة لدجهيػز اؼبندجػدت )الدينػا مػن صبيػم لطػوات اإلادػدج كلػط  -6

 يري اؼبندجدت كمعدمات مد بعا اغبعدد(.
 عوامل الدعنيم.الدينا من إىبدع اس  اػبلط كفيد لليواعا كاليواا  دبد فيهد اإلضدفدت ك  -7
الدينا من إىبدع ييديػة يػليالة للن دفػة كالدطهػري مػم ايػدخااـ مػواد مسػالوح بديػدخاامهد    -8

 اإلاددج الغالائا.
)بػػدلط ؽ الطبيعيػػة، اؼبيكدايكيػػة،  كاآلفػػدت ادمػػ اضييديػػة يػػليالة ؼبكدفحػػة  إىبػػدعالدينػػا مػػن  -9

يػػػا( دالػػػل اؼبخػػػدزف كايػػػدخااـ اؼبػػػواد اؼبعػػػ ح هبػػػد ممػػػل  ػػػدز اثػػػدين أنسػػػيا الك بػػػوف كالدجال
 كأمدنن الد غيل.

 الدينا من معار اؼبندف اػبدـ الوارد. -:
الدينػػػا مػػػن عػػػاـ كجػػػود دائػػػل ايػػػدخااـ أم مػػػواد ـبدلفػػػة )إضػػػدفدت فبنوعػػػة / مبيػػػا أك  -21

 إمعدع( يواا بدؼبخدزف أك علمل اؼبندف.
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 م اجعػػػة الػػػاكرة اؼبسػػػدناية لل ػػػ نة ايػػػدكالدؿ صبيػػػم بيداد ػػػد دبػػػد يدفػػػق مػػػم موقػػػ  ال ػػػ نة -22
)ايػػػدالدرة بيداػػػدت ال ػػػ نة، قدئالػػػة اؼبندجػػػدت، دفػػػرت الػػػوارد اػبػػػدـ، ؿبدضػػػ  الفحػػػر، دفػػػرت 
الد ػػػغيل، دفػػػرت الدعػػػاي  كاؼببيعػػػدت، دفػػػدى  اؼبخػػػدزف اػبػػػدـ كالدػػػدـ، قدئالػػػة اؼبػػػوردين، فػػػواىري 
اؼبػػزارع، طلػػ  كصػػور مػػهددات الدعػػاي ، بوليعػػة ال ػػحن، فػػواىري البيػػم، يػػجل ال ػػكول 

.....( نالػػػد يػػػدم مػػػهددات الدحليػػػلايػػػداعدا اؼبنػػػدف ، كإجػػػ اااتالدعػػػحيحية  كاإلجػػ ااات
 مم يجات اؼبخزف. بدل  نةىطدبق ادرصاة اؼبوجودة 

 .دا الة الزراعة العضويةالدينا من ايدخااـ مواد ىعب ة موافية  -23
، يسػالق بإمكدايػة ىدبػم أا الػة الزراعػة العضػويةالدينا من كجود ا دـ سبيز يليم مدفق مم  -24

 كعالل ايداعدا لو   حدلة كجود ـبدلفدت.اؼبندف العضوم 
ألػػال العينػػدت الازمػػة )مػػواد لػػدـ أك منػػػدف ىػػدـ( ع ػػوائيدن أك   حدلػػة ال ػػش   حػػػاكث  -25

 ـبدلفدت.
 الدينا من عاـ ايدخااـ )مواد مهناية كرااثيدن، الد عيم(. -26
للجنػػػػػة مػػػػػنق  دكرفعهػػػػػ كأا ػػػػػطدهدال ػػػػػ نة عكػػػػػس حدلػػػػػة ى  الدفدػػػػػيش الػػػػػ ىعب ػػػػػة ايػػػػػدالدرات -27

 بدلدوصيدت الازمة. ال هددات
 نالد يدم الدفديش علمل أم ىعدقا من البدطن كفيد للنيدط السدبية. -28

 
 الوطن  السعو ي للمنتج ت العضويةإيراءات منا الشع ر  -7

 اإليراءات - أ
  اؼباللكة    كزارة الزراعة . ىدياـ اؼبزرعة أك ال  نة بطل  الدسجيل   إدارة الزراعة العضوية2

 )مبوذج ىسجيل كحاة(. ش بدعب ة، كذلالع بية السعودية
 م ندت الدواثيق اؼبعدالاة كفيدن  حالإ. يياـ مم الطل  مهددة ىواثيق عضوية يدرية من 3

 ؼبعديري كضوابط الزراعة العضوية السعودية ؿباد فيهد اؼبندجدت اؼبطلوب إصاار معدر ؽبد.
 ىسجيل كحاة(.. ربايا اوع العبوات كالبطدقدت اؼبلعق عليهد كالعاد اؼبدوقم.)مبوذج 4
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.   حدلة أف مياـ الطل   ري اؼبدلش للوحاة فإاو يلـز ربايا ايم ال خر اؼبس وؿ   الدعدمل 5
 مم إدارة الزراعة العضوية كالدوقيم كذلش عن ط يق ىفويا معدالا.

 . الدوقيم علمل إق ار بديداـ رقم الدسجيل اػبدص بديدخااـ ال عدر الوطين العضوم للوحاة .6
 دب نعضو أيديا   اعبالعية السعودية للزراعة العضوية .. ااادس7
 . ايداـ ال عدر علمل ق ص مامف من اعبالعية السعودية للزراعة العضوية .8

 المستندات - ا
 . ىعب ة )مبوذج ىسجيل كحاة(.2
. مهددة ىواثيق عضوية يدرية من أحال م ندت الدواثيق اؼبعدالاة كفيدن ؼبعديري ك ضوابط الزراعة 3

 لسعودية ؿباد فيهد اؼبندجدت اؼبطلوب إصاار معدر ؽبد.العضوية ا
ال خر اؼبفوض  –اؼبس كؿ عن الوحاة  –. صورة من بطدقة ادحواؿ ) لكل من: اؼبدلش للوحاة 4

 بدلدعدمل مم إدارة الزراعة العضوية(.
 . صورة من السجل الدجدرم ) بدإلضدفة إذل صورة من ملكية الوحاة(.5
 ا معاؽ )  حدلة الدفويا(.. صورة من لطدب الدفوي6
 . ريم زبطيطا للوحاة ) يدضالن إحاااثيدت اؼبوقم(.7
 . . ريم ن كنا للالوقم.8
 . عينة من البطدقدت اؼبلعية علمل العبوات .9
 . عينة من معدر الوحاة .:
 . إق ار ايداـ رقم الدسجيل اػبدص بديدخااـ ال عدر الوطين العضوم للوحاة . 21
 أيديا   اعبالعية السعودية للزراعة العضوية . . ااادسدب نعضو 22
 

 الجه ت الت  تمنا الشه  ات للوحدات العضوية )مزارع/شرك ت( -8
 
  وبػػق لل ػػ ندت اغبدصػػلة علػػمل مػػهددات ايدعػػاار ىيػػدري  ىفدػػيشInspection Reports 

وم للالعػػديري كقواعػػا اإلادػػدج العضػػ إىبدعهػػدجداػػ  ال ػػهددات الاالػػة علػػمل  إذلللالندجػػدت اؼبعػػارة 
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الػػػباد  إذلاحملليػػة أك  اديػػػواؽ إذلكىعدػػرب ىػػاله ال ػػػهددات دبمدبػػة جػػػواز يػػف  يسػػالق ؽبػػػد بدلػػالوؿ 
اؼبسػػدوردة للالندجػػدت العضػػوية أك اغبيويػػة كذلػػش لدونيػػا جػػودة ىػػاله اؼبندجػػدت لػػال اؼبسػػدهلك  . 

 كربدوم ىاله ال هددة علمل كص  دقيق لل حنة.
 الزراعيػة   ػ كعدتدلفحر ال دمل ؼبلفدت اؼبػزارع كاؼبىيـو عبنة منق ال هددة دالل م نز الدفديش ب

  ػ كع الزراعػػامػهددات يػنوية للالزرعػة أك اؼب كإصػااربغػ ض ىيييالهػد كالن ػ    ىوصػيدت اؼبفػدش 
 كال  ى نا ىوافيهد مم اليداوف مم كضم أم م كط ىرتاال ؽبد.

  لػػػاؿ الدفدػػػػيش،  إاثبد ػػػدـبدلفػػػدت مت  دمنالػػػد ىعػػػار عبنػػػة مػػػنق ال ػػػهددات العيوبػػػدت الازمػػػة
مػػ ة ألػػ ل، كيكػػوف ىعػػايل درجػػة اؼبزرعػػة لدالػػ  دب حلػػة الدحػػوؿ  إذلكىػػرتاكح العيوبػػدت مػػن ال ػػط  

 ذلش كفيد ليدئالة العيوبدت اػبدصة دبكد  الدفديش.
  كىدضالن ال هددات العددرة ايم كعنواف ال  نة أك اؼبزرعة كاؼبندجدت كاحملدصػيل الػ  يػدم إاددجهػد

 ضوم كذباد ينويد.كىااكؽبد بدديلوب الع
 

 يه ت التوثيق العضوي ب لمملكة العربية السعو ية
فيالػػػد يدعلػػػق بػػػدلدواثيق العضػػػوم جػػػالبا اؼباللكػػػة الع بيػػػة السػػػعودية عػػػادا مػػػن جهػػػدت الدواثيػػػق  

م ندت ىواثيق دكلية ىعالل   اؼباللكة الع بية السعودية )جاكؿ  5ـ كجات 3123الاكلية، ففا عدـ 
، كمػػػ نة كاحػػػاة مػػػن ف اسػػػد   (CERES & BCS) دايػػػدأؼب( مػػػ نددف مػػػن     2رقػػػم    

(ECOCERT)   ككاحػػػاة مػػػن معػػػ ،(COAE)  كاحػػػاث ال ػػػ ندت الػػػ  دللػػػا يػػػوؽ ،
،كىعدػرب )مػػ نة ىواثيق(جهػة الدواثيػػق السػػعودية ااكذل  (OneCert)الدواثيػق العضػػوم ىػا )ىواثيػػق( ك 

 كلكنهد حدليد مدزالا ىند   ااعدالدد.
  الزراعػػة العضػػوية  إدارةيػػدت اؼبدحػػاة كمنحػا اؼبوافيػػة مػػن قبػل فهػػا مػن الوا  (OneCert) أمػد

 .ـ3123فرباي   اعدبدران منلكا ىعالل بدؼباللكة كزارة الزراعة   اؼباللكة الع بية السعودية 
ـ مت ىنفيال ىواثيق اؼبزارع العضوية بوايػطة جهػدت الدواثيػق اػبدصػة كفيػدن للالعػديري 3121  عدـ  

يدم الدواثيق للالػزارع  العضػوي  كفيػد  أفـ يبكن 3122. كمنال العدـ دكركبيةاالاكلية كخبدصة الائحة 
يػػدم  أفهبػػ   ادكركبيػػةلائحػػة الوطنيػػة السػػعودية اعبايػػاة للزراعػػة العضػػوية، كدبمػػل مػػديدم مػػم الائحػػة 
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اعدالػػػػػػػػػػػػدد جهػػػػػػػػػػػػدت الدواثيػػػػػػػػػػػػق العدملػػػػػػػػػػػػة بدؼباللكػػػػػػػػػػػػة الع بيػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػعودية كفيػػػػػػػػػػػػدن للالعػػػػػػػػػػػػديري الاكليػػػػػػػػػػػػة 
(ISO65/17.65). 

 
الع ملة ف  المملكة   إادار الشه  ات العضوية يه ت التوثيقيوضا ( 1)الجد   رقم  

 العربية السعو ية

 ال عدر ااعدالدد الاكلة ال  نة
اؼبسدحة اؼبواثية 

 % بدؽبكددر

ECOCERT اعم ف اسد 
 

8811 58% 

BCS اعم أؼبدايد 
 

5761 39.6% 

COAE  اعم مع 
 

3:31 29% 

CERES اعم أؼبدايد 
 

991 6.6% 

One Cert  الوايدت
 اعم اؼبدحاة

 
311 2% 

اؼباللكة الع بية  ىواثيق
 السعودية

ربا 
 اإلج اا

 
- - 
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 الت  توايه المجتمع ف   شر ثق فة الزراعة العضوية. أهم الت دي ت -9
 -  ا   اثيدفة الزراعة العضوية منهد: الععوبدتيواجو اجملدالم بعا 

 الدسهيات اائدالداية.صعوبة اغبعوؿ علمل الي كض ك  -2
ايػػر اؼبعلومػػدت الدسػػوييية اؼبائالػػة حيػػ  يواجػػو اؼبػػزارع صػػعوبة   اغبعػػوؿ علػػمل بيداػػدت  -3

اديػػػعدر كمعػػػار اؼبسػػػدلزمدت اؼبزرعيػػػة كاؼب انػػػز الدسػػػوييية كالبػػػاائل الدسػػػوييية كااذبدىػػػدت 
 كالف ص الدسوييية.

: يواجػػو اؼبػػزارع ايعػػد   بعػػا   الػػاكرات الداريبيػػة اؼبائالػػة، كالدسػػهيات اإلرمػػددية قلػػة -4
اؼبهػػػدرات اؼبدعليػػػة بػػػدإلدارة الفعدلػػػة كإدارة اؼب ػػػ كعدت كإعػػػااد اػبطػػػط كاؼبسػػػوح )ادحبػػػدث( 

 الدسوييية، كأيدلي  الدفدكض كالبيم الفعدؿ، كى كيف السلم كاػبامدت.
 ايػر اػبػػربة   الدعدمػل مػػم اؼب يسػدت ال ظبيػػة الدالويليػة: يواجػػو اؼبػزارع عػػددة صػػعوبدت   -5

الدعدمػػػل مػػػم اؼب يسػػػدت ال ظبيػػػة الدالويليػػػة حيػػػ  ى ػػػرتط ىػػػاله  اؼب يسػػػدت كجػػػود ضػػػالدف 
 مخعا علمل الي كض اؼبخدلفة.

  بعػا اؼبنػدطق ال يفيػة فبػد يعيػق ايػديعدب مفهػـو الزراعػة  قلة اؼبع فة عػن الزراعػة العضػوية -6
 العضوية كأيدلي  ىطوي ىد.

دؼبية ال  ىدطلبهد ىاله اؼبندجدت لػالا فػإف دكر  دلبية اؼبزارع  هبهلوف اؼبواصفدت احمللية كالع -7
 اإلرمدد الزراعا مهم جاان مم اؼبخدع    الدسويق الزراعا كاإلدارات اؼبعنية باللش.

ىدطل  أيواؽ اؼبندجدت العضوية جودة عدلية كلامدت ىسػوييية فنيػة عدليػة بدإلضػدفة إذل  -8
معػرتؼ بػو مػن قبػل إدارة مد يمبا أهند مندجدت زراعية عضوية كذلش مػن معػار مواثػوؽ ك 

 الزراعة العضوية   كزارة الزراعة بدؼباللكة الع بية السعودية.
صغ  اغبيدزات الزراعية ال  يبكن أف ىدبد الزراعة العضوية، كال  قا ا ىكوف ؾباية مػد دل  -9

 ياعالهد صبعيدت ىعدكاية زراعية.
لػػمل ال ػهددة الػػ  ىوضػػق أف عػددة مػػد ىكػػوف اؼب حلػة اااديدليػػة للزراعػػة العضػوية كاغبعػػوؿ ع -:

ىػػا أصػػع  م حلػػة علػػمل اؼبػػزارع لدكلفدهػػد  كادظبػػاة الكياليدئيػػة اؼبنػػدف لػػدؿ  مػػن اؼببيػػاات
العدليػػة كالػػ  ذبعػػل اؼبػػزارع يػػرتدد   ىنفيػػال ىػػالا الرباػػدمف مػػد دل يوانػػ  ذلػػش ىوعيػػة إرمػػددية 
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فز الد ػػجيعية كالعػػحا   اؼبسػػديبل بدإلضػػدفة إذل بعػػا اغبػػوا كالبي ػػا بػػدؼب دكد ااقدعػػددم
ممل ىسهيل اإلقػ اض، كىسػهيل اغبعػوؿ علػمل ال ػهددة احملليػة أك الاكليػة   حدلػة مطدبيػة 

 ال  كط.
كجػػود ىكػػدلي  إضػػدفية للحعػػوؿ علػػمل ال ػػهددة مػػن اؽبي ػػدت الاكليػػة اؼبعػػرتؼ هبػػد كلدصػػة  -21

 اؼبزارع  الالين ي  بوف   الدعاي .
 

 عة العضويةالنب ت ت ت  ظ م الزرا لوق ية الموا  المستخدمة -11
 :)الموا  المستخدمة( المنتج ت لجميع ع مة شر ط

 .اؼباللكة   العضوية الزراعة ا دط كضوابط ؼبعديري طبيدن  يدم اؼبندجدت ىاله ايدعالدؿ -
 اؼبعين اؼبندف ايدعالدؿ ك السوؽ   بدلط ح اؼبدعلية اليواا  دحكدـ طبيدن  اؼبندجدت ىاله ايدعالدؿ -

 .اؼبددة حي  ىسدعالل عدمةن  بدلزراعة
 ( يوضا الموا  المستخدمة لوق ية النب ت ت ت  ظ م الزراعة العضوية:2يد   رقم )

 موا  ذات أال  ب ت  أ  حيوا   1
 التركيبية، المتطلب ت الواف، االسم 

 االستعم   شر ط
 من اؼبسدخلر اآلزادي اند  

Azadirachta indica. ) مج ة 
 )النيم

 ح  م مبيا

 الديليم ج كح لدغطية يسدخاـ النحل مشم 
 ح  م مبيا اعبياى  
 الربكىيندت(الربكى    ىياركليزات 

 )مدئيد احملللة
 جدذبة مددة
مواد  مم كضعو لاؿ من فيط ايدعالدؽبد هبوز

 اؼبواصفة ىاله من أل ل مائالة
 فط م مبيا الليسيد  
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 زيا )ممل اؼبيط ة النبدىية الزيوت 
 كزيا العنوب  كزيا النعندع

 ( اخل...لك اكيةا

 فط م كمبيا عندن  كمبيا ح  م مبيا
 كممبط لإلابدت

 أزىدر من اؼبسدخلر البرياث ين 
 الك يسداميالم ابدت

Chrysanthemum 
cinerariaefolium 

 ح  م مبيا

 ابدت الػ من اؼبسدخلر الكوايية 
Quassia amara  

 طدردة كمددة ح  م مبيا

 من ابدت اؼبسدخلر ال كىينوف لليط 
  .Derris spp كالػ
 .Lonchocarpus sppكالػ  
 .Terphrosia sppالػ

 ح  م مبيا

ابدة السوفورا  من اؼبسدخلعة اؼبدى ين مددة 
Sophora flavescens   

 كعندن  ح  م مبيا

  Ryania رينيد مسدحض ات 
speciosa 

 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة

 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة فيةموا ض كرة  Propolis العكرب 
 مسدحييهد ك حب ية أع دب 

 كاؼبيده البح  كملق كمسدخلعد د
 اؼبدغبة

 .نياليدئية معدعبة باكف

  الكدزين 
 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة اػبل( ممل (الطبيعية ادضبدض 
  فط  من مدخال ة مندجدت 



 - 43 -صفحخ   الزراعة العضوية للنخيل

 

Aspergillus اايربجللس 
 ال يددنا فط  من تمسدحض ا 

(Shiitake fungus) 
 

 نلوريا   مسدخلعدت 
Chlorella 

 

 طبيعية ابدىدت من مسدحض ات 
 الدبغ عاا

 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة

 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة النيا( النيكوى  عاا (الدبغ  مدم 
 ال يوية المك ف ة ف  المستعملة الدقيقة الحي ء 2
 التركيبية، شر ط المتطلب ت الواف، االسم 

 االستعم  
 البكدرييد ( الاقيية ادحيدا 

 كالفط يدت( ممل كالفريكيدت
Bacillus thuringiensis :  

, Granulosis ,virus 
 Trichoderma spp ، .. اخل

 .فيط كرااثيدن  اؼبعالة  ري اؼبندجدت

  ئدالمص ف  المستخدمة الموا  3
 للالندجدت مامسدهد سبنم كأف البي ة إذل اؼبددة بوصوؿ ىسالق أا اؼبعدئا   ي رتط -

 .الزراعية
 بيمدف منهد كالدخلر اايدعالدؿ بعا اؼبعدئا صبم هب  -

 التركيبية، شر ط المتطلب ت الواف، االسم 
 االستعم  

 جدذبة مددة - ادموايـو اثندئا فويفدت 
 اؼبعياة دالل فيط -
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 جدذبة مددة - فريموادتال 
 اعبنسية للدع فدت مغريه -
 كاؼبوزعدت اؼبعدئا دالل فيط -

 pyrethroidsالبريكاث كياات  
 
 أك الالددميم ين فيط(

 )الامباايديهدلواث ين
 

 ح  م مبيا -
 مواد علمل ربدوم ال  اؼبعديا دالل فيط -

 جدذبة مدخععة
 الزيدوف شبدر ذبدبة :ممل اغب  ات ؼبكدفحة -
 Bactrocera اؼبدويط البح  بدبةكذ

oleae 
 Ceratitis capitata الي عيدت كذبدبة

 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة -
 النب ت ت بي  المس حة على تنار الت  المست ضرات 4
 التركيبية، شر ط المتطلب ت الواف، االسم 

 االستعم  
 (IIIاغبايا ) 

 اراثوفويفدت( ادكراثوفويفدت
 )غبايايشا

 البزاقدت( ( لل لويدت مبيا

 :العضوية الزراعة ف  تقليدي ً  مستخدمة أخرى موا  5
 التركيبية، شر ط المتطلب ت الواف، االسم 

 االستعم  
 مكل علمل كبدس 

 النحدس، ىياركنسيا
 النحدس، نلوريا أكنسا
 أكنسيا النحدس، يلفدت

 فط م مبيا -
 / نجم7 عن ىزيا ا اؼبسدعاللة الكالية -

 ينة/ ىكددر
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 أكنسيا اثدين النحدس،
 )بوردك( كعجينة النحدس،

 الربموما الكدند، الكيوم، اؼبوز، إلاضدج - إيميل  
 إطدر ك  اغبالضيدت   اإللض ار إلزالة -

 الفدنهة ذبدبة ض ر لدفددم إيرتاىيجية
 ادادادس   اإلزىدر ربفيز -
 البطدطس   الدخزين أاثندا اإلابدت منم -

 لكالبع
 اإلحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة اإليميلا الكحوؿ 
 الك بوف أنسيا اثدين  دز 

 النيرتكج  ك دز
 اإلحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة

 الاىنية من ادضبدض البوىدييـو أماح 
 صدبوف ممل ال لو )العدبوف الطبيعا

 )الغدر

 ح  م مبيا

،  يلفدت   اؼبوز إاضدج ؼبنم )نياندلي(ادؼبوايـو
 عايا  ندلسيـو (اعبري نربيا 

 )الكربيديا
 عندن  كمبيا ح  م كمبيا فط م مبيا -

 طدرد الكوارىز  رمل 
 كطدرد عندن  كمبيا فط م مبيا الكربيا 
 عندن  كمبيا ح  م مبيا الرباف  زيا 
 فط م كمبيا ح  م مبيا اؼبعااية الزيوت 

 كالزيدوف العن  ـكن ك  الفدنهة أمجدر  
 ندؼبوز اايدوائية كالنخيل كاحملدصيل

 كاػبض كات
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 بكدريم كمبيا فط م مبيا البوىدييـو ب منجندت 
 كالزيدوف العن  كن ـك الفدنهة أمجدر  

 كاػبض كات ادمجدر ك ريىد من
 فط م مبيا الكدلسيـو ىياركنسيا 
 فط م مبيا المندئية البوىدييـو ن بوادت 
 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة  واامبور  يدئل 
 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة النحدس أماح 
 مسدحيق( اؼبعااية اؼبسدحيق 

 )كالسليكدت اغبجدرة
 

 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة الايدىومية الرتبة 
 كالعلعدؿ السيليكدت 

(Bentonite) 
 

  العوديـو ييليكدت 
  العوديـو بيك بوادت 
 البايل الط  مسدحض ات 

Ayurvedic اديورفيايش 
 

 ادع دب مسدحض ات 
 البيولوجية كاؼبسدحض ات
 الايندميكية

 

 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة العييالة اغب  ات ذنور 
 فيه  تربى الت  ت المنشآ البنية ف   ال شرات المراض لمك ف ة مستعملة موا  6

 المواش 
 اليوارض مبياات -
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 التربة ت ت  ظ م الزراعة العضوية الموا  المستخدمة لتغذية النب ت  م سن ت -11
 :)الموا  المستخدمة( المنتج ت لجميع ع مة شر ط

 .اؼباللكة العضوية   الزراعة ا دط كضوابط ؼبعديري طبيدن  يدم اؼبندجدت ىاله ايدعالدؿ -
 اؼبعين اؼبندف ايدعالدؿ السوؽ ك   بدلط ح اؼبدعلية اليواا  دحكدـ طبيدن  ؼبندجدتا ىاله ايدعالدؿ -

 .اؼبددة ىسدعالل حي  عدمةن  بدلزراعة
( يوضا الموا  المستخدمة لتغذية النب ت  م سن ت التربة ت ت  ظ م الزراعة 3يد   رقم )

 العضوية
 التركيبية، المتطلب ت الواف، االسم

 االستعم   شر ط
 ا ال  اؼبواد أك اؼب نبة اداؼبو 

 :اؼبالنورة أداده العندص  يول ربوم
 اؼبزرعة ظبدد

 النبدىية الف مة مزيف من مكواة مددة -
 اغبيوااية اؼبخلفدت ك ابدىية( ـبلفدت(

 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة -
 اغبيواف اوع إذل اإلمدرة -
 مكمفة  ري ى بية من ىييت -

 اؼبزرعة ح دئ  من ؾبففة أظباة
 ؾبف  دكاجن كظبدد

 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة -
 اغبيواف اوع إذل اإلمدرة -
 مكمفة  ري ى بية من ىييت -

 من كاؼبكوف اؼبخال  السالدد
 اغبيواادت، ركث من لليط
 كلليط الاكاجن ظبدد فيو دبد

 اؼبزرعة ح دئ  من ادظباة

 ااحديدج عنا دبيةال ق اعبهة موافية ض كرة -
 اغبيواف اوع إذل إمدرة -
 إاددج مكم  ذات مزارع من الندذبة البيديد ايدخااـ منم -

 للحيواادت السدئل ال كث
 (...ال كث الطدزج ك ندلبوؿ،(

 زبفي  مندي  أك/ك اؼب اقبة ربا الدخالري بعا اايدعالدؿ -
 اإلحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة -
 اغبيواف اوع ذلإ اإلمدرة -
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 إاددج مكم  ذات مزارع من الندذبة البيديد ايدخااـ منم -
 ندلبايديش كمد اؼبعنعة اؼبندجدت عن فعلو مت مندف - اؼبخال ة اؼبنزلية اؼبخلفدت

 زبالريه كمت ي دهبهد
 إلاددج كاؼبكالورة اؼبف كزة اؼبنزلية البيديد فيط -

 البيو إلاددج ىوائيد ا اؼبخال ة اك الكالبويا
 الااجنو كاغبيواادت اػبض كات بيديد فيط .جدز
 السالدد .ال قدبية اعبهة من عليو يكوف موافق اليالدمة صبم ا دـ
 الندىف
 ؿبسوبد اآليت من أنم  علمل وبدوم أا هب 

 : جدفو مدده نيلوج اـ كاحا لكل بدؼبليج اـ
 56 ايكل، 36 كبدس، 81 ، نددميـو1,8

 زئبق 1.5زاش،  311 رصدص،
 طبيعا أصل من فيط اؼبعنعة اؼبواد من لدلية - لبيدالوسا /اػب 

 اغباائق( بدلبسدنة ؿبعور اؼبددة ىاله ايدعالدؿ -
 )كاؼب دىل ال ل كابدىدت الزىور كإاددج

 ال قدبية موافية اعبهة ض كرة من ابا ادل ل لايدخاامدت -
 ااحديدج عنا

 البريايا ( الطينية اؼبواد
 )اخل... كالفريمونايا

 

 اؼبواد اؼبالنورة كاؼبسالوح هبد ىدخطمل ا اؼبسدعاللة اػبلطة ى نيبة زراعة الفط   عن الندذبة لفضاتا
 اليدئالة ىاله ضالن

  ادرض كاغب  ات دكد ـبلفدت
 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة - ) البح  طيور ـبلفدت (  وااو
 أك اؽبوائا ىع ضا للدخالري النبدىية، اؼبواد من مزيف من مددة - ىوائيدن  ا أك ىوائيدن  ـبال  مزيف
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 البيوجدز إاددج بغية الاىوائا دىيةالنب اؼبواد من
 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة -

 المداوية كاؼبندجدت اؼبندجدت
 :اؼبالنورة أداده اغبيواين اؼبعار ذات
 اؼبطحواة اغبواف  -
 اؼبطحواة الي كف -
 اؼبطحوف السالش -
 أك بعا نلهد الع دـ طح  -

 اعبياى  ايدخاص
 اللحم طح  -
 كال ع  كال  ااق ال يش طح  -
 العوؼ -
 الوب  /الف ك -
 اؼبطحوف اجملف  الاـ -
 ادلبدف م ديدت -

 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة -
 / ملجم 7 - للك كميـو ادقعمل الرتنيز -

  جدفة مددة نلجم

 أصل اثداوية من مندجدت اك مندجدت
كق  ة  الزيوت ـبلفدت معدص (ممل ابديت

 )اخل..الكدندك

 

 اؼبسدطدع قار مبدم ة عليهد اغبعوؿ يدم - كمندجد د البح ية الطحدل 
 ممل طبيعية بط ؽ الدجهيز :الددلية بدلط ؽ

 كاايدخاص كالطحن كالدجاليا الدجفي 
 دليلاحمل أك/ك اغبدمضية احملدليل أك اؼبدا بوايطة
 .كالدخالري اليلوية

 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة -
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 نياليدئيدن  معدص  ري ل   من - اػب   العغرية كقطم اػب   ا درة
 نياليدئيدن  معدص  ري ل   من - ال ج  من غبدا اؼبكوف اؼبخال  السالدد
 نياليدئيدن  معدص  ري ل   من - اػب   رمدد

نلجم من  /ملجم 90 عن الكددميـو معاؿ يزيا ا - االطبيع اغبج م الفويفدت
.P2O5 

نلجم من  /ملجم 90 عن الكددميـو معاؿ يزيا ا - .الكدلسيـو كادؼبوايـو فويفدت
.P2O5 

 وبعل ظبدد فويفورم(قدعام  لب 
 .الفواذ(   صندعة عليو

 اإلحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة -

 الكدايا :ممل ( اػبدـ البوىدييـو ملق
 ) إخل ، كالسيلفينديا

 اإلحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة -

 علمل قا وبدوم ال  البوىدييـو يلفدت
 اؼبد نيسيـو أماح

 اػبدـ البوىدييـو أماح من مسدخ جة مددة -
 ربدوم قا ك فيزيدئية ايدخ اج عاللية لاؿ
 .اؼبد نيسيـو أماح علمل أيضد
 ااحديدج عنا ال قدبية هةاعب موافية ض كرة -

 بددموايد الديطري ىفل عاا مد - الديطري كاؼبيط ات ـبلفدت أك ىفل
 ذات ادصل الكدلسيـو ن بوادت
 كالرتاب الطبدمري، :ممل ( الطبيعا

 اؼبطحوف، كالكلس الكلسا الطيين،
 )كطبدمري الفويفدت ،)يجيل(كاؼبدرؿ

 

 ذات الكدلسيـو كاؼبد نيسيـو ن بوادت
، طبدمري :ممل(طبيعا  أصل  اؼبد نيسيـو
 )اؼبطحوف، اخل اؼبد نيسيـو كنلس

 طبيعا أصل من فيط -
 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة -

)ممل نربيددت   )الكييسرييا:اؼبد نيسيـو
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 ى خير بعا الدفدح ل ج  الورقية بدؼبعدعبة - الكدلسيـو نلوريا ؿبلوؿ
،   النير  احملدصيل بدقا كناللش الكدلسيـو
 الكدلسيـو   اير من ىعدين ال 
 ااحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة -

 طبيعا أصل من فيط - اعببس(( الكدلسيـو نربيددت
 اإلحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة - ىعنيم السك  عن العددر الكلس
 اإلحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة - النيا الكربيا عنع 
 اإلحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة - صغ ل عندص 
 ادرض من اؼبسدخ ج اؼبلق فيط - )ملق الطعدـ ( العوديـو نلوريا

 اإلحديدج عنا ال قدبية اعبهة موافية ض كرة -
  الط  أك اغبج  مسحوؽ
 ىمبيا ممل بكدرييد دقيية حية ندئندت

 زكبيـوال ي ممل النيرتكج  اعبوم
للفويفور  كالبكدرييد اؼبيس ة كاازكىوبكرت
 ك ريىد) )فويفورين

 كرااثيدن  معاؿ  ري معار من

 الطبيعية ممل النبدىية اؼبسدخلعدت
 كالمـو قع  السك  زىور مسدخلر

 اخل..

 كرااثيدن  معاؿ  ري معار من
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 كيفية التعرف على المنتج العضوي -12
يػػاؿ  مػػعدروية، مػػواد طدزجػػة، حبػػوب أك معلبػػدت مػػن لػػاؿ يػػدم الدعػػ ؼ علػػمل اؼبندجػػدت العضػػ     

 .معّنعة( أم أف معددر إاددجو كىعنيعو طبيعية كليسا ORGANICعضوم )العلمل اؼبندف 
للالندجػػػػ  أك  (2اؼب ػػػػدر إليهػػػػد   جػػػػاكؿ رقػػػػم ) ( سبنحػػػػو مػػػػ ندت الدواثيػػػػقlogo) ال ػػػػعدرىػػػػالا      

 ل  كط اػبدصة بدإلاددج العضوم.اؼبعنع  بعا الدفديش عليهم كالدينا من ىطبييهم ل
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 الب ا الا   
 إض ءة على الزراعة العضوية ف  الوط  العرب 

  يشمل اآلت 
 

   الزراعة العضوية بدلوطن الع  . اؼبزارع مسدحدت ادراضا الزراعية كأيضدن عاد  -2
  .ة السعوديةمسدحدت اؼبزارع العضوية كأل ل ال  ربا الدحوؿ بدؼباللكة الع بي -3

 
 ( م  كع لبيل البدطن3صورة )
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 الوط  العرب ف  إض ءة على الزراعة العضوية 
رب مل الزراعة العضوية بدىدالدـ   مع م الاكؿ الع بية كذلش لدحييق ىاؼ الدعاي  ل يواؽ      

ىزايا مسدال ، العدؼبية أك اايدهاؾ احمللا، كيعزز ىالا ادم  أف الطل  علمل اؼبندجدت العضوية   
 كاؼبع كض   اديواؽ الع بية ا يفا بدحديدجدت اؼبسدهلك    مع م الاكؿ الع بية.

مػػػن اؼبندجػػػدت العضػػػوية مػػػن لػػػدرج  ان فعلػػػمل يػػػبيل اؼبمػػػدؿ قبػػػا أف دكؿ اػبلػػػيف العػػػ   ىسػػػدورد نمػػػري      
عدالا علمل ايدخااـ الوطن الع   ، كالزراعة العضوية ا دـ زراعا يهاؼ إذل الدنالية اؼبسداامة حي  ي

اؼبػواد الطبيعيػة   الزراعػة بػاا مػن ادظبػاة الكياليدئيػػة كاؼببيػاات كى مواػدت النالػو، نالػد ا يسػالق فيػػو 
بديػػػدخااـ السػػػاات كالكدئنػػػدت احملػػػورة كرااثيػػػدن. كنػػػاللش اإلمػػػعدع اؼبػػػ بن كاؼبػػػواد اغبدف ػػػة   عالليػػػدت 

علمل صحة اإلاسدف كالبي ة كبدلددرل ىعػل اؼبػواد  الدعنيم كاإلعااد أك الدعلي ، كأم مواد ؽبد ىياثري ضدر
 الغالائية إذل اؼبسدهلش حبدلدهد الطبيعية.

لػالا ىعدػرب الزراعػة العضػوية إحػال كيػدئل الوقديػة اؼبهالػة لديليػل ىلػوث البي ػة كاحملدف ػة علػمل صػحة      
عيػة كالعػحية، فيػا اإلاسدف كاجملدالم   الاكؿ اؼبديامػة كىػالا زيػددة علػمل مندفعهػد ااقدعػددية كااجدالد

أدل اإللػػاؿ بػػدلدوازف الطبيعػػا كالبي ػػا إذل ظهػػور بعػػا ادمػػ اض علػػمل يػػبيل اؼبمػػدؿ ا اغبعػػ  جنػػوف 
 البي ، إافلوازا الطيور، إافلوازا اػبندزي .

ـ( 3122كىعطػػػا ادػػػدئف اغبعػػػ  العػػػدؼبا اعبايػػػا عػػػن الزراعػػػة العضػػػوية كالػػػالم مت اقبػػػدزه   عػػػدـ )     
( كح نػػػػػة الزراعػػػػػة العضػػػػػوية العدؼبيػػػػػة  FIBLزراعػػػػػة العضػػػػػوية   يويسػػػػػ ا ) بوايػػػػػطة معهػػػػػا أحبػػػػػدث ال

(IFAOM م مػػ ا علػػمل )ف الزراعػػة العضػػوية ىدطػػور ىطػػورا يػػ يعد، كيػػدم مزاكلػػة الزراعػػة العضػػوية   أ
ىكدػدرا (  22.986.74بلػاا علػمل اؼبسػدول الػوطن العػ   مػن لػاؿ زراعػة مػد ييػدرب ) 23أنم  من
رع أك مسػػدمال (، بدإلضػػدفة إذل ادراضػػا اؼبزركعػػة ىنػػدؾ مسػػدحة اؼبندجػػدت مندجػػد )مػػزا :588بوايػػطة 

ىكدػػدرا ، نالػػد أمػػدرت ادػػدئف اغبعػػ ، أف ىػػواس ربدػػل اؼب ىبػػة ادكذل  8:5281الطبيعيػػة الربيػػة ىعػػددؿ 
% ى ػػػكل ىي يبػػػد اثلمػػػد :4ع بيػػػدن مػػػن حيػػػ  اسػػػبة ادراضػػػا اؼبزركعػػػة عضػػػويد حيػػػ  ىعػػػل النسػػػبة إذل 

% . 9.:%، مث معػػػ  اثدلمػػػد بنسػػػبة 24.7ركعػػػة ع بيػػػد، ىليهػػػد السػػػوداف بنسػػػبة اؼبسػػػدحة العضػػػوية اؼبز 
 %.  :9.2كربدل السعودية رابعدن بنسبة 
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أف ىواس ىعدرب ادكذل   اإلاددج للزيدوف العضوم علمل مسدول الوطن إذل نالد أمدر الدي ي  أيضد       
راعػة الزيدػوف العضػوم علػمل اؼبسػدول الع  ، كأيضد ىواس كيوريد كاؼبغ ب من الاكؿ الع ػ  ادكذل   ز 

 العدؼبا.
كىعدرب مع  أنرب منػدف لليطػن العضػوم   الػوطن العػ  . كأيضػد ىعدػرب اؼبغػ ب مػن الػاكؿ الع ػ       

ادكذل   العددل   اؼبندجدت الطبيعية العضوية ) كى الل اؼبندجدت الطبيعية العضوية مندجدت الغدبدت 
 ية كالعط ية(. كاؼب اعا كالنبدىدت الربية الطب

نالػػػد ىضػػػم ىػػػواس كالسػػػػعودية كاإلمػػػدرات كمعػػػ  أنػػػرب مسػػػػدحدت إادػػػدج النخيػػػل العضػػػوم علػػػػمل       
مسدول العددل كالوطن الع  . مم العلم أف بعا الاكؿ الع بية يوجا هبػد معلومػدت ـبدلفػة عػن أا ػطة 

ـ. كمػػن اؼبن الػػدت 3122الزراعػػة العضػػوية، كلكنهػػد ا ىن ػػ ىد رظبيػػد   موقعهػػد علػػمل مػػبكة ااارتاػػا 
العدؼبية اؼبهدالة بدؼبعلومدت الزراعية العضوية علمل يبيل اؼبمدؿ من الة الفدك ك معهػا فيبػل   يويسػ ا ك 

 ح نة الزراعة العضوية العدؼبية.
كىػػالا الن ػػدـ مػػن الزراعػػة هبػػ  أف ي اقػػ  ربػػا ا ػػدـ ىػػوجيها كىفدػػيش مدفػػق عليػػة ربكالػػو قواعػػا      

اإلاددج العضػوم مػن أجػل أف يفػا دبدطلبػدت اؼبسػدهلش مػن الغػالاا كأيس كضعا لدوضيق ني  يدم 
العػػػػحا اآلمػػػػن اػبػػػػدرل مػػػػن مدبييػػػػدت العندصػػػػ  المييلػػػػة كاؼببيػػػػاات أك ميك كبػػػػدت ضػػػػدرة علػػػػمل صػػػػحة 

 اإلاسدف. 
ك  بعػػا الػػاكؿ الع بيػػة علػػمل يػػبيل اؼبمػػدؿ ا اغبعػػ  ىػػواس كالسػػعودية كمعػػ  أصػػارت لمعػػديري      

لعضػػوية   أكطػػدهنم ل كالػػ  هبػػ  أف يدبعهػػد نػػل اليػػدئال  بعالليػػدت اإلادػػدج كضػػوابط لن ػػدط الزراعػػة ا
كالدجهيػػػز كالدػػػااكؿ للالندجػػػدت العضػػػوية   ىػػػاله الػػػاكؿ كالػػػ  ىلػػػ  مدطلبػػػدت اديػػػواؽ احملليػػػة كأيضػػػد 

 أيواؽ الدعاي  اػبدرجية.
ة فيهػػد حبيػػ  يسػػهل كىعدػػرب ىػػواس أكؿ دكلػػة ع بيػػة يعػػرتؼ ااربػػدد ادكر  بيػػداوف الزراعػػة العضػػوي     

ىعػػػاي  اؼبندجػػػدت الزراعيػػػة العضػػػوية مػػػن ىػػػواس إذل أم دكلػػػة مػػػن ااربػػػدد ادكر . لػػػاللش فػػػدف الػػػاعوة 
للدحػػوؿ إذل الزراعػػة العضػػوية أصػػبحا مطلبػػد غبالديػػة البي ػػة مػػن الدلػػوث كرفػػم مسػػدول اإلادػػدج الزراعػػا 

مػػري مػػن العػػدمل  كاؼبسػػدمال ين   اجملػػدؿ كاعبػػودة   اإلادػػدج كاؼبندفسػػة علػػمل اديػػواؽ احملليػػة كاػبدرجيػػة لك
 الزراعا العضوم ب يية النبديت كاغبيواين   نمري من الاكؿ الع بية.
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كييمػػػػل اؼب لفػػػػوف أف ىضػػػػم الػػػػاكؿ الع بيػػػػة لطػػػػط مسػػػػديبلية للزراعػػػػة العضػػػػوية حبيػػػػ  ىعػػػػل اسػػػػبة      
كبػػػدقا اؼبندجػػػدت ـ 3131%   عػػػدـ 21% إذل 6ادراضػػػا الزراعيػػػة العضػػػوية   الػػػاكؿ الع بيػػػة مػػػن 

الزراعيػػة ىكػػوف فيهػػد ا يفػػة كلدليػػة مػػن مدبييػػدت اؼببيػػاات كادظبػػاة كاؼبيك كبػػدت الضػػدرة علػػمل صػػحة 
 اإلاسدف كاغبيواف كالبي ة.

كربددج الاكؿ الع بية إذل ىوعية إعامية عن أنبيػة الدحػوؿ إذل الزراعػة العضػوية إف دل يكػن هبػاؼ      
  كاؼبندفسػػة   السػػوؽ العػػدؼبا لدجػػدرة اؼبندجػػدت العضػػوية ذات اايػػدهاؾ احمللػػا فهػػا هبػػاؼ الدعػػاي

العدئا ااقدعددم اؼب ىفم، كصبهورية مع  الع بية ال  ىعدرب أكؿ الاكؿ الع بية ال  طبيػا ا ػدـ الزراعػة 
العضوية   السبعينيدت من الي ف اؼبدضػا كأيضػد أكؿ مػ نة زراعيػة مدخععػة   الزراعػة العضػوية ىػا 

 مع  ال  يبيا صبيم ال  ندت الزراعية الع بية   إدلػدؿ الزراعػة العضػوية اؼبواثيػة   م نة ييكم  
ح نػػػة الزراعػػػة العضػػػوية العدؼبيػػػة الددبعػػػة ؼبن الػػػة اد اليػػػة كالزراعػػػة   ادمػػػم اؼبدحػػػاة. كأيضػػػد أكؿ قسػػػم 

دمعػػة ادزىػػ  مدخعػػر يبػػنق درجػػة البكػػدلوريوس   ؾبػػدؿ الزراعػػة العضػػوية مت إا ػػدؤه   نليػػة الزراعػػة جب
   مع .
كأيضػػػد   بعػػػا الػػػاكؿ الع بيػػػة مت ىعػػػاليم مػػػعدر كطػػػين للالندجػػػدت العضػػػوية ايػػػدخاامو نػػػيداة      

ىسوييية ل مخدص العدمل  بدلزراعػة العضػوية كأيضػد نويػيلة مسػدعاة للالسػدهلك  لدالييػز اؼبندجػدت 
 العضوية عن  ريىد من اؼبندجدت الغالائية.

يا الػػػاكؿ الع بيػػػة مػػػن مزايدىػػػد العايػػػاة   إادػػػدج بعػػػا احملدصػػػيل الزراعيػػػة كمػػػن اؼبفػػػرتض أف ىسػػػدف     
العضػػوية الػػ  فيهػػد ميػػزة اسػػبية إلاددجهػػد   الػػوطن العػػ   علػػمل يػػبيل اؼبمػػدؿ ا اغبعػػ  الدالػػور كالزيدػػوف 
كالنبدىدت الطبية كالعط ية، حي  إف اؼبندجدت العضوية ىسدطيم النفػدذ ل يػواؽ العدؼبيػة بارجػة أفضػل 

 ن اؼبندجدت الديلياية إذا مدمت ااىدالدـ بدػبامدت الدسوييية ب كل عدـ كاإلعامية ب كل لدص.م
  الزراعػة العضػوية   الػوطن  اؼبػزارع كيوضق اعباكؿ الددرل مسػدحدت ادراضػا الزراعيػة كأيضػدن عػاد 

 ـ3122  عدـ  علمل مسدول الوطن الع   كالعددل الع   كى ىيبهد
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ف  الزراعة العضوية  المزارعي يوضا مس ح ت الراض  الزراعية  أيض ً عد   (4يد   رقم )
 م2111ف  ع م  على مستوى الوط  العرب   الع لم ف  الوط  العرب   ترتيبه 

 اؼبسدحة الاكلة ـ
 ىكددر

عاد 
 اؼبزارع 

 مزارع/

الرتىي  علمل 
 مسدول العددل

الرتىي  علمل 
مسدول 
 أف يييد

الرتىي  علمل 
 مسدول اييد

الرتىي  علمل 
مسدول 
 الوطن الع  

 2 1 3 38 28:3 4469:8 ىواس  .2
 3 1 5 53 2122 888:9 السوداف  .3
 4 1 9 59 8:1 67111 مع   .4
 5 7 1 65 74 57746 السعودية  .5
 6 8 1 69 324 :4654 يوريد  .6
 7 37 1 212 424 555: لبندف  .7
 8 1 :2 216 1 4911 اؼبغ ب  .8
 9 1 37 229 :5 2737 اعبزائ   .9
 : 43 1 231 31 2164 ادردف  .:
 21 44 1 234 611 2111 فلسط   .21
 22 46 1 242 35 484 اامدرات  .22
 23 46 1 :25 5 :4 عالدف  .23

 - - - - :588 67:215 اجملالوع
فها يوضق مال اىدالدـ ىاله الاكؿ بدلزراعة العضوية إذا دل يكن لايدهاؾ احمللا اعباكؿ كىالا 

 للدعاي  كاؼبندفسة ااقدعددية علمل ذبدرة اد الية العضوية.
 أحا اؼب لف .ال ضيالدف بن ادص  ـ إعااد أ.د.لدلا3123أب يل  4اؼبعار : اجمللة الزراعية العاد 
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( يوضا مس ح ت المزارع العضوية  أخرى الت  ت ت الت و  ف  المملكة 5يد   رقم )
 م2111 العربية السعو ية ب لهكت ر لع م

 اؼبسدحدت الربية اؼبسدحة ال  ربا الدحوؿ اؼبسدحة العضوية اؼبنطية
 821 75 9.:448 اليعيم
 2 19.9: 2486.4 ال يدض
 5.6 5.6 3119.4 اعبوؼ
 1.8 1 38.5 قب اف
 9 2.16 776.36 حدئل

 31 1 :.51 اؼبنطية ال  قية
 1 1 6 عسري

 897.9 6.:4 2:1.7 اؼباينة اؼبنورة
 1 4.18 1 البدحة
 6.: 1 35.6 جدزاف
 2651.6 3:.2131 8828.16 اإلصبدرل

 افس اؼبعار السدبق 
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 الب ا الا ل 
 إض ءة على أعدا  النخيل  كمي ت التمور الن تجة ع لمي ً  عربي ً  م لي ً.

 يشمل اآلت :  
 .3121دل مندجة للدالور لعدـ أنم  ع  ين دكلة   العد -2
 .3119اؼبسدحدت اؼبنزرعة بدلنخيل بدلوطن الع   لعدـ   -3
 .3121أعااد أمجدر النخيل دبخدل  مندطق اؼباللكة الع بية السعودية لعدـ  -4
كأل ل ربا الدحوؿ دبخدل  مندطق اؼباللكة الع بية السعودية  العضوم أعااد أمجدر النخيل -5

 .3122لعدـ 

 
 اليعيم -  كع لبيل البدطن ( مالل م4صورة )
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 مرتبة حسب اإل ت ج م2111منتجة للتمور لع م  يوضا أكار عشري    لة ف  الع لم ( 6يد   رقم ) 
 % ( طن2111الكالية/ ) الاكلة مسلسل
 28.56 1,352.95 مع  2
 1:.24 1,078.30 السعودية 3
 :24.2 1,023.13 إي اف 4
 ::.: 775.00 اإلمدرات 5
 89.: 759.20 فبدنسدد 6
 27.: 710.00 اعبزائ  7
 8.42 566.83 الع اؽ 8
 6.67 431.30 السوداف 9
 4.67 276.40 عالدف :
 3.19 161.00 ليبيد 21
 1:.2 147.60 الع   22
 2.98 145.00 ىواس 23
 2.65 119.36 اؼبغ ب 24
 1.86 57.85 اليالن 25
 1.61 38.50 النيج  26
 1.45 26.28 ى نيد 27
 1.41 23.50 قط   28
 1.39 21.60 فلسط  29
 1.39 21.50 الوايدت اؼبدحاة :2
 1.37 19.90 موريددايد 31
 %211 (8866.3أنم  من)  المجموع الع لم  32

 .حٍش رؼذر انحصٕل ػهى إحصبئٍخ احذس و1211ػبو  (FAO) األغذٌخ ٔانشراػخ يُظًخ انًصذر:

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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  اددج النخيل اؼبمال  كنالية اإل أمجدر اؼبنزرعة بدلنخيل كعاد دت( يوضق اؼبسدح 8جاكؿ رقم ) 
 (3119لعدـ ) اإلاددج ادعلمل  م ىبة حس   الع   الوطن

اؼبسدحة اؼبمال ة/  الاكلة مسلسل
 ىكددر(2111)

ادمجدر 
 اإلاددج/طن اؼبمال ة/مج ة

 2437.241 33294141 :98.7 مع  2
 97.111: 26811111 268.11 السعودية 3
 868.711 274532:1 296.44 اإلمدرات 4
 663.881 22:72321 273.14 ئ اعبزا 5
 587.111 93:4111 212.61 الع اؽ 6
 411.:44 6811111 46.73 السوداف 7
 377.9:1 4246111 42.46 عالدف 8
 261.111 3211111 39.11 ليبيد 9
 231.111 4446911 41.:4 ىواس :
 83.811 54:9311 37.:4 اؼبغ ب 21
 66.311 5756111 25.58 اليالن 22
 32.671 446411 2.55 قط  23
 3111.:2 711111 9.11 موريددايد 24
 27.111 423321 2.56 الكويا 25
 24.291 487811 2.61 البح ين 26
 8.551 25:711 5:.1 ادردف 27
 5.111 4:6511 1.51 فلسط  28
 4.5:1 96671 1.25 يوريد 29

 5187.46 111148.2 895.42 المجموع
 ـ.:311اػب طـو  -اؼبن الة الع بية للدنالية الزراعية –اؼبعار: الكددب السنوم لإلحعداات الزراعية الع بية 
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مرتبة  م2111( يوضا أعدا  أشج ر النخيل بمختلف من طق المملكة لع م  8يد   رقم ) 
 .الشج رف  عد   الكارحسب 

 
 النسبة % خيل/مج ةعاد أمجدر الن اؼبنطية مسلسل
 33.83 6436215 ال يدض 2
 31.39 5864311 اليعيم 3
 24.14 4166414 اؼباينة اؼبنورة 4
 8:.21 36837:3 اؼبنطية ال  قية 5
 9.33 2:37686 حدئل 6
 8.48 ::28384 مكة اؼبك مة 7
 7.27 2555658 عسري 8
 6.36 2343635 اعبوؼ 9
 4.15 8249:2 ىبوؾ :
 3.28 61:417 قب اف 21
 1.8 276655 البدحة 22
 1.14 9998 زافدج 23
 :1.11 3229 اغباكد ال الدلية 24

 111 23437191 المجموع
 

 ـ3122الكددب اإلحعدئا الزراعا السنوم ال ابم كالع  كف عدـ  -كزارة الزراعة  اؼبعار:
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 و النخيل العضوية  النخيل الذي ت ت الت  أشج ر أعدا 
 م.2111ف  المملكة العربية السعو ية لع م  

امداادا للاكر ال يددم لوزارة الزراعة بدؼباللكة الع بية السعودية   ؾبدؿ الزراعة العضوية فيػا أا ػيت    
إدارة الزراعة العضوية ال   ػاؼ إذل ضػبط العالػل   ا ػدط الزراعػة العضػوية كىن يالػو كىطبيػق اؼبعػديري 

ة،إضػػدفة إذل اإلمػػ اؼ كاؼب اقبػػة علػػمل مػػػ ندت الدواثيػػق العضػػوية الػػ  ىيػػـو بػػػدلفحر كاؼبواصػػفدت العدؼبي
كالدفدػػيش للالػػزارع  الدػػدبع  للزراعػػة العضػػوية كسبػػنحهم مػػهددات ىمبػػا أف مندجػػد م عضػػوية كنػػاللش 

 مددبعة اؼبزارع  العضوي  الالين زادت أعاادىم   الفرتة ادلرية.
ـ بإحعػدا مػدمل عباليػم اؼبػزارع العضػوية 3122ية بوزارة الزراعة عدـ كقا قدما إدارة الزراعة العضو    

 كمسدحدهد كاؼبندجدت العضوية النبدىية كاغبيوااية بدؼباللكة الع بية السعودية لكل منطية.
كيهالنػػد   ىػػالا اؼبيػػدـ أعػػااد النخيػػل العضػػوم،كالنخيل الػػالم ربػػا الدحػػوؿ كالػػالم يعدػػرب   ىزايػػا    

كموجػػود   العايػػا مػػن اؼبنػػدطق ندليعػػيم كاػبػػ ج كادحسػػدا كاؼباينػػة اؼبنػػورة  لػػاؿ السػػنوات ادلػػرية 
مزرعة،كعػػػاد النخيػػػػل  38كاعبػػػوؼ كحدئػػػل كقب اف،فيػػػػا بلغػػػا أعػػػااد اؼبػػػػزارع الػػػ  هبػػػد لبيػػػػل عضػػػوم 

طندن،كأعػااد اؼبػزارع الػ  هبػد لبيػل ربػا الدحػوؿ  7:77.26لبلة ىندف حػوارل  261687العضوم هبد 
طنػػػػػدن، كعػػػػػاد 4139.67لبلػػػػػة ربػػػػػا الدحػػػػػوؿ ىنػػػػػدف حػػػػػوارل  57:96الػػػػػ  هبػػػػػد  مزرعة،كادعػػػػػااد29
 م ندت ىواثيق عضوية معدالاة قدما بدواثيق النخيل العضوم كالالم ربا الدحوؿ.5
يلا جاكؿ يوضق أعااد النخيل العضوم كربا الدحوؿ   اؼباللكة الع بية السعودية لعدـ  كفيالد   

 ـ.3122
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 بمختلف من طقت ت الت و  أخرى    ا  أشج ر النخيل العضوييوضا أعد ( 9يد   رقم ) 
 م.2111المملكة العربية السعو ية لع م

 عاد اؼبزارع/مزرعة اؼبنطية مسلسل
عاد النخيل 

 هبد
 /لبلة

عاد م ندت  اغبدلة اإلاددج/طن
 الدواثيق

2 
 3 عضوم :.2821 59331 : ال يدض
 3 ربا الدحوؿ 4125.7 57896 28 

3 
 5 عضوم 3734.86 89567 : اليعيم
 2 ربا الدحوؿ 25 311 2 

 3 عضوم 336.6 22161 3 حدئل 4
 2 عضوم 73 911 3 قب اف 5
 2 عضوم 56 3811 3 اؼبنطية ال  قية 6
 2 عضوم 2397 9111 3 اؼباينة اؼبنورة 7
 2 عضوم 3 661 3 اعبوؼ 8

 إيم ل  المملكة
 4 عضوم 6966.15 151576 27
 3 ربا الدحوؿ 3128.56 46985 18

 
ـ إعااد ـ/أيبن الغدمام،ماي  عدـ 3123ىػ/أ سطس 2544مواؿ   –ؾبلة سبور اليعيم اؼبعار: 

 الزراعة العضوية بوزارة الزراعة بدؼباللكة الع بية السعودية.
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  الرابعالب ا 
 البرامج الزراعية لخدمة أشج ر النخيل على مدار الع م إل ت ج تمور عضوية 

  تشمل:
 

   س فسدئل النخيل.: ادكؿادمف الرب 
 .رم الفسدئل كأمجدر النخيلالربادمف المدين: 

 .النخيل كالدالور ربا ا دـ الزراعة العضوية آفدتالربادمف المدل : اإلدارة اؼبدكدملة ؼبكدفحة 
 .الربادمف ال ابم: الدساليا العضوم كاؼبعاين ربا ا دـ الزراعة العضوية

 .الربادمف اػبدمس: الدلييق
 .لربادمف السددس: ل  المالدر كالعالكؽا

 .الربادمف السدبم: ىعايل كىسنيا كىكاليم العالكؽ
 .الربادمف المدمن: اغبعدد )اػب اؼ كاعبااد لالع اـل(

 .الربادمف الدديم: لامة مدبعا اغبعدد
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 البر  مج الزراع  ال  
 النخيل غرس فس ئلبر  مج 

 
 

 غ انفظبئم(: اطزخذاو انؼزهخ نخه4صٕرح )

 

 
 يشزٔع انجبطٍ –(: غزص انفظبئم 5صٕرح )

 
 مشزوع الباطه –(: غزس  الجثائث 6صورة )
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 -:البر  مج الزراع  ال   
 غرس فس ئل النخيل بر  مج 

 
أكان الديػػػػدر الفسػػػػدئل اعبيػػػػاة ، كربايػػػػا  دميػػػػ العضػػػػوم عنػػػػا ال ػػػػ كع   إا ػػػػدا بسػػػػددف النخيػػػػل     

 ااد مبكة ال م ، كىالا مد يوؼ ادع ض لو لاؿ ىالا الربادمف.ادصندؼ اؼبنديبة للغ س كإع
 -موااف ت الفس ئل الجيدة :-1

الفسػػػيلة صبعهػػػد فسػػػدئل كىػػػا ادفػػػ اخ الكدئنػػػة حػػػوؿ جػػػالع النخػػػل كييػػػدؿ للجالػػػم أيضػػػدن الفسػػػيل      
 –مػػػدؿ  –اثومػػػة  –بيػػػـو  –بػػػز  –بنػػػا  –حليػػػة  –الفػػػ خ  –كالفسػػػاف كيػػػ ادؼ الفسػػػيل ) الػػػودم 

 . ج الفسيلة كىن ي من قدعاة النخلةكزب جمي  (
 )بديدخااـ ط ييػة الدكػداث  الاجنسػا( كىندؾ عاة مواصفدت هب  م اعد د عنا الديدر الفسدئل     

 -كمن أنبهد مد يلا :
الدينا من مطدبية الفسدئل اؼب اد   يهد للعن  اؼب  ػوب ، كلػاللش يفضػل اادخػدب الفسػدئل  -2

 ىزاؿ علمل أمهد د ( للدينا من مطدبية الفسدئل للعن . أاثندا ب ادمف اغبعدد ) كالمالدر مد
اادخدب الفسدئل من صن  جيا ، يبددز بغزارة ؿبعولو ، كي عة مبوه ، كارىفدع صفدت جودة  -3

 شبدره ، كنم ة إاددجو من الفسدئل.
 2.6 -2ينوات ، كطوؽبػد مػن  5-4ىفضل الفسدئل الكبرية اغبجم ، ال  يرتاكح عال ىد من  -4

 نجم .41-31يم ، ككزهند من 46-36جالعهد من مرت ، كقط  
أف ربدػػول الفسػػيلة علػػمل عػػاد جيػػا مػػن اعبػػالكر السػػليالة ، مػػم احملدف ػػة قػػار اإلمكػػدف  فضػػلي -5

علػػمل اجملالػػوع اعبػػالرم مػػن الديطيػػم أاثنػػدا عالليػػة الفعػػل ، أم ىيلػػم قلعػػدن جيػػاان بوايػػطة عالػػدؿ 
 مه ة .

رية قػػار اإلمكػػدف كلدليػػة مػػن أف ىكػػوف منطيػػة الفعػػل يػػليالة كا يفػػة كمسػػدوية كصػػغ يفضػػل -6
لػػربة للالحدف ػػة أيضػػدن علػػمل  ا هبػػ  أف ييػػـو بػػاللش عالػػدؿ مهػػ ة ذككاعبػػ كح كالدجػػدكي  ، لػػال

 منطية اليالة الندمية )اعبالدرة( من أم إصدبة ميكدايكية.
 أف ىكوف الفسدئل لدلية من اآلفدت كادم اض كى لال من أمهدت يليالة. نالد يفضل -7
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 -، كالاليل علمل اضف الفسدئل مد يلا : يفضل اادخدب الفسدئل الندضجة -8
 بعا الفسدئل ىمال  قبل فعلهد من ادـ . –أ 

 بعا الفسدئل ىباأ بدكوين الفسدئل كىا مدزالا علمل ادـ . - ت
 

 التك ثر ب لفس ئل أحد الطرق الرئيسة لتك ثر  خيل التمر-2
 -د لبيل الدال  كىا:( ط ؽ لدكداث  النخيل   صبيم أكبدا العددل ال  يزرع هب5يوجا عاد )     
 SEEDSالدكداث  اعبنسا اإلنمدر بدلبالكر )النول(  -2
 GROUND OFFالدكػػػػػداث  الاجنسا)اػبض م(بدلفسػػػػػدئل أك اػبلفػػػػػدت ادرضػػػػػية  -3

SHOOTS 
 HIGH OFF SHOOTSالدكداث  الاجنسا )اػبض م(بدلفسدئل اؽبوائية )ال كاني (  -4
 TISSUE CULTUREالدكداث  عن ط يق زراعة اداسجة     -5
، بل ك  أ ل  بإدارة ادكقدؼ كالط يية المداية ىا اؼبسدخامة عددة ببسدى  لبيل اإلدارة الزراعية     
 .حي  أهند الط يية اؼبفضلةالنخيل بدؼباللكة  دريم م
 

 إختي ر  ت ديد الان ف المن سبة للغرس-3
 -الددلية:ادصندؼ كفق اؼبعديري  الديدرللحعوؿ علمل عدئا ؾبزم من بسددف النخيل يدم    
دلػش كسبيػز إاددجهػد لأم ادصػندؼ الػ  قبحػا زراعدهػد  ،اؼبنطيةاؼب هورة   صندؼ اد الديدر -2

 أك اؼبوقم.اؼبنطية 
لسػهولة ىسػويق اؼبطلػوب   يػهد لديػدر ادصػندؼ للدالور اؼبندجة عنػا ام اعدة الطل  كالع ض  -3

 .الدالور بعا اإلاددج
نػػػدطق البعيػػػاة عػػػن اديػػػواؽ يفضػػػل زراعػػػة م اعػػػدة بعػػػا اؼب ػػػ كع مػػػن منػػػدطق الدسػػػويق ففػػػا اؼب -4

ادصندؼ ال  ىندف سبور جدفة باان من زراعة أصندؼ ىندف ال طػ  كالعكػس إف نػدف اؼب ػ كع 
 ق يبدن كذلش دف أصندؼ ال ط  قا ىدل  عنا ىع ضهد للنيل ؼبسدفدت طويلة جاان .

  ج.ة بعا اإلادد ندجاؼبالدالور  الغ ض منالفسدئل لديدر أصندؼ ي اعمل   ا -5
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 موااف ت حفر يور الغرس-4
مػػرت عالػػق ( 2× مػػرت عػػ ض 2.6× مػػرت طػػوؿ 2.6يػػدم حفػػ  اعبػػور الػػ  مت ربايػػاىد يػػدبيدن دبسػػدحة )

 -: اآلىيةكىفحر ى بة اعبورة حي  هب  أف ى الل اؼبواصفدت 
 أف ىكوف لدلية من ادحجدر كادجسدـ العلبة . -2
 ية ( .أا ربدوم علمل ناليدت من اؼبواد الكلسية ) اعبري  فضلي -3
 مدويطة اليواـ ا بدل ملية الع فة كا بدلطينية الغاقة . -4
 لدلية من بالكر اغب دئش كأم ابدىدت   يبة . -5
 ـ  ( . 21إذل  9ب  اعبورة كادل ل )من اؼبسدفة كوف ى -6
يػـو ( لدخفيػ  ادمػاح 36-31ب يهػد يوميػدن ؼبػاة ا ىيػل عػن ) غػ س يدم  سػل اعبػور قبػل ال -7

 كاؼب نبدت الضدرة .
 فضل إعااد اعبور قبل الغ س بفرتة منديبة .ي -8

 
 بس تي  النخيلالفس ئل بموااف ت تنفيذ شبكة الري لغرس -5

 كا با من كجود لزاف يعالل علمل صبم كزبزين اؼبيده . اؼبيدهيباأ ىنفيال مبكة ال م من ب نة  -2
بان أف يكػػوف إا ػػدا مػػبكة الػػ م قدبػػل للدالػػاد كالدويػػم داػػو ردبػػد ى هػػ  اغبدجػػة مسػػدييفضػػل  -3

 . اايدمالدرللدويم   الزراعة كزيددة حجم 
أف ىكوف ال بكة ذات نفداة ربكم عدلية   ضء اؼبيده حبي  ىدندي  ناليػة اؼبيػده مػم يفضل  -4

 عال  النخلة كالفعل من السنة كنالية اإلاددج .
حبيػػػ  ىدحالػػػل العوامػػػل اعبويػػػة  ،أف ىكػػػوف صػػػندعة مػػػواد ال ػػػبكة ذات مواصػػػفدت جيػػػاةيلػػػـز  -5

اة لديليػػل ىكػػدلي  العػػيداة نالػػد هبػػ  أف ىكػػوف أادبيػػ  اؼبيػػده الػػ  ربػػا ادرض كيػػهلة العػػيد
علػػػمل عالػػػق منديػػػ  كربػػػاد منػػػدطق احملػػػدبس بإمػػػدرات كاضػػػحة ذبنبػػػدن غبػػػاكث أم ضػػػ ر بفعػػػل 

 ح نة اآلات كالسيدرات   اؼبزرعة  .
يبكػػػن لديليػػػل أنػػػرب قػػػار مػػػن العالدلػػػة للالزرعػػػة  ،للدعػػػايل قػػػدبان  دن أف يكػػػوف ا ػػػدـ ال ػػػبكة آليػػػ -6

 منهد   ا دطدت زراعية أل ل . اايدفددة
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أف ربدوم ال بكة علمل ايدط ىعفية كىنييػة جيػاة غبجػز ال ػوائ  كادجسػدـ الغ يبػة مػن  لػق  -7
 ـبدرج اؼبيده كؿبدبس الغسيل كلضالدف اغبعوؿ علمل ىافق ميده مند م لفرتات طويلة.

 زاف لاالل ال بكة .أف ربدوم ال بكة علمل مضخدت لافم اؼبيده اؼبدجالعة   اػبيفضل  -8
كيػ يم كذلػش لديليػل فػرتة الػ م فبػد يكػوف لػو أبلػغ  أف ىكوف مػبكة الػ م ذات ىػافق قػوم   لـزي -9

 .اداث    أمه  العي  حينالد ى ىفم درجة اغب ارة عنا ال هرية
 من عاللية ال م   فرتة زمنيػة قليلػة )  العػبدح البػدن  أك قػ ب اؼبغػ ب( لدجنػ  ااادهدا يلـزلالا      
 درجة اغب ارة   أيدـ العي  . ارىفدع

 
 المواعيد المن سبة لقلع  غرس الفس ئل-6

بػػػدلطبم فػػػإف مواعيػػػا قلػػػم الفسػػػدئل قػػػا زبدلػػػ  قلػػػيان مػػػن منطيػػػة دلػػػ ل طبيػػػدن غبدلػػػة اؼبنػػػدخ كىعدقػػػ  
ك  يػػهد   ادمػػدنن كعالومػػدن يبكػػن اليػػوؿ أف ىنػػدؾ موعػػاين لفعػػل الفسػػدئل عػػن أمهد ػػد  ،الفعػػوؿ
 -:اؼبسدايبة
 : من مندع  فرباي  إذل مندع  مديو . ال  
 : من مندع  أ سطس إذل هندية يبدالرب . الا   

مػػن بػػ ج  31مػػن  اعدبػػدراكلدحايػػا اؼبيعػػدد باقػػة أنمػػ  كفػػق ادبػػ اج فنجػػا مػػمان أف كقػػا الغػػ س وبػػاد 
مػػديو ، مث  مػػناػبػػدمس الػػالو اؼبوافػػق لل ابػػم مػػن فربايػػ  كيندهػػا   النعػػ  ادكؿ مػػن بػػ ج المػػور اؼبوافػػق 

يغ س النخل   اديدـ الع  ة ادكذل مػن بػ ج اديػا ) مػه  أ سػطس ( مػم م اعػدة مازمػة الغػ س   
 .ىالا الوقا بدل م يوميدن ؼباة مه  ندمل اسبة ل اة اغب ارة

( كعالومػػدن مػدرسكل ػية مػن بػ كدة اعبػػو لػاؿ بػ ج الػالو فإاػػو مػن ادفضػل ىػيلري الغػػ س حػىت مػه  )
ال ػهور مػاياة اغبػ ارة  بديػدمندازراعػة الفسػدئل يبكػن إج ائهػد   أم كقػا مػن العػدـ  يبكن اليوؿ بيف

 ة.كدرب كال
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 موااف ت قلع فس ئل النخيل -7
 ممن أىم ميومدت قبدح الفسيلة ىا أف يدم قلعهد مػن أمهػد بدلعػورة اؼبملػمل مػن قبػل عالدلػة مػدى ة ذك 

( يػػػنوات دهنػػػد  5-4عنػػػامد يعػػػل عال ىػػػد ) لػػربة كدرايػػػة   عالليػػػدت اليلػػػم ، كىيلػػػم الفسػػػيلة عػػػددة 
لاؿ ىاله الفرتة ىكوف قا نواا جالكران ى ىلهد للنالو بعورة مسديلة عنا زراعدهد   ادرض كي اعػمل 

 -ىبدع اػبطوات اآلىية:اعنا فعل الفسدئل 
ىندخ  الفسدئل اعبياة اؼب اد قلعهد كىاعم بدلرتاب ؼبسدعا د علمل ىكوين ؾبالوع جالرم قوم  -2

 يو بعا قلعهد كايلهد إذل اؼبكدف اؼبسداًن .ىعدالا عل
ييلػػم ج يػػا الفسػػيلة حبيػػ  ا يبيػػمل منػػو يػػول صػػف  حػػوؿ اليلػػ  كييػػر اعب يػػا اؼبدبيػػا إذل  -3

حوارل اع  طولو مث ي بط ربطدن ىينػدن   اعبهػة العلويػة كىكػوف ىػاله العالليػة عػددة قبػل أيػبوع 
 من عاللية اليلم .

 ؽ ) اعبالع ( .ىيلم قواعا ادكراؽ السفلمل حوؿ السد -4
بػددـ أاثنػدا عالليػة اغبفػ  ىيطػم اعبػػالكر  اىعػدؽبدوبفػ  مػد حػوؿ الفسػيلة حػىت الوصػوؿ إذل ايطػة  -5

 اػبدصة بدلفسيلة إذل أطواؿ منديبة بوايطة عدلة مسطحة ال أس .
يوضػػم حػػاىد بػػيف  )آلػػة حػػددة ـبععػػة لفعػػل الفسػػيلة مػػن النخلػػة( عدلػػةدليػػدم فعػػل الفسػػيلة ب -6

ـ كالفسيلة مم اؼبيل ادحية ادـ كييـو العدمل ب فم العدلة كيهوم هبد إذل ب  اد ااىعدؿنطية دب
مم الض ب عليهد دبط قة حىت ىنفعل عن  ااىعدؿأك ىوضم العدلة   منطية  ااىعدؿمنطية 
 ادـ .

لكا ا ىسيط علػمل ادرض كىسػب  رضوضػدن    ،بعا فعل الفسيلة ييـو العدمل ب فعهد ب فق -7
 ر ا ىسدعاىد علمل النالو .اعبالدرة أك أم أض ا

 كىيع  اعبالكر الطويلة . ،ىزاؿ اعبالكر اؼبعدبة كاجمل كحة اديجة عاللية الفعل -8
أك قطػم اعبػالكر بوايػطة اؼبطهػ ات الفط يػة  اافعػدؿذب ل عاللية ىطهري ؼبنطية الفعل كأمػدنن  -9

حبيػػػ  يػػػدم  الػػػ  الفسػػػدئل بعػػػا فعػػػلهد   ب اميػػػل ربدػػػوم علػػػمل ؿبلػػػوؿ الف بػػػدـ ) مبيػػػا فطػػػ م 
 .)  الزراعة العضوية يسالق فيط بدؼببياات العضوية( كح  م ( 
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غبالديػػة الفسػػيلة مػػن اعبفػػدؼ مػػم احملدف ػػة علػػمل  ،ىلػػ  الفسػػيلة بيطعػػة قالػػدش أك اػبػػيش اؼببلػػل -:
البيدالػػوس ملدعػػيدن بدعبػػالكر كىوضػػم   مكػػدف م لػػل مػػم رم جػػالكرىد بدؼبػػدا حػػىت وبػػ  موعػػا 

 رض اؼبسدايبة .اد أـايلهد أك زراعدهد يواان   اؼب دل 
 

 الفس ئل  استالمشر ط النقل -8
حػػػىت ا ربػػػاث رضػػػوض أك جػػػ كح  ،ي اعػػػمل أف ىنيػػػل الفسػػػدئل حبػػػ ص عنػػػا رفعهػػػد إذل السػػػيدرة -2

بدعبالػػػدرة أك اجملالػػػوع اػبضػػػ م فدف ػػػل   النالػػػو عنػػػا زراعدهػػػد دهنػػػد   م احلهػػػد ادكذل ىكػػػوف 
 ضعيفة  ري قددرة علمل ميدكمة ادم اض .

كيفيػػا ال طوبػػة نالػػد هبػػ  عنػػا  ،نػػدا النيػػل حػػىت ا هبػػ  ؾبالوعهػػد اػبضػػ مىغطيدهػػد جيػػاان أاث -3
ا ى مػػمل كهبػػ  أف يكػػوف عػػاد العالػػدؿ ندفيػػدن ؽبػػاله العالليػػة حيػػ  ىيػػـو ؾبالوعػػة مػػن أ الدػػااكؿ

ييومػػػوف بنيلهػػػد  آلػػػ ينالعالػػػدؿ ب فػػػم الفسػػػدئل كىػػػم علػػػمل يػػػيدرة النيػػػل كمندكلدهػػػد إذل عالػػػدؿ 
ز نل اوع علمل حاة إذا نداا الفسدئل اؼبوردة مدعػادة ككضعهد   اؼبكدف احملاد حي  يدم ف  

 اداواع .
دكراؽ اليلػػػ    داللػػػو  م الضػػػدـ للج يػػػا م بػػػوط جيػػػاان كحػػػدك  الدينػػػا مػػػن أف ال بػػػدط العلػػػو  -4

 غبالديدو من اؼب اث ات اػبدرجية .
 يفضل ايل الفسدئل إمد   العبدح البدن  أك اؼبسدا كذلش لديليػل الفيػا مػن ال طوبػة كاحملدف ػة -5

 علمل حيويدهد .
 

 بعد { الغرس –أثن ء  –مع ملة الفس ئل } قبل -9
 -قبل ك أاثندا ك بعا   س الفسدئل كىا : ازبدذىدلنجدح مبو الفسدئل ىندؾ بعا اؼبعدمات هب  

 }أ{ مع ملة الفس ئل قبل الغرس .
الفسػػػدئل هبػػػ  فػػػ ز نػػػل اػػػوع علػػػمل حػػػاة مػػػم كضػػػعهد صبيعػػػدن   مكػػػدف م لػػػل أيضػػػدن ىسػػػلم ( عنػػػا 2

 للالحدف ة علمل حيويدهد .
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( إزالػػة نػػل ادجػػزاا اعبدفػػة حػػوؿ اعبػػالع كقواعػػا اعب يػػا اعبدفػػة كبيديػػد ادع ػػدب العدليػػة برتبدهػػد عنػػا 3
 ايلهد .

منديػػبة ، كييػػـو عضػػوية كللطهػػد دببيػػاات فط يػػة كح ػػ ية  ،بدؼبػػدا افبلػػو  (نبػػريدا  كعػػلػػزاف )( ذبهيػػز 4
مػم ذبنػ  كصػوؿ اؼبػدا  العضػوم ؽ دالل ؿبلوؿ اؼببياب فم الفسيلة ك ال  منطية اعبالكر كالسد فعدما

 إذل اليالة الندمية ) اليل  ( .
علػػمل العضػػوية حػػىت يعالػػل ؿبلػػوؿ اؼببيػػاات  ،دقػػدئق علػػمل ادقػػل طبػػس( ىػػ ؾ النخلػػة   احمللػػوؿ ؼبػػاة 5

ادكراؽ كطػ د مػد هبػد مػن ح ػ ات أك آفػدت كقدػل أك ىطهػري أم إصػدبدت  كآبػدطالدخلل دالل الليػ  
 للزراعة . ايدعاادان بعا ذلش كىوضم بكل ىاكا علمل ادرض فط ية ، 

( يغطػػػا الػػػبعا مكػػػدف فعػػػل الفسػػػيلة عػػػن ادـ بػػػبعا الطػػػ  أك اعبػػػبس لدجنػػػ  حػػػاكث عػػػاكل 6
 فط ية أك بكدريية ىسب  موت الفسيلة .

 اؼبسػالوح بديػدخاامهد   الزراعػة العضػوية ( ىطهري حوض ) مكدف   س ( الفسيلة بيحا اؼبطهػ ات7
 بعا اؼبخلفدت هبد . أك ح ؽ

 
 }ا{ مع ملة الفس ئل أثن ء الغرس .

 ( هب  أف ىكوف الرتبة ا يفة كلدلية من ال وائ  كادجسدـ الغ يبة .2
أربػػدع اعبػػورة بدلرتبػػة كىػػرتؾ بعػػا الرتبػػة جوارىػػد كهبػػ  الدنبيػػو بعػػاـ للػػط أم اػػوع مػػن  ة( سبػػ  اثااثػػ3

 . الكياليدئيةادظباة العضوية أك 
 ة   أقل ماة فبكنة بعا للعهد حىت ا ذب  .( ىغ س الفسيل4
( ىوضػػم الفسػػيلة حبيػػ  ى ىفػػم عػػن يػػطق ادرض حبيػػ  يبنػػم كصػػوؿ اؼبػػدا إذل قلػػ  الفسػػيلة حػػىت ا 5

ع نبػػػري فيغػػػ س حبيػػػ  ىكػػػوف ال كاآلفػػػدت الفط يػػػة كإذا نػػػدف للعػػػن  أك الفسػػػيلة جػػػ ،ىعػػػدب بػػػددم اض
 افن .( يم مث ى31-26اعبالدرة م ىفعة عن يطق ادرض بيار )

  ال  بدقا الرتبة علمل الفسيلة حبي  يكوف اعبزا الع يا من اعبالدرة علمل يطق الرتبة .دم ( ي6
 حاث ىعفن للسدؽ .يبدؼبدا ف سبدلئالرتبة جياان حوؿ الفسيلة ؼبلا الف ا دت بدلرتبة حىت ا  اؾ( ى7
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مػػددا  بػ كدة اعبػو مػنكىػاف دهد  صػػيفدن بػدػبيش كذلػػش لوقديدهػد مػن أمػعة ال ػالس الفسػيلة لػ  يػدم ( 8
علػمل طبيدػ  كي فػم مػن  يػدم الدنفيػالك  أاثنػدا اللػ  يضػغط عليهػد ضػغطدن مػاياان  أا مم ادلال بداعدبػدر

كيػػرتؾ مػػن أعلػػمل مفدوحػػدن لكػػا ا يعيػػق مبػػو  ،أيػػفل الفسػػيلة حػػىت ا ىػػزداد اسػػبة ال طوبػػة علػػمل الفسػػيلة
إلصػػػدبة بدلنالػػػل ادبػػػيا ) اعب يػػػا إذل أعلػػػمل كذبنػػػ  الد ليػػػل بدلسػػػع  اعبػػػدؼ حيػػػ  يعدػػػرب معػػػار ل

 ادرضة ( .
الفسػػػدئل حسػػػ  العػػػن  كعالػػػ  الفسػػػيلة ككزهنػػػد كط ييػػػة فعػػػلهد كميعػػػدد  مبػػػوزبدلػػػ  اسػػػبة قبػػػدح      

% كأحيداػدن 3:إذل 81اسػبة قبػدح الفسػدئل مػن   اكحػازراعدهد كالعنديػة كال عديػة الػ  ىليدىػد كعالومػدن ى
 لغػ سددزة كىالا مػد حػاث بدلفعػل كاغبالػا هلل %   بعا اغبدات اؼبال9:نجدح إذل القا ىعل اسبة 

 .   م  كع البدطن بدإلدارة الزراعية الددبم إلدارة ادكقدؼ ـ3122،  3121 الفسدئل لاؿ موظبا
 }ج{ مع ملة الفس ئل بعد الغرس .

إعطػػدا الفسػػدئل ريػػة  زيػػ ة عيػػ    يػػهد ، علػػمل أف ىػػن م عالليػػة الػػ م بعػػا ذلػػش حسػػ   يػػدم -2
اعبوية احمليطة ، كيفضل أف يكوف ال م   العبدح البدن  أك بعا العع   طبيعة الرتبة كال  كؼ

 دن يوم أربع   أيدـ العي  ، حبي  ىكوف الرتبة رطبة بعفة مسدال ة حوؿ منطية اعبالكر ؼباة 
 بعا الغ س .

 اإلزالة اؼبسدال ة للح دئش ال  قا ىوجا حوؿ الفسيلة أك حبوضهد. -3
يسػالق بديػدخاامو   الزراعػة العضػوية   ح ػ م منديػ  معدملة حوض الفسيلة دبحلوؿ مبيػا  -4

نػػػل مػػػه ين كؼبػػػاة عػػػدـ لليضػػػدا علػػػمل أم ي قػػػدت حفػػػدر العػػػالكؽ )العنيػػػ ة( كالػػػ  قػػػا ىدواجػػػا 
حبوض الفسيلة أك دبنطية اعبالكر علمل أف يسبق ىاله العاللية ىعطيش الفسػيلة ؼبػاة يػوم  قبػل 

نل اثااثة مهور لليضػدا علػمل   عضوم ماؼبعدملة كيوم  بعاىد، كأيضدن رش الفسدئل دببيا فط  
 دصة الفسدئل.خبأم أم اض ممل م ض ) الابلوديد ( الالم يعي  النخيل ك 

 الدخلر من ليش كيع  الد ليل بعا عدـ من الغ س. -5
لزيػػػددة ىكػػػوين اعبػػػالكر علػػػمل الفسػػػدئل كلإليػػػ اع مػػػن مبوىػػػد يضػػػدؼ للفسػػػيلة من الػػػدت النالػػػو  -6

مل/فسػػيلة 61اثااثػػة مػػهور مػػن الغػػ س كدبعػػاؿ حبػػوض الفسػػيلة مػػم مػػدا الػػ م كذلػػش بػػااان مػػن 
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كيسػدال  ؼبػاة يػند   ،مػهوريػدة لػ  منديػ  كذلػش مػ ة نػل آمن مددة اػرتكزاًن أك أم مػن م 
 أك حس  اغبدلة العدمة للفسدئل .

مػن الغػػ س يػدم اؼبػ كر علػػمل صبيػم الفسػدئل اؼبغ كيػػة كمع فػة اسػػبة  ان مػه   23- :بعػا مػاة مػػن  -7
حػػاؿ للفسػػدئل اؼبيدػػة كمػػن افػػس العػػن  مػػم إزالػػة الفسػػدئل الفدقػػا منهػػد إلجػػ اا عالليػػدت اإل

 .دبواد ىعييم يسالق بديدخاامهد   الزراعة العضويةاؼبيدة كىطهري مكدهند 
منديػػ  كيفضػػل مبيػػا  عضػػوم بعػػا مػػ كر عػػدـ مػػن الغػػ س يػػدم إجػػ اا رمػػة كقدئيػػة دببيػػا فطػػ م -8

دصػػػة مػػػ ض ىعفػػػن قواعػػػا الكربيػػػا اؼبيكػػػ كين للوقديػػػة كالعػػػاج أيضػػػدن مػػػن أم أمػػػ اض فط يػػػة ل
   Diplodia phoenicumاؼبدسب  عن الفط    diplodia leaf base rotالسع  الايبلويال 

 كالالم يع ؼ دب ض موت الفسدئل .
 زبضم الفسدئل بعا ينة من الغػ س إذل ب اػدمف الدسػاليا العضػوم كاؼبعػاين حسػ  الدوصػيدت -9

 السالددية كىعدالا علمل ربليل الرتبة كاؼبيده.
اؼببيػػاات كادظبػػاة اؼبسػػدخامة للفسػػدئل مػػن اؼببيػػاات كادظبػػاة اؼبسػػالوح  ف ىكػػوفيالدينػػا بػػ مػػم أنبيػػة

 بديدخاامهد   الزراعدت العضوية كىسدخاـ حس  اعب عدت اؼبوصمل هبد.

 
ا  ابوعي  ة  . رمزي(: 7صورة )  بمشزوع الباطه.والجثائث غزس الفسائل يتفقدان ، ا.سعو  الفد 
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 الا    البر  مج الزراع  
 النخيلأشج ر ري الفس ئل   بر  مج 

 
 (: ثزكخ رجًٍغ ٔرجزٌذ يٍبِ انزي حزى الرؤصز ػهى جذٔر انُخٍم ٔخبصخ انفظبئم.8صٕرح )

 

 

 
 

 (: طزٌقخ انزي ثبنًحبثض)انغًز(.9صٕرح )
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 -:البر  مج الزراع  الا    
 النخيل أشج ر ري الفس ئل   بر  مج 

 المقدمة
 -ؼبدئا للنخيل علمل عاد من العوامل اؼبخدلفة كىا :يدوق  اايدهاؾ ا     
 : ال طوبة اعبوية. -ال يدح  -درجدت اغب ارة  -أمعة ال الس   -العوامل اؼبندلية كى الل 
 :اوعية ميده ال م. –الرتبة  -العوامل البي ية كى الل 
 :ال م بدلدنييط . –ال م بدل ش  –ال م بدلغال   -ا م ال م كى الل 
 عػاد النخيل/ىكدػدر  –عالػ  النخلػة  –صػن  النخيػل   -يل كي الل:العن  كنمدفة النخ– 

كاف نداػػػػا اىوجػػػػا –إف كجػػػػات  احملدصػػػػيل البينيػػػػة كالػػػػ  حبػػػػوض النخيػػػػل أك الػػػػ  ربػػػػيط بػػػػو
 .-درايدت ندفية عن مال احديدج ادصندؼ اؼبخدلفة من النخيل ؼبيده ال م

ش العوامػػل لػػاؿ اؼبويػػم ، كمػػن مويػػم لػػالا فػػإف احديػػدج النخيػػل للالػػدا يػػ ىبط دبػػال الدغػػري   ىلػػ     
 آلل  ، كمن منطية دل ل.

نالد يدوق  احديدج النخيل للالدا علمل اثااثة عندصػ  رئيسػية ىػا اغبدجػة الفعليػة للنخيػل مػن اؼبػدا       
، كميده  سيل الرتبة ، كالفيا من اؼبيػده لػاؿ عالليػة الػ م، إا إف ذلػش يدطلػ  أيضػدن مع فػة مسػدول 

 م كالرتبػػة كالػػ  زبدلػػ  مػػن منطيػػة دلػػ ل ، مػػن كقػػا آللػػ  حسػػ  موقػػم اؼبزرعػػة ادمػػاح ؼبيػػده الػػ
 الب  . قكعال
 التفريط ف  ري النخيل   أمخ طر اإلفراط -1

يعدرب ال م من أىم الربامف الزراعية ال  ربددجهد النخلة   صبيم أطوار مبوىد ، فهو عدمػل ىػدـ        
ول ، كىػػو نػػاللش العدمػػل اؼبػػ اث  علػػمل النالػػو اػبضػػ م كناليػػة ىييػػيس النخلػػة منػػال بػػاايدهد نفسػػيلة أك اػػ

كاوعيػػة المالػػدر اؼبندجػػة   اؼبسػػديبل لدصػػة إذا ايػػدخاـ بط ييػػة ميننػػة ، كبدليػػار الكػػد  ، ك  الوقػػا 
 اؼبندي  .

إا أف اؼببدلغة   ال م يرتى  عليو ـبػدط  كمنهػد نمػ ة ااد ػدر اإلصػدبة بػددم اض الفط يػة ، كزيػددة      
غب ػػدئش ، كىػػيلري اضػػف المالػػدر فضػػان عػػن ىسػػدقط بعضػػهد لدصػػة بعػػا العيػػا ، نػػاللش يػػ دم مبػػو ا

مسػدول اؼبػدا ادرضػا لدصػة    كارىفدعاؼببدلغة   ال م إذل  سيل بعا العندص  الغالائية من الرتبة ، 
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، كالدػياثري الرتب الطينية ، كاإلي اؼ   ايدهاؾ احمل كقدت ، كاايدغاؿ السيئ ؼبخزكف اؼبيػده اعبوفيػة 
 السل  علمل اؼبعاات لكم ة ايدعالدؽبد دكف حدجة.

أمد ىع ض الفسدئل كالنخيل لنير اؼبيػده لدصػة ؼبػاة طويلػة فيسػب  اإلجهػدد اؼبػدئا كالػالم ينػدف      
 -عنو :
 . بطا مبو الفسدئل كمو د   النهدية 
 يدعػػػػ ض المبػػػػطا مبػػػػو النخلػػػػة كإصػػػػدبدهد بضػػػػع  عػػػػدـ بسػػػػب  ضػػػػع  اجملالػػػػوع اػبضػػػػ م الػػػػ 

 للجفدؼ.
 مم ب كز ظدى ة ىبددؿ اغبالل   ادعواـ الددلية )اؼبعدكمة(.لدزىري ىيلري ا 
 .ىزايا ظدى ة ىسدقط المالدر لدصة عنامد يكوف اإلجهدد لاؿ فرتة النالو اغب جة 
  صػػغ  حجػػم المالػػدر ، كالبفػػدض اعبػػودة كالكاليػػة بدػػاين اإلاددجيػػة ، ككجػػود بعػػا الد ػػوىدت

 ) ري الطبيعا( للمالدر.هبد إذل جدا  النضف اؼببك  
  ايػػػػدال ار ىعػػػػ ض النخيػػػػل لإلجهػػػػدد اؼبػػػػدئا لفػػػػرتات طويلػػػػة كؼبوايػػػػم عايػػػػاة يػػػػ دم إذل مػػػػوت

 النخلة.
مػد يبيػز النخيػل عػن نمػري مػن احملدصػيل كأمػجدر الفدنهػة ادلػ ل قارىػو إذل حػا نبػػري  ىػالا إا أف     

ؼبػدئا كذلػش بعػا إعػددة ىكميػ  الػ م علمل العودة ي يعدن إذل مبوه الطبيعا حىت لو ىع ض إذل اإلجهدد ا
 لو.
 نخيلطرق الري الش ئعة بمش ريع ال-2
 -الري ب لم  ب  )الري التقليدي(:-أ

حيػ  ىعػا ىػاله الط ييػة  ،من الط ؽ اؼبدبعة للػ م دب ػدريم لبيػل اإلدارة الزراعيػة ىػا الػ م بدحملػدبس    
 -حي  يبددز ىالا الن دـ بدآليت: ادنم  ميوعدن   م دريم النخيل   اؼباللكة الع بية السعودية

 . ىوفري ناليدت نبرية من اؼبيده مم الدحكم   نالية اؼبيده الازمة للنخلة 
 .اغبا من مبو اغب دئش 
 .اإلقاؿ من ى نيز ادماح علمل يطق الرتبة 
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 أك العندصػ  الغالائيػة   حدلػة الػ م هبػالا الن ػدـ عنػا  ،يهولة ايدخااـ بعا ادظباة اؼبعااية
ك مػػػم ايػػػدخااـ لزااػػػدت ، للالسػػػدعاة علػػػمل ذباليػػػم كىربيػػػا اؼبيػػػده اغبػػػدرة الندذبػػػة مػػػن اغبدجػػػة أ

 اآلبدر قبل ضخهد   مبكة ال م .
 

 -( :بشبكة الري ال دياة الري ب لتنقيط )الري المطور-ا
 -ابالة عن مبكة ال م اغبايمة: -أ 

لػربامف الػ م دكف إفػ اط أك  فدظ علمل الم كة اؼبدئية، كىينينػدن من أيبدب اغبىطوي  مبكة ال م يعدرب      
الػػػ م بػػػدلدنييط ،لػػػالا يػػػيدم اإلمػػػدرة إذل ىػػػالا النػػػوع مػػػن الػػػ م ا ػػػدـ  اؼبدبعػػػة ا ػػػم الػػػ م مػػػن ك، ىفػػػ يط

 كمكوادىو.
 -: مبكة ال م اغبايمة )ال م بدلدنييط( -أ 

طػػ ؽ الػػ م اغبايمػػة الػػ  يعدالػػا عليهػػد   اؼبزركعػػدت كمػػن بينهػػد زراعػػة النخيػػل، كمػػن  إحػػالىػػا      
الػػ م عػػن ط يػػق الببلػػ  )الغالػػ  عػػرب  أف إافهػػا منديػػبة لزراعػػة النخيػػل  أج يػػادجػػدرب الػػ  لػػاؿ ال

لػػػ م النخيػػػل ا ػػػ ان لد ػػػع  كنمػػػ ة  اداسػػػ مػػػبكة الػػػ م اغبايمػػػة( كبسػػػدعدت عالػػػل ؿبػػػادة قػػػا يكػػػوف 
   ااذبدىدت   اليط  احمليط بدلنخلة.جالكرىد كال  سبدا عباليم 

ممل لضالدف عاـ فيػااف اؼبيػده عػن ط يػق البخػ  كالدسػ ب ربػا نالد هب  ايدعالدؿ ا دـ ال م اد      
كىاله اؼبيزة ىعدالا علمل اوعية الرتبة ب كل نبػري ، كعنػامد ىكػوف الرتبػة رمليػة إذل رمليػة  ،منطية اعبالكر

طالييػة فػإف ادممػل ايػدخااـ منيطػػدت ذات ىعػ ؼ مػنخفا ، كعليػو فػػإف ا ػدـ الػ م ادممػل للنبػػدت 
مػػن ا ػػدـ الػػ م  ةالم يعالػػل علػػمل زبفػػيا اسػػبة البخػػ  كبدلدػػدرل اؼبيػػده اؼبعطػػدىػػو ا ػػدـ الػػ م بػػدلدنييط الػػ

ىفيػػػا  أفالػػػ  يبكػػػن ىكػػػوف بدؼبعػػػاؿ اؼبطلػػػوب دكف زيػػػددة أك ايػػػر، كىػػػ ّمن ندفػػػة ااحديدطػػػدت اؼبدئيػػػة 
، نالد يضالن ىالا الن دـ كصػوؿ الكاليػة ط يية ال مالالم ا يدياث  بنوعية ك  قالبخ  كالند اديجة عاللي 
ن اؼبيػػده للنخيػػل   الفػػرتة احملػػادة كبدسػػدكم ناليػػة اؼبيػػده لكػػل لبلػػة ، نالػػد وبيػػق ميػػزة ألػػ ل اؼبطلوبػػة مػػ

 كىا قلة عاد عالدلة ال م اؼبطلوبة كحع ىد   العيداة.
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 -: اغبايمة مكوادت مبكة ال م-4
 : لدوليا الضغط الاـز لافم اؼبيده   أادبي  ال بكة . pumpاؼبضخة   - أ 
: كىوجػػا عنػػا معػػار اؼبػدا )الب ػػ  أك الربنػػة أك لزااػػدت  Control head  كحػاة الػػدحكم ال ئيسػػة - ب 

اؼبيده( كىدكوف من ؿبدبس ، صالدـ عاـ رجوع ، م محدت ، من الػدت ضػغط، مييػدس ىعػ ؼ ، 
حدقن ادظباة )ظبددة( ، كظيفة ىاله الوحاة منم دلػوؿ اؼبػواد الغ يبػة الػ  قػا ىكػوف   مػدا الػ م 

كالكياليدئيػػػدت اؼبسػػػالوح بديػػػدخاامهد   ة كحيػػػن ادظبػػػاة كىزكيػػػا ال ػػػبكة بنيطػػػدت ضػػػغط إضػػػدفي
 .الزراعة العضوية

نيػػل (بوصػػة كىػػو أكؿ لػػط يدعػػل بوحػػاة الػػدحكم لي9-5: كقطػػ ه ) Main line  اػبػػط الػػ ئيس - ج 
 ة.اؼبدا إذل اػبطوط الدحا رئيس

(ملليالػرت كيدػوذل ىغاليػة ؾبالوعػة مػن 221-61: كقطػ ه ) Sub main lineاػبػط الدحػا رئيسػا   - د 
 الدوزيم. لطوط

، كسبدػا ىػػاله اػبطػػوط جبػػوار  مليالػػرت(31-27: كقط ىػد  دلبػػدن ) Lateralsلطػوط الدوزيػػم الف عيػػة   - ق 
 ادمجدر لرتن  عليهد اؼبنيطدت.

حي  وباث فيهػد فيػا نبػري للضػغط كىبػ ج  ،اؼبنيطدت : كىا اعبزا النهدئا كاؼبهم   مبكة ال م - ك 
ايدطػػدت لكػػل لبلػػة  5عػػاؿ منػػد م كعػػادىد منهػػد اؼبػػدا   صػػورة قطػػ ات أك   مػػكل يػػ يدف لػػو م

حػػػوؿ جػػػالع النخلػػػة   منطيػػػة اعبػػػالر كبدعػػػ ؼ  مػػػرت ملدػػػ 8طولػػػو  رل اعػػػ  بوصػػػة موزعػػة علػػػمل
 لرت مدا/لبلة/يدعة.211 بإصبدرللرت/منيط/يدعة ، 36

 -:جاكلة ال م   ا دـ ال م بدلدنييط-5
مػػن اؼبواقػػم اؼبخدلفػػة كذلػػش  يػػدم ىيسػػيم أمػػجدر النخيػػل علػػمل عػػاد احملػػدبس اؼبوجػػودة   نػػل موقػػم    

ة إذل وصػػػيل ميػػػده الػػػ م مػػػن اػبطػػػوط ال ئيسػػػلدحايػػػا عػػػاد ادمػػػجدر الػػػ  ىبػػػامهد نػػػل ؿبػػػبس ، كيػػػدم ى
مرت حبوض النخلة كىلدػ  حوؽبػد ىبػ ج منهػد  8اػبطوط الف عية مث إذل ليدت قط ىد اع  بوصة بطوؿ 

لػػػػػػرت 211 يدطػػػػػػدتنلرت/يػػػػػػدعة أم ىعطػػػػػػا ال36 ايػػػػػػدطؿبػػػػػػاكدة الدعػػػػػػ ؼ، يعطػػػػػػمل نػػػػػػل  ايدطػػػػػػدت 5
مدا/لبلة/يػػػدعة، كيبكػػػن زيػػػددة عػػػاد يػػػدعدت الد ػػػغيل حسػػػ  احديدجػػػدت النخلػػػة مػػػن اؼبيػػػده حسػػػ  

علػػمل جاكلػػة  ايػػا فػػرتة الػػ م لكػػل كحػػاة رم بنػػدان أمػػه  السػػنة حيػػ  يػػدم الد ػػغيل الػػالايت أك اآلرل بدح



 - 81 -صفحخ   الزراعة العضوية للنخيل

 

دة عنا مػالل نػل ال م احملسوبة كىسجيلهد   لوحة الدحكم اآلرل الالم يوصل بدحملدبس اآللية اؼبوجو 
 علمل اعباكلة احملادة   لوحة الدحكم. ، كإييدفو بندان كحاة رم، ليدم باا ال م

( يوضااا عااد  الرياا ت للنخلااة ساانوي ً بمشاا ريع  خياال اإل ارة الزراعيااة  فتاارات 11يااد   رقاام)
مالحظاااة فااار ف كااال منطقاااة   اااوع الترباااة بهااا (  ماااعاالحتي يااا ت الاااد ي   القصاااوى لميااا   الاااري )

 لتر/رية.351بمتوسط 
 

 عاد ال يدت الدوقيا الفرتة
 /أيبوع

 ماح دت

 اوفالرب بعا اغبعدد
 ديسالرب-

زيػػػػػػػػػػددة الػػػػػػػػػػ م لدن ػػػػػػػػػػيط النخلػػػػػػػػػػة  دميػػػػػػػػػػ 4-5
 كى جيعهد علمل ىكوين الطلم.

 يندي   ال ددا 
 فرباي –

ىيليػػل الػػ م لسػػكوف مبػػو النخيػػػل  فضػػلي 2-3
إذل حػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػد ، كليلػػػػػػػػػة حدجػػػػػػػػػة ادرض 

 للاليده.
 قبيل كأاثندا 

 يقالدلي
 مدرس 

 أب يل–
ااعدااؿ   ال م لدن يط مبو الطلم  لـزي 4-5

 كاؼبسدعاة علمل عاللية العيا.
 فرتة مبو 
 رالدالو 

 مديو 
 يوليو –

زيػػػػػددة الػػػػػ م لضػػػػػالدف النالػػػػػو اعبيػػػػػا  دميػػػػػ 5-6
للمالػػػػػػػػػػػػػػدر كنػػػػػػػػػػػػػػرب حجالهػػػػػػػػػػػػػػد كربسػػػػػػػػػػػػػػ  
مواصفد د،كلدعويا الفدقا مػن اؼبػدا عػن 

 ط يق الندق كالدبخ .
اضػػػػػػػػػػف الدالػػػػػػػػػػور 

 كاغبعدد
 أ سطس

 أندوب -
ىيليػػل الػػ م إلعطػدا ف صػػة لنضػػف يفضػل  2-3

الدالػػػػػور كرفػػػػػم جود ػػػػػد كذبهيزىػػػػػد للدعب ػػػػػة 
 كالدخزين.
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 يشزٔع انجبطٍ. –(: يكَٕبد شجكخ انزي انحذٌضخ 11صٕرح )

 
 (: طزٌقخ انزي ثبنزُقٍظ )ري حذٌش نززشٍذ اطزٓالك انًٍبِ(.11صٕرح )
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 البر  مج الزراع  الا ل 
 لمك ف ة آف ت النخيل  التمور اإل ارة المتك ملة  بر  مج

 ت ت  ظ م الزراعة العضوية
Integreated Pest Management (I.P.M) 

 
 

 (: ثزَبيج انزع انذٔري ثبطزخذاو يجٍذاد ػضٌٕخ نٍض نٓب رأصٍز ػهى صحخ اإلَظبٌ ٔانجٍئخ.12صٕرح )
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 -البر  مج الزراع  الا ل  :
 ت ت  ظ م الزراعة العضوية  التمور لمتك ملة لمك ف ة آف ت النخيلاإل ارة ابر  مج 

(I.P.M) 
عبػػدرة عػن اايػػدخااـ اؼبدنػػوع لطػ ؽ اؼبكدفحػػة بياواعهػػد اإلدارة اؼبدكدملػة ؼبكدفحػػة اآلفػدت الزراعيػػة      

اػة قػار كىوظيػ  نػل الدكنيكػدت اؼبنديػبة بط ييػة مدواز  ،اؼبخدلفة مي كادن بدلبي ػة اؼبعػدحبة كع ػرية اآلفػة
 .ةآلفل اإلمكدف إلبيدا مسدول اآلفدت دكف الض ر ااقدعددم

 اآلف ت الزراعيةلمك ف ة الع مة طرق ال -1
 -ى الل:علمل كجو اػبعوص العضوية  عالومدن كالزراعة إف ط ؽ اؼبكدفحة   الزراعة

 اؼبكدفحة اؼبيكدايكية. -2
 اؼبكدفحة الزراعية. -3
 اؼبكدفحة الد  يعية. -4
 .دئية()اإلحي اؼبكدفحة اغبيوية -5
 اؼبكدفحة الكياليدئية. -6
 ايدخااـ الف موادت )اعبدذبدت اعبنسية(. -7
 ايدخااـ اؼبسدخلعدت النبدىية. -8

ففػػا الواقػػم طػػ ؽ اؼبكدفحػػة اؼبػػالنورة   صبيػػم الكدػػ  أك الارايػػدت اؼبدعليػػة دبكدفحػػة اآلفػػدت        
 .ىالا النوع من الزراعة ا زب ج عالد ذن  بعدليو كفيالد يلا م حدن ؽباله الط ؽ

 -المك ف ة الميك  يكية:-1
 نجالم ي قدت حفدر العالكؽ )العني ة( كيعػدب عليهػد   :الدنيية بدليا لدصة   اإلصدبة اػبفيفة

 اغبدجة إذل عاد نبري من اديام العدملة.
 .اليضدا علمل العدئل كذلش جبالم ادجزاا اؼبعدبة أك قلعو 
 جدت اغب ارة اؼب ىفعة.ندع يا الرتبة قبل الغ س لار   :ايدخااـ اغب ارة اؼب ىفعة 
   ايػػػدخااـ الدربيػػػا )اغبػػػ ارة اؼبنخفضػػػة( : ندخػػػزين المالػػػدر علػػػمل درجػػػة حػػػ ارة منخفضػػػة حبيػػػ

 ىكوف أقل من درجة مبو اآلفة فبد ي دم لليضدا عليهد.
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 .ايدعالدؿ اؼبعدئا اعبدذبة للح  ات: ندؼبعدئا الضوئية أك الطعـو السدمة مث يدم إعاامهد 
 -المك ف ة الزراعية:-2
من اؼبع كؼ أف ىوفري ال  كؼ اؼبائالة لنالو النبدىدت طبيعيدن يوؼ هبعلهد أنم  قارة علمل ميدكمة     

 -ادم اض كاآلفدت، كىاله ى الل إج اا عالليدت اػبامة اؼبنديبة ممل:
 .إضدفة السالدد العضوم 
 .ال م اؼبندي  كالع ؼ الزراعا 
 .ىوازف العندص  الزراعية 
 .مواعيا الزراعة اؼبنديبة 
 دخلر من معددر العاكل.ال 
 .زراعة ادصندؼ اؼبيدكمة 
  إىبدع الاكرة الزراعيػة: ىعدػرب العدمػل اؽبػدـ كاديديػا للدغلػ  علػمل اإلصػدبة بآفػدت الرتبػة يػواا

اغب  ية منهد أك اؼب ضية كذلش بدوفري فرتة عزؿ ب  احملدصيل اليدبلة لإلصدبة كؽبد دكر مهم   
ادمػػػػػ اض -ادمػػػػػ اض النيالدىوديػػػػػة-ادم اض الفط يػػػػػةلفػػػػػا أك اغبػػػػػا مػػػػػن اؼبسػػػػػببدت الددليػػػػػة)

 البكدريية(.
  الزراعػػة اؼبخدلطػػة: كيفضػػل زراعػػة للػػيط مػػن ادصػػندؼ أك احملدصػػيل يػػواا علػػمل ىي ػػة حػػزاـ أك

زيػػػددة ادعػػػااا -لطػػػوط أك مػػػ ائط مدبددلػػػة كىػػػاله يػػػوؼ ىػػػ دم إذل )إربػػػدؾ اغب ػػػ ة أك اآلفػػػة
 الطبيعية(.

  لآلفػدت النبدىيػة الكدمنػة   الرتبػة  الكياليدئيػةللالكدفحػة الدعييم ال السػا: كىػا ط ييػة بايلػة
اغب دئش كبالكرىد( علالدن بيف الدياثري اؼبفيا -النيالدىودا-ممل)اؼبسببدت اؼب ضية الكدمنة   الرتبة

للدعيػػيم ال السػػا ا ي جػػم ارىفػػدع اغبػػ ارة فيػػط كإمبػػد إذل عوامػػل ألػػ ل ىلعػػ  دكران ىدمػػدن   
 كالكياليدئيػػػةث بعػػػا الدػػػياثريات اؼبعيػػػاة للخػػػواص الطبيعيػػػة عالليػػػة ىمبػػػيط اؼبال ضػػػدت كإحػػػاا

كاغبيويػػػة الػػػ  ربسػػػن مػػػن مبػػػو الفسػػػدئل كالنخيػػػل كىكسػػػبهد ميدكمػػػة طبيعيػػػة، نالػػػد أف الدعيػػػيم 
% 211-5:فيػل ا ػدطو بنسػبة   fusariumال السا ؼباة أيبوع أاث  علػمل ا ػدط فطػ  
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بكدرييػػػد كالنيالػػػدىودا نالػػػد كجػػػا أف نػػػل مػػػن الفط يػػػدت كال ،ـ(3113يم)ال ػػػهواف6.8لعالػػػق 
 ىدياث  هباله اؼبعدملة.

 -المك ف ة التشريعية:-3
كذلش بسن كى  يم اليواا  ال  ى دم إذل منم ااديدؿ ادم اض كاآلفدت الزراعية كاغب دئش ممػل      

ؼبنم ايل اآلفدت كادم اض اؼبعػدحبة مػن دكلػة إذل ألػ ل أك مػن  ،زراعا داللا كلدرجا  عالل حج
 (.الع بية السعودية )ممل يوية النخيل اغبال اا   اؼباللكة منطية إذل أل ل

 -:(اإلحي ئية) ال يوية المك ف ة-4
  Predatorsكىػػا ايػػدخااـ أحيػػدا طبيعيػػة ؼبكدفحػػة آفػػة مػػد، دبعػػد آلػػ  ايػػدخااـ اؼبفرتيػػدت      

( ضػػػا اغب ػػػ ات كايػػػدخااـ اؼبضػػػددات   Pathogens)اؼبال ضػػػدت   Parasitesأك اؼبػػػدطفات  
 فط يدت.ضا ال
 .ياحظ أهند ىسدخاـ نال حلة عاجية كليسا كقدئية 
  يلـز العالل علمل ى ػجيم كإنمػدر ادعػااد الطبيعيػة لآلفػدت اؼبوجػودة   افػس البي ػة أك ؿبدكلػة

 ايدريادىد كا  ىد علمل اطدؽ كايم.
 طبيعيػة يلـز   ىاله اؼبكدفحة اؼبع فة الددمة بددريء اآلفة ال  يلـز مكدفحدهػد كدرايػة أعػاائهد ال

 اؼبوجودة كاؼبعدحبة ؽبد   بي دهد الطبيعية.
 .ىسدلـز جهاان نبريان قبل اغبعوؿ علمل اددئف م ضية 
 .ىسدلـز اغبدجة إذل لربة   ىالا اجملدؿ 
  لن دطو.احمللية ناللش ياحظ أف الطفيل أك اؼبفرتس اؼبسدورد قا ا ىنديبو ال  كؼ البي ية 

 أمالة:
 (  ايػدخااـ البكدرييػد العضػويةBt )Bacillus thuringiensis   للعايػا مػن اغب ػ ات

 حي  ىداليز بعاـ إصدبدهد للح  ات الندفعة. ،نف امة الدال  ك ريىد من اغب  ات
  ايػػػدخااـ طفيػػػلTrichogramma  دتالػػػالم يضػػػم البػػػيا علػػػمل بػػػيا ح ػػػ ة ف امػػػ 

 .الكربل كالعغ ل الدال 
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 كالطفيليػدت حػىت ا يزيػا عػادىد  ماح ة ىدمة : هب  العندية الفدئيػة كااىدالػدـ بدؼبفرتيػدت
  ج عن حاكد الدحكم.زبك 

 -المك ف ة الكيمي ئية:-5
كذلػػش راجػػم إذل)لط ىػػد  ،ا يسػػالق بديػػدخااـ اؼببيػػاات اغب ػػ ية أك اؼب ضػػية   الزراعػػة العضػػوية     

الػ  ىسػدعالل ؼبكدفحػة  كالكياليدئيػدتأض ارىد البي ية( كلكن ىندؾ بعػا اؼبعػددف -علمل صحة اإلاسدف
 -فدت اغب  ية كاؼب ضية ممل:اآل

    الكربيػػا كالنحػػدس نالبيػػاات فط يػػة كيكػػوف اايػػدخااـ ؿبػػاكدان لوفػػدن مػػن ىػػ انم النحػػدس
الرتبة كحاكث ظبية للنبدت أك ندئندت الرتبة الندفعة ناللش فإف الكربيا قا يػ اث  علػمل بعػا 

 اغب  ات الندفعة.
 ندؼبن.  ؿبلوؿ العدبوف كالزيوت النبدىية ؼبيدكمة بعا اآلفدت 
 .ملق ب منجندت البوىدييـو نالددة مطه ة كممبط لنالو بعا الفط يدت 

 
 -رمو  ت )الج ذب ت الجنسية(:استخدام الف-6

كىا ؾبالوعة من اؼب نبدت الكياليدئية الطيػدرة الػ  ىطليهػد أفػ اد بعػا اغب ػ ات أك اغبيوااػدت مػن      
 س النوع.اوع مد فددع ؼ عليهد كىسدجي  ؽبد أعضدا اغبس دف اد اف

مػػال -يػػهولة ربضػريه-معػػاؿ ىطػدي ه-العوامػل الػ  ىػػ اث  علػمل نفػػداة الف مػوف اؼبعػػنم ىػا )مػػال اثبدىػو
  دهبدو للفريموف الطبيعا(.م
 -المستخلص ت النب تية:استخدام  -7

   ايدخااـ اؼبسدخلعدت النبدىية ممل مسدخلر بالكر النيم حي  وبدوم علمل مددة فعدلػة ىػا
Azadirachtin  عاد نبري من اغب  ات نعػداعدت ادافػدؽ كديػااف ح مػفية  ى اث  علمل

ادجنحة كي قدت اػبندفس )إمد طدردة أك مداعة للدغالية( ليس ؼبسػدخلر النػيم أم ىػياثري يػدـ 
ربضػػريه بسػػهولو، كعالومػػدن فػػإف اؼبسدخلعػػدت النبدىيػػة ليسػػا يبكػػن علػػمل اإلاسػػدف أك اغبيػػواف ك 

 كىسدخاـ فيط عنا الض كرة.   Prophylacticعاجية بيار مد ىا كقدئية  
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 -آف ت النخيل  التمور:م   الطرق الوق ئية -2
 -الطرق الوق ئية م  آف ت النخيل  التمور ب ل قل:-أ

 الط ؽ الوقدئية غبالدية الفسدئل من اآلفدت كادم اض. إىبدع -2
 ،اؼبزرعػػػةكايلهػػػد لػػػدرج  ،كقطػػػم كصبػػػم السػػػع  كالعػػػالكؽ كالفسػػػدئل اؼبعػػػدبة اؼبزرعػػػةا دفػػػة  -3

 منهد بدلط ؽ اؼبنديبة.كالدخلر 
علػػمل ادػػدئف ربليػػل عينػػدت مػػن الرتبػػة كاؼبيػػده كأاسػػجة أكراؽ  ب اػػدمف ىغاليػػة مدػػوازف بنػػدان  إىبػػدع -4

 النخيل .
 ب ادمف رم مينن يعدالا علمل عال  النخلة ، كاوع الرتبة ، كال  كؼ اعبوية. إىبدع -5
 ىاـ جحور اليوارض كاعب ذاف ميكدايكيدن للحا من ايدخااـ اؼببياات. -6
 ية الك   اؼببك  لآلفدت كادم اض كمكدفحدهد ياكيدن إف أمكن .أنب -7
 ايدخااـ اؼبعدئا الضوئية كالف مواية الك مواية. -8
كاؼبواد ادل ل العدلية بدلمالػدر رش العالكؽ بدؼبدا لاؿ م حلة الدلوين للدخلر من الغبدر  -9

 .كالنخيل
 ر.ىكاليم العالكؽ للحا من ىع ضهد للغبدر كاإلصدبة بدآلفدت كالطيو  -:
اغبعدد   الوقا اؼبندي  كااادهدا منػو قبػل هنديػة أندػوب  ، كعػزؿ الدالػور اؼبدسػدقطة عالػد  -21

 يدم حعددىد.
 ، للحا من ادى بة.اؼبزرعةعلمل حاكد  اإلمكدفزراعة معاات ريدح قار  -22
بعػا هنديػة اؼبسػالوح بديػدخاامهد   الزراعػة العضػوية إج اا رمة كقدئية خبليط من اؼببياات  -23

 الع اـ.
 -لطرق الوق ئية م  آف ت التمور ب لمستو ع ت:ا-ا
 م اعدة اؼبواصفدت الفنية عنا إا دا اؼبسدودعدت. -2
 ىطهري اؼبسدودعدت قبل اغبعدد خبليط من اؼببياات الفط ية كاغب  ية اآلمنة.  -3
  سيل اؼبسدودعدت )ادرضية كاعباراف( بدؼبدا كقبل ايداـ الدالور مبدم ة. -4
 ش ككضم مبش عليهد.إحكدـ  لق ادبواب كال بدبي -5
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 كضم معدئا نه بدئية صدعية بدؼبسدودعدت عبالب ح  ات اؼبخدزف إف كجات. -6
اؽبواا من ادنيدس في دم إذل ىوق  مبو  )ىف يغ( يدم نبس الدالور كذلش بط د -7

 قا ىدواجا هبد. ال  كاليضدا علمل أم أطوار للح  ات ،اغب  ات
 م ظهور اغب  ات.ااحدفدظ بدلدالور   ـبدزف الدربيا ي دم إذل من -8
 كحف هد بعياان عن الدالور السليالة. ،عزؿ الدالور اؼبدسدقطة كاؼبعدبة -9
 

ر  توقيت فهوره  و التم  نخيل الأهم اآلف ت الت  تصيب يوضا  (11يد   رقم ) -3
  الزراعة العضوية ت ت  ظ م  بر  مج الوق ية  المك ف ة

 أهم اآلف ت ال شرية -أ
 دية كاؼبكدفحةب ادمف الوق ىوقيا ظهورىد اآلفة ـ
% دبعاؿ 7:*ايدخااـ الزيا اؼبعاين  ال بيم كاػب ي  اغب  ات الي  ية  .2

 لرت مدا. 2111لرت/21
مم بااية ظهور  يوية الطلم  .3

الطلم )فرباي  
 كمدرس(

*الدعفري بدلكربيا اؼبيك كين دبعاؿ 
 جم/لبلة.61

 *عاـ ايدخااـ حبوب ليدح معدبة.
ف امدت الدال  الكربل   .4

فدرات كالعغ ل، كح
العالكؽ، كحفدرات 

السع ، كحفدر السدؽ 
 ذك الي كف الطويلة

من بااية فرباي  
 كحىت هندية يوليو

*ايدخااـ اؼبعدئا الضوئية يواا من معار  
 نه بدئا مبدم ة أك اػبايد ال السية.

*ايدخااـ مبيا ى الوجا )زيا النيم( دبعاؿ 
% 81لرت مدا أك مبيا النيالكس2111لرت/3

 بنفس اؼبعاؿ.
ؼبكدفحة اؼبيكدايكية لريقدت حفدر العالكؽ *ا

 )العني ة( بيحواض النخيل.
*ايدخااـ طفيل الرتايكوج امد للدطفل علمل 

 بيا الف امدت.



 - 91 -صفحخ   الزراعة العضوية للنخيل

 

أب يل -مدرس  دكبدس النخيل  .5
 أندوب -يبدالرب 

رمد  مدددليد  ب   ا مو مسحوؽ الفريم
 أيدـ.21ال مة كالمداية 

دخلر من السع  اعبدؼ أك أم ـبلفدت ال ماار العدـ النالل ادبيا)ادرضة(  .6
 جدفة.

بدؼبسدودعدت  ح  ات اؼبخدزف  .7
 اوفالرب( –)يبدالرب 

 أاثندا الف ز

 *ايدخااـ اؼبعدئا الكه بدئية العدعية.
 *ا دفة اؼبسدودعدت كإحكدـ  ليهد.

 *ف ز الدالور أكؿ بيكؿ كعزؿ اواىف الف ز.
 أهم اآلف ت المرضية-ا
م ض ليدس الطلم   .2

 )اػبدمف(
هور الطلم مم ظ

كعي  ييوط 
 ادمطدر

 *عاـ ايدخااـ حبوب ليدح معدبة.
* الدعفري بدلكربيا اؼبيك كين دبعاؿ 

 جم/لبلة.61
ال بيم كالعي   لفحدت السع    .3

 كاػب ي 
%  دبعاؿ 91*ايدخااـ الكربيا اؼبيك كين

 لرت مدا بعا اغبعدد.2111جم/3.6
%  دبعاؿ 91كين*ايدخااـ الكربيا اؼبيك   يوايو-مديو  ج ب العالكؽ  .4

 لرت مدا بعا اغبعدد.2111جم/3.6
% دبعاؿ 7*ايدخااـ م نبدت النحدس  يوليو -يوايو عفن المالدر  .5

 لرت مدا.2111لرت/3
 اآلف ت االك ر سية-ج

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

 يوايو

لعدت أع دب *ايدخااـ مبيا مدى ين )مسدخ
لرت مدا 2111لرت/3% دبعاؿ 1.7حب ية( 

% 1.47 ل2,3,4ل*ايدخااـ مبيا بديكو
 لرت.2111لرت/3)مسدخلر ابديت طبيعا( دبعاؿ 

% دبعاؿ 91*ايدخااـ نربيا ميك كين 
 لرت مدا.2111لرت/3

 ال ش ئش- 
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اغب دئش يواا رفيعة أك ع يضة 
 (ادكراؽ)حولية أك معال ة

بالكر  منـ أظباة عضوية لدلية *ايدخاا علمل ماار العدـ
 اغب دئش.

العخور  أك *ايدخااـ البايديش اديود
 لدغطية أحواض النخيل. الربنداية

*الديليم الياكم بوايطة عالدؿ اؼبزرعة أك 
 اؼبيكدايكا بدغب ث.

*ايدخااـ ؾب كش يع  النخيل لدغطية 
 بيحواض النخيل مث يدحلل نسالدد.

 القوارض -ها
 *ربطيم مسدعال ات اليوارض ميكدايكيدن. لعدـعلمل ماار ا اليوارض

*ايدخااـ مبياات اليوارض عن ط يق 
 ؿبطدت الطعـو السدمة.

*ايدخااـ أق اص الفويدونس    اعبحور 
  إ اقهد.مث

 الطيور - 
 *ىكاليم العالكؽ بعا إج اا رمة كقدئية. يوليو الطيور 

 
 
 
 
 
 
 



 - 92 -صفحخ   الزراعة العضوية للنخيل

 

نخيل  التمور ت ت  ظ م الزراعة إرش  ات ع مة عند تطبيق بر  مج مك ف ة آف ت ال -5
 :العضوية

ادندركيػػػية( مػػػددة ب كاػػػا الفػػػد -الفط يػػػة-يسػػػدخاـ مػػػم صبيػػػم اؼببيػػػاات الزراعيػػػة )اغب ػػػ ية -2
% كدبعػػػػػػػػػػاؿ 27الندمػػػػػػػػػػ ة، اؼبػػػػػػػػػػددة الفعدلػػػػػػػػػػة هبػػػػػػػػػػد الربكىػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػا للحليػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػبة 

دطػوؿ  لرت مدا كال  ىعالل علػمل زيػددة فعدليػة كنفػداة اؼببيػاات كالدعػدقهد2111مل/361
فرتة فبكنة علػمل يػطق ادكراؽ، كإف دل ىدػوف  يبكػن ايػدخااـ الزيػا اؼبعػاين نالػددة ادمػ ة 

 لرت مدا.211لرت/1.6كدبعاؿ 
صبيػػم اؼببيػػاات الػػ  ىسػػدخاـ للوقديػػة مػػن آفػػدت النخيػػل كالدالػػور أك مكدفحدهػػد ىكػػوف مػػن  -3

ضػػوية   اؼباللكػػة الزراعػػة الع ا ػػدـ   العضػػوية ت اؼبسػػالوح بديػػدخاامهد   الزراعػػةاؼببيػػاا
 .الع بية السعودية

معػػػاات الػػػ ش اؼبسػػػدخامة   الػػػ ش ممػػػل اؼب مػػػدت ا ىسػػػدخاـ   اغبيػػػوؿ ادلػػػ ل  ػػػري  -4
العضوية كالعكس صحيق، كقا لععا م مدت دىنا بدللوف ادلض  لايػدخااـ   
 ااغبيوؿ العضوية دب  كع لبيل البدطن الددبم لػإلدارة الزراعيػة بػإدارة أكقػدؼ صػدحل ال اجحػ

 .سبييزان ؽبد عن بيية اؼب مدت
مػػػػػن  اؼبسػػػػػدخامة   اغبيػػػػػل العضػػػػػوم ير مسػػػػػدودعدت غبفػػػػػظ مسػػػػػدلزمدت اإلادػػػػػدجزبعػػػػػ -5

الدالػػػػور  كىسػػػػويق كألػػػ ل لفػػػػ ز كىعب ػػػػة كىغليػػػ  مبيػػػاات كأظبػػػػاة حػػػىت كقػػػػا ايػػػػدخاامهد
 العضوية.

لعضػوية ييـو ماقق الزراعدت العضوية كالسامة الغالائية )اؼبالمل للالن الة ادكربية للزراعػة ا -6
لاايكويػػريتل( لػػاؿ زيدرىػػو الدفدي ػػية للحيػػل العضػػوم دب ػػ كع البػػدطن بػػداطاع علػػمل 

كمسػػػػدودعدت ىعب ػػػػة  ،كمسػػػػدلزمدت اإلادػػػػدج عالومػػػػدن  ،فػػػػواىري ايػػػػدخااـ اؼببيػػػػاات كادظبػػػػاة
 الدالور.

أنمػػػ  مػػػن العػػػاج كأف  اإف إدارة ادمػػػ اض كاآلفػػػدت   ادا الػػػة العضػػػوية ى نػػػز علػػػمل اغبػػػ -7
لديليػل  ،ت اإلدارية يفضل أف ىوف  ظ كؼ جياة لنالػو احملعػوؿ كألػال اغبيطػةاايرتاىيجيد

 .كاآلفدتلط  اؼب دنل اؼب ضية 
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 انقصٍى. -يشزٔع انجبطٍ  -(: انخالٌب انشًظٍخ نزحٌٕم انطبقخ انشًظٍخ إنى طبقخ كٓزثبئٍخ13صٕرح )

 

 

 

 
 

 انقصٍى. -انجبطٍ يشزٔع  -(: انًصبئذ انضٕئٍخ ثبطزخذاو انخالٌب انشًظٍخ 14صٕرح ) -7
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 البر  مج الزراع  الرابع
 ت ت  ظ م الزراعة العضوية التسميد العضوي  المعد  بر  مج 

 

 
 

 (: ػبيم ٌقٕو ثزٕسٌغ انظًبد انؼضٕي ثحٕض انُخهخ.15صٕرح )
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 -البر  مج الزراع  الرابع:
 التسميد العضوي  المعد   ت ت  ظ م الزراعة العضويةبر  مج 

 المقدمة
يدد لال بعا مزارعا النخيل اعديدد لدطئ م داه أف أمجدر لبيل الدال  يبكن أف ىنالو كىمال       

كىعطػػا شبػػدران ذات جػػودة عدليػػة دكف اغبدجػػة إذل إضػػدفة ادظبػػاة. كنػػدف مػػن اديجػػة ىػػالا  ،بعػػورة جيػػاة
  ااعديػػدد اػبػػدطئ أف أنبػػل بعػػا أصػػحدب اؼبػػزارع ىسػػاليا أمػػجدر النخيػػل، كحػػىت   أحسػػن ال ػػ كؼ
 نػػداوا يسػػالاكف النخيػػل بكاليػػدت أظبػػاة كمواعيػػا إضػػدفة ا ىدنديػػ  مػػم ااحديدجػػدت الفعليػػة للنخلػػة

. كندف من اديجة ذلش أف البفػا اإلادػدج   كباكف ربليل للرتبة كاجملالوع اػبض م للنخيل كميده ال م
در الندذبػة إذل ىيليػل مزارعهم نالدن كاوعدن ميدراة بدؼبدويطدت العدؼبية، نالد أدل االبفدض   جودة المال

اليػػارة الدندفسػػية ؽبػػد يػػواا   اديػػواؽ احملليػػة أك الاكليػػة فبػػد عػػدد علػػمل بعػػا مزارعػػا كمندجػػا الدالػػور 
خبسدئ  اقدعددية ندف بدإلمكدف ىافيهد لو أىبعا اديػس العلاليػة العػحيحة   ىسػاليا النخيػل. مػن 

( اافعػػػػدؿ الي ػػػػ ة Fruit darkeningىػػػػاله العيػػػػوب صػػػػغ  حجػػػػم المالػػػػدر كايػػػػوداد المالػػػػدر )
(Loose peel .كال  يبكن السيط ة عليهد من لاؿ ا دـ ىساليا ادمجدر كال م ) 

كأمػػجدر النخيػػل ممػػل اإلاسػػدف ربدػػدج إذل عندصػػ   الائيػػة معينػػة حػػىت يبكنهػػد النالػػو كالدطػػور، ك  حدلػػة 
عػػػ اض  يػػػدب أك ايػػػر أحػػػا ىلػػػش اؼبغػػػاليدت اديديػػػية فػػػإف ذلػػػش يعيػػػق مبػػػو النبػػػدت كى هػػػ  عليػػػو أ

  م ضية،كيعجز عن إسبدـ مبوه كىطوره، أكعلمل أقل ىياي  ىيل إاددجية النخلة نالد ىيل جودة شبدرىد.
 :كنبد كىندؾ اوعدف من ادظباة ا  د عنهد   صبيم ب امف ىغالية النخيل

 
 :  (البلدي)العضوي السم     -1
عالليػػػة ىغاليػػػة النخيػػػل فهػػػا يػػػدت اؽبدمػػػة جػػػاان   لالمػػػن الع عضػػػومىعدػػػرب عالليػػػة إضػػػدفة السػػػالدد ال     

يعالػػػل علػػػمل مػػػا الرتبػػػة  العضػػػوممفيػػػاة للرتبػػػة كالنخلػػػة. أمػػػد فيالػػػد يدعلػػػق بدلرتبػػػة، فػػػإف إضػػػدفة السػػػالدد 
بدلعندص  الغالائيػة الضػ كرية إذل جداػ  ربسػ  لواصػهد الطبيعيػة كالكياليدئيػة كاؼبيك كبيػة فبػد يػ دم إذل 

 العضػػومهبػ  أف اوضػػق أف إضػدفة السػػالدد زيػددة اإلادػػدج كربسػ  صػػفدت المالػدر دمػػجدر النخيػػل. ك 
يعالػػل أيضػػدن علػػمل جعػػل درجػػة ضبوضػػة الرتبػػة حػػوؿ النخلػػة منديػػبة أنمػػ  امدعػػدص العندصػػ  الغالائيػػة 
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دة بيػػار منديػػ  و العػػغ ل )اغبايػػا كالزاػػش كاؼبنجنيػػز( كىػػا عندصػػ  بػػدل  م مػػن أهنػػد قػػا ىكػػوف موجػػ
بسػػػب  قلويػػػة الرتبػػػة. كأمػػػد فيالػػػد يدعلػػػق بينبيػػػة  بدلرتبػػػة إا أف النخلػػػة  دلبػػػد ا ىسػػػدطيم اايػػػدفددة منهػػػد

من مغاليدت نربل ىدمة جاان  العضويةللنخلة فا ىبفمل عليند مد ربدويو ىلش ادظباة  العضومالسالدد 
( كصغ لممل   )اغبايا كالزاش كاؼبنجنيز(. ممل )النيرتكج  كالفويفور كالبوىدييـو
  الػػرتب ال مليػػة، كذلػػش دف الرتبػػة ال مليػػة  بلػػام(العضػػوم )الكىػػزداد اغبدجػػة إذل إضػػدفة السػػالدد      

فيػػرية   ؿبدواىػػد مػػن العندصػػ  الغالائيػػة الضػػ كرية للنبػػدت كقػػار د علػػمل ااحدفػػدظ بدؼبػػدا ضػػعيفة كلػػاللش 
فدلرتبػػة ال مليػػة ربدػػدج إذل ربسػػ  بندئهػػد ، زيػػددة لعػػوبدهد كرفػػم قػػار د علػػمل ااحدفػػدظ بدؼبػػدا مػػن ىنػػد 

لدسػػاليا العضػػوم كالكياليػػػدئا دمػػجدر النخيػػل   الػػػرتب ال مليػػة كذلػػش هبػػػاؼ بػػ زت أنبيػػة العنديػػػة بد
زيػػػػػددة إاددجيدػػػػػو كربسػػػػػ  صػػػػػفدت المالػػػػػدر بدإلضػػػػػدفة إذل ربسػػػػػ  لعػػػػػوبة الرتبػػػػػة كلواصػػػػػهد الفيزيدئيػػػػػة 

 كالكياليدئية كاؼبيك كبيولوجية .
نجػػػم    21يضػػػدؼ السػػػالدد العضػػػوم ) السػػػالدد البلػػػام ( دبعػػػاات مدارجػػػة ىبػػػاأ بإضػػػدفة ك  ىػػػالا    

يػنوات   6-4نجػم يػنويد للنخلػة الػ  عال ىػد مػد بػ    31لكل لبلة من النخػل العػغري مث  ىػزداد إذل 
يػنوات، أمػد النخيػػل البػدلغ مػن العالػ  ع ػ ة يػنوات فػػينم   21-6نجػم للنخلػة الػ  عال ىػد   36، ك

 نجم لكل لبلة   السنة.  41فينعق بإضدفة   حوارل 
 ة كاحػػاة فيػػط   ال ػددا، حيػػ  يػػدم إضػدفدو دفعػػة كاحػػاة لػػاؿ مػػ العضػوميػدم إضػػدفة السػػالدد      

مػػه م اػػوفالرب كديسػػالرب مػػن نػػل عػػدـ حبيػػ  يوضػػم السػػالدد العضػػوم   لنػػاؽ دائػػ م حػػوؿ اعبػػالع 
يػم كيغطػا بطبيػة مػن الرتبػة مث 31يػم علػمل أا يزيػا العالػق عػن  81 – 71حبي  يبعا عنو دبسػدفة 

بديػػدال ار مػػم م اعػػدة عػػاـ الوصػػوؿ إذل حدلػػة الد ػػبم كذلػػش رل للالحدف ػػة علػػمل الرتبػػة رطبػػة االػػ م اؼبدػػو 
 لدوفري ال طوبة اؼبنديبة لعاللية ربلل السالدد العضوم   الرتبة .

 :العضوي السم   المعد   -2
ىعدػػرب ىػػاله اؼبغػػاليدت أيديػػية جػػاان مػػن أجػػل زيػػددة اإلادػػدج كربسػػ  صػػفدت المالػػدر كزيػػددة ميدكمػػة    

 عندص  الغالائية الازمة لدغالية لبيل الدال :أمجدر النخيل ل م اض. كمن أىم ال
2- .  عندص  معااية نربل ممل: النيرتكج ، الفويفور، البوىدييـو
 عندص  معااية صغ ل ممل: اغبايا، الزاش ، اؼبنجنيز. -3
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السػػػالددية ا ػػػ ان دنبيدهػػػد   بػػػ امف ىغاليػػػة  الكػػػربل كيػػػوؼ ادطػػػ ؽ ب ػػػاا مػػػن الدفعػػػيل للعندصػػػ      
 النخيل.
 :  موعد إض فته الطبيع   مصدر  ي النيتر يأهمية 
كزيػػددة حجالهػػد.  ،كمبػػو المالػػدر اجملالػػوع اػبضػػ مكىكػػوين كمبػػو  ،كىػػو عنعػػ  أيديػػا لنالػػو النخلػػة     

 2كهب  أف اضم   اعدبدراد أف إصبدرل مػد ربددجػو النخلػة   السػنة مػن النيرتكجػ  العػد  ىػو حػوارل 
كاؼبسػػالوح هبػػد   ا ػػدـ  .طبيعيػػة ن معػػددر ـبدلفػػة. كىيلػػال النخلػػة احديدجد ػػد مػػن النيرتكجػػ  مػػنجػػم

  مد يلا: كمنهد الزراعة العضوية
  العضوم ؼ اوع السالدد وبدوم علمل قار من النيرتكج  ىبدل  بدلدا العضومالسالدد. 
  ايرتكج .6-4ظبدد الاكاجن: وبدوم علمل مدويط قاره %  
  ايرتكج .3ظبدد اد ندـ: وبدوم علمل مدويط قاره %  
  ايرتكج . 2.6–1.6ادبيدر: وبدوم علمل مدويط قاره ظبدد % 
%  2.6-2.36دػػوم  دلبػػد علػػمل: رب لػػرت(36العبػػوة )فػػإف  الكالبويػػاسػػالدد أمػػد فيالػػد يدعلػػق ب     

.3.1% فويفور، 1.76ايرتكج ،   % بوىدييـو
  ا النخلة ينويد بدآليت:سبيبكن أف   الكالبويامن  عبوة الواحاةكعلمل ذلش فإف ال

 .(جم بوىدييـو 611،جم فويفور 271، يرتكج جم ا  486)
-)ايرتكجػػ الكربل الغالائيػػةمػػن العندصػػ  يد ىػػالا احملدػػول بدحديدجػػدت النخلػػة يػػنو  سبػػا ميدراػػةكإذا     

( -فويػػػفور قبػػػا أهنػػػد أقػػػل نمػػػريا مػػػن ىلػػػش ااحديدجػػػدت كيلػػػـز إمػػػااد النخلػػػة يػػػنويد بعندصػػػ   بوىديػػػيـو
 :نالد بدعباكؿ الددرل (لرت36)عبوة   الائية ىكاليلية عاكة علمل نيس الكالبويا

 بوت سيوم(-فوسفور-( يوضا احتي ي ت النخلة المامرة سنوي  م  العن ار الغذائية الكبرى ) يتر يي 12يد   رقم )
الكالية ال  ربددجهد  العنع  اؼبغالم

 النخلة ينويد 
يلـز إضدفدهد   صورة مد  نالبويا  عبوة وف هىمد 

 أظباة أل ل
 جم 736 جم 486 مج2111 ايرتكج 
 جم 51 جم 271 جم 311 فويفور
 جم 961 جم 611 جم 2461 بوىدييـو
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 ،يػػدم إضػػدفة النرتكجػػ    )أكؿ مػػدرس( لد ػػجيم النالػػو اػبضػػ م كزيػػددة ايػػدعااد النخلػػة لإلزىػػدر     
 إفكعيػا المالػػدر، مث يضػدؼ   م احػػل مبػو المالػػدر اؼبخدلفػػة لدصػة   م احػػل مبػو المالػػدر ادكذل حيػػ  

النيرتكج  ض كرم جاا لنالو المالدر، كأم اير   النيرتكج  يوؼ يػ اث  ب ػاة علػمل حجػم المالػدر. 
بينالد   م احػل مبػو المالػدر اؼبدػيل ة )اػبػاؿ أك البسػ ( كمػد بعػاىد فػا ربدػدج النخلػة أم إضػدفدت مػن 

 .النيرتكج 
 إض فته موعد  الطبيع   مصدر  الفسفورأهمية 
كػوين كمبػو اعبػالكر، كلػو دكر ىػدـ   عالليػدت الدػزىري. ك  ادصػندؼ الػ  ي جم الفسفور علمل ى     

(: يبكػػن إضػػدفة كابدػػة يػػي  كالسػػبدنة عجػػوة اؼباينػػةأصػػندؼ ىعػػدين م ػػدنل   الدػػزىري كالعيػػا )ممػػل 
كيبكػػػن للطػػػة بدلسػػػالدد ( مػػػددان ، )ادمػػػرياؿيضػػػدؼ علػػػمل صػػػورة ، ك أظبػػػاة  نيػػػة   الفسػػػفور كالبػػػوركف

للنخلػة   السػنة. ك    4يػم 261الفويفور من لاؿ مبكة الػ م، دبعػاؿ كيبكن إضدفة العضوم، 
ىػػاله اغبدلػػة يفضػػل أف يضػػدؼ علػػمل دفعػػدت مػػن لػػاؿ السػػالددات )نػػل أيػػبوع (، مػػم ماح ػػة أا 

 جم/لرت. 1.6يزيا ى نيز ادماح السالددية بدحمللوؿ عن 
  موعد إض فتهالطبيع   مصدر   البوت سيومأهمية 
ائا أيديػػػػا يغفػػػػل عػػػػن أنبيدػػػػو الكمػػػػري مػػػػن اؼبػػػػزارع ، فهػػػػو ىػػػػدـ جػػػػاا ااديػػػػدؿ كىػػػػو عنعػػػػ   ػػػػال     

ن يزيػددة جػودة المالػدر مػن حيػ  الطعػم كاللػوف كىكػو لالسك يدت دالل النخلػة، كمػن مث فهػو ضػ كرم 
العبغدت   المالدر، نالد أاػو يزيػا اسػبيد مػن حجػم المالػ ة كيسػدعا   اضػجهد بط ييػة جيػاة. كهبػ  

 2461أف إصبػدرل مػد ربددجػو النخلػة   السػنة مػن البوىديػيـو  العػد  ىػو حػوارل أف اضم   اعدبدراد 
نجػػم نربيدػػدت بوىديػػيـو يػػنويدن(. كمػػن أىػػم فبيػػزات إضػػدفة    3.6جػػ اـ )كىػػاله الكاليػػة ىعػػددؿ ىي يبػػد  

نربيددت البوىدييـو ضالن ب اػدمف ىغاليػة النخيػل أاػو وبسػن مػن لػوف المالػدر كيبنػم الي ػ ة، كوبسػن مػن 
نبػػدت علػػمل ربالػػل ادمػػ اض كالعطػػش، كيسػػدعا   ااديػػدؿ السػػك يدت دالػػل النخلػػة، نالػػد أاػػو ميػػارة ال

كناليػة احملعػوؿ كجػودة المالػدر، كأيضػدن ، يزيا ؿبدػول المالػدر مػن السػك ، كوبسػن مػن اسػبة عيػا المالػدر
نػػػف /لبلػػػة   3.6يضػػدؼ ظبػػػدد البوىديػػػيـو )نربيدػػدت البوىديػػػيـو مػػػما( دبعػػاؿ يسػػ ع مػػػن النضػػػف، ك 

 دفعدت ينويدن نالد يلا: 4-3كيفضل أف ىكوف اإلضدفة علمل  السنة،
 نجم للنخلة(   بااية ال بيم )مه  مدرس(.  5/4) ىعدرب ادقل ناليةالافعة ادكذل 



 - 99 -صفحخ   الزراعة العضوية للنخيل

 

نجػػم للنخلػػة( ىضػػدؼ بعػػا الافعػػة ادكذل حبػػوارل   5/4الافعػػة المدايػػة مسػػدكية للافعػػة ادكذل أك أنمػػ  ) 
 أيدبيم. 9 -7

 أيدبيم. 9 -7نجم/لبلة( ىضدؼ بعا الافعة المداية حبوارل   2) دنم  ناليةىعدرب االافعة المدلمة 
 

 الطبيعية تسميد النخيل ب لعن ار الصغرى -3
دل ياحػػػػظ حػػػػىت اآلف م ػػػػدنل   ىسػػػػاليا النخيػػػػل بدلعندصػػػػ  العػػػػغ ل كقػػػػا ي جػػػػم السػػػػب  إذل      

مل ناليػدت منديػبة مػن كالالم وبدوم عل )البلام( عضومااعدالدد   نمري من ادحيدف علمل السالدد ال
 ىاله العندص  ىل  احديدجدت النخيل   بعا ادراضا ال ملية.

  حدلة اغبدجة إلضدفة العندص  العغ ل فيفضل إضدفدهد رمدن لاؿ فرتة ازديدد الن دط الفسيولوجا 
يػ  للنخلة كعيا كمبو المالدر ، نالد يبكن إضدفدهد للرتبة علمل صورة ـبلبية ك  ىاله اغبدلة هب  أف يع

 اإلضدفة ريو لفيفة لدمبيا ىاله العندص  بدلرتبة. 
 يد لة التسميد ف   ظ م الري ب لتنقيط )الرسمدة( -4

امهد   الزراعػػػة العضػػػوية  كبػػػدحكم اإلضػػػدفة اؼبخعػػػبدت ك ريىػػػد مػػػن اؼبػػػواد اؼبسػػػالوح بديػػػدخ -أ 
كنفػػداة جيػػاة، يسػػدخاـ مػػم مػػبكة الػػ م ا ػػدـ للحيػػن كلػػزاف للسػػالدد، حيػػ  يبكػػن ضػػالدف 

 خعبدت بداد دـ جيا علمل النخيل بدإلضدفة إذل ىوفري اديام العدملة.ىوزيم اؼب
ىػػوف  كحػػاة الدسػػاليا م كاػػة   إضػػدفة اؼبػػواد اؼبسػػالوح هبػػد   الزراعػػة العضػػوية   أم كقػػا أك  -ب 

 ربا أم ظ كؼ ، عاكة علمل أهند ىسدىم   ضبدية البي ة من الدلوث.
ى ػغيل ا ػدـ الػ م أكان لفػرتة ا ىيػل عػن بدياثري ادظباة، هبػ   نيدطدتلضالدف عاـ ااسااد ال -ج 

دقيية، مث ى غل كحاة حين السالدد كيدوق  ا دـ الدساليا قبل ال م بفرتة ا ىيػل أيضػدن  41
 دقيية. 41عن 

ادظبػػػػاة اؼبسػػػػدخامة ىكػػػػوف مطدبيػػػػة لليواعػػػػا كالد ػػػػ يعدت اؼبسػػػػالوح بديػػػػدخاامهد كفيػػػػدن ؼبعػػػػديري      
مسػػدودعدت لدصػػة مت زبعػػير اللش لػ، كػػة الع بيػػة السػػعوديةكضػوابط ا ػػدط الزراعػػة العضػوية   اؼبالل

 .غبفظ ادظباة العضوية اؼبعااية غب  ايدخاامهد  م  كع البدطن 
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 سم   العضوي )الكمبوست( واتج تقليم النخيل ف  إعدا  ال استخدام -5
بدل  م من أف مع م أراضا اؼباللكة الع بية السعودية ذات قواـ رملػا كربدػوم ناليػدت قليلػة جػاان      

نداػا ابدىيػة أـ من اؼبددة العضوية إا أاو يبكػن ربسػ  لعدئعػهد بإضػدفة اؼبخلفػدت العضػوية يػواا أ
حيوااية ، كلضالدف اغبعوؿ علمل السالدد العضوم اعبيا فإاو يفضل أف ييـو اؼبزارعوف بعندعة كذبهيػز 

) الكالبويػػا ( بيافسػهم كفيالػػد يلػا ىوضػيق لكيفيػػة عالػل الكالبويػػا مػم ىوضػػيق  العضػومالسػالدد 
 نديبة   إعااده .اؼبفوائاه كاؼبواد اؼبنديبة كأل ل  ري 

 العضوي ) الكمبوست (  أ : فوائد السم  
 -ىندؾ العايا من الفوائا للسالدد العضوم كال  ينالن  بعضهد علمل يبيل اؼبمدؿ ا اغبع  :

زيددة قارة الرتبة علمل ااحدفدظ بدؼبدا كىاله اػبدصية ىفدي  إليهد الرتبة ال ملية ب اة كىعدرب من  (2
 ؿبادات اإلاددج .

سػػ  الدهويػػة كالعػػ ؼ فبػػد يسػػدعا علػػمل  سػػيل ربسػػ  بنػػدا الرتبػػة كالػػالم بػػاكره يػػ دم إذل رب (3
 كإزالة ادماح من الرتبة .

زيددة قارة الرتبة علػمل ااحدفػدظ بدؼبغػاليدت ، فدلرتبػة ادنمػ  احدػواا علػمل اؼبػددة العضػوية أنمػ   (4
 .مة ااد در اعبالكرايدت كأنم  ماميارة علمل إمااد النبدىدت بدؼبغال

 وبسن  ويدهد كهبعلهد أنم  اادفدلد .يسدعا   ىفكش الرتبة الطينية المييلة ك  (5
ىػػوفري الكمػػري مػػن اعبهػػا كاؼبػػدؿ الازمػػ  للػػدخلر مػػن اؼبخلفػػدت يػػواا بػػافنهد أك ح قهػػد ك   (6

افس الوقا يدم ربويلهد إذل مػددة مفيػاة كضػ كرية لإلادػدج الزراعػا، كييلػل فبػد قػا ىسػببو ىػاله 
حػػ ارة عدليػػة ىػػ دم إذل قدػػل  اؼبخلفػػدت مػػن ىلػػوث للبي ػػة حيػػ  ىنػػدف أاثنػػدا ىعػػنيم الكالبويػػا

 بالكر اغب دئش بيوض اغب  ات كادحيدا اؼبسببة ل م اض .

 ا : الموا  المن سبة لتصنيع السم   العضوي ) الكمبوست ( .
صبيػػػم اؼبػػػػواد العضػػػػوية ممػػػػل بيديػػػػد ادع ػػػػدب ، اغب ػػػػدئش ، أكراؽ كاػػػػواىف ىيلػػػػيم ادمػػػػجدر ، بيديػػػػد    

، كـبلفػػػدت اغبيوااػػػدت ) اد نػػػدـ ،  الغػػػري معدملػػػة نياليدئيػػدن  ػب ػػػ اديػػيجة النبدىيػػػة ، اليػػػش ، ا ػػدرة ا
كادبيػػػػدر ، كاإلبػػػػل ( كأيضػػػػدن ـبلفػػػػدت الػػػػاكاجن ، كبيديػػػػد اؼبطػػػػبء كلدصػػػػة اػبضػػػػ كات اليدبلػػػػة لدعػػػػنيم 

 ادظباة العضوية ، كقبا أف البيديد الكبرية اغبجم ىدحلل ببطا ميدراة بدلبيديد العغرية اغبجم.
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دهنػػد ىسػب  العايػػا مػن اؼب ػػدنل  ،واد اؼبػػالنورة أعػاه للرتبػػة علػمل حدلدهػػد ادكليػةكهبػ  عػاـ إضػػدفة اؼبػ
 -للنبدىدت الندمية ، كمن ىاله اؼب دنل :

حي  ىيـو الكدئندت احملللػة ؽبػاله اؼبػواد  ،ايدنزاؼ اؼبغاليدت اؼبوجودة   الرتبة بعفة م قدة (2
 بدمدعدص اؼبغاليدت الازمة لن دطهد كىكداث ىد من الرتبة .

  ارة ال  ىندف أاثندا ربلل ىاله اؼبواد ىسب  أض ران بدلغة عبالكر النبدىدت .اغب (3
الػػػ   يدئيػػةإضػػدفة اؼبػػواد بط ييػػة مبدمػػ ة يػػ دم إذل ايػػل بػػالكر اغب ػػدئش كاإلضػػدفدت الكيال (4

 ىندكلدهد اغبيواادت من لاؿ ب ادمف الدغالية إذل الرتبة .
 مبوست ( :من سبة لتصنيع السم   العضوي ) الكالغير ج : الموا  

دؼبواد ال ػػحالية كا بيديػػد هبػػ  عػػاـ معدملػػة نومػػة الكالبويػػا نكومػػة للنفديػػدت ، فػػا يليػػمل فيهػػد بػػ   
ف الع ػدـ أ، فهاله اؼبواد ىعدرب جدذبة للزكاح  كاغب  ات الطدئ ة اؼبزعجة الضدرة بدلعحة، نالػد اللحـو

ل رقػدئق ادؼبوايػـو كالعػفيق كالبايديش يلزمهد عاة ينوات لددحلل،   ح  أف ىندؾ مواد ألػ ل ممػ
بطبيػػة ملحيػػة قدبلػػة للدبخػػ  كالػػ  ىعدػػرب ضػػدرة  مغطػػدةا ىدحلػػل أبػػاان ، كافديػػدت أجهػػزة الدربيػػا ىكػػوف 

للرتبػػة حػػىت بعػػا ربللهػػد ، نػػاللش هبػػ  ذبنػػ  ايػػدخااـ بيديػػد الزيػػوت أك أكراؽ بعػػا ادمػػجدر الزيديػػة 
 ية ممبطة للنالو.يدئعلمل مواد نيال احدوائهد
 الكمبوست : إعدا ية    : كيف

 
 

 انقصٍى. -يشزٔع انجبطٍ  -(: يكبئٍ فزو َٕارج رقهٍى انُخٍم إلػذاد انظًبد انؼضٕي)كًجٕطذ(ْٕائ18ًصٕرح )
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 (: إػذاد انظًبد انؼضٕي)انٕٓائً( يٍ فزو يخهفبد انُخٍم فً خطٕط.19صٕرح )

 
 كالبويا .(   البااية هب  ىسوية يطق الرتبة ال  يييدـ عليهد نومدت ال2
لديليػػل فيػػا اؼبػػدا  )يػػفلددهد( ( يسدحسػػن أف ىكػػوف أرضػػية الكومػػة  ػػري منفػػالة للالػػدا أك يػػدم ىبليطهػػد3

كبدلددرل اؼبغاليدت ال  معو كأف يكوف موقم الكومة م لػل جزئيػدن لديليػل فيػا اؼبػدا مػن الكومػة بػدلدبخري 
. 
 ( ا ينعق بافن اؼبواد العضوية   الرتبة أك كضعهد   حف ة .4
اثااثػػػة أقػػػااـ غبالديػػػة مػػػواد الكالبويػػػا مػػػن  بدرىفػػػدع( يػػػدم إحدطػػػة مكػػػدف عالػػػل الكالبويػػػا بسػػػيدج 5

( كيكػػوف السػػيدج فدحػػدت للدهويػػة حػػىت 2الدبعمػػ  بفعػػل ال يػػدح أك اغبيوااػػدت أك الطيػػور ، مػػكل رقػػم )
 ىعالل البكرتيد بكفداة عدلية .
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الكالبويػػػا ( علػػػمل يػػػطق ادرض (  ىوضػػػم طبيػػػة مػػػن اؼبػػػواد اؼبنديػػػبة لدعػػػنيم السػػػالدد العضػػػوم ) 6
يػػم ىي يبػػدن  8 بدرىفػػدعيػػم مث يوضػػم فوقهػػد طبيػػة ألػػ ل مػػن اؼبخلفػػدت اغبيواايػػة أك الرتبػػة  36 بدرىفػػدع

كذلػػش إلمػػااد الكومػػة بدلبكرتيػػد الازمػػة للييػػدـ بدحليػػل اؼبػػواد العضػػوية ، كىدػػوارل الطبيػػدت فػػوؽ بعضػػهد 
 ( 3)  اؼبندي  ، مكل لارىفدعهباله الط يية حىت الوصوؿ 

 

 
 
اـ زيػػػددة ناليػػػة اؼبػػػدا حػػػىت ا لرتطيػػػ  اؼبخلفػػػدت مػػػم م اعػػػدة عػػػ ،بديػػػدال ارىػػػ ش الكومػػػة بدؼبػػػدا  (7

 .(4ىوق  ا دط البكدرييد مكل)   الكومة كالالم ي دم باكره إذل ال  كؼ الاىوائية ىسود
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درجػة  درجة ح ارة الكومة ىو دالة علػمل أف البكدرييػد قػا بػاأت ا ػدطهد كإذا دل ى ىفػم ارىفدع (8
علمل اسبة رطوبة عدلية هب  الدوق  عن إضدفة اؼبدا للكومة كذلش  احدوائهدح ارة الكومة مم 

الكومػػػة علػػػمل  احدػػػواادف عالليػػػة ىعػػػنيم السػػػالدد العضػػػوم ) الكالبويػػػا ( ىدوقػػػ    حدلػػػة 
 رطوبة عدلية .

ائا إذا نداا اؼبغاليدت   الكومة  ري مدزاة فيج  إضػدفة ) عندصػ  لدعػحيق االػداؿ الغػال (9
( ممػػل فويػػفدت أموايػػـو دبعػػاؿ اعػػ  نيلػػو جػػ اـ لكػػل مػػرت مكعػػ  كاحػػا مػػن مػػواد الكومػػة 

 الغالائا . االداؿلدعحيق 
 ،الػػػػ  ىدحلػػػػل بػػػػبطا هبػػػػ  ىيطيعهػػػػد إذل قطػػػػم صػػػػغرية ملػػػػة نياليدئيػػػػدن دالغػػػػري مع اؼبػػػػواد اػب ػػػػبية (:

د ، نػػػاللش كيسدحسػػػن للطهػػػد مػػػم البيديػػػد النبدىيػػػة الععػػػدرية ممػػػل المالػػػدر لزيػػػددة معػػػاؿ ربللهػػػ
يسدحسػػػن كضػػػم البيديػػػد العضػػػوية الععػػػدرية   أنيػػػدس بايػػػديكية يػػػدم ىوزيعهػػػد علػػػمل حػػػواؼ 

حػػىت ا ذبػػالب إليهػػد اغب ػػ ات الطػػدئ ة ، كى ػػل نػػاللش حػػىت يػػدم ىغطيدهػػد بطبيػػة مػػن  ،الكومػػة
 البيديد العضوية اؼبنديبة لدعنيم السالدد العضوم )الكالبويا ( .

 ( . 5  لزيددة الدهوية كلس عة ربللهد ، مكل ) لف آلآكهب  ناللش ىيلي  الكومة من  (21
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 -الوايب إيراؤه   للكمبوست المنتج : االختب راتا  : ه
، اثااثػة أمػه  أك أربعػة علػمل فػرتات ـبدلفػة : مػه ، مػه ين ى لال عيندت من الكالبويػا اؼبخالػ      

   ي  اػبػػػػواص هبػػػػاؼ مع فػػػػة اػبػػػػواص لديػػػػا   بعػػػػا اؼبخدػػػػربات اؼبخععػػػػة لػػػػاللش أمػػػػه  كيػػػػدم ربليلهػػػػد
 -اآلىية :

 اسبة ال طوبة ، الك بوف الكلا ، كالنيرتكج  الكلا، كالنرتات، كالبكرتيد . (2
الدبػدر جػػودة كنفػداة الكالبويػػا عػن ط يػػق إجػػ اا ذبػدرب حيليػػة بديػدخااـ معػػاات ـبدلفػػة  (3

-261-236-211-86-61-36لفػػة مػػمان دمػػن الكالبويػػا علػػمل لبيػػل مػػن أصػػندؼ ـب
 ينة .نجم / لبلة / 286-311
 

 :اآلت  فيم  يل  يدا   توضا 
 ى نيز عنع  النيرتكج    بعا ؿبسندت الرتبة. ( أ
اسػػػػ  اايػػػػدفددة مػػػػن عنعػػػػ  النيرتكجػػػػ  اؼبوجػػػػود   بعػػػػا ؿبسػػػػندت الرتبػػػػة لػػػػاؿ  ( ب

 السنوات الماث ادكؿ.
 ى نيز العندص  الكربل اؼبوجودة   اؼبخلفدت العضوية كميدرادهد دبخلفدت النخيل. ( ت
 ( يوضا تركيز عنصر النيتر يي  ف  بعض م سن ت التربة  13يد   )  

 النسبة المئوية لتركيز النيتر يي   وع م س  التربة م
 % 2 – 1 سم     اي  مخمر 1
 % 1 – 1.5 مخمر أبق رسم    2
 % 1 – 1.5 سم   أغن م مخمر 3
 % 1 – 1.5 سم   خيل مخمر 4
 % 1 – 1.5 سم   موا  خشبية مخمر 5
 % 2 – 1 خيل مخمر سم    6
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(  سب االستف  ة م  عنصر النيتر يي  المويو  ف  بعض م سن ت التربة خال  14يد   )
 %السنوات الاالث ال لى

تركيز النيتر يي    وع م س  التربة م
 الكل %

 %النيتر يي  المت رر كل سنة المئوية لعنصرالنسبة 
 % اإليم ل 

 السنة الا  ية السنة ال لى
ة السن
 الا لاة

 55 11 15 31 2 سم   الد اي  المخمر 1
 35 5 11 21 1 المخمر البق رسم    2
 28 5 8 15 1 سم   موا  خشبية المخمر 3
 55 11 15 31 2 سم   النخيل المخمر 4

 
 

 احد ( ف  بوت سيوم-فوسفور- يتر يي ( يوضا تركيز العن ار الكبرى ) 15يد   ) 
 /كجم مق ر ته  بمخلف ت النخيل المخلف ت العضوية ط  م 

 اإليم ل  بوت سيوم فوسفور  يتر يي   وع المخلف ت م
 81 21 41 21   اي مخلف ت  1
 91 41 41 11 قم مة المد  2
 98 5 3 91 ريش الد اي  3
 115 51 15 51 سم   أخضر 4
 6.5 1 2.5 3 البق رمخلف ت  5
 114 4 11 91 مخلف ت مس لخ 6
 11.5 3 3.5 5 يو الخمخلف ت  7
 17 3 6 8 الغن ممخلف ت  8
 112.5 51 17.5 45 النخيلمخلف ت  9

 ـ2:88اؼبعار/ ـ. يوي  ننف ك ـ. ؿبالا نيواف  ادظباة العضوية كأنبيدهد للرتبة الزراعية ػ يوريد ػ 
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 البر  مج الزراع  الخ م 
 التلقيابر  مج 

 
 

 انذكزي. (: انشًبرٌخ انذكزٌخ داخم انطهغ21صٕرح )

 

 
 

 (: َشز ٔرفزٌذ انشًبرٌخ انذكزٌخ فً انًظزٕدػبد نزجفٍفٓب قجم اطزخذايٓب أٔ حفظٓب.21صٕرح )
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 -البر  مج الزراع  الخ م :
 التلقيابر  مج 

 إعدا   تجهيز حبوا اللق ح :-1
 اا ػيدؽ) كعامػة ذلػش ىػو بػاا بعػا اضػجهد  مػن فحػوؿ النخيػل  ػدريا الزى يػة الالن يػةيدم قطم اد

مػػػق اد ػػػدريا طوليػػػدن ، كيسػػػدخ ج منهػػػد ال ػػػالدريء الزى يػػػة ، كذبفػػػ    يػػػدم الغػػػاؼ اػبػػػدرجا ( مث 
أيػدـ ذبػ   8-6كأمػعة ال ػالس اؼببدمػ ة كيػدم ىيليبهػد كبعػا  ،أمدنن م للة بعياان عن الديػدرات اؽبوائيػة

يػػدخاامهد بعػػا نالػػد يبكػػن ا  ادزىػػدر مث ذبالػػم ال ػػالدريء ، كىسػػدخاـ   الدليػػيق أك زبػػزف للعػػدـ الدػػدرل
، كزبػػزف ال ػػالدريء الالن يػػة اعبدفػػة   عبػػوات ل ػػبية أك مػػن الك ىػػوف  كربفػػظ    ػػ ؼ  صبعهػػد مبدمػػ ة

   ايػػدخاامهددرجػػة م ويػػة ( كىػػا درجػػدت اغبػػ ارة اؼبنديػػبة ،  41ربػػا درجػػدت اغبػػ ارة اؼبنديػػبة ) 
حبػػوب ىعػػالر اغبعػػوؿ علػػمل    حدلػػةلدصػػة  ىليػػيق اد ػػدريا اؼب امػػة اؼببكػػ ة   أكائػػل اؼبويػػم الدػػدرل،

حيػ   ،ام  نالية من الكربيػا اؼبيكػ كين علػمل العبػوات مػن اػبػدرجنالد يفضل اعبايا،  للالويم الليدح 
يػػ دم ذلػػش إذل طػػ د اآلفػػة أك إبدد ػػد نػػاللش يفضػػل ألػػال عينػػدت ع ػػوائية مػػن بػػودرة حبػػوب الليػػدح 

ىػػو اؼبدبػػم   م ػػ كعدت اإلدارة كىػػالا  ايػػدخاامهدحيويدهػػد قبػػل  الدبػػدراؼبخزاػػة كإجػػ اا ربدليػػل عليهػػد 
كربلػل   ـبدػربات نليػة الزراعػة كالطػ  البيطػ م  ،حي  ى لال عيندت ع ػوائيةبإدارة ادكقدؼ الزراعية 

 % كىاله اسبة فبددزة .3:-:9كى اكحا اسبة حيوية حبوب الليدح من  ،جبدمعة اليعيم
 ق ح:تقسيم أان ف النخيل حسب موعد التزهير  مدى ح يته  ل بوا الل– 2
لعػػل اؽبػػاؼ مػػن إعػػااد ىػػالا البنػػا ىػػو أف يعػػا مزارعػػو النخيػػل بػػبعا ادصػػندؼ الػػ  ىزىػػ  مبكػػ ان ،  

كألػػ ل الػػ  ىدػػيل    الدػػزىري ، كنػػاللش مػػال حدجػػة ىػػاله ادصػػندؼ إذل حبػػوب الليػػدح ، إضػػدفة إذل 
ة مػن مدويط عاد اد دريا ال  ىندجهد النخلة ، حىت يبكنهم كضم ب ادمف ىليػيق علػمل أيػس علاليػ

 الدي يبية من حبوب الليدح . ااحديدجدتحي  ىوقيا ىنفيال الربادمف كم م  
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م أاان ف النخيال حساب موعاد التزهيار  مادى ق بليتها  ل باوا ساي( يوضا تق16يد   رقم )
 اللق ح .

 الف ة
اؼبوعا الدي ي  ػب كج 

 الطلم
عاد الطلم 

 لبلة/
أمملة لبعا 
 ادصندؼ

 اغبدجة غببوب الليدح
  مرين
(9-23 )

 مش اخ

 مدويط
(6-9 )

 مش اخ

  قليل
(5-6 ) 

 مش اخ

 أصندؼ
 مبك ة

 من مندع  فرباي 
 حىت

 مندع  مدرس

21-33 
 دبدويط
27 

 يك م
 غبالية
 نوي م
 يلف

- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 

- 
 
 
- 

 أصندؼ
 مدويطة

 من اديبوع ادلري
 من

 فرباي  حىت هندية
 مدرس

9-31 
 دبدويط
25 

 رزيزم
 مي اا
 اممكدو 

 رمودم

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

أصندؼ 
 مديل ة

 من اديبوع المدين
من مدرس حىت أكؿ 
 مندع  أب يل

7-25 
 دبدويط
9 

 يبدنة
 لاص
 ابدة يي 
 لض م

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

)   ـبدلػػػ  ادصػػندؼ ( ىبػػػاأ مػػن مندعػػػ  فربايػػ  كحػػػىت دػػزىري مػػن اعبػػاكؿ السػػػدبق يدضػػق أف فػػػرتة ال
 دػػزىرياد ػػدريا للنخلػػة ىبدلػػ  مػػن ف ػػة دلػػ ل ، كأف ادصػػندؼ مبكػػ ة المندعػػ  أب يػػل ، كأف عػػاد 

ييل  دزىريحبوب الليدح ، بينالد ادصندؼ اؼبديل ة ال احديدجد د منيزداد إاددجهد من اد دريا كىيل 
إاددجهػػد مػػن اد ػػدريا كىػػزداد قدبليدهػػد غببػػوب الليػػدح، أمػػد الف ػػة اؼبدويػػطة   موعػػا الدػػزىري يبػػاك أهنػػد 

 .طة أيضدن   إاددجهد من اد دريا ك  حدجدهد غببوب الليدحمدوي
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 -:الش ئعة لتلقيا طرق ا-3
 التلقيا اليد ي : -أ

أف ط يية الدليػيق اليػاكم مد ػدهبة   مع ػم منػدطق زراعػة النخيػل مػم فػوارؽ بسػيطة كالدليػيق اليػاكم 
ذلػش بػػيف ييػـو العدمػل بػػدؼب كر  ، كيػدمكالػػوطن العػ     اؼباللكػة النخيػل مزارعػاىػو اؼبدبػم لػال مع ػػم 

علػػمل النخيػػل ، ؼبددبعػػة ىفػػدق اد ػػدريا مث يوضػػم ناليػػة مػػن ال ػػالدريء الزى يػػة الالن يػػة دالػػل اد ػػ يا 
أيػػدـ كذلػػش بوضػػم ميلػػوب ) أم أف ادزىػػدر  5-3ادامػػوم الػػالم ىفػػدق كمضػػمل علػػمل ذلػػش فػػرتة مػػن 

امػوم ربطػة لفيفػة لضػم ال ػالدريء اؼبالن ة ىكػوف بوضػم عكػس ادزىػدر اؼب امػة ( مث يػ بط اد ػ يا اد
اداموية حوؿ ال الدريء الالن ية ، كزبدل  عاد ال الدريء الالن ية الازمة لكل أ ػ يا أامػوم حسػ  
حدجػػة العػػن  لليػػدح كفسػػيولوجية العػػن  للعيػػا السػػ يم مػػن عامػػو ، كأيضػػدن حسػػ  طػػوؿ ال ػػال اخ 

 الالن م كنمدفة ادزىدر عليو كحيوية الليدح هبد.
 آلل  أ  الميك  يك  :التلقيا ا –ا
حبػػػوب الليػػػدح خبدصػػػية  ايػػػدخاصيػػػدم اغبعػػػوؿ علػػػمل بػػػودرة حبػػػوب الليػػػدح بوايػػػطة مدنينػػػة  -2

 الط د اؼب نزم .
مػن حبػوب الليػدح إذل  جػزا ىسدخاـ بودرة حبوب الليدح إذل الطح  ) مددة حدملة ( بنسػبة -3

 . أجزاا من الطح  5
ىػواا  هػدز ضػغطىواا مدعل جب افمهبد ميوضم اػبليط   عبوة معااية زاة نجم كاحا يدعل  -4

 ؿبالل علمل ييدرة لضغط كلافم اؽبواا   الليدت اػبدرجة منو .
 ىب ج اػبليط لدلييق اد دريا اؼبدفدحة . افمضغط علمل صالدـ اؼبالدبج د  -5
 مػػافمة حبػػوب الليػػدح جدفػػة سبدمػػدن حػػىت ىنفػػال بسػػهولة مػػن لػػاؿ فدحػػة ر هبػػ  أف ىكػػوف بػػود -6

 . اد عنا ىك ار اايدخااـلكا اوباث ااسااؽبواا 
 . مافم اؽبوااهب  عاـ ملا العبوة اؼبعااية حىت يسهل ل كج اػبليط من  -7
النخيػل مػن لطػا نل ييدرة ربالل الكالربكيور عليهػد عػدماف لييػـو نػل عدمػل بدليػيق لػط  -8

 السيدرة . علمل جدا  ةالواقع
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و ، كحىت ا يغفل مد دل يدم هبهز ـبطط يوميدن لسري ييدرة الدلييق حىت ا يدك ر مد يدم ىلييح -9
أيػػدـ لدليػػيق مػػد يػػدم ىفدحػػو أكؿ  4اػػو هبػػ  أف سبػػ  السػػيدرة بػػنفس اؼبنطيػػة نػػل إىلييحػػو حيػػ  

 بيكؿ .
 كييوط ادمطدر. ،  حدلة ىبوب ال يدح اآلرل يفضل إييدؼ الدلييق -:

 
 

 (: انزهقٍح اَنً ثٕاططخ انضبغظ انٕٓائً.22صٕرح )

 
 ذكرية  سط قمة النخلة .التلقيا بتعليق الشم ريخ ال–ج

نػاللش يدطلػ  الدليػيق   ،ىدطل  عاللية الدلييق العددية صعود العدمل النخلة عاة مػ ات لػاؿ اؼبويػم
ن ػػدـ ب كىنػػدؾ ط ييػػة ألػػ ل للدليػػيق كىػػا مػػد يسػػالملىكػػ ار مػػ كر يػػيدرة الدليػػيق علػػمل النخلػػة ،  اآلرل

خلػػة مػػ ة كاحػػاة عنػػا بػػاا ىفػػدق ىعليػػق ال ػػالدريء الالن يػػة بويػػط قالػػة النخلػػة حيػػ  يعػػعا العدمػػل للن
مش اخ مالن  ) حوارل اع  أك ربم طلم ذنػ م  41-31النورات اؼب امة كييـو بوضم عاد يرتاكح من 

(   قالػة النخلػة ) يػػواا مشػدريء جدفػة أك  ػػري جدفػة ( حيػػ  يػدم الدليػيق كاإللعػػدب ل زىػدر اؼب امػػة 
 اؼبدفدحة بعا ذلش عن ط يق ح نة اؽبواا .
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 -قد الام ر ف  طرق التلقيا المختلفة:تقييم  سبة ع-4
فضػػػػلهد الط ييػػػػة ادكذل أف أ ىضػػػػقاكبدييػػػػيم اسػػػػبة عيػػػػا المالػػػػدر   اغبػػػػدات المااثػػػػة اؼبسػػػػدخامة      
( ، أمد الدلييق اآلرل فيلـز رفم اسبة حبوب الليدح إذل الطحػ  كىكميػ  أك الديليام الدلييق الياكم)

ىاله الط يية إا   ادصندؼ العدديػة أك مدويػطة اعبػودة  اـبديدخااؼب كر علمل النخيل كعاـ اؼبخدط ة 
د الدليػيق بدعليػق ال ػالدريء الالن يػة الػك  اؼبزارع الكبرية كال  ا يدوف  هبد العاد الكػد  مػن العالػدؿ، بين

أيضدن ل صندؼ العددية كاؼبدويطة مم زيددة ناليػة ال ػالدريء الالن يػة بيلػ  النخلػة  ايدخاامهدفيالكن 
  ي % بينالػػػد   اغبػػػدلد  ادلػػػ 6:-91ى اكحػػػا اسػػػبة عيػػػا المالػػػدر   اغبدلػػة ادكذل مػػػن  ، كعالومػػدن 

 % .81-61فرتاكحا من 
 -: المؤثرة على  ج ح التلقيا العوامل الجوية-5

مػػن يػػنة دلػػ ل، كذلػػش بسػػب   –كبدلدػػدرل قبػػدح عالليػػة الدليػػيق  -زبدلػػ  النسػػبة اؼب ويػػة لعيػػا المالػػدر
هػػد العوامػػل اعبويػػة احمليطػػة بددمػػجدر أاثنػػدا عالليػػة الدليػػيق، كى ػػالل ىػػاله ىػػياثري عوامػػل عايػػاة مػػن أنب

 -العوامل مد يلا:
 للحفػػػدظ علػػػمل حيويػػػةدرجػػػدت اغبػػػ ارة: أكضػػػحا الدجػػػدرب اؼبعالليػػػة أف أفضػػػل درجػػػة حػػػ ارة  -أ 

، نالد لوحظ أف اسبة عيا المالدر زبدلػ  مػن يػنة ـ  46حبوب ليدح أمجدر لبيل الدال  ىا 
جػػػػػدت اغبػػػػػ ارة أاثنػػػػػدا فػػػػػرتة الدليػػػػػيق، إذ أف درجػػػػػدت اغبػػػػػ ارة إذل ألػػػػػ ل حسػػػػػ  الػػػػػداؼ در 

اؼبنخفضة ىيلل من اسبة العيا، لاللش يعالا بعا اؼبػزارع  بدؼبنطيػة ال ػ قية كبعػا اؼبنػدطق 
ؼبػاة  -لدصة ادصندؼ اؼببكػ ة اإلزىػدر –إذل ل  اد دريا الزى ية اؼب امة  ملبدؼبنطية الويط

 حيويػػػػةبدد ػػػػدريا، كبدلدػػػػدرل زيػػػددة اسػػػػبة  اغبػػػ ارةيومػػػدن بػػػػدللي  أك اليالػػػدش ل فػػػػم درجػػػػة  41
 ب الليدح نالد ذن  يدبيدن.و حب

ادمطػػدر: كجػػا أف ادمطػػدر ىسػػب  حػػاكث ىػػياثريات كاضػػحة علػػمل عالليػػة الدليػػيق   أمػػجدر  -ب 
لبيػػل الدالػػ ، حيػػ  ىػػ دم إذل إزالػػة حبػػوب الليػػدح مػػن علػػمل ميديػػم ادزىػػدر اؼب امػػة، كبدلدػػدرل 

-21الدجػػػدرب أاػػػو إذا يػػػيطا ادمطػػػدر بعػػػا مػػػ كر  حاف ػػػل عالليػػػة الدليػػػيق، كقػػػا أكضػػػ
يػػدعة مػػن إجػػ اا عالليػػة الدليػػيق فػػإف ذلػػش ا يػػ اث  علػػمل عالليػػة الدليػػيق، بينالػػد لػػو حػػاث 23

 ييوط ادمطدر قبل م كر ىاله الفرتة فابا من إعددة ىلييق ادزىدر م ة أل ل 
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(Nixon and Carpenter 1978.) 
أاثندا فرتة الدلييق   جفدؼ ميديػم ادزىػدر،  -ة اعبدفةكلدصة اغبدر  –ال يدح: ىدسب  ال يدح  -ج 

فبد هبعلهد  ري صدغبة اإللعدب لعاـ إابدت حبوب الليدح. كبدلددرل قلة اسػبة العيػا بارجػة  
 نبرية.

 -:Metaxenia ت زيني يف هرة الم-6
فدت صػػػموا( ىػػػا الدػػػياثري اؼببدمػػػ  غببػػػوب الليػػػدح علػػػمل إادػػػدج ك Metaxenia) ددزينيػػػديظػػػدى ة اؼب     

الدال  كموعا اضػجو، كقػا ع فػا ىػاله ال ػدى ة منػال يػنوات عايػاة كأج يػا عليهػد عػاة درايػدت    
( Nixonايكسػوف )نمري من الاكؿ اؼبندجة للدالػور   العػددل، كمػن أكائػل ىػاله الارايػدت مػد أجػ اه 

 ـ2:85عػػػدـ  (عمالػػػدف)ـ بوايػػػة ندليفورايػػػد بدلوايػػػدت اؼبدحػػػاة ادم يكيػػػة، ك2:67ـ ك 2:46عػػػدـ 
كاؼباللكة الع بية السػعودية. كمع   ؽبدلوايدت اؼبدحاة، نالد أج يا درايدت علمل ىاله ال دى ة بدلع ا

مػن ىػاله ال ػدى ة   الوايػدت اؼبدحػاة ادم يكيػة كالبدنسػددف، كذلػش   الدبكػري  اايػدفددةكقا أمكن 
نػػػ  ىع ضػػػهد ، كبدلدػػػدرل ذبة  اضػػػف شبػػػدر بعػػػا أصػػػندؼ الدالػػػور بديػػػدخااـ حبػػػوب ليػػػدح ذنػػػور معينػػػ

عػػػػدـ  كآلػػػ كف) لبدمػػػولل مطػػػدر الػػػ  ىيلػػػل بارجػػػة نبػػػرية مػػػن جود ػػػد. نػػػاللش يسػػػدنبط مػػػن درايػػػة 
صػػفدت الدالػػ    بعػػا مواىػػياثري حبػػوب ليػػدح بعػػا ذنػػور لبيػػل الدالػػ  علػػمل احملعػػوؿ ك عػػن  ـ(2:99

 -ادصندؼ مد يلا:
للعيػػػا   شبػػػدر  )حبػػػوب الليػػػدح( اؼبسػػػدخاـ   الدليػػػيق علػػػمل النسػػػبة اؼب ويػػػة الفحػػػلىػػياثري اػػػوع  -أ 

 أصندؼ الدالور اؼبسدخامة   الدجدرب )السلف، اػبض م، العيعا،ابوت يي (.
اؼبخدلفػة كذلػش   أصػندؼ النخيػلاددجيػة إاؼبسػدخاـ   الدليػيق علػمل  الفحلىياثري معنوم لنوع  -ب 

 -نالد يلا:
o  مت اغبعػػوؿ علػػمل أنػػرب ؿبعػػوؿ شبػػ م لعػػن  السػػلف عنػػا ايػػدخااـ حبػػوب ليػػدح مػػن

 ا اليعيم كاػب ـ  كالسلف كاػبض م.: مي افحوؿ لبيل
o  ؿ صن  العػيعا ميدراػة اػب كدر فيط ىياثري معنوم   زيددة ؿبعو  لفحل لبيلندف

 ادل ل، ال  دل ىبدل  ىياثريىد عن بعضهد علمل احملعوؿ.الفحوؿ ببدقا 
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o  مدالػػػداثان ىي يبػػػدن مػػػن حيػػػ  إاددجيػػػة صػػػن  اػبضػػػ م، إذ دل  الفحػػػوؿنػػػدف ىػػػياثري صبيػػػم
 اؼبسدخامة   الدلييق. فحوؿ النخيلة ب  صبيم ىوجا ف كؽ معنوي

o  در ىػػياثريان معنويػػدن   زيػػددة ؿبعػػوؿ أمػػجدر ابػػوت كالعػػيعا كاػب ػػ لفحػػوؿ لبيػػلنػػدف
 .ادل ل بدلفحوؿيي  ميدراة 

بعػػن  فحػػل ىػػياث  العػػفدت الطبيعيػػة للمالػػدر )كزف كحجػػم كطػػوؿ كقطػػ  المالػػ ة ككزف المالػػ ة(  -ج 
معػػػ  مػػػن حبػػػوب الليػػػدح إذل  صػػػن دم ايػػػدخااـ اؼبسػػػدخاـ   الدليػػػيق، حيػػػ  يػػػ   النخيػػػل

 الدياثري اؼبعنوم علمل العايا من صفدت ادصندؼ اؼبخدلفة.
حبػػوب الليػػدح اؼبسػػدخامة   الدليػػيق،  بعػػن ىػػياث  بعػػا العػػفدت الكياليدئيػػة ىػػياثريان معنويػػدن  -د 

عػفدت ال كلدصة الربكى  كاؼبواد الك بوىياراىية كالددايندت كالعبغدت،   حػ  دل ىدػياث  بػدقا
 ادل ل.

 –اػبضػػػ م  –)السػػػلف  النخيػػػل  أصػػػندؼاؼبنديػػػبة لدليػػػيق  فحػػػوؿ النخيػػػلأفضػػػل فيالػػػد يلػػػا  -ق 
 -:ابوت يي ( –العيعا 
o  لو الربحا،اػبض م،السك م. فحوؿ النخيلالسلف: كأفضل  لبيل صن 
o  عف مالربحا،الدر،كاػب لو  فحوؿ النخيلاػبض م: كأفضل  لبيل صن. 
o  در.كلو العيعا،الربحا، اػب  لفحوؿ النخيصن  العيعا: كأفضل 
o  لو العيعا،الربحا، الاليين. فحوؿ النخيلصن  ابوت يي : كأفضل 

عػػن عاقػػدت الدوافػػق   بعػػا  -جدمعػػة اؼبلػػش يػػعود–ك  درايػػة حايمػػة أج يػػا بكليػػة الزراعػػة      
ة عكسػػػػية دالػػػػل أك بػػػػ  أربعػػػػالالدلييحػػػػدت  أصػػػػندؼ النخيػػػػل الدالػػػػ  بدؼباللكػػػػة مت إجػػػػ اا الدلييحػػػػدت ك

ىػػا: ابػػوت يػػي  كالسػػك م كالسػػلف كالربحػػا، كذلػػش لديػػاي  درجػػة الدوافػػق بػػ   مػػن النخيػػل أصػػندؼ
ابػوت يػي  درجػة مػن عػاـ الدوافػق الػالايت اعبزئػا،  ىاله ادصندؼ أك ب  بعضػهد، كقػا أظهػ  صػن 
عػػن  الربحػػا، نالػػد أعطػػا أصػػندؼ السػػلف كالسػػك م لكدرجػػة عدليػػة مػػن الدوافػػق مػػم حبػػوب الليػػدح 

كمػػن  علػػمل اسػػبة م ويػػة   عيػػا المالػػدر عنػػامد ليحػػا بوايػػطة حبػػوب ليػػدح صػػن  الربحػػا.كالربحػػا أ
 فحػػوؿاؼبعلػػـو أف بعػػا اؼبػػزارع  بدؼباللكػػة الع بيػػة السػػعودية كالعػػ اؽ ييومػػوف خبلػػط حبػػوب ليػػدح مػػن 

اؼب امػػة، كذلػػش لضػػالدف اغبعػػوؿ علػػمل اسػػبة عيػػا جيػػاة  النخيػػللبيػػل ـبدلفػػة ايػػدخاامهد   ىليػػيق 
 .فحوؿ النخيل كالنخيل ااادث  بعا بمل ظدى ة عاـ الدوافق كالدغل  عل
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 -الخالاة:
دعلية من لاؿ الارايدت ال  أج يا يواا بدؼباللكة أك الاكؿ ادل ل اؼبهدالة بإاددج الدالور كاؼب     

 -صل إذل عاد من الدوصيدت اؼبهالة نالد يلا:دبوضوع الدلييق يبكن الدو 
اؼباللكػػة بالريػػة، دف اسػػبة نبػػرية منهػػد نػػدطق دب  الدليػػيق  اؼبسػػدخامة فحػػوؿالا ػػ ان دف مع ػػم  -2
%( ليسا جياة العفدت، فإاو ييرتح اادخدب ذنػور جيػاة العػفدت ايػدخاامهد   الدليػيق 91)

لضػػػػالدف  اداسػػػػجةأك زراعػػػػة  علػػػػمل مسػػػػدول اؼباللكػػػػة، مػػػػم إنمػػػػدر ىػػػػاله الػػػػالنور عػػػػن ط يػػػػق الفسػػػػدئل
 .الفحوؿبدلعفدت اعبياة ال  سبددز هبد ىاله ااحدفدظ 

)علػمل درجػة  مسػدودعدت زبػزين منديػبةااذبده كبو زبػزين ناليػدت نبػرية مػن حبػوب الليػدح    -3
اؼببكػػػ ة  ادصػػػندؼ اؼب امػػػة النخيػػػل مػػػن لالويػػػم الدػػػدرل، كذلػػػش ايػػػدخاامهد   ىليػػػيقل ـ (36حػػػ ارة 
 ، كناللش لضالدف كجود حبوب ليدح ذات جودة عدلية طواؿ مويم الدلييق.الطلم
اؼب امػة اؼبخدلفػة، كذلػش  النخيػللدليػيق  فحػوؿ النخيػلدر ادصندؼ اؼبنديبة من ااىدالدـ بدلدي -4

 دن كاوعدن.لضالدف اغبعوؿ علمل أفضل ؿبعوؿ شب م من ادمجدر نال  
اد ػػدريا الزى يػػة اؼب امػػة   الوقػػا اؼبنديػػ  ، كعػػاـ ىػػيلري الدليػػيق بعػػا ىفػػدق  النخيػػلىليػػيق  -5

 .مندي اة، كبدلددرل ؿبعوؿ دباة طويلة، لضالدف اغبعوؿ علمل اسبة عيا جي

 
اابوعي  ة  . رمزي ( 23اورة )   سبة عقد الام ر يتفقدا  ، ا.سعو  الفد 
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 البر  مج الزراع  الس  س
 خف الام ر  العذ قبر  مج 

 

 
 

 انقصٍى. -يشزٔع انجبطٍ  –صُف طكزي  -(: خف صًبر انُخٍم24صٕرح )
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 -البر  مج الزراع  الس  س:
 ام ر  العذ قخف البر  مج 

 -الهدف م  خف الام ر : -1
 ذبداس كسبداثل   مكل كحجم المالدر كىيدرهبد   مواعيا اضجهد . -2
 زيددة كزف كحجم المالدر اؼبدبيية كربس  مواصفد د . -3
 ىيليل كزف العالؽ فبد ييلل من ف صة ىيع  العالكؽ اديجة لميلهد. -4
 العالكؽ .يهولة اغبعدد لديليل الدزاحم ب  المالدر كال الدريء ك  -5
 الدبكري   اضف المالدر ، كبدلددرل الدبكري   ظهور الطلم للالويم اليددـ. -6
 ىن يم العالكؽ كإهبدد ىوازف ب  النالو اػبض م كالمال م. -7
)إعطػػدا قيالػػة مضػػدفة ديػػعدر الدالػػور  بعدئػػا اقدعػػددم أفضػػلىسػػويق المالػػدر )ال طػػ  كالدالػػ (  -8

 .بعا لفهد(
 -نفيذ بر  مج خف الام ر :ف  االعتب ر عند بدء ت م  يجب أخذ -2
 أفضل   زيددة جودة الدالور. الدياثرياػب  ندف  ىنفيالنلالد مت الدبكري    -2
اؼببدلغة   ل  نالية المالدر أك ال الدريء أك العالكؽ ي دم إذل قلة اإلاددج كيرتى  علمل ذلش  -3

 قلة اؼب دكد ااقدعددم .
 جبػػودة أقػػل كبدلدػػدرلك  )الدالور(وؿاإلنبػػدؿ   إجػػ اا عالليػػة اػبػػ  يػػ دم علػػمل زيػػددة ناليػػة احملعػػ -4

 منو منخفا. ااقدعددم العدئايكوف ك  ينخفا الطل  عليو
 -العالكؽ ال  هب  إزالدهد عنا اػب  ىا : -5

o .)العالكؽ ال  ربالل شبدر  ري ـبعبة )ال ير 
o .العالكؽ اؼبعدبة بدغب  ات كادم اض 
o .العالكؽ ال  ى ه  مبك ة جاان   بااية اؼبويم أك مديل ة جاان 

 هب  احملدف ة علمل ال الدريء من الدسلء أاثندا عاللية اػب . -6
كي اعػػمل عنػػا اػبػػ  أف ىكػػوف عػػاد العػػالكؽ مدنديػػبة مػػم عػػاد السػػع  ادلضػػ  علػػمل النخلػػة حبيػػ  

 يعفدت لدغاليدو. 21إذل  9يكوف لكل عالؽ )قند( من 
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 -طرق خف الام ر  العذ ق:-3
يق لدصة ل صندؼ ذات العالكؽ ل  جزا من ال الدريء حبجم قبضة اليا أاثندا عاللية الدلي -2

 الطويلة ممل السك م كالعيعا كال مودم.
 -كاػبضػػػ م -لػػػ  المالػػػدر حبػػػة حبػػػة بعػػػا عيػػػا المالػػػدر مبدمػػػ ة لدصػػػة دصػػػندؼ السػػػك م -3

  ىػػػزاؿ شبػػػ ة )حبػػػة( كىػػػرتؾ ادلػػػ ل علػػػمل ال ػػػال اخ، يػػػ، حبكاؽب ي ػػػا كابدػػػة علػػػا –كالعػػػيعا 
طػوؿ ال ػال اخ كيػدم ذلػش بعػا عيػا شب ة حس  23-9كعددة يبيمل علمل ال ال اخ الواحا من 

 المالدر مبدم ة.
% كذلػش بعػا أف يػدم 31إذل  26ء الويطية مػن العػالكؽ كعػددة مػن ير دل  عاد من ال ال -4

 الدينا من اسبة عيا المالدر.
إزالة عاد من العالكؽ لدصة العالكؽ العغرية كاؼبعدبة كاؼبديل ة حبي  يبيمل علمل النخلة عػاد  -5

   ادلض  نالد أيلفند.من العالكؽ يدندي  مم عاد السع
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 البر  مج الزراع  الس بع
 تعديل  تسنيد  تكميم العذ قبر  مج 

 
 

 (: ركًٍى انؼذٔق نهًحبفظخ ػهى انضًبر ثبطزخذاو أكٍبص ثٍضبء.25صٕرح )

 
 

 (: ركًٍى انؼذٔق نهًحبفظخ ػهى انضًبر ثبطزخذاو أكٍبص خضزاء.26صٕرح )
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 -البر  مج الزراع  الس بع:
 تعديل  تسنيد  تكميم العذ قبر  مج 

  .تعديل العذ ق مرحلة-1
ىعايل العالكؽ يح  عالكؽ ادصندؼ الطويلة من ب  السع  كىاليدهد كىوزيعهػد  دب حلةييعا      

 -كذلش هباؼ: كالالم يباأ بعا اإلادهدا من الدلييقحوؿ قالة النخلة كب كل دائ م 
 ييل للدالور.الديليل من نس  العالكؽ اديجة اغبالل الم 
 .الديليل من لاش المالدر اديجة احدكدنهد بددمواؾ 
 .ىسهل ب ادمف اغبعدد 
 .ىع يا المالدر للضوا كاؽبواا فيزيا من ىلوينهد كوبسن من جود د 
 .يهولة م اقبة ظهور اغب  ات كاآلفدت كيهولة مكدفحدهد 
 .يهولة إج اا عاللية الدكاليم )ىغطية( العالكؽ 
 اؼبدعفنة كاغب   كالغبدر. ىن ي  العالكؽ من المالدر 
 تسنيد العذ ق. مرحلة-2

عػن ادرض كأيضػدن ؼبنػم ىكسػ ىد،  المييلػة يلجي اؼبزارعوف ايدخااـ ينددات ل بية ل فػم العػالكؽ     
ففا حدلة ق ب العالؽ من يػطق ادرض ىمبػا السػنددات اػب ػبية حبػوض النخلػة أمػد   حدلػة ارىفػدع 

 كربالل العالكؽ عليهد.العالكؽ فدمبا السنددات علمل اعبالع 
 .تكميم العذ ق مرحلة-3

 -ىكاليم العالكؽ بعا آل  رمة كقبل باا ىلوف المالدر كذلش هباؼ اآليت: م حلةباأ ى     
 .ضبدية الدالور من الدلوث بددى بة كال مدؿ 
  ادندركيدت كالطيورضبدية الدالور من ىجالدت. 
 دية اؼبويم.اغبفدظ علمل الدالور اؼبدسدقطة بعا اندالدؿ ايدوائهد بنه 
 .اؼبسدعاة علمل ي عة اغبعدد 
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 -تكميم العذ ق :م   االقتص  يالع ئد -4
ارايػػػة اعبػػػاكل ااقدعػػػددية مػػػن عالليػػػػة بػػػإدارة أكقػػػدؼ صػػػدحل ال اجحػػػا باإلدارة الزراعيػػػة قدمػػػا      

ىكالػػيم العػػالكؽ لدصػػة لػػبعا ادصػػندؼ الػػ  ى ػػده  بدسػػدقط اسػػبة عدليػػة مػػن شبدرىػػد ىسػػدقطدن طبيعيػػدن 
 .ةالوادا كمنهد
ـ دب ػػػ كع البػػػدطن كمدويػػػط عػػػاد العػػػالكؽ 3114لبلػػػة صػػػن  كاػػػدف يػػػنة 211لػػػاللش مت ربايػػػا      

عػػػػالكؽ كربايػػػػا ىكلفػػػػة الدكالػػػػيم كاؼبدالملػػػػة   )قيالػػػػة ادنيػػػػدس كأجػػػػور العالدلػػػػة اليدئالػػػػة 21بدلنخلػػػػة 
حسػدب  بدلدكاليم( ، كمت ىياي  نالية الدالور اؼبدسدقطة بددنيدس كىياي  يع ىد النيام كمن ذلػش مت

 -اعباكل ااقدعددية من الدكاليم طبيدن ؼبد يلا:
 -لبلة صن  كادف:211ىكلفة ىكاليم عالكؽ عاد-2
  عالػػػػدؿ 21عػػػػالؽ ، كبدلدػػػػدرل يلػػػػـز عػػػػاد  211لبات/يػػػػـو ، أم عػػػػاد 21ييػػػػـو العدمػػػػل بدكالػػػػيم

 لبلة.211لاير لدكاليم 411لاير=41×عالدؿ21لاير/يـو ، أم يلـز عاد 41مدويط أج  العدمل 
 يػػدس مػن البايػػديش أاػواع جيػػاة ، لػالا ىسػػدخاـ ؼبػاة اثػػاث يػنوات، فػػإذا نػدف يػػع  ىسػدخاـ أن

، كبدلدػػدرل يلػػـز عػػاد  ةىللة/يػػن44.4الكػػيس لاير كاحػػا ، فييالػػة ايػػدهاؾ الكػػيس   السػػنة ىػػو 
 لاير.444ىللة =44.4×نيس2111

   لاير قيالػػػػػة444لاير قيالػػػػػة أجػػػػور العالػػػػػدؿ 411لبلػػػػػة ىػػػػا=211كبدلدػػػػدرل ىكػػػػػوف ىكلفػػػػة ىكالػػػػػيم 
 لاير.744ادنيدس=

 -ىياي  نالية الدالور اؼبدسدقطة كالييالة الدياي ية ؽبد بدل يدؿ:-3
 جػ اـ 861مت ىياي  نالية الدالور اؼبدسدقطة بينيدس الدكاليم   هندية اؼبويم كجا أهند ى اكحا من

نيلػػػو جػػ اـ نػػػيس، كبدلدػػدرل يكػػوف إصبػػػدرل الكاليػػة اؼبدسػػػدقطة 3جػػ اـ/نيس ، دبدويػػط 4111إذل 
 نيلو ج اـ.3111عالؽ=21×لبلة211×اـ نيلو ج  3

  مت ىياي  قيالة الكيلو ج اـ من ىػاله الدالػور بسػع  لاير فيػط لكػل نيلػو جػ اـ علػمل اعدبػدر أهنػد سبػور
 لاير.3111درجة اثداية أك اثدلمة دف الدسدقط أدل إذل لفا جود د كبدلددرل يكوف قيالدهد 

 -لبلة صن  كادف:211العدئا ااقدعددم من ىكاليم -4
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  لاير 744 –لاير قيالػػػة الدالػػػور اؼبدسػػػدقطة 3111لبلػػػة = 211العدئػػػا ااقدعػػػددم مػػػن ىكالػػػيم يبلػػػغ
 لاير.2478قيالة ىكلفة الدكاليم =

 = لاير ، 24.78لبلػػػة = 211÷ لاير 2478يبلػػػغ العدئػػػا ااقدعػػػددم مػػػن ىكالػػػيم النخلػػػة الواحػػػاة
 ىالا خباؼ اؼبزايد ادل ل من الدكاليم كال  يبق اإلمدرة إليهد.
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 البر  مج الزراع  الا م 
 أ  الصرامال ص   الخراف  الجدا  بر  مج 

 
 

 و.2112 -يشزٔع انجبطٍ –(: خزاف انظكزي 27صٕرح )
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 -البر  مج الزراع  الا م :
 "(الصرام"الخراف  الجدا  أ  )ال ص   بر  مج 

 -التمور : حص   مراحل  ضج -1
 -طبيدن ؼب احل النضف دصندؼ الدالور كصور حعددىد ندلددرل:يدم اػب اؼ كاعبااد      
 :)ممل صن  )ب حا( كيدم بيطم العالكؽ ندملة أك مشدرىبهد.-م حلة البلق)اػباؿ 
 : نػػػوي م ، يػػػلف ،   ، كاػػػدف، يػػػبدنة،ااضبػػػ   ةيػػػك يممػػػل أصػػػندؼ )يػػػك م ،-م حلػػػة اؼبنعػػػ

    م ل  ػػػػد ، كيػػػػدم ( كمػػػػكلهد اػبػػػػدرجا ي هػػػػ  ليواػػػػة   ميامػػػػة المالػػػػ ة كبسػػػػ،....ىاليػػػػة
 اليط  أك اػب اؼ ؽبد حبالر للالحدف ة علمل بدقا المالدر.

 : ممل أصندؼ )يك م، ابدة يلطدف ، ابدة يي ( كيدم ل افهد قبل أف ذبػ  -م حلة ال ط
 أاسجة المال ة.

 : ممػل أ لػ  أصػندؼ الدالػور ، كيػدم ذلػش إمػد بدغبعػدد علػمل دفعػدت أك بيطػم  -م حلة الدال
كالعػػيعا اػبػػاص ديػػة اؼبويػػم ، كىػػالا مػػد يعػػ ؼ بدعبػػااد أك العػػ اـ ممػػل العػػالكؽ ندملػػة   هن

 .كال ي اا كاؼبكدوما كاػبض م
 -آلية  قل  فرز التمور العضوية:-2

 اؼبخععػػة  ادلػػ ل)سبييػػزان ؽبػػد عػػن العػػندديق  مػػمان  زبعػػر صػػندديق بايػػديكية لضػػ اا اللػػوف
 اػبدصة. إذل اؼبسدودعدت لنيل الدالور  ري العضوية(لنيل الدالور العضوية من اغبيل

  زبعػػر مسػػدودعدت ايػػديبدؿ كفػػ ز كىعب ػػة الدالػػور العضػػوية كا يسػػالق بػػالوؿ سبػػور ألػػ ل
 هبد.

  العالاايدم ف ز كىاريف الدالور حس  العن  كر بة. 
  )كىكوف ادحجػدـ كط ييػة ـبععة لإلاددج العضوم يدم ىعب ة كىغلي  الدالور بعبوات )ن ىوف

 .العالااحس  ر بة الدغلي  
 علػػػػػػػمل الفػػػػػػػ ز  ؿ اليػػػػػػػدئال  بدغبعػػػػػػػدد، كآلػػػػػػػ  للعالػػػػػػػدؿ اليػػػػػػػدئال ىبعػػػػػػػر زم موحػػػػػػػا للعالػػػػػػػد

 بدؼبسدودعدت مم م اعدة اليواعا العحية كإج ااات الن دفة العدمة كالسامة.
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السكري( ف  )لصنف  سنوي ً  توسط تكلفة النخلة المامرةميوضا  (17)يد   رقم -3
  لمدة ع م ك مل ب لري   التقليديةالزراعة العضوية مق ر ة ب لزراعة 

 الديليايةالزراعة  الزراعة العضوية اوع اؼبع كفدت ـ
ميسػػالة علػػػمل  اإلصبدليػػة)قيالدهػػد  النخلػػة اؼبمالػػػ ة إىػػاؾقسػػط   .2

 .(اإلىاؾعاد ينوات 
44 44 

 7 7 ايدهاؾ ادصوؿ المدبدة.اعي  النخلة اؼبمال ة من قسط 
 : : ةىكلفة النخلة من اؼبع كفدت العالومية كاإلداري  .3
 8 8 .النخلة من حبوب الليدح ىكلفة  .4
 46 51 .أجور العدمل ىكلفة النخلة من   .5
 8 22 .ىكلفة النخلة من ادظباة  .6
 5 7 .ىكلفة النخلة من اؼببياات  .7
 4 4 .ىكلفة النخلة من أنيدس الدكاليم  .8
 : : .ىكلفة النخلة من احمل كقدت  .9

 224 235 إصبدرل
  ىكدلي  النخلة اؼبمال ة ربا ا دـ الزراعة العضوية  قيالة الزيددة

  الديليايةميدراة بإصبدرل ىكدلي  النخلة ربا ا دـ الزراعة 
 لاير :

 %8.3   الدكدلي  اسبة الزيددة
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م )زراعة 2111النخلة م  التمور لع م   إيرا  إ ت جمتوسط يوضا  (18يد   رقم ) -4   
 ب لري   لصنف سكريسنة 25( عمرتقليدية( مق ر ة )زراعة عضوية

 ماح دت ىيليايةزراعة  زراعة عضوية العن  ـ
 76 69 سب  ـ.إاددج النخلة/نجم  .2

 أيعدر صبلة
 21 23 ـ.يع  الكيلو ج اـ/لاير  .3
 761 7:7 العدئا/لاير  .4
 224 235 ىكلفة النخلة/لاير/ينة  .5
 648 683 صد  إي اد النخلة/لاير   .6
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عد  الفس ئل الت  تنتجه  النخلة م  الان ف الش ئعة بمشر ع ت متوسط ( يوضا 19يد   رقم ) -5
سنة ،  قيمة الفس ئل  15ف  اإل ت ج  عمره  حوال   استقرت( لان ف  م2111اإل ارة الزراعية )يوليو 

 فسيلة ( . 5111ب لري   ) مبيع ت الجملة لكار م  
ة الصنف م  مدى إ ت يي

 الفس ئل
 الصنف

 *قيمة فس ئل النخلة / لاير عد  الفس ئل/ خلة
 اإليم ل / لاير سعر الفسيلة المتوسط إلى -م  

 أان ف ع لية اإل ت يية

 311 15 21 25-15 ف ل
 181 11 18 21-15 رزيزي
 171 11 17 21-15 رشو ي
 1921 121 16 18-14 خالص
 121 11 12 15-11 شقراء
 3111 251 12 13-11 اقع 
 172.5 15 11.5 12-11  بتة عل 

 أان ف متوسطة اإل ت يية

 91 11 9 11-8 سلج
 332.5 35 9.5 11-9 سكري
     8-11 9 21 181 
 85 11 8.5 9-7 ر ث  ه
 81 11 8 9-6 مكتوم 
 142.5 15 9.5 11-9 سب كة

 أان ف قليلة اإل ت يية

 91 31 3 5-2 بريم 
 311 111 3 5-2 رح ب

 37.5 15 2.5 3-2 عسيلة
 37.5 15 2.5 3-2 س لمية
 181 41 4.5 5-4 هشيش 
 1111 251 4 5-3 خضري

 61 11 6 8-4  بتة سيف مكار ب لطريقة الع  ية)فس ئل(
 31 11 3 5-2  بتة سيف مكار بتقنية زراعة ال سجة

  (ـ 3123)،  (ـ3122)عدما مدويط أيعدر الفسدئل السدئاة دبنطية اليعيم  *
 ) مبيعدت اعباللة ( .
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 غير العضوية  مق ر ة ب لتمور لتمور العضويةا أان ف بعضمتوسط أسع ر  (21يد   رقم) -6
 م 2111-ها1432للموسم  )مبيع ت يملة( اإل ارة الزراعية –مشر ع الب ط  المنتجة ف  

 سبور عضوية العن  ـ
 لاير/نجم

  ري عضويةسبور 
 لاير/نجم

النسبة اؼب وية لف كؽ 
 اديعدر%

 27.8 21 23 يك م  .2
 25.4 23 25 لاص  .3
 23.6 25 27 صيعا  .4
 22.2 9 : لض م  .5
 25.41 7 8 ابدة علا  .6
 23.6 8 9 ابدة يلطدف  .7
 25.4 7 8 ابدة يي   .8
 27.8 6 7 رمودم  .9
 27.8 6 7 كادف  .:
 31 5 6 ركاثداو  .21
 36 4 5 رزيزم  .22
 31 5 6 يبدنو  .23
 26.3 8 9.36 دـاؼبدويط الع 

 ـ.3122ىػ/2543مويم بإدارة أكقدؼ صدحل ال اجحا قسم مبيعدت اعباللة بدإلدارة الزراعية  المصدر 
 : التعليق على الجد   أعال 

لدصػػػػة  كبعػػػػا الفػػػػ ز %   حدلػػػػة البيػػػػم بدلدجزئػػػػة211يػػػػعدر البيػػػػم قػػػػا ىػػػػزداد بنسػػػػبة أأف  -2
 ض م(ل-صيعا-لاص-ل صندؼ اؼبالددزة )يك م

 - 22وية لف كؽ أيعدر الدالور العضوية ميدراة بدلدالور الغري عضوية ىػرتاكح مػن النسبة اؼب  -3
 . %26.3  % دبدويط36

اؼبطلعػػػ  كاؼبهدالػػػ  يػػػزداد علػػػمل الدالػػػور العضػػػوية مػػػن ادصػػػندؼ اؼبالدػػػدزة مػػػن قبػػػل  اإلقبػػػدؿ -4
 .بدإلاددج العضوم كىاله النسبة ىزداد ينويدن 

نبػرية   الاكؿ الغ بية، كىعدرب ف صة ىسوييية  نبري     إقبدؿالدالور العضوية مفضلة كعليهد  -5
 اديواؽ العدؼبية.
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 البر  مج الزراع  الت سع
 خدمة م  بعد ال ص  بر  مج 

 
 

 (: أًٍْخ انًحبفظخ ػهى َظبفخ انًشرػخ يٍ األػشبة حزى الركٌٕ  يصذراً  َفبد انُخٍم ٔانزًٕر.28صٕرح )

 

 

 
 

 انغجبر فً رهٕس ٔإصبثخ انضًبر. (: أًٍْخ رصف انطزق حزى الٌزظجت29صٕرح )
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 -البر  مج الزراع  الت سع:
 خدمة م  بعد ال ص  بر  مج 

الرباػدمف  ىػالا ىنفيػالك كيػدم البػاا   ىطبيػق  مػ حلد ،الربادمف ػبامة مد بعػا اغبعػدد ىالا يدضالن      
 -نبد:ىدى  اؼب حلد  بعا ااادهدا من اغبعدد مبدم ة ك 

 -الديليم : م حلة-2
كقطػػم قواعػػا السػػع   ،يعػػ ؼ الديلػػيم بياػػو إزالػػة السػػع  اليػػدبس أك بعػػا مػػن السػػع  ادلضػػ     

)الدك يػػػ ( كإزالػػػػة ال كانيػػػ  كادمػػػػواؾ كالليػػػ  ، كيفضػػػػل أف هبػػػ ل مػػػػ ة كاحػػػاة   العػػػػدـ بعػػػا إسبػػػػدـ 
اغبعػػػدد ، حػػػىت يبكػػػن اايػػػدفددة مػػػن صبيػػػم ـبػػػزكف النخلػػػة مػػػن مػػػواد  الائيػػػة   ىكػػػوين طلػػػم للالويػػػم 

أك  أداة لدصػػػة ىسػػػالمل   الغدل )اؼبخلػػػ (، كيػػػدم ذلػػػش بوايػػػطة عالػػػدؿ مػػػارب  بديػػػدخااـ اليػػػددـ 
 -:هدئالديليم ، كمد ي اعمل عنا إج ا م حلةمندمري نه بدئية، كفيالد يلا اوضق اؽباؼ من إج اا 

 -الديليم : م حلةاؽباؼ من -أ
ة البنػدا الضػوئا إزالة السع  اعبدؼ كال  ا جاكل من كجودىػد كالػ  قػا ىوقفػا فيهػد عالليػ -2

 ، حىت ا ىكوف معاران للح  ات كاآلفدت اؼبخدلفة كى اث  علمل لامة النخلة.
إزالة ال كانيػ  ل صػندؼ  ػري اعبيػاة )كىػا عبػدرة عػن مبػوات جدابيػة ىن ػي علػمل جػالع النخلػة  -3

 بعياان عن يطق ادرض ( حي  أف ى نهد من  ري إزالة يدسب    ضع  النخلة.
ب كىو ) قواعا السع  اليػاًن( كالليػ  عبعػل جػالع النخلػة مند الػدن ، الدك ي  أم إزالة الك   -4

كم ه ه جياان ، كحىت ا يكػوف الكػ ب مػيكل للح ػ ات كادمػ اض ، كينفػال ب اػدمف الدك يػ  
عددة بعا الديليم بعدـ كاحػا أك عػدم  ، أم أف السػع  الػالم قلػم   اؼبويػم اؼبدضػا يكػ ب 

ب السع  الالم مت ىيليالو ربدفظ علمل السع  الػالم   اؼبويم الالم يليو ، كذلش دف أعيد
 دل ييلم عن ط يق إيندده من ربدو كصعوبة قطعو إلحدوائو علمل رطوبة عدلية.

 إزالة ادمواؾ من السع . -5
ىسػػهيل صػػعود النخلػػة كذلػػش بدكػػوين ىيكػػل مدػػارج ؽبػػد إلجػػ اا الػػربامف الزراعيػػة ادلػػ ل ممػػل  -6

 كاغبعدد( .-الدكاليم-الدعايل-)الدلييق
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يا الدالور دمعة ال الس فبد يسدعا علػمل يػ عة اضػجهد كربسػ  لواصػهد كىيليػل اسػبة ىع   -7
 ال طوبة حوؿ العالكؽ فبد يسدعا علمل ىيليل اإلصدبة بددم اض .

 اايدفددة من اواىف ب ادمف الديليم   بعا العندعدت البسيطة . -8
 -الديليم: الييدـ دب حلةمد ي اعمل عنا -ب

 ك ي  لدجن  الدعفن .عاـ ج ح جالع النخلة عنا الد -2
أف يكوف قطم الك ب من أيفل إذل أعلػمل حبيػ  يكػوف يػطق اليطػم منحػاران إذل اػبػدرج  -3

 كجالع النخلة . )الك ب( حىت ا ىدجالم ميده ادمطدر ب  الك ادفة
صػفوؼ مػػن الكػػ ب 5-4ااحدفػدظ بػػدلك ب كالليػ  الي يػػ  مػػن قالػة النخلػػة )اعبالػػدرة( ) -4

 . لة من اغب ارة صيفدن ، كالربكدة مددان أيفل السع  ادلض ( ليحالا النخ
ىطهػػري مكػػدف الفسػػدئل كال كانيػػ  الػػ  يػػدم قلعهػػد أاثنػػدا ب اػػدمف الديلػػيم بػػدؼبطه ات اؼبنديػػبة  -5

 غبالديدهد من اإلصدبة بدلفط يدت من لاؿ ىلش اعب كح كأمدنن اليلم.
 -الدع ي  كإعددة الدحويا : م حلة-3

حمليطػػة هبػػد العايػا مػػن ادع ػػدب اغبوليػػة كاؼبعالػػ ة كالػػ  ىنػػدفس ينالػو   أحػػواض النخيػػل كاؼبنػػدطق ا     
النخلػػة   اغبعػػوؿ علػػمل اؼبػػدا كالغػػالاا ، كيػػدم الػػدخلر مػػن ىػػاله ادع ػػدب إمػػد ميكدايكيػػدن عػػن ط يػػق 

ؽ ادحػػػواض كهبػػػ  عػػػاـ الدػػػياثري علػػػمل اجملالػػػوع اعبػػػالرم ، حيػػػ  يػػػدم عػػػز دةالعالػػػدؿ بديػػػدخااـ اؼبسػػػح
 هدا من اغبعدد.للنخيل كيدم ذلش عددة بعا اااد

ىػػػالا كأاثنػػػدا عالليػػػة الدع ػػػي  ، يػػػدم إعػػػددة بنػػػدا اغبػػػوض للنخلػػػة كالػػػالم ييلػػػال اؼبواصػػػفدت الددليػػػة      
 -لنخلة ممال ة ، أك لبلة أكمكا علمل اإلشبدر:

 يم من جالع النخلة كحىت حدفة اغبوض.251يكوف اع  قط  اغبوض  -2
 يم.51أف يكوف عالق حوض النخلة  -3
دن جياان حػىت ا يسػالق بده يػ  ميػده الػ م كحػىت ا ىدهػاـ أف ىاؾ ى بة حواؼ اغبوض دن -4

 ادحواض.
يػػم كب ػػكل ـب كطػػا مدئػػل 61يػػم ، كبعػػ ض 61يػػدم الػػ دـ حػػوؿ جػػالع النخلػػة بدرىفػػدع  -5

إلبعدد اؼبيده عن اعبالع كاغبا من أم إصدبدت بدعبالع ، كؼبزيا مػن ااد ػدر اعبػالكر لدرجيػدن 
 لدغالية.كزيددة مسدحة ااد درىد فبد يسدعا علمل زيددة ا
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 تقنية م  بعد ال ص    تدا   التمور الن تجة م  الزراع ت العضوية

  يشمل االت :
 Insect Disinfestationالدخلر من اإلصدبدت اغب  ية  .2
  (Ripening)اإلاضدج  .3
 Dehydrationالدجفي   .4
 Hydrationرفم احملدول ال طو  للدالور  .5
 Preparation for market الدجهيز للدسويق .6
 Date processingىعنيم الدالور  .7
 Storage conditionsظ كؼ الدخزين  .8
 Handling Organic Datesىااكؿ الدالور الندذبة من الزراعدت العضوية  .9
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 الب ا الخ م  
 تقنية م  بعد ال ص    تدا   التمور الن تجة م  الزراع ت العضوية

 Insect Disinfestationالتخلص م  اإلا ب ت ال شرية  .1
إف اإلصػدبدت اغب ػ ية كادضػ ار الندصبػة عػن ىغاليػة اغب ػ ات علػمل الدالػور ىػا كاحػاة 
من أىم عوامػل الفدقػا بعػا اغبعػدد   اعبػودة كالكاليػة. كيبكػن أف ىعػدب الدالػور بػبعا 

 ,Oryzaephilus surinamensisح ػػػػػ ات اد اليػػػػػة احملفوظػػػػػة ممػػػػػل 
Oryzaephilus Mercator, Tribolium confusum, Plodia 

interpunctella,Cryptolestes ferrugineus and Cadra spp.  
لالا هب  ىبخري الدالور بيحا اؼبواد اؼببخ ة اؼبعدالاة للدخلر من ىاله اغب  ات مث ىعب دهد 

 مبدم ة   عبوات سبنم إعددة اإلصدبدت اغب  ية.
زا   اؼبليػػوف( جػػ 41جم/مػرت مكعػػ  )أك برتنيػػز 41إف ايػدخااـ ب كميػػا اؼبيميػػل دبعػػاؿ  

ـ يعدػػرب ط ييػػة ذات نفػػداة عدليػػة 7 2يػػدعة كعلػػمل درجػػة حػػ ارة أعلػػمل مػػن  35-23ؼبػػاة 
جػػػػاا   الػػػػدخلر مػػػػن اإلصػػػػدبدت اغب ػػػػ ية، كبػػػػدل  م مػػػػن أف ب كميػػػػا اؼبيميػػػػل قػػػػا يوقػػػػ  

اػػػو يػػػيدم أايػػػدخاامو إا أف ايػػػدخاامو   معػػػدمات مػػػد بعػػػا اغبعػػػدد قػػػا يسػػػدال  طدؼبػػػد 
إعػػددة ايػدخاامو كلكنػػو مػن اؼبفضػػل إهبػدد بػػاائل   حػدؿ عػػاـ ذباليعػو بعػػا اايػدخااـ ك 

الدع يق بديدخاامو   اؼبسديبل، كىندؾ بػايل آلػ  فعػدؿ لربكميػا اؼبيميػل كىػو الفويػف  
Phosphine     أيػػدـ علػػػمل  6إذل  4كىػػو مسػػالوح بديػػدخاامو كلكػػػن يدطلػػ  مػػن

 % رطوبة اسبية ليدل اغب  ات.71ـ  ك31درجة 
% اثػػدين أنسػػيا 211مػػن الزراعػػة العضػػوية يبكػػن معدملدهػػد برتنيػػز   إف الدالػػور الندذبػػة

ممػل ب كميػا اؼبيميػل ايبكػن ايػدخاامهد    يدئيػةالك بوف ؼباة يوم  حي  أف اؼبػواد الكيال
ىاله اغبدلة لاللش يبكن ايػدخااـ اؼبعدملػة اغب اريػة أك الدجاليػا للػدخلر مػن اغب ػ ات   

 الدالور العضوية.
 5-3ـ  ؼبػػػاة 66-ـ  61ة بديػػدخااـ اؽبػػػواا السػػدلن علػػمل درجػػة إف اؼبعػػدمات اغب اريػػ

ـ  أك 61يػػػدعدت )كيػػػدم حسػػػدب اؼبػػػاة مػػػن كقػػػا كصػػػوؿ درجػػػة حػػػ ارة غبػػػم المالػػػدر إذل 
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أعلػػػػمل( يعدػػػػرب مػػػػن اؼبعػػػػدمات الفعدلػػػػة   ميدكمػػػػة اغب ػػػػ ات ، كينعػػػػق بديػػػػدخااـ اؽبػػػػواا 
لدالور اؼبعدملػة، كا اؼبافوع جربيد للحعوؿ علمل درجة ح ارة مدجداسة كب كل ي يم   ا

هب  ايدخااـ درجدت ح ارة أعلمل من اؼبوصمل هبد لدفػددم حػاكث ىغػري لػوف الدالػور إذل 
 ػػري اؼب  ػػوب، نالػػد يبكػػن ىيليػػل ىػػالا الدغيػػري بدربيػػا الدالػػور  darkeningاللػػوف الػػاانن 

ـ  بعا اادهدا اؼبعدملة اغب ارية مبدم ة.  إذل درجة صف  
يػدعة )ربسػ  منػال كصػوؿ 59ؼبػاة ا ىيػل عػن ـ  أك اقػل ك 29-الدجاليا علمل درجػة 
ـ ( ندفيػػػة ليدػػػل نػػػل اؼب احػػػل اغبيػػػة غب ػػػ ات اؼبػػػواد اؼبخزاػػػة، 29-درجػػػة حػػػ ارة الدالػػػور إذل 

كهبػػ  ايػػدخااـ اؽبػػواا اؼبػػافوع جربيػػد لدربيػػا الدالػػور حػػىت ايلػػل الفػػرتة الازمػػة للوصػػوؿ إذل 
ة الازمػػة للػػدخلر مػػػن الارجػػة اؼبطلوبػػة كبييػػ ع مػػديبكن فبػػد يسػػػدعا علػػمل الدعػػدر الفػػرت 

 اغب  ات.
ـ  ييلل ادض ار الندصبة عػن ىغاليػة اغب ػ ات 21إف الدخزين علمل درجة ح ارة اقل من 

ـ  6علػػمل الدالػػور كنػػاللش ييلػػل مػػن ىوالػػاىد نالػػد أف الدخػػزين علػػمل درجػػة حػػ ارة اقػػل مػػن 
ف الدخػػزين   جػػو بػػو أنسػػج  مػػنخفا )أقػػل مػػن نالػػد أ  ييلػػل مػػن اإلصػػدبدت اغب ػػ ية

نم ا دط اغب  ات كيبكن اغبعوؿ علػمل ىػالا اعبػو عػن ط يػق ىعب ػة الدالػور   %( يب1.6
 أك ربا الدف يغ. عدرل ايرتكجيينبو ى نيز جو 

 
  (Ripening)اإل ض ج  .2

يػػدعة علػػمل ادقػػل يبكػن أف يسػػدخاـ لدحييػػق ربػػوؿ المالػػدر اػبػػاؿ إذل  35إف الدجاليػا كؼبػػاة 
 رط .

أفضػػػػل )دهنػػػػد ىسػػػػب  أضػػػػ ارا اقػػػػل علػػػػمل  ـ  61-ـ  إذل 46-إف الدجاليػػػػا علػػػػمل درجػػػػة حػػػػ ارة 
ـ  )كالػػالم يسػػب  بعػػا الضػػ ر ل   ػػية 29-ـ  إذل 2-اداسػػجة(عنا ميدرادػػو بدلدجاليػػا علػػمل درجػػة 

كجػػار اػبايػػد(، كياحػػظ البفػػدض حجػػم بلػػورات الػػملف اؼبدكػػوف   اداسػػجة عنػػو   حدلػػة الدجاليػػا 
ااـ اؼبعػػػدمات حبالػػػا اػبليػػػش أك ادبطػػػي نالػػػد يبكػػػن ىن ػػػيط ربػػػوؿ المالػػػدر اػبػػػاؿ إذل رطػػػ  بديػػػدخ

 اايمداوؿ أك ااييددلاىيا.
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لدا  ادض ار الندذبة عن ادمطدر أك اغب  ات أك أية  –إذا مت حعدد الدالور قبل سبدـ النضف 
فإهند ربددج إذل عاللية إاضدج بعا اغبعػدد، هبػ  أف ىكػوف  ػ ؼ اإلاضػدج ذات قػارة  -عوامل أل ل

ـ    حدلػػة 49-46ـ    حدلػػة صػػن  دجلػػة اػػور أك 46درجػػة حػػ ارة ) ف ىػػوف أجيػػاة لديليػػ  اؽبػػواا ك 
ـ  بدلنسػػبة لمالػػدر 57-56ـ    حدلػػة اػبضػػ اكم كاغبيػػدين أك 54-51ادصػػندؼ زاىيػػام كاغبػػاكم أك 

، كايوصمل بديدخااـ درجدت ح ارة اغبدات%   نل 81أك الععيام( كمم رطوبة اسبية  امكدوم
اافعػدؿ اعبلػا عػن غبػم المالػدر ، كعػددة مدىسػدغ ؽ عالليػة إاضػدج  أعلمل من ذلش حي  أهند ى دم إذل

أيدـ كيدوق  ذلش علمل م حلػة اضػجهد عنػا اغبعػدد كدرجػة اغبػ ارة كال طوبػة النسػبية  6-3الدالور من 
كبعػػػػفة عدمػػػػة فػػػػدف جػػػػودة النكهػػػػة كالطعػػػػم   الدالػػػػور الندضػػػػجة علػػػػمل النخيػػػػل أفضػػػػل منهػػػػد   حدلػػػػة 

 إاضدجهد بعا اغبعدد.
 Dehydrationالتجفيف  .3

ربددج الدالور إذل ىيليػل اسػبة ال طوبػة إذل اؼبسػدول الػالم يسػدعا علػمل احدفدظهػد جبود ػد أاثنػدا 
الدااكؿ أك الدخزين كقػا ىػدم عالليػة ىيليػل ال طوبػة بػدلدالور   افػس الوقػا مػم عالليػة اإلاضػدج ، كإذا 

 الس عن ط يق ا ػ  ظبحا ال  كؼ اعبوية السدئاة فدف عاللية الدجفي  قا ىدم بديدخااـ أمعة ال
الدالور علمل صواين يدم ىع يضهد لل الس حىت ىكدالل عالليػة الدجفيػ  إذل ؿبدػول ال طوبػة اؼبطلػوب ، 
كىندؾ ط يية بايلة يدم فيهػد دفػم اؽبػواا لػاؿ الدالػور اؼبوجػودة   صػواين م صوصػة   بدلدػدت مغطػدة 

ل البدلدػو، نالػػد يبكػن أف ىػػدم ب قػدئق بايػػديش قدبػل لااكالػػدش مػم ىػػواف  فدحػدت  ويػػة   أعلػمل كأيػػف
عالليػػة الدجفيػػ    صػػوبدت بايػػديش ذات قػػارة جيػػاة علػػمل ىيليػػ  اؽبػػواا ، كينعػػق بػػدلدجفي    

 صوب بايديكية دهند ربالا الدالور من ال مدؿ كادى بة كالطيور كاليوارض كعوامل الدل  ادل ل.
فابػػػا مػػػن ايػػػدخااـ ىػػػواا مت  كإذا نداػػػا عالليػػػة الدجفيػػػ  ال السػػػا أك ايػػػدخااـ اؽبػػػواا  ػػػري فبكنػػػة

ىسخينو حىت يػدم ذبفيػ  الدالػور إذل اؼبسػدول ال طػو  اؼبطلػوب كىدوقػ  درجػة حػ ارة اؽبػواا اؼبسػدخاـ 
  عالليػػة الدجفيػػ  علػػمل العػػن  نالػػد يػػبق ىوضػػيحو   اعبػػزا اػبػػدص بإاضػػدج الدالػػور. هبػػ  ىػػا  

بيػمل الدالػور ط يػػة بارجػة منديػػبة % حػػىت ى31الدجفيػ  الزائػا عػػن الػاـز كاذل ؿبدػول رطػػو  اقػل مػن 
 %.  36-34حي  أف احملدول ال طو  اؼبطلوب ىو مدب  
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 Hydrationرفع الم توى الرطوب  للتمور  .4
إذا مت حعػػدد الدالػػور ادضػػجة كليسػػا جدفػػة أنمػػ  مػػن الػػاـز فإهنػػد اربدػػدج إذل عالليػػة ى طيػػ  

دة طػ اكة اليػواـ   بعػا ادصػندؼ إذا  ل فم ؿبدواىد ال طو  كلكن أحيداد ىسدخاـ عاللية الرتطي  لزيد
نداا جدفة أنم  من الاـز )احظ أف اليواـ ي ىبط بدحملدول ال طو    الدالور(، كإلج اا عاللية رفػم 
اؼبسػػدول ال طػػو  للدالػػور يػػدم  الػػ  الدالػػور   مػػدا يػػدلن أك ىع يضػػهد إذل خبػػدر مػػدا علػػمل درجػػة حػػ ارة 

 يػػػػدعدت، كيبكػػػػن ى طيػػػػ  بعػػػػا ادصػػػػندؼ 9 إذل 5% كؼبػػػػاة 211ـ  مػػػػم رطوبػػػػة اسػػػػبية 71-76
دقػػدئق فيػػط، كربػػوؿ عالليػػة الرتطيػػ   21    (Fardh)ف ضػػة صػػن  ممػػل   دكلػػة العػػ اؽ ال ػػدئعة

الدالػور اعبدفػػة أنمػػ  مػن الػػاـز إذل سبػػور فبدل ػػة كامعػة، كيسػػدخاـ اؽبػػواا اؼبػافوع جربيػػدن لدحسػػ  ذبػػداس 
 اغب ارة كال طوبة النسبية     ؼ الرتطي .

 Preparation for market جهيز للتسويقالت .5
 كيدم ذلش بإج اا اػبطوات الددلية:

 الف ز ادكرل ايدبعدد الدالور اؼبعيبة كاؼبواد الغ يبة. -2
عالليػػة الدن يػػ  إلزالػػة الغبػػدر كادى بػػة كاؼبػػواد الغ يبػػة ادلػػ ل كذلػػش بديػػدخااـ ىػػواا مضػػغوط  -3

مبللػػػة لدن يػػػ   أقال ػػػةكقػػػا ىسػػػدخاـ  كاؼبػػدا مث الدجفيػػػ  بػػػدؽبواا إلزالػػػة ال طوبػػػة السػػطحية
 الدالور.

 الداريف علمل أيدس اعبودة كاغبجم إذل درجدت. -4
يبكػػن ايػػدخااـ الدغطيػػة بدل ػػالوع أك مػػواد ألػػ ل )ممػػل الزيػػوت النبدىيػػة أك عسػػل اعبلونػػوز أك  -5

الالرة أك الدالور أك السوربيدوؿ أك اعبليس كؿ( لديليل االدعدؽ ب  الدالػور كربسػ  اؼب هػ  
 (.)اللالعدف

  بعا اغبدات قا يدم اػزع النػول مػن الدالػور كنػاللش ح ػوىد بدؼبكسػ ات كىنػدؾ مندجػدت  -6
( كاد اليػة   cerealsأل ل ممل قطم الدالػ  اؼبسػدخاـ مػم السػرييدؿ )مندجػدت اغببػوب 
 ادل ل كناللش الدال  اؼبه كس )العجينة( اؼبسدخاـ مم اؼبخبوزات.
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يكدايكيػػة كامدعػػدص ال طوبػػة اعبويػػة لػػالا هبػػ  أف عالليػػة الدعب ػػة غبالديػػة الدالػػور مػػن ادضػػ ار اؼب -7
ىكػػوف العبػػوة  ػػري منفػػالة لل طوبػػة ، نالػػد يوصػػمل بديػػدخااـ عبػػوة مداعػػة إلعػػددة اإلصػػدبدت 

 اغب  ية لاؿ م احل زبزين الدالور كىااكؽبد.
ـ  )يفضػل إذل العػف  اؼب ػوم( قبػل النيػل أك الدخػزين ربػا 21الدربيا إذل درجة حػ ارة اقػل مػن  -8

% كياحػػػظ أف ايػػػدخااـ 86-76ـ ( مػػػم رطوبػػػة اسػػػبية 21-1اغبػػػ ارة ) افػػػس درجػػػدت
 ط يية اؽبواا اؼبافوع جربيدن ىا أفضل ط يية لدربيا الدالور.

 Date processingتصنيع التمور  .6
ىسوؽ الدالور بدلنول أك باكف النػول أك ميطعػة إذل قطػم صػغرية أك مه كيػة ندلعجينػة بػاكف نػبس 

( اػبضػػػػػ اا kimriكقػػػػػا ىسػػػػػدخاـ الدالػػػػػور   م حلػػػػػة الكالػػػػػ م ) أك مكبويػػػػػة بدلضػػػػػغط اؼبيكػػػػػدايكا،
للدخليػػل كقػػا ىسػػدخاـ المالػػدر   م حلػػة اػبػػاؿ لعالػػل اؼبػػ ل أك اغبفػػظ   ؿبدليػػل يػػك ية أمػػد المالػػدر 
ال ط  فدسدخاـ   عالل اؼب ل أك عجينػة الدالػور كمندجػدت ألػ ل كىسػدخاـ المالػدر   م حلػة الدالػ  

 ك م اب الدال .  عالل العجدئن كقطم الدالور أ
نالد أف النواىف المداوية لدعػنيم الدالػور كنػاللش الدالػور ذات اعبػودة ادقػل قػا ىسػدخاـ   ايػدخاص 

 أك إاددج الكحوات السك ية أك ضبا السرتيش أك اايمداوؿ أك اػبل أك طبدئ  اػببيز. 
 Storage conditionsفر ف التخزي   .7

ـ   كرطوبػة اسػبية  هب  زبزين المالػدر   م حلػة اػبػاؿ علػمل درجػة % كذلػش 1:-96حػ ارة صػف  
لديليػػل فيػػا اؼبػػدا كىػػيلري عالليػػة اضػػف المالػػدر إذل م حلػػة ال طػػ  كاحملدف ػػة علػػمل قوامهػػد كاكهدهػػد اضػػ ة 
كمنديبة، إف ىعب ة ىاله المالدر   أنيدس بايديش أك ىبط  العبوات بدلبايديش يسػدعا علػمل ىيليػل 

 فيا اؼبدا.
ـ  كؼبػػػاة إف درجػػػة اغبػػػ ارة اؼبملػػػمل ل مػػػه  علػػػمل  23 – 7دخػػػزين المالػػػدر   م حلػػػة الدالػػػ  ىػػػا صػػػف  

حس  العن  ) أصندؼ اع  جدفة ممل دجلة اػور أك اغبػاكم ذات فػرتة حيػدة زبزينيػة أطػوؿ عنػو 
حا(، ك  حدلة ال  بػة   الدخػزين لفػرتات طويلػة ىسػدخاـ ادصندؼ الط ية ممل اجملهوؿ كالرب   حدلة 

قل يبكن حف هد علمل أ% أك 31ـ ، إف الدالور ذات احملدول ال طو  26.8-قل من  أدرجدت ح ارة 
ـ  ؼباة ينة أك علمل درجة 29-درجة   9ـ  ؼبػاة  5ـ  كؼباة أطوؿ من ينة أك حف هد علمل درجة صف  
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%   نػػػل  86-76ـ  ؼبػػػاة مػػػه  كاحػػػا كهبػػػ  أف ىكػػػوف ال طوبػػػة النسػػػبية مػػػدب  31مػػهور أك علػػػمل 
 اغب ارة بدلفرتة الدخزينية(.اغبدات ) احظ ارىبدط درجة 

إف الدخزين كالنيل علمل درجدت منخفضة ىا أىم كييلة للالحدف ة علمل جودة الدالور دهند ىيلػل 
كاػبالػػػػدئ   فعفػػػػدبددفيػػػػا اللػػػػوف كالنكهػػػػة كجػػػػودة اليػػػػواـ كىػػػػ ل  حػػػػاكث البيػػػػم السػػػػك ية كاإلصػػػػدبدت 

وؿ السػػك كز إذل يػػك يدت كاإلصػػدبدت اغب ػػ ية كسبنػػم حػػاكث ىسػػ ب ال ػػ اب السػػك م النػػدىف مػػن ربػػ
 ـبدزلة ، كىيلل ظهور الطعم اغبدمضا   الدالور زائاة احملدول ال طو .

إف ال طوبػػة النسػػبية ىػػا احملدػػول ال طػػو  )نبخػػدر مػػدا (   اعبػػو منسػػوبد إذل أقعػػمل ؿبدػػول رطوبػػة 
 يبكػػن أف وبػػدفظ هبػػد ىػػالا اعبػػو ربػػا ظػػ كؼ حػػ ارة كضػػغط معينػػة دكف حػػاكث ىكميػػ  ؽبػػالا البخػػدر،
كياحظ أف قارة اؽبواا علمل ااحدفدظ بدل طوبة ىزداد بدرىفػدع اغبػ ارة، نالػد أف فيػا اؼبػدا يػ ىبط ارىبدطػد 
مبدم ا بفػ ؽ ضػغط خبػدر اؼبػدا بػ  احملعػوؿ كاعبػو احملػيط بػو ، كيبكػن أف ىػ اث  ال طوبػة النسػبية   اعبػو 

د أف ىكميػػ  ال طوبػػة علػػمل علػػمل فيػػا اؼبػػدا أك حػػاكث بعػػا اإلضػػ ار الفسػػيولوجية كمبػػو الفط يػػدت نالػػ
احملعوؿ )الع ؽ( كبيدا قطػ ات اؼبػدا ؼبػاة طويلػة علػمل احملعػوؿ قػا يكػوف أنمػ  أنبيػة   زيػددة الدػاىور 
اؼب ضا عن ال طوبة النسبية اؼبوجود   اؽبواا احملػيط بدحملعػوؿ ، نالػد أف اؼبسػدول اؼبنديػ  مػن ال طوبػة 

النسبية ادعلمل فػدف الدالػور قػا سبػدر ال طوبػة  او   حدلة ال طوبةأ% حي  86-76حوؿ الدالور ىو 
مػػن ىػػواا الغ فػػة إا إذا نداػػا معبػػية   عبػػوات  ػػري منفػػالة لل طوبػػة، كقػػا يسػػدخاـ معػػطلق الن ػػدط 

%   46إذل  26كىػػالا ييدبػػل ؿبدػػول رطػػو    (0.85-0.65)   (water activity)اؼبػػدئا 
عفدف كاػبالدئ  كالبكدرييد ال  مة لإلصدبدت بددالدالور كلاللش فكلالد البفا الن دط اؼبدئا ىزداد اؼبيدك 

 الدالور. ىعي 
اهبػػ  للػػط الدالػػور مػػم البعػػل أك المػػـو أك البطػػدطس أك الدفػػدح أك أم يػػلعة ألػػ ل ذات رائحػػة 
قوية يبكن أف سبدعهد الدالور نالد أف ىع يضهد لاموايد أك اثدين أنسيا الكربيا يبكن أف يض  جبود د 

 ب كل كاضق.
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 Handling Organic Datesتمور الن تجة م  الزراع ت العضوية تدا   ال .8
إف ااىدالدـ ال ئيسا   ىااكؿ كزبزين الدالور الندذبة من الزراعة العضوية ىو ااحدفدظ هبػد منفعػلة 
عن الدالور الندذبة من الزراعدت الديلياية أك أية مندجدت أل ل حىت مبنم أم احدالدؿ ااديدؿ الدلػوث 

الػػػػ  قػػػا ىكػػػوف علػػػمل الدالػػػػور الندذبػػػة مػػػن الزراعػػػػة  اليدئيػػػدتضػػػوية عػػػن ط يػػػػق بيديػػػد الكيإذل الدالػػػور الع
الديلياية، كلاللش فداو من اؼبفضل ايدخااـ   ؼ زبزين منفعلة لكل منهالد كإذا دل يكن ذلش فبكند 
هبػػ  فعػػل الدالػػور العضػػوية عػػن الدالػػور  ػػري العضػػوية دبسػػدفة اىيػػل عػػن مػػرت مػػم ضبديدهػػد عػػن ط يػػق 

 واد الدغلي  فدف ذلش ييلل من ف ص ااديدؿ الدلوث إليهد.ايدخااـ م
كهب  ىن ي    ؼ الدخزين ب كل جيا للدخلر من آاثدر الدلوث احملداللة من احملدصيل الديليايػة 
السػػػدبق زبزينهػػػد   افػػػس الغػػػ ؼ كمػػػن الضػػػ كرم ااحدفػػػدظ بسػػػجات يػػػليالة لدصػػػة دبػػػواد الن دفػػػة 

 لدجدرية كمعار ىاله اؼبواد.كالدطهري اؼبسدخامة مم ىوضيق العامة ا
إف ال ػػػ كؼ اؼبملػػػمل لدخػػػزين الدالػػػور العضػػػوية )حػػػ ارة كرطوبػػػة اسػػػبية( ىػػػا افػػػس ال ػػػ كؼ بدلنسػػػبة 
للدالػػور الندذبػػة بدلط ييػػة الديليايػػة إا أف فػػرتة الدخػػزين اؼبملػػمل للدالػػور العضػػوية قػػا ىكػػوف اقعػػ  عنهػػد   

اؼبسػػػالوح هبػػػد للػػػدحكم كميدكمػػػة الدػػػاىور  دتيدئيػػػالديليايػػػة، حيػػػ  أف الدالػػػور الديليايػػػة ىعدمػػػل بدلكيال
 اؼب ضا كاغب  ات فبد يطيل فرتة زبزينهد.
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 لس  سالب ا ا
 الهمية االقتص  ية  العاليية للتمور

 -: يشمل اآلت 
 اؼبيامة -2
 للدالور. الييالة الغالائية - أ
 للدالور. العاجية ادنبية - ب
 .اؼبكوادت الكياليدئية كالعفدت الطبيعية للدالور -3
 .وادت الكياليدئية للدالوراؼبك -أ 
 .العفدت الطبيعية كاؼبكوادت الكياليدئية للدالور   طور البس  )اػباؿ( -ب 
 .العفدت الطبيعية كاؼبكوادت الكياليدئية للدالور   طور ال ط  -ج 
 .العفدت الطبيعية كاؼبكوادت الكياليدئية للدالور   طور الدال  -د 
 .ل نساةالدالور نالضددات  أنبية -4
 .ادنساةالور من مضددات الد أصندؼؿبدول بعا  -أ 
 .الفسيولوجية كالعحية كأنبيدهد الدالورالفيددميندت اؼبوجودة    أاواع -ب 
 .الدالور من عنع  السلينيـو أصندؼؿبدول بعا  -ج 
 .ميدراة ب  ؿبدول الدالور من اؼبواد اؼبيدكمة للس طدف كؿبدول بعا ؿبدصيل اػبض  كالفدنهة -د 

 
 (: رؼجئخ انزًٕر فً كزارٍٍ.31صٕرح )
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  المقدمة -1
ف منزلػة لدصػة دقػاًن الزمػ اليعدرب الدال  من اد الية ال عبية ال دئعة اايدهاؾ، فيا احدل منػ

ك  افػػوس أبنػػدا اعبزيػػ ة الع بيػػة بعػػفة لدصػػة، حيػػ  نداػػا مػػج ىو  ،  افػػوس اؼبسػػلال  بعػػفة عدمػػة
كعهد كيػػػػعفهد )النخلػػػػة( ادـ اغبنػػػػوف الػػػػ  ضػػػػالدهم ربػػػػا أ عػػػػدهند كأطعالػػػػدهم لريا ػػػػد كيػػػػرت م جبػػػػال

.   السنوات ادلرية باأ الندس ييبلوف علمل أاواع عاياة بديدخااـ الك ب كالسع  للداف ةكأدفي م 
وف هبػػد ضػػيوفهم بػػاان مػػن الدالػػػ  العػػ ب وبيّػػنمػػري مػػن مػػن ال ػػكواىو كالبسػػكويا كاغبلويػػدت فيصػػبق  

ـ قسػػوة علػػمل النخيػػل فدطػػور الػػالم يدفػػوؽ   قيالدػػو الغالائيػػة عليهػػد، ر ػػم البفػػدض شبنػػو، مث زادت اديػػد
 اعبالػدؿ ك ادم  إذل إزالدو كربويل مكداو إذل مبدين يكنية كالبعا مػن النػدس أبيػوا علػمل النخػل لغػ ض

دىػا ىلػدالس ب جزا ىػدـ كحيػومالنزىة كايديبدؿ الضيوؼ كاافدخدر الديليام، كبعا أف نداا النخلة 
الدالػور  كإادػدجندؾ ىوجػو نبػري لزراعػة النخيػل ى أف كحبالا اهلل اآلفاإلبيدا عليهد لو اطيا، كلكن قبا 

( 34111111) حػػػوارل ـ3123حيػػػ  يبلػػػغ عػػػاد النخيػػػل   اؼباللكػػػة الع بيػػػة السػػػعودية حػػػىت عػػػدـ 
 مليوف طن ينويدن.حوارل اثااثة كع  كف مليوف لبلة )إحعداات كزارة الزراعة ( بإاددج يعل إذل 

  الي آف الكػ ًن   مواضػم مدعػادة منهػد كيكفا للاالة علمل أنبية الدال  كالنخل كركد ذن ىد 
كُىػزم إليػش جبػالع »ىعػدذل يورة ؽ، كقولة  21قولو ىعدذل: ل كالنخل بدييدت ؽبد طلم اضيا ل ػ اآلية 

يػػػورة « كزركع كلبػػل طلعهػػػد ىضػػيم»، كقػػػدؿ ىعػػدذل 36يػػػورة مػػ ًن« النخػػل ىسػػدقط عليػػػش رطبػػدن جنيػػدن 
 صػػلمل اهلل عليػػو كيػػلم قػػدؿ: ل أن مػػوا عالدنػػد نالػػد كرد   اغبػػاي  أف ريػػوؿ اهلل«. 259»ال ػػع اا، 

النخلة فإهند لليا من الط  الالم للق منو آدـ عليو الساـ، كليس من ال ػج  أنػـ  علػمل اهلل مػن 
ال طػػ  ييػػوم اؼبعػػاة  إفمػػج ة كلػػات ربدهػػد مػػ ًن ابنػػة عالػػ اف ل. ذنػػ  ابػػن اليػػيم   ندػػدب زاد اؼبعػػدد: 

دوم مػن الطدقػة وبأع م الفوانو، كأافعهد كىو ييا الفوانو، ك البدردة كيوافيهد كىبع  الباف كىو من 
اغب ارية أربعة أضعدؼ مد ربدويو شبػدر الدفػدح، كيػبعة أضػعدؼ مػد ربدويػو شبػدر الربىيػدؿ، كاثااثػة أضػعدؼ 
مػػد ربدويػػو شبػػدر البطػػيء.  فهػػو ميػػو للكبػػا ملػػ  للطبػػم كىػػو مػػن أنمػػ  المالػػدر ىغاليػػة للبػػاف كأنلػػو علػػمل 

أنلػػػو علػػػمل ال يػػػق لفػػػ  مػػػددة الػػػاكد  ايػػػدال فإاػػػو مػػػم ح ارىػػػو فيػػػو قػػػوة ى يدقيػػػة فػػػإذا  ال يػػػق ييدػػػل الػػػاكد
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كأضعفو كقللو كىو فدنهة ك الاا كدكاا كم اب كحلول. نالد ظبعند عن مع اا يندجوف الدال  كي كوف 
إليو آامهم فليا ىغد علمل يبيل اؼبمدؿ أمري ال ع اا أضبػا مػوقا بدلنخػل فيػدؿ: طعػدـ الفيػري كحلػول 

  كزاد اؼبسدف  كاؼبغرتب.الغين
 القيمة الغذائية للتمر: -أ 

)بيػػا ا سبػػ  فيػػو جيػػدع أىلػػو( أل جػػو مسػػلم. كيعدػػرب الدالػػ   ال يػػوؿ صػػلمل اهلل عليػػو كيػػلمقػػدؿ 
مػػػػػن الفوانػػػػػو ذات الييالػػػػػة الغالائيػػػػػة العدليػػػػػة احدوائػػػػػو علػػػػػمل السػػػػػك يدت كالربكىػػػػػ  كالػػػػػاىوف كاؼبعػػػػػددف 

 كالفيددميندت، نالد يلا:
% مػػن اؼبػػددة اعبدفػػة  86إذل  81دػػرب مػػن أىػػم مكواػػدت الػػبلق فهػػا سبمػػل ىع:السػػك يدت  -2

اؼبنزكعػػػة النػػػول، كسبدػػػدز ىػػػاله السػػػك يدت بسػػػ عة امدعدصػػػهد كيػػػهولة سبميلهػػػد  ػػػالائيد   اعبسػػػم كىػػػاله 
 (اعبلونوز كالف ندوز )يك  أحددم( -ا( ئدنالسك كز )يك  اث) السك يدت ىا

مػػػري مػػػن ادمػػػاح اؼبعاايػػػة ندغبايػػػا كالبوىديػػػيـو اؼبعػػػددف: يعدػػػرب الدالػػػ  معػػػاران جيػػػاان لك -3 
.  كالنحدس كالكربيا كاؼبنجنيز كمعاران معداان لكل من الكدلسيـو كالفسفور كالكلورين كاؼبد نسيـو

الفيددمينػػػدت: وبدػػػوم الدالػػػ  علػػػمل العايػػػا مػػػن الفيددمينػػػدت يػػػواا الالائبػػػة   الػػػاىوف ممػػػل  -4 
كناليػػػػدت قليلػػػػة مػػػػن البيػػػػوى  كضبػػػػا  (3ك ب 2ب)ددمينػػػػدت أك الالائبػػػػة   اؼبػػػػدا ممػػػػل في (أ)فيدػػػػدم  

اايػػػكوربيش )فيدػػػدم  ج( الػػػالم ييػػػا مػػػن اػػػزات الػػػربد، بدإلضػػػدفة إذل أف الدالػػػ  وبدػػػوم علػػػمل ضبػػػا 
الفوليػػش، بػػل أف الدالػػ  يعدػػرب أ ػػد الفوانػػو هبػػالا اغبػػدما، كىػػو يلعػػ  دكران نبػػريان   العالليػػدت اغبيويػػة 

 ال  ىدم   اعبسم.
ؼ: وبدوم الدالػ  علػمل اسػبو نبػرية مػن ادليػدؼ الػ  ىسػدعا علػمل ىضػم الطعػدـ   ادليد -5 
 ادمعدا.
بعػػػا اؼب نبػػػدت اغبيويػػػة اؽبدمػػػة لإلاسػػػدف ممػػػل الفافواويػػػاات كالفينػػػوات كالكدركىينػػػدت  -6 

 ، كىاله اؼب نبدت ؽبد أنبية دالل اعبسم نالضددات ل نساة.(دم جلوندف 4-2)كم ن  بيدد 
سبػ ات يوميػد، كالػ  ييػار كزهنػد حبػوارل مدئػة جػ اـ، سبػا  يػبمىنػدكؿ اإلاسػدف  فبد يبق يدضػق أف

جسػػم اإلاسػػدف بكدمػػل حدجدػػو اليوميػػة مػػن اؼبد نسػػيـو كالكربيػػا كالنحػػدس، نالػػد سبػػا اعبسػػم بنعػػ  
نالػػد أف نيلػػػو ج امػػػدن مػػن الدالػػػ  يعطػػػا   .حدجدػػو مػػػن اغبايػػا كربػػػم حدجدػػػو مػػن البوىديػػػيـو كالكدلسػػػيـو
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ليػػػػـو  االػػػ  وبددجهػػػد رجػػػل مدويػػػط الن ػػػدط  أم مػػػد يعػػػددؿ الطدقػػػة اغب اريػػػة يػػػع  حػػػ ارم،  4111
يعػػددؿ اثااثػػة أضػػعدؼ مػػد يعطيػػو  مػػن السػػع ات اغب اريػػة الواحػػا. إف مػػد يعطيػػو الكيلػػو الواحػػا مػػن الدالػػ  

كاحا من السالش، نالد أف إضدفة اعبوز كاللوز إذل الدال  أك ىندكلو مم الطحينة كاللنب أك اغبلي   نيلو
خبالسػة أضػعدؼ  كالدال  وبدوم علمل ناليدت م ىفعة من عنعػ  الفلػورين )ييػار .قيالدو الغالائية  يزيا 

يلعبػو الفلػورين   ميدكمػة ىسػوس  الػاكر الػالم معػ كؼمد ربدويػو الفوانػو ادلػ ل مػن ىػالا العنعػ (، ك 
الفلورين.  يواا ؿبلا أك عدؼبا إا كوبدوم علمل اديندف كاحملدف ة عليهد، كا اكدد ا ل معجوف أيندف

)ح  ديننػػد اغبنيػػ  علػػمل اإلفطػػدر علػػمل رطبػػدت   مػػه  رمضػػدف كمػن العػػددات احملببػػة لػػال اؼبسػػلال 
اامدعػػدص زبفػػ  مػػن مػػعوره بػػدعبوع  حيػػ  ىعطػػا العػػدئم ج عػػة م نػػزة مػػن الغػػالاا السػػ يم ذلػػش(

  اإلمسػدؾ كىعػاؿ اغبالوضػة   اؼبعػاة ك  كمػ اىدو ل نػل، نالػد ىن ػط الععػدرات اؽبضػالية كىيػا مػن
 الاـ.
 رو العاليية للتمالهمية   -ا 

قدؿ ريوؿ اهلل صلمل اهلل عليو كيلم: )إف الدال  يالى  الااا كا داا فيو( كللدال  فوائا صحية 
 :ذن  بعا منهدك عاجية عاياة يبكن 

، (دل جلونػدف 4-2بيدػد )م نػ   ال  ىن ط اعبهدز اؼبنػدعا احدوائػو علػمل الدال  من اد الية -2
رة علمل ىامري ال يوؽ اغب ة اؼبدكواػة   جسػم اإلاسػدف اديجػة ىع ضػو حي  ىالا اؼب ن  لو قا

ل معة الكوايػة )ادمػعة فػوؽ البنفسػجية( كادمػعة الطبيػة )أمػعة انػس( كادمػعة اؼبنبعمػة مػن 
 .اآلات كاددكات )أمعة اغبدي  اآلرل أك اعبواؿ(

حدوائػو علػمل اؼب نبػدت كال ط  من اد الية ال  ىلع  دكرا كقدئيػد ضػا مػ ض السػ طدف ا الدال  -3
 .نساةادالفينولية كمضددات 

.الدال  يعاّ  -4  ؿ ضبوضة اؼبعاة داو  ين بددماح اليلوية نيماح الكدلسيـو كالبوىدييـو
ربدػػوم ق ػػػ ة الدالػػػ  علػػػمل الفافواويػػاات كالػػػ  ؽبػػػد أنبيػػػة نالضػػدد ل نسػػػاة، كمن ػػػطو كؿبفػػػزةن  -5

 ية كمنػػػػم افدذيدهػػػد كازيفهػػػػد، كىعالػػػػل  لليلػػػ ، نالػػػػد أهنػػػػد ىيػػػوم جػػػػاراف ادكعيػػػػة الامويػػػة ال ػػػػع
 نالضددات للفط يدت كالبكدرييد كالفريكيدت ك مداعة للس طدف.

 ىندكؿ الدال  بداد دـ ي دم للنحدفة داو فيري بدؼبواد الاىنية. -6
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اؼبيػوم ل ععػدب ( 2ب )كفيدػدم  ( أ) للدال  ىياثري مهػائ ل ععػدب احدوائػو علػمل فيدػدم  -7
ارقيػة نالػد أاػو وبدػوم علػمل الفسػفور الػالم يعدػرب  ػالاان للخايػد كالدال  وبػا مػن ا ػدط الغػاة ال

 الععبية   اؼبء.
 منيوع البلق مار للبوؿ بفعل السك يدت اؼبوجودة فيو. -8
كجػػود ادمػػاح اليلويػػة ىعػػاؿ ضبوضػػة الػػاـ الندذبػػة مػػن ىنػػدكؿ الن ػػويدت نػػدػببز كادرز كىػػاله  -9

 كارىفدع ضغط الاـ. ىسب  نمري من ادم اض الورااثية نحعمل اؼب ارة كالكلمل 
النالػػو، نالػػد يكػػدفق  ، الػػالم يطلػػق عليػػو ادطبػػدا ايػػم عدمػػل( أ )وبدػػوم الدالػػ  علػػمل فيدػػدم  -:

كب ييهػػد كيبنػػم الغ ػػدكة الليليػػة كهبعػػل البعػػ  ادفػػالان  مػػ ض الع ػػمل الليلػػا، كوبفػػظ رطوبػػة العػػ 
 .النهدر كاثدقبدن   الليل فضان عن

الضػػدر   الػػاـ، نالػػد ىيػػا اإلاسػػدف مػػن اإلصػػدبة يسػػدعا الدالػػ  علػػمل ىيليػػل اسػػبة الكوليسػػرتكؿ  -21
بدعػػػػل  ال ػػػػ اي  بسػػػػب  احدوائهػػػػد علػػػػمل مػػػػددة البكدػػػػ ، نالػػػػد أف الدالػػػػ  ييلػػػػل مػػػػن اإلصػػػػدبة 

 بدلبوايري كحعيدت اؼب ارة.
 (3ب)، (2)بيسدخاـ الدال    عاج أم اض اؼبمداة كاؼبعاة كادمعػدا احدوائػو علػمل فيدػدم  -22

  ط  كربفظ ادمعدا من الضع  كاالدهدبدت.ى اداواع من الفيددميندت كىاله
يعدػػػرب الدالػػػ  مفيػػػػا جػػػاان لػػػ ـ كرضػػػػيعهد   فػػػرتة النفػػػدس فهػػػػو منبػػػو غب نػػػة الػػػػ حم كزيػػػددة فػػػػرتة  -23

اايبدضدىو بعا الوادة كىو مهم لدكوين لنب ال ضدعة كىعويا ادـ مػد ينيعػهد بسػب  الػوادة 
، كىػػػاله ىدمػػػة لنالػػػو الطفػػػل ( أ )كذلػػػش احدوائػػػو علػػػمل عنعػػػ م اغبايػػػا كالكدلسػػػيـو كفيدػػػدم 
ع النخلة ىسدقط عليػش رطبػدن ال ال ضيم كىكوين الاـ كلبدع الع دـ. قدؿ ىعدذل: )كىزم إليش جب

 .(36آية رقم ) جنيدن فكلا كام   كق م عيندن( يورة م ًن
يعدػػرب الدالػػ  ملينػػدن معدعبػػدن لإلمسػػدؾ احدوائػػو علػػمل أليػػدؼ يػػليلوزية ىسػػدعا علػػمل ح نػػة ادمعػػدا  -24

بيعيػػػة   حػػػ  أف العيػػػدقري اؼبلينػػػة زبػػػاش كربطػػػم الغ ػػػدا اؼبخػػػدطا اؼبػػػبطن ل معػػػدا بسػػػب  الط
اغب نة ااصطندعية نالد أاو عنا ايدعالدؿ العيدقري ىبيمل اد الية ماة طويلة   ادمعدا الغلي ة 

 فبد يسب  الدهدب اليولوف.
 يعدرب عاجدن لفي  الاـ احدوائو علمل اسبة عدلية من اغبايا. -25



 - 146 -صفحخ   الزراعة العضوية للنخيل

 

. يعدرب -26  ميوم للع دـ كاديندف كاعبنس احدوائو علمل معاف الفسفور كالكدلسيـو
يعػػػا الدالػػػ  عاجػػػدل دمػػػ اض الكبػػػا كالريقػػػدف كى ػػػيق ال ػػػفده كجفػػػدؼ اعبلػػػا كىكسػػػ  ادظػػػدف   -27

 .(ب)احدوائو علمل فيددم  
28- .  يعطا مندعة ضا م ض الس طدف احدوائو علمل اؼبد نسيـو
ذف أك ضػػػع  ادععػػػدب السػػػالم كال ػػػعور بطنػػػ  اد كا يعػػػداوف قلػػػةأيفيػػػا ال ػػػيوخ الػػػالين بػػػا -29

 .السالعية
بػل كالػباد    بلػااد اغببيػ  كاإليػرتاىيجية اؽبدمػة الغالائيػة ىعدػرب الدالػور مػن أىػم اؼبندجػدت لػاللش     
بػػػاان مػػػن اؼبػػػواطن كاليطدعػػػدت اإلاددجيػػػة عنيػػػ  الػػػدـ هبػػػالا اؼبنػػػدف مػػػن ندفػػػة اؼبااىد لػػػاللش علينػػػد. الع بيػػػة

ككزارة الرتبيػػة كالدعلػػيم ككزارة  اؼبعنيػػة ممػػل كزارة الزراعػػة إذل اعبهػػدت اغبكوميػػة صػػوان ك كمعػػدام الدالػػور 
  .العحة كىي ة السيدحة كم ندت الطرياف

 ف  عد  م  العوامل منه :  االستام ر ف  زراعة النخيل تكم  أهمية 
 . كادحددي  ال  يفة الي آاية مج ة مبدرنة كردت   العايا من اآليدت أف النخلة -1
حيػ  أكصػمل ابينػد صػلمل اهلل عليػو  صبيعػدن لدصػة   مػه  رمضػدف اؼببػدرؾ سبورىػد  ػم اؼبسػلال  -2

 .كيلم هبد   اإلفطدر كالسحور
 عرب ادجيدؿ.  أمجدر النخيلبدوارث زراعة  كنمري من البلااف الع بية ىداليز اعبزي ة الع بية  -3
مائالػػة لزراعػػة النخيػػل حيػػ   لع بيػػةكنمػػري مػػن البلػػااف ا الع بيػػة السػػعودية مع ػػم أجػػواا اؼباللكػػة -4

 طوبػة الاغبػ ارة ك  دت  درجػ البفػدضاعبوية اليديػية مػن ارىفػدع أك  دحالل النخيل ال  كؼي
 نسبية. ال

 من احملدصيل من رم كىساليا ك ري ذلش. عالليدت لامة أقل ميدراة بغريه وبددج إذلالنخيل  -5
اة يػػػنوات لعوصػػػدن إذا أىػػػدم احيدهد طويلػػػة قػػػا ىسػػػدال  إذل عػػػة صػػػىداليػػػز الدالػػػور بػػػيف فػػػرت   -6

 .بط يية الدخزين
نمػػػرية للكمػػػري مػػػن الدالػػػور   الكمػػػري مػػػن العػػػندعدت الدحويليػػػة فبػػػد ذبلػػػ  فػػػ ص عالػػػل  ىػػػالل  -7

 .اؼبندجةال بدب كادي  
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 رملية طينية( لغ س فسدئل النخيل.-طينية-الزراعية )رملية ادراضاماامة نمري من  -9
 حديدجدت بعا احملدصيل اال ل نداعاؼ.قل من اأاحديدجدت النخيل من ميده ال م  -:
 لربه مرتانالة عن النخيل . اآلفنمري من اؼبزارع    اؼباللكة عناىم  -21
 من السهل جاان ربويل زراعة النخيل إذل اإلاددج العضوم. -22

 
 المكو  ت الكيمي ئية  الصف ت الطبيعية للتمور -2

كالعػػػػفدت الطبيعيػػػػة  -(32قػػػػم كفيالػػػػد يلػػػػا ايدع اضػػػػد ن للالكواػػػػدت الكياليدئيػػػػة للدالػػػػور )جػػػػاكؿ ر 
كاؼبكوادت الكياليدئية لبعا أصندؼ الدالور   اؼباللكة الع بية السعودية   أطوار النضف اؼبخدلفػة 

( فيوضػق 36( علػمل الرتىيػ ، أمػد اعبػاكؿ رقػم )35-34-33الدالػ ( اعبػااكؿ )-ال طػ -)البس 
 انو كاػبض كات ادل ل.الييالة الغالائية للدالور ميدراة بدلييالة الغالائية لبعا أاواع الفو 

 النوى( منز عتمر   مي111( : المكو  ت الكيمي ئية للتمور )21يد   رقم) -أ 
 احملدول اؼبكوادت ـ
 %33.6 مدا  .2
 يع ان ح اريد )ندلورم( 385 طدقة  .3
 ج اـ 3.31 ب كىيندت  .4
 ج اـ 1.6 دىوف  .5
 ج اـ :.83 يك يدت  .6
 ج اـ 3.4 أليدؼ لدـ  .7
 ج اـ :.2 رمدد )عندص  معااية(  .8
 ملليج اـ :6 ندلسيـو  .9
 ملليج اـ 74 فويفور  .:
 ملليج اـ 4 حايا  .21
 ملليج اـ 2 صوديـو  .22
 ملليج اـ 759 بوىدييـو  .23
 كحاة دكلية A 61فيددم    .24
 ملليج اـ :1.1 اثيدم   .25
 ملليج اـ 1.21 ريبوفاف   .26
 ملليج اـ 3.31 ايدي   .27
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يمي ئياااة لهااام أاااان ف الصاااف ت الطبيعياااة  المكو ااا ت الكيوضاااا ( : 22ياااد   رقااام)-ا
 السعو ية ف  طور البسر )الخال (ف  المملكة العربية التمور 

الوزف للدال ة  عةازر موقم ال العن 
 )ج اـ(

اسبة النواة 
إذل 
 المال ة%

 الوزفاؼبكوادت الكياليدئية   المالدر منزكعة النول )%من 
 اعبدؼ(

اسبة 
 ال طوبة

 يك يدت
 دىوف ب كى 

 يك كز
يك يدت 
 *ـبدزلة

يك يدت 
 نلية

 9:.1 1.83 89.39 84.4 9:.5 78.7 8.98 22.26 اليطي  اػبنيزم
 1.74 2.16 :94.2 :94.2 - 72.5 9.7 24.97 اليعيم الربحا

 قبا العف م
 كبي ة

28.6 :.56 76.9 21.34 76.73 86.96 1.75 1.96 

 2.15 1.89 92.83 7:.91 1.87 :.75 41.: 24.26 اؼباينة اؼبنورة اغبليو
 اغبلوة
 4:.1 2.26 94.21 88.78 6.54 72.4 21.23 25.41 اؼباينة اؼبنورة 

 يك م
 1.83 5:.1 36.:8 88.26 3.21 74.8 22.41 24.33 اؼباينة اؼبنورة ينبم

 *جلونوز كف ندوز كجلكدوز
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الصاااف ت الطبيعياااة  المكو ااا ت الكيمي ئياااة لهااام أاااان ف يوضاااا ( : 23ياااد   رقااام)-ج
 .(الرطب)السعو ية ف  طور    المملكة العربيةف التمور

 عةازر موقم ال العن 
الوزف 
للدال ة 
 )ج اـ(

اسبة 

النواة إذل 

 المال ة%

 اعبدؼ( الوزفاؼبكوادت الكياليدئية   المالدر منزكعة النول )%من 

اسبة 
 ال طوبة

 يك يدت
 دىوف ب كى 

يك يدت  يك كز
 ـبدزلة

يك يدت 
 نلية

 7:.1 3:.1 89.39 84.41 9:.5 47.7 1:.8 4:.22 طي الي اػبنيزم
 7:.1 2.35 87.19 86.35 2.95 53.41 96.: 23.36 اليطي  البكريه
 :1.9 :2.4 :.:8 9:.:8 - 44.53 89.: 22.76 ااحسدا اػباص
 2.2 2.39 91.13 87.98 4.26 48.63 26.: 22.33 ااحسدا ال زيزم

 8:.1 2.89 89.36 88.3 2.16 46.25 97.: 26.24 قبا ابوت يي 
 :1.9 2.24 87.79 83.27 5.63 36.:4 21.24 29.61 قبا اػبض م
 2.19 2.95 89.84 83.49 7.46 47.26 1:.21 29.23 قبا العف م
 7:.1 2.35 93.52 92.57 6:.1 43.65 9.7 24.31 اليعيم الربحا
 2.48 2.22 94.16 86.32 8.95 44.28 61.: 23.46 اليعيم السك م
 2.16 2.38 91.46 88.67 :3.8 46.96 3:.: 25.71 اؼباينة اؼبنورة اغبلوة
 2.19 ::.1 96.:8 87.96 4.11 45.5 9.51 8:.24 اؼباينة اؼبنورة اغبلية

 4:.1 2.19 91.49 89.74 2.86 49.3 71.: 25.22 اؼباينة اؼبنورة يك م ينبم
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   ت الكيمي ئية لهم أان ف التماورالصف ت الطبيعية  المكو يوضا ( : 24يد   رقم)- 
 .(التمر) طورالسعو ية ف   ف  المملكة العربية

 موقم اؼبزرعة العن 
الوزف 
للدال ة 
 )ج اـ(

اسبة 

النواة إذل 

 المال ة%

 اعبدؼ( الوزفاؼبكوادت الكياليدئية   المالدر منزكعة النول )%من 

اسبة 
 ال طوبة

 يك يدت
 دىوف ب كى 

 يك يدت يك كز
 ـبدزلة

يك يدت 
 نلية

 4:.1 :2.6 88.93 59.55 49.:3 34.53 4.: 22.59 ااحسدا اػباص
 2.23 2.43 26.:8 62.31 6:.38 33.79 9.86 6:.21 ااحسدا ال زيزم

 9:.1 8:.2 89.8 56.2 44.7 35.7 21.16 25.89 قبا ابوت يي 
 2.16 2.31 83.86 65.23 29.84 36.38 22.36 29.33 قبا اػبض م
 2.22 3.16 86.26 8:.63 33.29 38.4 21.26 28.56 قبا العف م
 2.84 2.43 92.86 47.16 56.8 33.83 8.: 6:.22 اليعيم السك م
 2.76 2.56 89.9 56.3 44.7 33.9 9.21 33.6 اؼباينة اؼبنورة العنربة
 2.75 2.73 6:.88 49.56 6.:4 34.2 26.: 26.35 اؼباينة اؼبنورة ال ل 
 2.39 2.25 89.4 56.7 43.8 34.36 33.: 24.96 اؼباينة اؼبنورة مالعفدك 
 :2.1 2.98 87.66 6:.57 7.:3 36.29 21.19 25.49 اؼباينة اؼبنورة الربين
 2.49 3.22 85.74 :62.7 5:.33 35.27 95.: 24.93 اؼباينة اؼبنورة العجوة
 7:.1 3.18 93.:8 78.:4 51.26 27.86 22.23 24.35 قبا العيعا
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القيماااااة الغذائياااااة للتماااااور مق ر اااااة بااااابعض أ اااااواع الف كهاااااة يوضاااااا ( : 25ياااااد   رقااااام)-ه
 الخرى.  ات الخضر 

 ؿبدول الطدقة اوع الفدنهة
 )يع  ح ارم(

 ب كى 
 )ج اـ(

 دىوف
 )ج اـ(

 1.5 3.5 344 سب  ؾبف 
 1.4 2.3 267 سب  اع  ؾبف 
 1.5 2.1 89 سب  رط 

 1.6 3.6 385 سب  باكف اول
 - - 497 س الدال دب

 1.3 1.4 :5 ىفدح
 1.3 1.6 67 نالم ل
 1.2 1.4 57 يف جل
 1.3 1.9 86 ى 
 1.3 1.7 78 عن 

 1.2 1.8 369 دبس العن 
 1.3 1.4 51 مدقبو
 1.3 1.4 44 بدبدم
 1.4 1.9 58 م الش
 1.3 1.7 44 ب ىيدؿ

 1.2 1.6 43 ج ي  ف كت
 1.2 1.3 24 بطيء
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 قالجد   الس بت بع 
 ؿبدول الطدقة اوع الفدنهة

 )يع  ح ارم(
 ب كى 
 )ج اـ(

 دىوف
 )ج اـ(

 1.2 1.8 28 مشدـ
 1.6 2.1 71 موز
 1.3 1.6 41 أادادس
 1.2 1.7 54 رمدف
 1.6 1.8 43 ف اكلة

 - :.1 216 سب  ىنام
 1.3 :.1 65 ن ز
 1.3 1.8 57 لوخ
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 أهمية التمور كمض  ات لألكسدة  -3
دػػػوم الدالػػػور علػػػمل اسػػػبة عدليػػػة مػػػن مضػػػددات ادنسػػػاة اؽبدمػػػة كالضػػػ كرية لإلاسػػػدف )يػػػواا   رب     

( منهػػػد علػػػمل يػػػبيل اؼبمػػػدؿ ا اغبعػػػ : عايػػػاات الفينػػػوؿ، نػػػدفيوؿ 37الي ػػػ ة أك لػػػ  المالػػػ ة( )جػػػاكؿ
ميكياليش )كالالم يطلق عليو ضبا الاانديليفرييش(، فيددم  أ، الميدم ، النيدي ، ضبػا الكػدف ، 

يدػػد دم جلونػػدف، العػػبغدت الفافوايػػة، ضبػػا نلػػورك جينيػػش، ضبػػا ىػػ ااس يػػندميش، ضبػػا ب4.2
 فرييوليش، ضبا الكومدريش، الكدميف كؿ، مريايد ، نرييد ، آبيجن ، ليوىول  كالكدى  .

كىالن  الارايدت أف م نبدت عاياات الفينوؿ كالدداينػدت  ػري الالائبػة ىػزداد   المالػ ة أاثنػدا النالػو      
 النضف كالدخزين.ك 

نالػػػد أف الدالػػػور  نيػػػة بػػػدلكمري مػػػن الفيددمينػػػدت ممػػػل فيدػػػدم  )أ( ك )ىػػػػ( كربدػػػوم علػػػمل قػػػار مػػػن       
فيددم  )ج(، كىعدرب ىاله الفيددميندت من مضددات ادنساة أيضدن بدإلضدفة إذل الفيددميندت ادلػ ل 

ن الدالػػػػور مػػػػن ( ىػػػػالا بدإلضػػػػدفة إذل مػػػػد ىػػػػو معػػػػ كؼ عػػػػ38)جػػػػاكؿ 7كب 4ك ب 3ك ب 2ممػػػػل ب
احدوائهد علمل بعا العندص  اؼبعااية الض كرية كال  ىعالل نالضددات ادنساة ممل عنع  السػيلينيـو 

 .(39نالد   جاكؿ )  كىا ىدمة جاان للالحدف ة علمل صحة اإلاسدف
لػػاللش ىػػربز أنبيػػة أف ىكػػوف زراعػػة النخيػػل زراعػػة عضػػوية صػػحية لايػػدفددة مػػن الييالػػة الغالائيػػة العدليػػة 

 بدل كل السليم كاؼبندي . للدالور
كبعا شبػدر الفوانػو كاػبضػ كات مػن  الدالورىالا كييدم   هندية ىالا البنا ايدع اض ميدراة ب  ؿبدول 

 (.:3العلالية ميدكمدهد للس طدف )جاكؿ رقم  ادحبدثاؼبواد اؼبضددة ل نساة، كال  أاثبدا 
 
 
 
 
 
 



 - 154 -صفحخ   الزراعة العضوية للنخيل

 

يام تمار مناز ع 111) م توى التمور م  مضا  ات الكسادةيوضا ( 26يد   رقم ) -أ 
 النوى(.

 احملدول اؼبكوادت
 كحاة دكلية 211-91 فيددم  أ

 ملليج اـ 1.8 (2اثيدم  )فيددم  ب
 ملليج اـ 1.14 (3ريبوفاف  )فيددم  ب
 ملليج اـ 4.1-3.3 (4ايدي  )فيددم  ب
 ملليج اـ 4-3 ندفيوؿ ميكياليش

 ملليج اـ 4.1-1.9 ضبا اايكوربيش )فيددم  ج(
ؾبػػػػػػػػػم مكػػػػػػػػػدفئ ندىك /مدويػػػػػػػػػط  3.78-2.85 عاياات الفينوؿ البسيطة

 المال ة
ؾبػػػم مكػػػدفئ ندىك /مدويػػػط  96.1 –ل 211 الددايندت الالائبة

 المال ة
ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفئ نلوريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  3.:4-23.7 الددايندت  ري الالائبة

 السيدااين/مدويط المال ة
 طور البس  عن طور الدال .ماح ة: فيددم  )أ( كفيددم  )ب( نداا قيالدهالد م ىفعة   

 
كليا باأ   اآلكاة ادلرية ااىدالدـ بدلدالور نالعار ىػدـ ؼبضػددات ادنسػاة كنديػحدت اعبػالكر     

اغبػػ ة. كليػػا أاثبدػػا الارايػػدت أف ؽبػػاله اؼب نبػػدت ا ػػدطدت فسػػيولوجية مدعػػادة لإلاسػػدف كاغبيػػواف مػػن 
ددات ادنسػاة اؽبدمػة( كالػ  ىوجػا   شبػدر أنبهد أف بعا اؼب نبدت الفافواوياية )كال  ىعدرب مػن مضػ

كىيويػػػة  ،لدن ػػيط اليلػػ  ،الدالػػور ىعالػػل من ػػطدن )ؿبفػػػزان( لليلػػ ، إذ يكفػػا كجػػػود ناليػػدت قليلػػة منهػػػد
فبػد يفيػا   ،كسبنػم ىػاله اؼب نبػدت افدذيػة كاػزؼ ادكعيػة الامويػة ال ػع ية ،جاراف ادكعية الاموية ال ع ية

ت للنسدا أاثندا افديهن. كليا أاثبدا الارايدت أف ىػاله اؼب نبػدت نمريان   عاجدت الكمري من اغبدا
البسػػ (، كبدإلضػػدفة    طػػور الفافواويايػػة موجػػودة بكمػػ ة   الدالػػ  ادصػػف  اللػػوف )ممػػل شبػػدر الربحػػا



 - 155 -صفحخ   الزراعة العضوية للنخيل

 

لدػػػػػياثري ىػػػػػاله اؼب نبػػػػػدت نالضػػػػػددات ل نسػػػػػاة، فإهنػػػػػد ىعالػػػػػل أيضػػػػػدن نالضػػػػػددات للفط يػػػػػدت كالبكدرييػػػػػد 
ل الفعدلػػػة ؼبنػػػػم اإلصػػػػدبة دبػػػػ ض السػػػ طدف. كالفافواويػػػػاات عبػػػػدرة عػػػػن كالفريكيػػػدت كىػػػػا مػػػػن الويػػػػدئ

م نبػدت فينوليػػة مدعػػادة اؽبياركنسػػيل، نمػػري منهػػد مػ ىبط مػػم السػػك يدت بوايػػطة ركابػػط جليكويػػياية، 
يػػة فبػػد يدئكىنػػوع عػػاد ؾبػػدميم اؽبريكنسػػيل كى ىيبهػػد هبػػاله اؼب نبػػدت يكسػػبهد ىنوعػػدن نبػػريان   ى انيبهػػد الكيال

فدعليدهػد البيولوجيػة. نالػػد أاثبدػا الارايػدت أيضػدن أف شبػدر بعػػا أصػندؼ الدالػ   نيػة   مػػددة يزيػا مػن 
 ااالػػ  ة اغبادامويػػيددا  كىػػا اؼبػػددة اؼبسػػ ولة عػػن اللػػوف ادضبػػ    شبػػدر ادصػػندؼ اغبالػػ اا ممػػل السػػك ي

ت كاغبلػػوة )البسػػ ( كىػػاله العػػبغدت ىدمػػة جػػاان للالحدف ػػة علػػمل صػػحة اإلاسػػدف فهػػا ىعالػػل نالضػػددا
 كال يخولة. ،كالس طدف ،ل نساة ىيا جسم اإلاسدف من أم اض اليل 

كإذا نداػػػا مضػػػددات ادنسػػػاة ىػػػا مػػػن اؼبواضػػػيم اؽبدمػػػة جػػػاا   الكمػػػري مػػػن اجملػػػات العلاليػػػة      
اؼبهدالػػػة بعػػػحة اإلاسػػػدف، فػػػإف الدالػػػور ىدعػػػار شبػػػدر الفدنهػػػة   احدوائهػػػد علػػػمل العايػػػا مػػػن مضػػػددات 

  Phoenix dactylefera Lأف قبػا أف اايػم العلالػا لنخيػل الدالػ  ىػا  ادنساة، كدل يكػن   يبػدن 
كسبدػػدز شبػػدر  Dactylefera acidكذلػػش احدوائػػو علػػمل ناليػػدت عدليػػة جػػاان مػػن مضػػددات ادنسػػاة 

الدال  بدنوع ؿبدواىػد مػن مضػددات ادنسػاة ذات الفدئػاة الطبيػة اؽبدمػة، كعلػمل يػبيل اؼبمػدؿ فهػا  نيػة 
مػػػن  كيعدػػػرب ىػػػالا اؼب نػػػ  مػػػن مضػػػددات ادنسػػػاة اؽبدمػػػة فهػػػو  (دم جلونػػػدفبيدػػػد 4.2)جػػػاا بدؼب نػػػ  

نديػػحدت اعبػػالكر اغبػػ ة اليويػػة. كىػػو م نػػ  ف يػػا ين ػػط ايػػدجدبة جهػػدز اؼبندعػػة جبسػػم اإلاسػػدف فبػػد 
الطفيليػدت كيبكػن ىلخػير ك ضا الفريكيدت كالبكرتيد كالفط يػدت  ف ا دـ ضبدية قومّ يسدعا علمل ىكوّ 

نالػد (بيدػد دم جلونػدف 4.2 )لعػحة اإلاسػدف كالػ  ىيػـو هبػد مضػدد ادنسػاةبعا الدػياثريات اؼبفيػاة 
 يلا:
ين ط جهدز اؼبندعة: حي  لال ىالا اؼب ن  اؼبيارة علمل ىن يط للايد اؼبندعػةل بدعبسػم  -2

 فديـو حبجز كىغلي  اؼبواد الغ يبة، نالد ىدع ؼ علمل اػبايد الطف ية كىيـو بدامريىد.
 ضا الفريكيدت كالبكرتيد كالفط يدت كالطفيليدت. قومّ يسدعا علمل ىكوين ا دـ ضبدية  -3
الييػػدـ بدن يػ  جسػػم  (بيدػػد دم جلونػدف4.2)اغبالديػة مػن ادمػػعة الضػدرة: يبكػػن للال نػ  -4

اإلاسػػػدف مػػػن اػبايػػػد الػػػ  مت ىػػػامريىد اديجػػػة ىع ضػػػهد لإلمػػػعدع ككجػػػود بيديػػػد ىػػػاله اػبايػػػد 
بعػػحة اإلاسػػدف ضػػ را بدلغػػدن. ك   اؼبػػام ة مػػن اإلمػػعدع يعدػػرب مػػن ادمػػور اػبطػػرية الػػ  ىضػػ 
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أف يدجنػػ  الدعػػ ض  -بػػل مػػن اؼبسػػدحيل–ععػػ اد اغبػػاي  فإاػػو مػػد مػػن أحػػا منػػد يسػػدطيم 
 اله ادمعة الضدرة، بعفة ىكدد ىكوف مسدال ة ممل:ؽبيل ل بعورة أك ب
 .ايدخااـ اغبدي  اآلرل 
 .الدع ض ل معة السينية 
 درل.عاؼب كر جبوار أياؾ الكه بدا ذات الضغط ال 
 .الدع ض ل معة فوؽ البنفسجية اديجة الدع ض لل الس 
 .ايدعالدؿ أجهزة اؽبدى  اعبواؿ 
 .الدع ض ؼبعددر أمعة أل ل 

علػػػػمل يػػػػ عة مػػػػفدا  (بيدػػػػد دم جلونػػػػدف4.2)ذبايػػػػا اػبايػػػػد كإصػػػػاحهد: يسػػػػدعا اؼب نػػػػ  -5
 اداسجة ال  رباث هبد أض ار بدعبسم.

دات اغبيويػػة كمضػػددات الفط يػػدت ربسػ  أداا كفدعليػػة بعػػا اؼب نبػػدت ادلػػ ل ممػػل اؼبضػػد -6
 كمضددات الطفيليدت فبد يديق ىياثري أفضل كأنم  فدعلية ؽباله اؼب نبدت.

مػن شبػػدر الفدنهػة الغنيػػة بػدلكمري مػػن  الدالػػورالدعػ ؼ علػمل اػبايػػد الطف يػة كىػػامريىد: كىعدػرب  -7
 (.38ؿ رقم)ك الفيددميندت بعفة عدمة، نالد ىو موضق جبا
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ولويية الفسي أهميته    التمورالفيت مين ت المويو ة ف   أ واعضا يو  (27يد   رقم ) -ا 
  الص ية

 ادنبية الفيددم  ـ
وبدػوم الدالػ  علػمل اسػبة عدليػػة مػن فيدػدم  )أ( أك مػن الكػدركى  كأمػػبده الكػدركى  )أيػدس ىكػوين ىػػالا  فيددم  )أ(  .2

ة   اإلبعػدر، لػالا قبػا الدالػ  وبفػظ الفيددم (، كى جم أنبية ىالا الفيددم  احديدج اعبسػم لػو للالسػدعا
رطوبػػة العػػ  كييػػوم ادععػػدب البعػػ ية كيبنػػم جفػػدؼ اؼبلدحالػػة كالع ػػمل الليلػػا، كيعدػػرب فيدػػدم  )أ( مػػن 
أىم الفيددميندت ال  ىسدعا   عاج ادم اض الس طداية كالوقدية منهد، كفبد ي نا فعدلية ىػالا الفيدػدم  

مل اإلاسدف كاغبيػواف كالػ  بينػا أاػو نلالػد البفػا مسػدول ىػالا ضا الس طدف الارايدت ال  أج يا عل
 الفيددم    الاـ نلالد زادت اسبة اإلصدبة بددم اض الس طداية.

علمل ىن ػيط العايػا مػن ااازيبػدت كىن ػيم ايػل اإلحسػدس عػرب ادععػدب. كيػ دم  2يعالل فيددم  ب (2)بفيددم    .3
درجػػل كإصػػػدبدت   ادععػػدب كالعضػػات كضػػػالور ايعػػو إذل مػػ ض الػػربم بػػػ م كأع اضػػو ىناليػػل   ا

كضع  عضػات ادطػ اؼ كفيػااف ال ػهية للطعػدـ كىػوـر اعبلػا. نالػد يلعػ  دكران ىدمػدن   سبميػل عالليػة 
 سبميل اؼبواد السك ية.

، ( إذل ىي حدت كالدهدبدت   الفم كىغيػري لػوف اللسػدف إذل أضبػ  مدئػل للزرقػة 3ي دم اير فيددم  )ب (3)ب فيددم   .4
( هبعلػػو يسػػدعا علػػمل ىيويػػة ادععػػدب كىليػػ  3( ك)ب2كلػػاللش فػػإف احدػػواا الدالػػور علػػمل فيدػػدم  )ب

 ادكعية الاموية نالد يسدعا علمل الدخلر من اؼبدا كاؼبلق بوايطة الكلمل.
كيعػػ ؼ بدلنيديػػ  كىػػو يعالػػل علػػمل ىن ػػيم كىن ػػيط اازيبػػدت الدػػنفس كيػػ دم ايعػػو إذل اإلصػػدبة دبػػ ض  (4)ب فيددم   .5

 اج ا كأع اضو الدهدبدت جلاية كإيهدؿ كال عور بدإلرىدؽ كالضع  العدـ. الب

إذل حػاكث الدهدبػدت جلايػة كالدهدبػدت   اللسػدف كزاكيػ  الفػم، كالدهدبػدت  7يػ دم ايػر فيدػدم  ب (7فيددم  )ب  .6
   ادععدب.

الك ات الاموية اغبالػ اا حيػ  أاػو كىو العدمل اؼبضدد ل اياليد اغبددة حي  يسدعا علمل ىكوين كاضف  ضبا الفوليش  .7
أيديا لرتني  الربكى  الاـز لدكػوين ىيالوجلػوب  الػاـ، نالػد أاػو يسػدعا اعبهػدز اؽبضػالا علػمل الييػدـ 

 بوظدئفو كيلع  دكران مهالدن   زبليق ادضبدض النوكية ك  ايل ال ف ة الورااثية.
مػػن الفيددمينػػدت اؼبيويػػة لػػ د الفعػػل اؼبنػػدعا دالػػل  كىػػو مػػن أفػػ اد ؾبالوعػػة فيدػػدم  ب اؼب نػػ  كىػػو يعدػػرب البيوى   .8

 اعبسم.
      



 - 158 -صفحخ   الزراعة العضوية للنخيل

 

 نية أيضدن بعنع  السلينيـو كالالم يعا من العندص  الغالائية اؽبدمة فهو  الدالورنالد قبا أف 
يعالل نالضدد ل نساة، كليا دلا الارايدت اغبايمة علمل أف الدال  وبدوم علمل السلينيـو بكاليدت 

 دحبدث أف اعب اـ الواحا من الدال  وبدوم علمل اسبة ىعل جياة، نالد أكضحا اددئف ا
. 8:.3-2.59 إذل  ميك كج اـ من السلينيـو

ر ادنمػػ  ااد ػػدران بدؼباللكػػة الع بيػػة و اسػػبة السػػلينيـو   بعػػا أصػػندؼ الدالػػ يوضػػق( 39كاعبػػاكؿ رقػػم )
 السعودية.

 
بية الش ئعة ف  المملكة العر التمور  أان فم توى بعض  يوضا (28يد   رقم ) -ج 

 )ميكر يرام/يرام(السلينيوم  عنصر م السعو ية 
 السلينيـو   ل  شب ة الدال  العن  ـ
 1.146=3.63 العف م  .2
 1.118=49 الربحا  .3
 1.118=3:.2 ابدة يي   .4
 1.131=3.6 السك م  .5
 1.132=3:.2 الس م  .6
 :1.12=3.95 اػباص  .7
 1.186=7:.3 السلف  .8
 1.139=2.59 اؼبنيفا  .9
 1.132=2.63 عسيلة  .:
 1.159=3.54 ال زيزم  .21
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كالفدنهػة  كاتكبعا ؿبدصيل اػبضػ   الدالور( ىوضق ميدراة ب  ؿبدول :3اكؿجكاليدئالة الددلية )
 من اؼبواد اؼبضددة ل نساة كال  أاثبدا ادحبدث العلالية ميدكمدهد للس طدف.

  ماة المق   المض  ة لألكسدة ر م  الموا و التممق ر ة بي  م توى يوضا ( 29د  ي)  -  
  الف كهة.  اتم توى بعض م  ايل الخضر بللسرط   

 احملدول من اؼبواد اؼبضددة للس طدف النوع ـ
عايػػػػػػاات الفينػػػػػػوؿ، نػػػػػػدفيوؿ مػػػػػػيكياليش )ضبػػػػػػا الػػػػػػاانديليفرييش(، فيدػػػػػػدم  أ، فيدػػػػػػدم  ىػػػػػػػ ،  الدال   .2

ديػػػػ ، ريبػػػػوفاف ، ادامويػػػػيدا ، ضبػػػػا اايػػػػكوربيش )فيدػػػػدم  ج(، الدداينػػػػدت، الميػػػػدم ، الني
ضبا نلػور جينيػش، ضبػا ىػ ااس يػندميش، ضبػا فرييوليػش، ضبػا الكومدريش،الكػدمبيف كؿ، 

 مرياى ، نرييد ، آبيجن ، ليوىول  كالكدى  .
 م نبدت ادليـو )دام أليل يلفيا، أليل ميميل ى ام يلفيا( المـو كالبعل  .3
البطدطػػػػد، اليػػػػ ع العسػػػػلا،   .4

الكندػػػػػػػػػػػدلوب، اؼب ػػػػػػػػػػػالش، 
 البدبدظ اػبوخ، الكدنا،

 .(أمبده الكدركى  )ألفد ندركى ، بيدد ندركى ، ليوى ، ليكوب ، فافواوياات، ييلينيـو

 ليكوب ، فيددم  ج. الطالدطم  .5
 أمبده الكدركى  )ألفد ندركى ، بيدد ندركى ، ليوى (، نومدرين اعبزر  .6
.نومدرين، فافواوياات )نرييد ، ندمبيفوؿ( فيددم  ج اغبالضيدت  .7  ، دم ليالوا ، ييلينيـو
الربكنلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالك اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    .8

 كالي ابيط
 إااكؿ ندربينوؿ.-4دام اثيوؿ اثيوف، 

 . Eإااكؿ ندربينوؿ، فيددم -4ضبا الفوليش، ؿبدصيل اػبض  الورقية  .9
إاسػػػػيدوؿ ىيكسػػػػد فويػػػػفدت، أيػػػػزك فافػػػػوف )جينسػػػػد ، بيونػػػػدا  أ(، أيػػػػزك اثيػػػػو يػػػػيدادت، فيدػػػػو  فوؿ العويد  .:

 الربكىيز، يدبوا . ييرتكؿ، ممبطدت
 . Eفيددم  اعبوز، اللوز  .21

يدضق من اؼبيدراة الواردة بدعباكؿ أعاه أف الدالػور ىدفػوؽ علػمل نمػري مػن اػبضػ كات كالفوانػو ادلػ ل 
   العايا من مضددات ادنساة.
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  الب ا الس بع
 إض ءة على إ ارة أ ق ف ا لا الراي   

 : يشمل اآلت 
 شر عيته.مقدمة للتعريف ب لوقف  م (1
 إ ارة ال ق ف  مقره  الدائم.ب التعريف (2
 .إ ارة أ ق ف ا لا الراي    أهداف رؤية  رس لة (3
 المص رف الت  تصرف فيه  أموا  الوقف. (4
 التعريف ب إل ارة الزراعية. (5
 مشر ع ت النخيل الت بعة لنإ ارة الزراعية. (6
 ق ئمة بأان ف النخيل ب لمشر ع ت الزراعية. (7
 لفس ئل ب لمشر ع ت الزراعية.طرق تسويق التمور  ا (8
 الشه  ات  الجوائز  اإلسه م ت العلمية  الفنية  االيتم عية. (9

 ق ئمة بعن  ي  ال راق العلمية الص  رة ع  اإل ارة الزراعية  يهة  شره . (11
 ق ئمة بأبرز المق الت الت  تم  شره   يهة  شره . (11
 المركزية  الهدف منه . ق ئمة بأ واع المعدات الت  تم تصميمه   تصنيعه  ب لورشة (12
 مش ركة اإل ارة الزراعية ف  المهري   ت ذات العالقة. (13

 
 

 
 
 
 

 ( شع ر إ ارة أ ق ف ا لا الراي  31اورة )
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 مقدمة للتعريف ب لوقف  مشر عيته -1
إف الوقػػػ  الػػػالم ع فػػػو فيهػػػدا اؼبسػػػلال  بياػػػو رببػػػيس أصػػػل العػػػ  كمنػػػم الدعػػػ ؼ فيهػػػد، كىسػػػبيل      

، يعا من ادا الة الد  يعية اعبليلة ال  جدات هبػد مػ يعدند اإليػامية اػبدلػاة، كأنػات اؼبنفعة كالمال ة
 .اعوصهد علمل فضل الييدـ بو

اهلل عليػو كيػلم )إذا مػدت ابػن آدـ اايطػم  ملكفبد ياؿ علػمل م ػ كعية الوقػ  حػاي  ال يػوؿ صػل     
عو لػو( ييػوؿ اغبػدفظ النػوكم علػم يندفػم بػو، أك كلػا صػدحل يػا عاللو إا من اثاث : صػاقة جدريػة، أك

رضبو اهلل   م حو ؽبالا اغباي  )العػاقة اعبدريػة ىػا الوقػ ، كفيػو دليػل لعػحة أصػل الوقػ  كع ػيم 
اهلل عليو كيػلم  ملالن  صل ملخبيرب ، فيىأرضدن أصدب عال  عن ابن عال  رضا اهلل عنهالد قدؿ ك اثوابو(، 

منو ، فالد ىيم ين بو؟ ، قدؿ عنام قط أافس  أص  مدان  خبيرب دلفيدؿ : أصبا أرضدن يسديم ه فيهد ، 
اهلل عليو كيلم )إف م ا حبسا أصلهد كىعاقا هبد( ، فدعاؽ هبد عالػ  أاػو ا يبػدع أصػلهد  ملصل

كا يوى ، كا يورث،   الفي اا، ك الي ل، كال قدب، ك  يبيل اهلل، كالضػي ، كابػن السػبيل(، ييػوؿ 
 ا اهلل عنو ىالا أصل   م  كعية الوق (.اغبدفظ ابن حج  رضبو اهلل )كحاي  عال  رض

 
  مقره  الدائم التعريف بإ ارة ال ق ف -2

  عنػػػػػامد قػػػػػدـىػػػػػػ 2528ىييسػػػػػا إدارة أكقػػػػػدؼ صػػػػػدحل عبػػػػػاالعزيز ال اجحػػػػػا   مندعػػػػػ  عػػػػػدـ 
مػػن فبدلكدىػػو مػػن العيػػػدرات  ال اجحػػا )رضبػػو اهلل( بدخعػػير بعػػا  عبػػاالعزيز  بػػن ال يء/صػػدحل

ؼ ريعهد علمل أعالدؿ الػرب كاإلحسػدف، ىدػوذل إدارة ادكقػدؼ ىن ػيم ىػاله كاؼبزارع أكقدفدن لريية يع  
ادعالػػػدؿ اػبرييػػػة كاإلمػػػ اؼ عليهػػػد كفػػػق اديػػػس العالليػػػة كالعلاليػػػة، كي ػػػ ؼ علػػػمل ىػػػاله اإلدارة 
 .ؾبلػػس ا ػػدر مكػػوف مػػن عػػاد مػػن العلالػػدا كبعػػا أبنػػدا ال يء/صػػدحل بػػن عبػػاالعزيز ال اجحػػا

وعػػػة مػػػن الػػػربامف الاعويػػػة كااجدالدعيػػػة كاػبرييػػػة كالعػػػحية كىيػػػاـ إدارة ادكقػػػدؼ إيػػػهدمد د اؼبدن
 ؼبخدل  اؼب يسدت كاعبالعيدت اػبريية كاحملددج  دالل اؼباللكة الع بية السعودية كلدرجهد.

  كجاة  النبويةكماينة ال يدض ىا اؼبي  ال ئيسا إلدارة ادكقدؼ كؽبد ف كع   مكة اؼبك مة كاؼباينة
 اإلدارة الزراعيػة ك ؼ اثاث إدارات رئيسػة ىػا إدارة ادعالػدؿ اػبرييػةكاليعيم، كىدبم إدارة ادكقد

 إدارة العيدرات. ك
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 إ ارة أ ق ف ا لا الراي    أهداف رؤية  رس لة -3
 -الرؤية:
 ريددة اؼب يسدت الوقفية ؿبليدن كعدؼبيدن.     

 -الرس لة:
كفػق عالػل م يسػا مػن م ملدػـز ال كصية اؼبوق    أكقدفو من لاؿ ب امف مدنوعة كمدطورة، ىنفي     

 بدلضوابط ال  عية كقدئم علمل بالؿ أقعمل جها   الدخطيط كالدنفيال.
  -الهداف:

 إدارة ادكقدؼ كضبديدهد كالعالل علمل صيدادهد. -2
 ىنالية كىطوي  ادكقدؼ لضالدف إيداامدهد دبد يعود علمل ادكقدؼ بدلزيددة كالنالدا. -3
 كقدؼ بسب  الديددـ أك الضع  أك الدعطل.كايل أك إحاؿ مد ل ب من ادإصاح كذبايا  -4
 ص ؼ عدئاات ادكقدؼ   اؼبعدرؼ ال  حادىد اؼبوق . -5
 لامة كىنالية اجملدالم من لاؿ اؼبسدنبة   اػبامدت اػبريية. -6
 اؼبسدنبة   ىنالية إقدعدد اؼباللكة من لاؿ ىطوي  صندعة العيدرات كالدالور. -7
ينيػػػػػدت الػػػػػ  ىلػػػػػ  ااحديدجػػػػػدت اؼبدغػػػػػرية ىػػػػػوفري اػبػػػػػامدت العيدريػػػػػة كفػػػػػق أفضػػػػػل كأحػػػػػاث الد -8

 للالسدفياين.
 ىطوي  صندعة الدالور كفق أفضل كأحاث الدينيدت لدوفري الدالور ال  ىل  ر بدت اؼبسدفياين. -9

 المص رف الت  تصرف فيه  أموا  الوقف-4
أف   صكوؾ الوقفية اؼبعدرؼ ال  هب   -رضبو اهلل-حاد ال يء صدحل بن عباالعزيز ال اجحا      

 -أحا ع   مع فدن، كىا: كذلش  ،  لة أكقدفوىع ؼ فيهد 
 يع ؼ علمل اديددـ كادرامل كالفي اا كيياـ أىل الايداة كالعاح علمل  ريىم.المصرف ال   : 
: يع ؼ علمل اؼبنكوب  حبوادث السيدرات كاؽباـ كاغب ائق ك ريىد إذا احددجوا، علمل المصرف الا    

 .كاعبالدعةأف يكواوا من أىل السنة 
ييس  منهد علمل اؼبعس ين كىيضمل منهد جػزا مػن ديػوهنم مػ يطة أف ا يكواػوا فبػن المصرف الا ل  : 

 يداع  بيمواؿ اؼبسلال  كحيوقهم كيياـ   ذلش أىل الايداة كالعاح.



 - 163 -صفحخ   الزراعة العضوية للنخيل

 

ا ػػ  اليػػ آف الكػػ ًن كدعػػم حليدىػػو كدكر ربفػػيظ اليػػ آف الكػػ ًن كى ػػجيم حدف يػػو المصاارف الرابااع : 
 كمعلاليو.

 .الاعوة إذل اهلل عز كجل إذا ربييا يامة اؽباؼ كصحة العيياةالمصرف الخ م  : 
اإلافػػػدؽ علػػػمل طلبػػػة العلػػػـو ال ػػػ عية كعلػػػمل أىػػػل العلػػػم كاليػػػدئال  بن ػػػ  العلػػػم المصااارف السااا  س : 

 كالاعوة إليو كيياـ   ذلش اؼبعوز علمل  ريه.
 كىوفري اػبامدت اؼبدعلية هبد.بندا اؼبسدجا كف مهد كىكييفهد كصيدادهد المصرف الس بع : 
طبدعة الكد  اإليػامية الندفعػة ككبوىػد مػن ندػ  العييػاة السػلفية أك ندػ  الفيػو المصرف الا م  : 

كاغباي  ك ريىد فبد ىباـ العيياة السلفية كاؼبنهف اإلياما العحيق كىوزيعهد ، كم اا ماا فبد طبم 
ري اؼبواثوؽ هبم ، كا يطبم أك ي رتل إا مد ندف ادفعدن منهد كىوزيعو ،  كيسد در   الندفم منهد أىل اػب

 للالسلال    دايدىم كأل اىم.
: إا دا كدعم اؼباارس اإليامية كىعليم أكاد اؼبسػلال  مػد وبدػدجوف إليػو   الػاين المصرف الت سع 

 كالاايد.
مػػػه  رمضػػػدف ىوزيػػػم اؼبيػػػده كالدالػػػور كادطعالػػػة كإفطػػػدر العػػػدئال  كلعوصػػػدن   المصااارف الع شااار : 

 ك ريىد من باد اؼبسلال  . النبويةكموايم اغبف   مكة اؼبك مة كاؼباينة 
يضػػػحمل عػػػن اؼبوقػػػ  كعػػػن كالايػػػو ككالػػػايهم كأعالدمػػػو كعالدىػػػو كألوالػػػو المصااارف ال ااا  ي عشااار : 

 كلداىو كإلوااو كألواىو.
ـبدلػػػ   علػػمل ىنوعهػػػد لد ػػالل –رضبػػػو اهلل –كيدضػػق للالطلػػم علػػػمل ىػػاله اؼبعػػػدرؼ حػػ ص اؼبوقػػ      

 داثيػة، أك ااجدالدعيػة أك الدنالويػة أك اإل، يػواا الاعويػة  كجوه اػبري كالرب كاإلحسدف للالسدفياين منهد
ىػػ( 2544-ىػػ2528كقػا بلػغ ؾبالػوع ادمػواؿ الػ  أافيػا مػن لػاؿ إدارة ادكقػدؼ لػاؿ ادعػواـ )

 .لايرمليوف  طبسالدئة كطبسوففيط  (661.111.111) مبلغ
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  ارة الزراعيةالتعريف ب إل -5
مزارعػػو الكػػربل،  -رضبػػو اهلل-ال ػػيء/ صػػدحل بػػن عبػػاالعزيز ال اجحػػا ليػػا نػػدف   ميامػػة أكقػػدؼ      

جل    ماينػػة ب يػػاة دبنطيػػة اليعػػيم كقػػا ُيػػم ػػ كع البػػدطن  :الػػ  ىدكػػوف مػػن اثػػاث م ػػ كعدت، ىػػا
كادرقػػػدـ  لبيػػػل سبػػػ  علػػػمل مسػػػدول العػػػددل حسػػػ  مويػػػوعة جينػػػيس للالعلومػػػدت العدمػػػة ػػػ كع ينرب منػػػ

كم ػػػػ كع اغبػػػػدئ    ؿبدف ػػػػة ضػػػػ مدا دبنطيػػػػة ال يػػػػدض، م ػػػػ كع ضػػػػ مدا ، ك ـ3116  مػػػػديو الييديػػػػية 
 .ك دم ىاله اؼبزارع بزراعة النخيل كإاددج الدالور   م نز اغبدئ  دبنطية ال يدض،كالدوفيق 
ااث إدارة ى ىػػػ  عليهػػػد مسػػػ كلية نبػػػرية ايػػػداعا ايػػػدحفيػػػا كا ػػػ ان لضػػػخدمة اؼب ػػػدريم الزراعيػػػة،      

ة الفنيػػػػك ة اإلداريػػػػنوادرىػػػػد زراعيػػػػة ىدبعػػػػة إلدارة ادكقػػػػدؼ لدػػػػنها بدلػػػػش اؼبسػػػػ ولية مػػػػن لػػػػاؿ ىطػػػػوي   
 كىاله اإلدارة ازبالت من م  كع البدطن دبنطية اليعيم مي ان دائالدن ؽبد.، اؽبناييةك 

كال ائػػاة    الزراعيػػة كاحػػاة مػن أىػػم اؼب يسػػدت الزراعيػػة الكػػربلاإلدارة ك  فػرتة قعػػرية أصػػبحا      
ؾبػػػدؿ زراعػػػة النخيػػػل كإادػػػدج الدالػػػور ذات اعبػػػودة العدليػػػة   اؼباللكػػػة الع بيػػػة السػػػعودية كمنطيػػػة ال ػػػ ؽ 

الزراعيػة إذل ايػػرتاىيجيدت ىدكػػوف مػن مػػزيف مدكدمػػل مػن اػبطػػط كالػػربامف اإلدارة ادكيػط ، كايػػدنات 
 رضدا عالااىد كاؼبسدفياين منهد.ادكقدؼ كربييق ريدلدهد كأىاافهد كإ إدارةاإلدارية للوصوؿ ل ؤية 

كقا ربييا إقبدزات مداليزة   زيددة ناليدت الدالور كجود د إضدفة إلادػدج الفسػدئل ذات اعبػودة      
( مػػػن ىػػػالا :د   البنػػػا )هػػػالعدليػػػة، كنػػػاللش اإلقبػػػدزات العلاليػػػة كالعالليػػػة كالفنيػػػة، كالػػػ  مت اإلمػػػدرة إلي

الزراعيػػة كفػػػق بػػ امف كدرايػػدت علاليػػػة كفنيػػة علػػػمل رة اإلداالبػػدب، نػػل ذلػػػش يعكػػس يػػري ادعالػػػدؿ   
 أعلمل مسدول كهلل اغبالا.
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 الت بعة لنإ ارة الزراعية مشر ع ت النخيل-6
المشااار ع ت الزراعياااة الت بعاااة لااانإ ارة الزراعياااة باااإ ارة  باااي مق ر اااة يوضاااا  (31) الجاااد   رقااام

 أ ق ف ا لا الراي   

 الوحاة كجو اؼبيدراة ـ
 راعيةاؼب  كعدت الز 

 ـ.اغبدئ  ـ.ض مدا ـ.البدطن

 اؼباينة اؼبوقم  .2
جنوب م ؽ ماينة 
 ب ياة دبنطية اليعيم

دبحدف ة ض مدا 
 دبنطية ال يدض

دب نز اغبدئ  دبنطية 
 ال يدض

 41 871 6577 ىكددر اؼبسدحة  .3
 3196 61.111 311.111 لبلة عاد النخيل  .4
 22 :2 56 صن  صندؼ ادعاد   .5
 211 4.111 26.111 طن اإلاددج اؼبسدهاؼ  .6

7.  
ادصندؼ اؼبالددزة 

-لاص-)يك م
 لض م(-صيعا

 أصندؼ مدنوعة 6%: 71% %

 يوؼ يدم ىطوي ىد حايمة حايمة مبكة مبكة ال م  .8

 - لبلة لبيل اداسجة  .9
صن  لبلة 2111

 - ابدة يي 

 - - 43111 لبلة لبيل عضوم  .:

كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاات إلادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدج   .21
 الكالبويا

 كحاة
كحاة بطدقة إاددج 

رة بعاد طن/ دك 21
 دكرات/ ينة 4

- - 
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أان ف النخيل ب لمشر ع ت الزراعية)مرتبة حسب ال ر ف يوضا  (31يد   رقم ) -7
 البجدية( حي  ي ري إحال  الان ف الممت زة م ل المتوسطة

 أصندؼ النخيل كجود د أصندؼ النخيل كجود د
 الدعني  ايم اإلقبليزما اايم الع   ـ الدعني  اايم اإلقبليزم اايم الع   ـ
 فبددز  Seqiy صيعا  .33 مدويط Um alkashab أـ اػب    .2
 فبددز Ajwah عجوة  .34 مدويط Um kebar أـ نبدر  .3
 جيا  Osailah عسيلة  .35 جيا Barhee ب حا  .4
 فبددز Ambrh عنربة  .36 جيا Bremy ب يبا  .5
 جيا Karawea ق عدكيو  .37 مدويط Heggeai حيية  .6
 جيا Grany ق يين  .38 مدويط Hilwa حلوه  .7
 جيا Kewery نوي م  .39 فبددز Kalas لاص  .8
 مدويط  Lahmeh غبالية  .:3 فبددز Khudry لض م  .9
 فبددز Magdol ؾباكؿ  .41 فبددز D.nor دقلة اور  .:
 مدويط Meskaneia مسكدايو  .42 جيا Dekheini دليين  .21
 مدويط  Maktumi مكدوما  .43 جيا Rezizi رزيزم  .22
 جيا Nebot Alrajhi ابدة ال اجحا  .44 جيا Rushoudy رمودم  .23
 جيا Nebot saif ابدة يي   .45 جيا Rothana ركاثداو  .24
 جيا Nebot salma ابدة يلالمل  .46 جيا  Sabbaka يبدنة  .25
 فبددز Nebot sultan ابدة يلطدف  .47 جيا  Serry ي م  .26
 جيا Nebot Elb ابدة عل    .48 فبددز Sukari يك م  .27
 اجي Nebot ali ابدة علا  .49 جيا  Sukari Ahmar يك م أضب   .28
 جيا Hesheishi ى ي ا  .:4 جيا  Selleg يلف  .29
 فبددز Helalyh ىالية  .51 مدويط  Shakri مي اا  .:2
 جيا Wannan كادف  .52 فبددز Safawy صفدكم  .31
  Fahal فحل  .53 جيا  Sufry صف م  .32

)فبددزة، جياة، مدويطة( من حي  جود د كالطل   ف دت ملحوظة: مت ىعني  الدالور إذل اثاث
 عليهد
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 التمور  الفس ئل ب لمشر ع ت الزراعيةطرق تسويق -8
 عػػنكمػػعوران منهػػد بدؼبسػػ ولية  ،إدرانػػدن مػػن إدارة أكقػػدؼ صػػدحل عبػػا العزيػػز ال اجحػػا بينبيػػة النخيػػل     

احملدف ػػة علػػمل ىػػاله المػػ كة اغبييييػػة، فيػػا كضػػعا لطػػػة علاليػػة طالوحػػة اادخػػدب كىػػوفري أفضػػل أاػػواع 
اػبدلية من أم آاثػدر ؼبدبييػدت اؼببيػاات طبيػدن لدحدليػل ـبدػربات الفسدئل، كإاددج الدالور الفدل ة ينويدن  ك 

إضػدفة إذل سبػور  ،جدمعة اؼبلش يعود كجدمعة اليعيم، فضان عػن إادػدج سبػور عضػوية دبواصػفدت عدؼبيػة
مػػن م ػػػدريعهد الزراعيػػة، مػػػم ىيػػاًن الػػػاعم الفػػين مػػن لػػػاؿ اؼبخدعػػ  هبػػػد ؼب ػػرتم الفسػػػدئل  العجػػدئن

وبيػػػػق أعلػػػػمل درجػػػػدت قبػػػػدح لنالػػػػو الفسػػػػدئل بػػػػإذف اهلل كيػػػػدم ىسػػػػويق الدالػػػػور  كمزارعػػػػا النخيػػػػل كالػػػػالم
 -كالفسدئل طبيدن ؼبد يلا:

 تسويق التمورإ ت ج   -أ
ناليػػػػدت مػػػػن الدالػػػػور زبعػػػػر يػػػػنويدن للجالعيػػػػدت اػبرييػػػػة   صبيػػػػم أكبػػػػدا اؼباللكػػػػة الع بيػػػػة  -2

اؼبخععػة  السعودية بدإلضػدفة إذل الدالػور اؼبخععػة لرباػدمف الدوزيػم اػبػريم )يػبم سبػ ات(
 لزكار اغب م  ال  يف  علمل ماار العدـ، نيحا الربامف اػبريية بإدارة ادكقدؼ.

جػػزا مػػن اإلادػػدج يػػدم ىسػػوييو مػػن لػػاؿ مسػػدودعدت الفػػ ز كالدعب ػػة بدؼب ػػ كعدت الزراعيػػة  -3
 سبور معبية( حس  ر بة العالاا. -)سبور ام  

 بييواؽ الدالور احمللية. جزا من اإلاددج يدم ىسوييو من لاؿ اؼببيعدت اؼببدم ة -4
ادػدج يػدم ىسػوييو بعػا الدعب ػة كالدعػنيم مػن لػاؿ مندفػال البيػم الددبعػة لػإلدارة، اإلجزا من  -5

 يواا مندفال بيم سبور الدجزئة أك مندفال بيم سبور اعباللة.
 جزا من سبور ادصندؼ اؼبالددزة كالدالور العضوية يدم ىعاي ه ل يواؽ العدؼبية. -6

 تسويق الفس ئل-ا
نديػػبهم الػػ  ى للفسػػدئل لعالػػاااكالديػػدر  ،لعالػػااالبيػػم اؼببدمػػ  ليػػدم ىسػػويق الفسػػدئل مػػن لػػاؿ      

 مهددات من كزارة الزراعة.كدبوج  
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 الشه  ات  الجوائز  اإلسه م ت العلمية  الفنية  االيتم عية -9
 حسب التسلسل الزمن 

 ـ3116قػدـ الييديػية عػدـ ينػيس للالعلومػدت العدمػة كادر جاغبعوؿ علمل مهددة من مويػوعة  -2
 .م  كع لبيل سب  علمل مسدول العددلىفيا بيف م  كع لبيل البدطن أنرب 

ىي ػػػػػة ااعدالػػػػػدد ادكركبيػػػػػة للدناليػػػػػة اؼبسػػػػػداامة اغبعػػػػػوؿ علػػػػػمل مػػػػػهددة الزراعػػػػػة العضػػػػػوية مػػػػػن  -3
 كذباد ينويدن كفق يلسلة من اإلج ااات . ـ3118)اإليكويريت( عدـ بف اسد

ل بػػػن بنػػػار للنخيػػػل حيػػػ  فػػػدز م ػػػ كع البػػػدطن بػػػدؼب نز المػػػدين علػػػمل الفػػػوز جبػػػدئزة ادمػػػري فيعػػػ -4
ػ كبػدؼب نز (ـ 3119) ق:253مسدول اؼبزارع النالوذجية دبنطية اليعػيم   دكر ػد المدايػة عػدـ 

 . ـ(3123ىػ )2544ادكؿ )ف ة لامة النخيل كالدالور( عدـ 
 . ـ3119إصاار نددب بعنواف ) زراعة كإدارة م دريم النخيل( عدـ  -5
لفوز  جبدئزة لليفة الاكليػة لنخيػل الدالػ  حيػ  فػدز م ػ كع البػدطن بػدؼب نز ادكؿ ف ػة اؼبندجػ  ا -6

 . ـ3121اؼبداليزين   ؾبدؿ زراعة النخيل كإاددج الدالور   دكر د المداية عدـ 
مػػػػن  ـ3122حػػػػىت  ـ3112مػػػػن  دن عدمػػػػدن مدددليػػػػ ع ػػػػ  أحػػػػامػػػػهددة ؼبػػػػاة  22اغبعػػػػوؿ علػػػػمل  -7

كجدمعػػة اليعػػيم ىفيػػا خبلػػو مندجػػدت م ػػ كعدت اإلدارة الزراعيػػة  ـبدػػربات جدمعػػة اؼبلػػش يػػعود
 )الدالور( من مدبييدت اؼببياات.

اغبعػػوؿ علػػمل ميااليػػة يػػـو الغػػالاا العػػدؼبا مػػن من الػػة اد اليػػة كالزراعػػة ل مػػم اؼبدحػػاة )الفػػدك(  -8
ـ ل مػػػػن الغػػػػالائا العػػػػدؼبا لعػػػػدبدلدعػػػػدكف مػػػػم كزارة الزراعػػػػة بدؼباللكػػػػة الع بيػػػػة السػػػػعودية نػػػػااعم 

 ـ.3122
كرقػػة علاليػػة مػػدرنا هبػػد اإلدارة الزراعيػػة   مػػ سب ات كاػػاكات علاليػػة دالػػل كلػػدرج  32إعػػااد  -9

 اؼباللكة لاؿ السنوات اؼبدضية.



 - 169 -صفحخ   الزراعة العضوية للنخيل

 

معػػػاات كمكػػػدئن بدلورمػػػة اؼب نزيػػػة الددبعػػػة لػػػإلدارة الزراعيػػػة هبػػػاؼ  21ىعػػػاليم كىعػػػنيم عػػػاد  -:
 .للنخيل دت المداويةاؼبندج فـ  كىيلي لامة أمجدر النخيل كف ز كىاريف الدالور ك 

 -إعااد كىنفيال بعا ب امف اإليهدمدت ااجدالدعية كال  منهد: -21
عاللػن   فػ ز كىعب ػة يامػ أة يػنويدن  89إا دا ب ادمف ادي  اؼبندجة الالم يوظ  أنم  مػن  - أ

 كىغلي  الدالور.
إعػػػػااد الديػػػػوًن الزراعػػػػا ال ػػػػدمل ػبامػػػػة أمػػػػجدر النخيػػػػل علػػػػمل مػػػػاار العػػػػدـ كىوزيعػػػػو علػػػػمل  - ب

 ين من مزارعا النخيل كمندجا الدالور.اؼبسدفيا
 ـ(.3123ىػ )2544اغبعوؿ علمل ال عدر الوطين السعودم للالندجدت العضوية عدـ  -22

 
 : فيم  يل  اور لشع رات تلك الجوائز  الشه  ات
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موسوعة ييني  للمعلوم ت الع مة  الرق م 

 م(2115القي سية )
مية المستدامة هيئة االعتم   ال ر بية للتن

 م(2117) )اإليكوسيرت(بفر س 
 ي ئزة المير فيصل ب  بندر للنخيل 

 م(2112م ،2118)
 

    

    
 ي ئزة خليفة الد لية لنخيل التمر 

 م(2111)
 ميدالية يوم الغذاء الع لم  

 م(2111)
 الوطن  السعو ي للمنتج ت العضوية 

 م(2112)
 شه  ة الجلوب   ي ا 

 (م2113)
 

 اإل ارة الزراعيةعليه   تالجوائز  الشه  ات الت  حصل شع رات( توضا 32رة )او 
 مرتبة حسب التسلسل الزمن 
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 ق ئمة بعن  ي  ال راق العلمية الص  رة ع  اإل ارة الزراعية  يهة  شره -11
ل ػػالولية ليػػا اح ػػا إدارة ادكقػػدؼ منػػال كقػػا مبكػػ  أف اإلدارة العلاليػػة ؼب ػػدريعهد كالارايػػدت ا    

  الدوصػل إذل  مهالػةكالدخطيط العلالا الاقيق كادحبدث اؼبدواصلة ىػ دم إذل قبدحػدت قيديػية كادػدئف 
حلوؿ عاللية ؼبد يعددؼ منسوبيهد من م دنل فنية ىدعلػق بدلنخيػل كالدالػور كالرتبػة، كدف الدػاكين ىػو 

ىػػاكين صبيػػم البيداػػدت مث  يػػجل الدػػدريء فكداػػا ىوجيهػػدت اإلدارة دائالػػدن لكوادرىػػد الفنيػػة اغبػػ ص علػػمل
جػػاكلدهد كربليلهػػد كمندق ػػدهد كااديػػدا مػػد يبكػػن أف يعػػلق للن ػػ  نورقػػة علاليػػة كذلػػش مػػن أجػػل ىيصػػيل 
ااهبدبيدت ال  ىوصلا إليهد لاؿ ىنفيال الربامف الزراعية كىا  السلبيدت إف كجػات، كقػا مػدرنا 

عيػػػات بػػػبعا الػػػاكؿ الع بيػػػة كاؼبدعليػػػة دبجػػػدؿ  اإلدارة هبػػػاله ادكراؽ العلاليػػػة   اؼبػػػ سب ات الاكليػػػة الػػػ 
النخيل كالدالور كالوقدية كاؼبكدفحة لآلفدت الزراعية كؾبالوع ادكراؽ العلالية كاحملدضػ ات كاؼبعليػدت الػ  

( كرقػػة علاليػػة بعضػػهد 33ع ػػ  عدمػػدن ىػػا ) بعةارة لػػاؿ عال ىػػد الػػالم ا يدعػػال يػػا ػػ ت بديػػم اإلد
كرقدػ  منهػد ك  ،يدو بكلية الزراعة كالط  البيطػ م جبدمعػة اليعػيمأج يا بدلدعدكف مم قسم النبدت ككقد

( الددرل اؼب درندت العلالية لإلدارة الزراعيػة   43قيا الدحكيم كالن  ، كيوضق اعباكؿ رقم ) علاليد 
 كالعدؼبية. كاإلقليالية اؼب سب ات كالناكات العلالية احمللية
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العلمية الص  رة ع  اإل ارة الزراعية مناذ إ شا ئه  )منتصاف  ال راق( يوضا عن  ي  32يد   رقم )
 (  الجه ت الت   شرت به  م لي ً  ع لمي ً مرتبة حسب ت ريخ  شره ها1434ع م ها حتى 1417

 مواعيد ا عق    يه ت ا عق    المؤتمر/الند ة/اللق ء العلم  عنوا  الب  /الم  ضرة م

1  
 راسة أسب ا ارتف ع  سبة موت 

يل البلا  كيفية التغلب فس ئل  خ
 عليه 

المؤتمر الد ل  ال   لنخيل 
 البلا

يمهورية -ي معة أسيوط 
 مصر العربية

 ها1419شعب   
 م1999 وفمبر 

 

 لفرز  تنظيف التمور 2111م كينة   2
 رشة عمل حو  المش كل 
الهندسية  اإل ت يية الت  
 توايه قط ع تصنيع التمور

ي معة الملك سعو  
كة العربية الممل -ب لري ض

 السعو ية

 ها1421ذ  القعدة 
 م2111فبراير 

3  
الف قد م  ثم ر بعض أان ف التمور 

 تيجة  99-98خال  موسم 
 اإلا بة ببعض اآلف ت

المؤتمر الد ل  الا    لنخيل 
 البلا

  لة  -ي معة اإلم رات
 اإلم رات العربية المت دة

 ها1422م رم 
 م2111م رس 

رض ف  المك ف ة الكيمي ئية للقوا  4
 بس تي  النخيل

الند ة ال لى للجمعية 
 السعو ية للعلوم الزراعية

ي معة الملك سعو  
المملكة العربية  -ب لري ض

 السعو ية

 ها1422ذ  القعدة 
 م2112فبراير 

5  
م  ضرة بعنوا  )إ ارة مك ف ة آف ت 
النخيل  التمور بمش ريع اإل ارة 

 الزراعية(

المؤتمر الد ل  الا    لمعهد 
  ق ية النب ت ت ب وث

-مركز الب وث الزراعية
 يمهورية مصر العربية

 ها1424شعب   
 م2113سبتمبر 

6  

معلقة بعنوا  )مدى استج بة  خيل 
التمر السكري للتسميد ب لبوت سيوم 
 الم غنيسيوم  المض ف رش ً  أرض ً 
 م  أيل ت سي  يو ة الام ر(

اللق ء العلم  الد ل  ال   
 لنخيل التمر

لك سعو  فرع ي معة الم
المملكة العربية -القصيم

 السعو ية

 ها1424شعب   
 م2113سبتمبر 

7  

مق ر ة بي  الصف ت الطبيعية 
 المكو  ت الكيمي ئية لصنف  بتة 
سيف المكار ب لطريقة التقليدية 

)الفس ئل(  آخر المكار بتقنية زراعة 
 ال سجة

اللق ء العلم  الد ل  ال   
 لنخيل التمر

و  فرع ي معة الملك سع
المملكة العربية -القصيم

 السعو ية

 ها1424شعب   
 م2113سبتمبر 

8  
م  ضرة بعنوا  )تقويم البرامج 

الزراعية لخدمة شجرة النخيل على 
 مدار الع م(

المؤتمر الد ل  المصري 
 الر م    لمك ف ة اآلف ت

 -ي معة الزق زيق
 يمهورية مصر العربية

 ها1424شوا  
 م2113سبتمبر 

9  

 
تقدير المنتج ت الا  وية تصنيف   

 لنخلة التمر  مدى أهميته 
 

 د ة تسويق التمور 
 االستف  ة م  مخلف ت 
 النخلة ب لوط  العرب 

يمعية منتج   مصنع  
 -التمور ب لمدينة المنورة

 المملكة العربية السعو ية

 ها1425ربيع ث    
 م2114يو يو 

 ها1426م رم ي معة الملك سعو  د ة الا  ية للجمعية النم  ضرة بعنوا  )النخيل .. الواقع   11
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المملكة العربية  -ب لري ض السعو ية للعلوم الزراعية  التطلع ت(
 السعو ية

 م2115فبراير 

11  
م  ضرة بعنوا  )مش كل زراعة النخيل 

 إ ت ج التمور( ب لمملكة العربية 
 السعو ية

المؤتمر الد ل  الا ل  
 لمعهد ب وث  ق ية النب ت ت

-ث الزراعيةمركز الب و 
 يمهورية مصر العربية

 ها1426شوا  
 م2115 وفمبر 

12  
تأثير المص ئد الضوئية على حف رات 

 عذ ق النخيل
المؤتمر الد ل  الا ل  

 لنخيل البلا
  لة  -ي معة اإلم رات

 اإلم رات العربية المت دة
 ها1427م رم 
 م2116فبراير 

تصنيف  تقدير المنتج ت الا  وية   13
 ى أهميته )مطور(.لنخيل التمر  مد

اللق ء الزراع  ال   لتب    
 الخبرات

المملكة  - زارة الزراعة
 العربية السعو ية

 ها1428افر 
 م2117م رس 

14  
تأثير  ظ م الري  معدالت التسميد 
البوت س   طرق إض فته على تمور 

 السكري
  د ة النخيل الرابعة

ي معة الملك فيصل 
المملكة العربية  -ب إلحس ء

 ةالسعو ي

 ها1428ربيع ث   
 م2117م يو 

15  
م  ضرة بعنوا "تجربة إحدى 

الشرك ت الزراعية السعو ية ف  زراعة 
 النخيل".

 رشة عمل بعنوا "زراعة 
 النخيل  إ ارة آف ته".

كلية علوم الغذية  الزراعة 
 ي معة الملك سعو . –

 ها1432ربيع ال   
 م2111م رس

16  
م  ضرة بعنوا  )تجربة اإل ارة 

ية بأ ق ف الراي   ف  إ ت ج الزراع
 تمور عضوية(

المؤتمر العرب  الا ل  
 للمك ف ة ال يوية

معهد المك ف ة ال يوية 
يمهورية - ي معة الق هرة 

 مصر العربية

 ها1432ذ  القعدة 
 م2111أكتوبر 

17  
اآلث ر االقتص  ية لت سي  يو ة 

 التمور كقيمة مض فة
 الملتقى الد ل  للتمر

ة مدينة ارفور  بمنطق
 الراشدية ب لمملكة المغربية

 ها1432ذ  ال جة 
 م2111 وفمبر 

18  
حم ية النخيل  التمور م  اآلف ت 

 الملتقى الد ل  للتمر  الطيور
مدينة ارفور  بمنطقة 

 الراشدية ب لمملكة المغربية
 ها1432ذ  ال جة 
 م2111 وفمبر 

19  
م  ضرة بعنوا  ]آف ت النخيل ت ت 

رة  ظ م الزراعة العضوية )اإل ا
  المك ف ة([

المؤتمر العرب  لنخيل التمر 
2111 

مدينة الملك عبدالعزيز 
المملكة  -للعلوم  التقنية

 العربية السعو ية

 ها1433م رم 
 م2111  يسمبر

تصنيف ف و   خيل التمر م  حي    21
 خصوبته 

اللق ء الزراع  الرابع لتب    
 الخبرات

المملكة  - زارة الزراعة 
 العربية السعو ية

 ها1434ع ث    ربي
 م2113م رس 

  راس ت حو  ف و   خيل التمر  21
الملتقى العلم  للمص  ر 
 الوراثية لنخيل التمر 

 يمهورية تو  
 ها1434 اآلخرةيم  ى 

 م2113ابريل 

22  
المم رس ت الزراعية الجيدة لشج ر 

 النخيل
الد رة التدريبية )المم رس ت 

 الزراعية الجيدة(
المملكة  -ي معة القصيم

 ربية السعو يةالع
 اه1434 اآلخرةيم  ى 

 م2113م يو 

23  
اآلث ر االقتص  ية لعملي ت ت سي  
يو ة التمور لل صو  على قيمة 

 مض فة

 د ة النخيل  التمور 
 الخ مسة

ي معة الملك فيصل 
المملكة العربية  -ب إلحس ء

 السعو ية

 ها1434ذ  ال جة 
 م2113 وفمبر 
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  شره   يهة النشرق ئمة بأبرز المق الت الت  تم -11
مق لااة ماا  قباال اإل ارة الزراعيااة بااإ ارة ال قاا ف تن  لاات  (46)إعاادا    شاار عااد  ب ت المساا همةتماا

سااتراتيجية  الرؤيااة حااو  فااتا آفاا ق تسااويقية معلوماا ت عاا  النخياال  التمااور ماا  حياا  الهميااة  اال
 9هاذ  المقا الت فا   يديدة م   اقع الخبرة العملية  النظارة المساتقبلية تجا   هاذا القطا ع،  شارت

 -(الت ل :33مجالت م لية  خليجية خال  الست سنوات الم ضية كم  هو موضا ب لجد   رقم )
 العد   ت ريخ النشر المجلة  مك   إاداره  عنوا  المق   م

1  
ا  رات المملكة م  التمور منخفضة  ال 

 تلب  الطموح ت.
المنطقة –حس ء اإل

 الشرقية
-يو يو–م يو -77

 م2117

 أضواء على سوسة النخيل ال مراء.  2
المنطقة –حس ء اإل

 الشرقية
-يو يو–م يو -77

 م2117

ين ير  -ها 1429م رم  القصيم –النخلة  الج ئزة  مك  ة النخلة.  3
 م2118

ين ير  -ها 1429م رم  القصيم –النخلة  ست  ص ئا   و بس تي   خيل متميزة.  4
 م2118

 -ها 1429شعب    القصيم –تمور القصيم   لمية.مهري   ت التمور..تظ هرة تسويقية ع  5
 م2118أغسط  

 -ها 1429شعب    القصيم –تمور القصيم  القيمة الغذائية  الهمية العاليية للتمور  6
 م2118أغسط  

7  
خطة طموحة لتصدير التمور  استهداف 

 أسواق االت    ال رب .
 -ها 1429شعب    القصيم –تمور القصيم 

 م2118أغسط  

8  
برامج الزراعية بمش ريع أ ق ف الراي   ال

 الزراعية.
  -الشجرة المب ركة

 اإلم رات–أبو فب  
 3المجلد ال   العد 

 م2119سبتمبر 

9  

ستراتيجية  طنية االقط ع الزراع  ي ت ج إلى 
إع  ة النظر ف    ر الجمعي ت  –للتسويق 

 الزراعية ضر ري.
 

يوليو  -ها 1431ريب  القصيم –زراعة القصيم 
 م2119

يوليو  -ها 1431ريب  القصيم –زراعة القصيم أهم اآلف ت ال شرية الت  تصيب الم  ايل   11
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الزراعية بمنطقة القصيم  االتج ه ت ال دياة 
 لمك ف ته .

 م2119

11  
 سعى إلى إكم   ت ويل مشر ع  خيل الب ط  

 إلى الزراعة العضوية.
يوليو  -ها 1431ريب  القصيم –زراعة القصيم 

 م2119

12  
مزاي  االستام ر ف  زراعة النخيل  إ ت ج التمور 

 ب لمملكة.
 -ها 1431شعب    القصيم –تمور القصيم 

 م2119أغسط  

 -ها 1431شعب    القصيم –تمور القصيم  العن ية ببس تي  النخيل  حم ية التمور.  13
 م2119أغسط  

14  
استخالص  استخدام الدب  بي  الم  

  اليوم.
 -ها 1431شعب    القصيم –تمور القصيم 

 م2119أغسط  

ذ  ال جة  –شوا   3العد  الري ض-النخيل  التمور أكبر مزرعة  خيل ب لع لم. –ألف  خلة 211  15
 ها1431

16  
تصنيف  تقدير المنتج ت الا  وية لنخلة التمر 

  مدى أهميته .
أبو  -الشجرة المب ركة

 اإلم رات–فب  
 1المجلد الا    العد 

 م2111م رس 

17  
ا )زراعة  إ ارة مش ريع النخيل( عرض كت 
 م الص  ر ع  إ ارة أ ق ف الراي  .2118

 
 الري ض-العلوم  التقنية

 95العد 
يو يو  -ها 1431ريب 

 م2111

 52العد  الري ض-السنبلة إرش  ات تطبيقية للنهوض ببس تي  النخيل.  18
 م2111يو يو 

 -ها 1431رمض    القصيم –تمور القصيم  بر  مج ت ويل السر الم ت ية إلى منتجة.  19
 م2111أغسط  

21  
اآلث ر االقتص  ية لعملي ت ت سي  يو ة 

 التمور لل صو  على قيمة مض فة.
 -ها 1431رمض    القصيم –تمور القصيم 

 م2111أغسط  

 -ها 1431رمض    القصيم –تمور القصيم  الر اكيب ثر ة ض ئعة .. كيف  ستامره ؟.  21
 م2111أغسط  

22  
اآلث ر  111مض فة لل صو  على قيمة

 االقتص  ية لعملي ت ت سي  يو ة التمور.
أبو  -الشجرة المب ركة

 اإلم رات–فب  
 3المجلد الا    العد  

 م2111سبتمبر 

 53العد  الري ض-السنبلةمشر ع  خيل الب ط  ..قفز م  الم لية إلى   23
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الع لمية م  حي  المس حة ، عد  النخيل، 
 يو ة التمور.

 م2111 وفمبر 

 ق ية التمور م  آفة الطيور.    24
أبو  -الشجرة المب ركة

 اإلم رات–فب  
 2المجلد الا ل  العد 

 م2111يو يو 

25  
للع م الع شر على التوال  خلو تمور 

مشر ع ت أ ق ف ا لا الراي   الزراعية 
 م  متبقي ت المبيدات.

 م2111يوليو  55العد   الري ض-السنبلة

26  
هوض بقط ع أبرز إسه م ت إ ارة ال ق ف للن
 النخيل  التمور.

 القصيم –تمور القصيم 
 

 -ها 1432رمض   
 م2111أغسط  

27  
 المجل  الد ل  للنخيل  التمور

أحد مقوم ت  ج ح زراعة النخيل  إ ت ج 
 التمور ب لمملكة العربية السعو ية.

 القصيم –تمور القصيم 
 

 -ها 1432رمض   
 م2111أغسط  

28  
  مج تغذية المم رس ت الخ طئة ف  تنفيذ بر 

  ري النخيل  كيفية تص ي ه 
 

 القصيم –تمور القصيم 
 

 -ها 1432رمض   
 م2111أغسط  

29  
أهمية السمدة العضوية ف  تسميد مزارع 

  خيل التمر
أبو  -الشجرة المب ركة

 اإلم رات–فب  
 -ها 1433م رم 4

 م2111 يسمبر 

 ها1433ى الخرى يم   القصيم –النخلة  حوار حو  هموم  شجو  النخيل  التمر  31
 م2112م يو 

 ها1433يم  ى الخرى  القصيم –النخلة  مصنع تمور القصيم أمل يرا   أهل المنطقة  31
 م2112م يو 

 ها1433يم  ى الخرى  القصيم –النخلة  أ يه الشبه بي  النخيل  اإل س    32
 م2112م يو 

33  
المكو  ت الغذائية ل بوا لق ح النخيل 

  أهميته االقتص  ية
أبو  -رة المب ركةالشج

 اإلم رات–فب  
 اه1434م رم 
 م2112 يسمبر 

34  
المكو  ت الغذائية لنوى التمر  أهميته 

 االقتص  ية
أبو  -الشجرة المب ركة

 اإلم رات–فب  
 اه1434يم  ى ال لى 

 م2113م رس 
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35  
الر اكيب )الفس ئل الهوائية ( منتج ث  وي لنخيل 

 التمر... كيف  ستامره ؟
أبو فب   -كةالشجرة المب ر 
 قيد النشر اإلم رات–

36  
الفس ئل الرضية منتج ث  وي لنخيل التمر... كيف 

  عتن  به ؟
أبو فب   -الشجرة المب ركة

 قيد النشر اإلم رات–

أبو فب   -الشجرة المب ركة تصنيف  تقدير  واتج تقليم  خيل التمر  37
 اإلم رات–

 قيد النشر

ت خص ئص  واتج تقليم  خيل التمر  مج ال  38
 استخدامه 

أبو فب   -الشجرة المب ركة
 اإلم رات–

 قيد النشر

39  
إ ارة أ ق ف ا لا الراي  ..مش رك ت ف علة ف  
مؤتمرات م لية  ع لمية لخدمة أب  ث النخيل 

  التمور
 ها1433شوا   القصيم -تمور القصيم

 م2112أغسط  

41  
إ ارة العملي ت الزراعية لشج ر النخيل ..اال تق   

 القصيم -تمور القصيم ية إلى العمل االحتراف م  العشوائ
 ها1433شوا  

 م2112أغسط  

اآلف ت  المراض الت  تصيب طلع النخيل  طرق   41
 مك ف ته 

 ها1433شوا   القصيم -تمور القصيم
 م2112أغسط  

مقوم ت االستام ر ف  زراعة النخيل  إ ت ج التمور   42
 م لي ً  ع لمي ً 

 ها1434ل جة ذ  ا الري ض-النخيل  التمور
 م2113 وفمبر 

مخ طر الصقيع على النب ت ت عموم ً  على النخيل   43
 ها1434ذ  ال جة  الري ض-النخيل  التمور على  يه الخصوص  طرق الوق ية

 م2113 وفمبر 

44  
إسه م ت إ ارة ال ق ف العلمية ف  المؤتمرات 
 القصيم -مجلة النخلة  المهري   ت الد لية لخدمة أب  ث النخيل  التمور

 ها1434شعب   
 م2113يوليو 

 القصيم -مجلة النخلة حوار حو  مستقبل تصدير التمور السعو ية  45
 ها1434شعب   
 م2113يوليو 

 ها1434شعب    القصيم -مجلة النخلة االستام ر ف  المنتج ت الا  وية لنخيل التمر  46
 م2113يوليو 

 ها1434ة قعدذ  ال مصر–ة عيو  الزراع تصنيف المنتج ت الا  وية لنخيل التمر  47
 م2113 أكتوبر
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 ق ئمة بأ واع المعدات الت  تم تصميمه   تصنيعه  ب لورشة المركزية  الهدف منه -21
بدعػػػػاليم كىعػػػػنيم نػػػػل مػػػػد مػػػػن مػػػػياو  مػػػػن قبػػػػل اإلدارة العدمػػػػة ل كقػػػػدؼ مت ىوجيػػػػو اإلدارة الزراعيػػػػة    

  حػل أزمػة العالدلػة كلسػ عة ىنفيػال الػربامف النهوض خبامة قطدع النخيل من اؼبيكنة كذلش للالسػدعاة 
الزراعيػػػة كبدلكيفيػػػة اؼبطلوبػػػة ك  الوقػػػا اؼبنديػػػ  كبدلفعػػػل مت ىعػػػنيم بعػػػا اؼبعػػػاات بدلورمػػػة اؼب نزيػػػة 

بعػا ىلػش اؼبعػاات ك  .الددبعة لإلدارة الزراعيػة ػبامػة بػ امف الدليػيق اؼبيكػدايكا كلفػ ز كىن يػ  الدالػور
 ااة االرتاع دباينة اؼبلش عباالعزيز للعلـو كالدينية للحعػوؿ علػمل بػ ااة دسجيلهد   إدارة بالدياًن لمت 

 -: ( الت ل 34 م  تلك المعدات  اآلالت كم  هو موضا ب لجد   رقم )الرتاع ؽبد 
 تصميمه  الهدف م  العد   وع الم كينة أ  اآللة م
 لفرز  تنظيف التمور 1 2111م كينة   1
 لفرز  تدريج التمور 13 سيور   2
 لنزع النوى 5 م كينة يد ية  3
 لنزع النوى 1 م كينة هوائية  4
 للتلقيا الميك  يك  5 كمبر سر  5
 لتنظيف التمور 4 هزازات  6
 لفرم  ط    واتج التقليم 3 مك ئ  فرم مخلف ت  7

 1 تطوير مك ئ   8
م كينة استخالص حبوا اللق ح المؤمنة م  

 شركة طيبة بد لة اإلم رات

9  
التر لغسيل الف2111آلة 

الدسكية ت ت  ظ م شبكة الري 
 ال دياة.

1 
غسيل) الفالتر الدسكية(، أحد مكو  ت 

 شبكة الري ب لتنقيط.

11  
م كينة تقليب السم   العضوي 

 الصن ع )كمبوست(.
1 

تقليب  سم   الكمبوست الصن ع  المكو  
 م  مخلف ت النخيل.

يريد أ  يطلع عليه  م  المهتمي  ف  مت ف اإل ارة الزراعية لم   ةهذ  المعدات ُمت ح م ذج   
العربيااااة  ب لنخيااال  التمااااور ماااا   اخاااال منطقااااة القصاااايم  خ ريهاااا   كااااذلك ماااا  خاااا رج المملكااااة

 .السعو ية
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 ف  المهري   ت ذات العالقة اإل ارة الزراعية مش ركة-31
ىعػاي   من أجل ا   الػوعا بينبيػة الدالػور لدصػة العضػوية كالن يفػة كالسػعا ؿبليػدن كعدؼبيػدن لزيػددة     

اؼبهدالػة بدلنخيػل كالدالػور كاؼبعػدرض الدالور ى درؾ اإلدارة الزراعية بإدارة ادكقدؼ   مع م اؼبه جداػدت 
للػرتاث دالل اؼباللكة الع بية السػعودية ممػل مه جػدف اعبنددريػة  كاؼبعدرض يواا نداا ىلش اؼبه جدادت

ش اؼب ػػػدرندت مػػػن قبػػػل إدارة ، كمه جداػػػدت الدالػػػور دبع ػػػم منػػػدطق اؼباللكػػػة، يػػػواا نداػػػا ىلػػػكالميدفػػػة
 -:كمن ىلش اؼب درندت مديلا ، أك بدؼب درنة عن ط يق كزارة الزراعةادكقدؼ مبدم ة

 ىػ.2544ىػ حىت عدـ 2532سبور ب ياة منال ىيييسو عدـ  دتمه جدا -2
دباينػػػة  ا أقيالػػػ ىػػػػ الػػػ2544-2543-2542 ل عػػػواـرض )قػػػوت( للدالػػػور اؼبعبػػػية دمعػػػ -3

 الدالور دباينة ب ياة.
اؼبعػ ض الزراعػػا العػندعا السػػعودم عػػدـ اؼبيدمػػة ضػالن فعدليػػدت الزراعػػة العضػوية  رضدمعػ -4

 ىػ.2542-2543-2544
 ىػ.2544 -2542 ااإلمدرات الع بية اؼبدحاة عدماكلة اؼبع ض الاكرل للنخيل كالدالور ب -5
اؼب ػػدرنة عػػن ط يػػق جدمعػػة اليعػػيم بدؼباللكػػة الع بيػػة السػػعودية للدع يػػ  بػػدلدالور   بعػػا  -6

 ـ.3119اعبزائ  عدـ  ك ى نيدك  ل ركييدالاكؿ مم
السػػعودية   مه جػػدف مندجػػدت الزراعػػة  بدؼباللكػػة الع بيػػة كزارة الزراعػػةاؼب ػػدرنة عػػن ط يػػق  -7

حيػػ  مػػدرنا  ـ3121 ىػػػ اؼبوافػػق2541عػػدـ  العضػػوية الػػالم أُقػػيم  دباينػػة بيوفػػدخ بدؽبنػػا
 .اإلدارة الزراعية بعيندت من الدالور العضوية كا  ات ىع يفية

 .جبندح لدص بدلدالور ـ دباينة ب ل  بيؼبدايد3124مع ض ف كت لوجسديكد  درنة   اؼب -8
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  الا م الب ا 
 

 التمر  خيلاإلادارات ع   أهم
 مريع 182 يشمل عد  

 

 
 إادارات إ ارة أ ق ف ا لا الراي   ف  مج   النخيل  التموربعض غالف ( 33اورة )
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 ع   خيل التمر( يوضا أهم اإلادارات 35يد   رقم )
 ايٓاغس ض١ٓ ايٓػس اضِ املؤيِّف عٓٛإ املؤيَّف ّ

1.  

اضتدداّ رلًفات ٣ْٛٚ ايتُٛز 

 يف تػر١ٜ ايدداز ايالسِ

 )ْػس٠ إزغاد١ٜ(

ٖسَظ , إمساعٌٝ سافغ , 

 إبساِٖٝ احلُٝدإ
 ٖـ1421

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 ايبٝطسٟ داَع١ ايكؿِٝ

2.  
اضتدساز ايهشٍٛ َٔ ايتُٛز 

 ٚاضتعُاالت٘
 1965ّ ْٞ , دٕٛشبٛ

ْػس٠ َؿًش١ ايتُٛز 

 ايعساق١ٝ

 ٖـ1416 باغا , سطإ مشطٞ األضٛدإ ايتُس ٚاملا٤  .3
–داز املٓاز٠ يًٓػس ٚايتٛشٜع 

 ايطعٛد١ٜ

4.  
أغذاز ايٓدٌٝ باملًُه١ 

 ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

خًٝف١ , طاٖس ٚذلُد شٜين 

 دٛا١ْ
1982ّ 

ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ 

 ايسٜاض

 بًد١ٜ أبٛ ظيب 2005ّ , ايطٝد سطاّ عًٞ غايب أغذاز خنٌٝ ايتُس  .5

6.  
أغذاز خنٌٝ ايتُس يف تٓطٝل 

 املطاسات اخلكسا٤ ) ْػس٠ (

احلُٝد , عبد ايسمحٔ إبساِٖٝ 

 , عًِ ايدٜٔ ْٛح
 ٖـ1427

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

7.  
األغذاز ٚايػذريات ٚدٚزِٖ 

 يف ايتٛاشٕ ايب٦ٝٞ
 ايسٜاض –ٜذ يًٓػس داز املس 1993ّ ايكٝعٞ , طازم

8.  
إؾاب١ مثس٠ ايٓدٌٝ )ايسطب ( 

 بعٓهبٛت ايػباز
 2000ّ نعه٘ , ٚيٝد عبد ايػين

 –ن١ًٝ ايعًّٛ ايصزاع١ٝ 

 داَع١ اإلَازات

9.  

أؾٓاف خنٌٝ ايتُس 

َٚٛاؾفاتٗا يف دٚي١ اإلَازات 

 ايعسب١ٝ

غبا١ْ , سطٔ عب ايسمحٔ , 

 زاغد ذلُد
 اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠ 2004ّ

10.  
 ش ايعًُٞ يًٓدٌٝ ٚايتُٛزاإلعذا

 ) ْػس٠ (

احلُٝد , عبد ايسمحٔ إبساِٖٝ 

 , أْؿازٟ َفتاح
 ٖـ1427

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ
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11.  
 آفات ايتُٛز املدص١ْٚ

 ) ْػس٠ إزغاد١ٜ(

احلاز , ايطٝب عًٞ , ذلُد 

 ايدغريٟ , زَكإ ٖالٍ
 ٖـ1427

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

 ,ضًط١ٓ عُا39ْٕػس٠ زقِ  1983ّ ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاألمساى آفات ايتُٛز املدص١ْٚ  .12

13.  
 آفات ايتُٛز املدص١ْٚ

 )ْػس٠ إزغاد١ٜ(

ايدغريٟ , ذلُد عبد ايعصٜص , 

 ايطٝب احلاز
 ٖـ1421

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

 غاد ٚايٛقا١ٜإداز٠ اإلز  اجلُع١ٝايتعا١ْٝٚايصزاع١ٝبايبطني آفات ايٓدٌٝ  .14

 َطبع١ اإلداز٠ احمل١ًٝ بػداد 1963ّ عبد احلطني , عًٞ آفات ايٓدٌٝ ٚايتُٛز  .15

16.  

آفات ايٓدٌٝ ٚايتُٛز يف ايعامل 

االْتػاز ٚايتٛشٜع  –ايعسبٞ 

 ايكسز –اجلػسايف 

عبد اجملٝد , ذلُد إبساِٖٝ 

ٚشٜدإ ٖٓدٟ عبد احلُٝد 

 ٚمجٌٝ بسٖإ ايطعدْٞ

1996ّ 
ؿس مجٗٛز١ٜ َ –ايكاٖس٠ 

 ايعسب١ٝ

17.  
 آفات خن١ً ايتُس

 ) ْػس٠ إزغاد١ٜ (

احلاز , ايطٝب عًٞ , ذلُد 

 ايدغريٟ , زَكإ ٖالٍ
 ٖـ1427

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

18.  
اقتؿادٜات ايتُٛز يف املًُه١ 

 ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ
 إداز٠ ايبشٛخ ٖـ1412 ايػسف١ ايتذاز١ٜ ايؿٓاع١ٝ

19.  
يف اقتؿادٜات إْتاز ايتُٛز 

 املًُه١
 ٚشاز٠ ايصزاع١ ايطعٛد١ٜ ٖـ1420 ٚشاز٠ ايصزاع١ ) ايطعٛد١ٜ (

20.  
اقتؿادٜات تؿٓٝع ايتُٛز 

 باملًُه١
 داَع١ املًو ضعٛد ٖـ1419 عجُإ , ذلُد فتح ايسمحٔ

21.  
األنازٚضات املتطف١ً ع٢ً 

 ) ْػس٠ ( ايٓدٌٝ

ايسسٝاْٞ , ضًُٝإ ذلُد , 

 أمحد ايفٛيٞ
 ٖـ1427

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–يبٝطسٟا

 1995ّ املعسٟ , خًٌٝ ٚدٝ٘ إنجاز ايٓدٌٝ  .22
َؤضط١ ايتٓكٝد ايتؿٜٛسٟ 

 دَػل

 داَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ دَػل 2001ّ غبه١ عٛخ ٚتطٜٛس ايٓدٌٝ إنجاز خنٌٝ ايتُس  .23
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24.  
اإلنجاز ٚايسعا١ٜ ايف١ٝٓ يٓدٌٝ 

 ايتُس )ْػس٠ إزغاد١ٜ (

اخلسٜيب , عًٞ ذلُد ناٌَ , 

 ؾاحل ايٛاؾٌعبد ايسمحٔ بٔ 
 ٖـ1421

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

25.  
أَساض ايٓدٌٝ ٚايتُٛز يف 

 ايػسم األد٢ْ ٚمشاٍ أفسٜكٝا
 َطبع١ ايٛطٔ ببريٚت 1991ّ اجلسبٞ , ذلُد عبد ايكادز

26.  

أَساض ايٓدٌٝ, املػانٌ , 

تػدٝـ األَساض , ايٛقا١ٜ 

 ٚايعالز

عبد ايكادز , ٖػاّ ٖاغِ 

 حلطٝين ذلُدٚؾالح ايدٜٔ ا
 ٖـ1418

 داز املسٜذ يًٓػس

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 2001ّ زلٝب , ذلُد أْٝظ أمحد أَساض ٚآفات خنٌٝ ايتُس  .27
١٦ٖٝ ايسٟ ٚايؿسف باإلسطا٤  

 ٚشاز٠ ايصزاع١ ايطعٛد١ٜ

 زَٚا 1982ّ َٓع١ُ األغر١ٜ ٚايصزاع١ إْتاز ايتُٛز ٚٚقاٜتٗا  .28

29.  
إْتاز ٚؾٓاع١ ايتُٛز يف 

 املًُه١

يداز ايطعٛد١ٜ يًددَات ا

 االضتػاز١ٜ
 ٖـ1418

دلًظ ايػسف ايتذاز١ٜ 

 ٚايؿٓاع١ٝ ايطعٛد١ٜ

30.  

األٖداف ٚاإلزلاشات ٚثا٥ل 

ٚأعُاٍ ْد٠ٚ ايٓدٌٝ اإلزغاد١ٜ 

 األٚىل يف بٝػ١

 ٖـ1413 ايػاَدٟ , عبد اهلل ؾاحل
ايػسف١ ايتذاز١ٜ ايؿٓاع١ٝ 

 ايطعٛد١ٜ–أبٗا  –

 عٓٝص٠ -َسنص األعاخ  1422ٙ بٔ عًٞ ايدغريٟ  , ؾاحل أِٖ آفات ايٓدٌٝ  .31

32.  
أِٖ آفات طًع ايٓدٌٝ 

 َٚهافشتٗا )ْػس٠ إزغاد١ٜ (

احلاز , ايطٝب ع٢ً , ضًُٝإ 

 ايسسٝاْٞ
 ٖـ1420

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

33.  

أِٖ أَساض ايٓدٌٝ ايفطس١ٜ 

ٚطسم َهافشتٗا يف َٓطك١ 

 ايكؿِٝ ) ْػس٠ إزغاد١ٜ (

ٜاضس , عبد اهلل , ذلُد 

ضًُٝإ ايسسٝاْٞ , أمحد 

 ايسقٝب١

 ٖـ1423
ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

34.  
 أ١ُٖٝ ايٓدٌٝ يف ايٛطٔ ايعسبٞ

 

 غبه١ عٛخ ٚتطٜٛس ايٓدٌٝ

 

2002ّ 

 

 داَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ
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35.  
بسْاَر املهافش١ املتها١ًَ 

 آلفات ايٓدٌٝ ) ْػس٠ إزغاد١ٜ (

ايسسٝاْٞ , ضًُٝإ ذلُد , 

 د ايدغريٟ , خايد عجُإذلُ
 ٖـ1423

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

 أبٛ ظيب 1999ّ ايعتٝب١ , َاْع ضعٝد بٛح ايٓدٌٝ  .36

 1965ّ ايساٟٚ , عفتإ حتطني شزاع١ ٚإْتاز ايٓدٌٝ  .37
خالؾ١ ألعاخ َؤمتس 

 بػداد –ايتُٛز ايعاملٞ 

 1956ّ ايسٚاٟٚ , عًٞ حتطني شزاع١ ٚإْتاز ايٓدٌٝ  .38
ْػس٠ َؿًش١ ايتُٛز 

 ايعساق١ٝ

 2005ّ ؾبشٞ ضًُٝإ تسب١ٝ خنٌٝ ايبًح  .39
داز ايهتب ايع١ًُٝ يًٓػس 

 َؿس –ٚايتٛشٜع 

 ٖـ1423 اجلرب , عًٞ بٔ ذلُد تطُٝد ايٓدٌٝ  .40
املسنص ايٛطين ألعاخ 

 ايٓدٌٝ ٚايتُٛز باإلسطا٤

41.  
 تطُٝد ايٓدٌٝ ٚأُٖٝت٘

 )ْػس٠ إزغاد١ٜ(

ايفدساْٞ , ٜٛضف ذلُد 

 ٜٛضف
 ٖـ1421

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

42.  

ايتطٜٛل ايداخًٞ يًتُٛز 

َٚٓتذاتٗا يف املًُه١ ايعسب١ٝ 

 ايطعٛد١ٜ

َهٞ , ذلُد ضعٝد ٚايتطٝإ 

, ؾاحل ذلُد ٚايعسٜفٞ , 

عٝط٢ عبد ايًطٝف ٚايعاَس , 

 زاقٞ سطٔ

1991ّ 

ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ , 

املسنص اإلقًُٝٞ يألعاخ 

 إلسطا٤ايصزاع١ٝ با

43.  

 

تػدٝـ ظاٖس٠ ايربٍٛ ايطسٜع 

 يف خنٌٝ ايتُس

 ايصيفٞ ( –)اجملُع١ 

 

 

 اجلسبٞ , ذلُد عبد ايكادز

 

1997ّ 

 

َٓع١ُ األغر١ٜ ٚايصزاع١ 

يألَِ املتشد٠ ٚٚشاز٠ 

 ايسٜاض –ايصزاع١ ٚاملٝاٙ 

44.  
تػدٝـ ظاٖس٠ ايربٍٛ ايطسٜع 

 يف خنٌٝ ايتُس )بٝػ٘(
 1997ّ اجلسبٞ , ذلُد عبد ايكادز

ع١ُ األغر١ٜ ٚايصزاع١ يألَِ َٓ

 –املتشد٠ ٚٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ 

 ايسٜاض
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45.  

تػدٝـ ظاٖس٠ ايربٍٛ 

املفاد٤٢ يٓدٌٝ ايتُس )َصزع١ 

 ايػٝذ ثٓٝإ بٔ فٗد ايجٓٝإ (

 1997ّ اجلسبٞ , ذلُد عبد ايكادز

َٓع١ُ األغر١ٜ ٚايصزاع١ 

يألَِ املتشد٠ ٚٚشاز٠ 

 ايسٜاض –ايصزاع١ ٚاملٝاٙ 

 َؿس 1935ّ ذلُد بٗذت , ٚيِٝ تَٛاع دٌٝتؿٓٝع ايٓ  .46

 بػداد َطبع١ األدٜب ايبػداد١ٜ 1971ّ باؾات , فازٚم فسز تؿٓٝع َٓتذات ايٓدٌٝ  .47

48.  
تطبٝكات ٖٓدض١ٝ يف تؿٓٝع 

 ايتُٛز

سٛباْٞ , عًٞ بٔ إبساِٖٝ , 

 عبد ايسمحٔ اجلٓٛبٞ
 داَع١ املًو ضعٛد ٖـ1424

49.  
تطٜٛس ؾٓاع١ ايتُٛز 

 َٚػتكاتٗا , ايسٜاض

داز ايطعٛد١ٜ يًددَات اي

 االضتػاز١ٜ
 ٖـ1419

اإلداز٠ ايعا١َ يًٗٓدض١ 

 ايسٜاض –ايؿٓاع١ٝ 

50.  

ايتكازٜس ايف١ٝٓ يًصٜازات 

املٝدا١ْٝ اخلاؾ١ بدزاض١ 

األَساض ايٓبات١ٝ ع٢ً خنٌٝ 

 ايتُس ايطعٛد١ٜ

 ايصٜات , ذلُد ذلُٛد

يف ايفرت٠ 

ٖـ 1413َٔ 

ٚست٢ 

 ٖـ1421

َٓع١ُ األغر١ٜ ٚايصزاع١ 

 تشد٠ ,يألَِ امل

 –ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ 

 ايسٜاض

51.  

تكازٜس ف١ٝٓ عٔ اختباز بعض 

املبٝدات يف َهافش١ ضٛض١ 

 ايٓدٌٝ احلُسا٤

ايفسٜل ايعًُٞ مبػسٚع 

َهافش١ ضٛض١ ايٓدٌٝ 

 احلُسا٤

 ٖـ1411

 ٖـ1412

ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ , 

املًُه١ ايعسب١ٝ  –ايسٜاض 

 ايطعٛد١ٜ

52.  
ايتكسٜس ايطٟٓٛ يًُسنص 

 ألعاخ ايصزاع١ ٚاملٝاٙايٛطين 
 ٚشاز٠ ايصزاع١ ) ايطعٛد١ٜ (

 ٖـ1407

 ٖـ1416

 –ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ 

ٚناي١ األعاخ ٚايت١ُٝٓ 

 ايصزاع١ٝ

53.  

ايتكسٜس ايفين ايٓٗا٥ٞ يًُػسٚع 

ايبشجٞ اخلاف مبسض ايٛداّ 

ع٢ً ايٓدٌٝ يف ذلافع١ 

 اإلسطا٤

ايصٜات , ذلُد ذلُٛد ٚخايد 

 بٔ ضعد آٍ عبد ايطالّ
 ٖـ1421

ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ 

ايسٜاض ,بايتعإٚ َع 

داَع١ املًو فٝؿٌ 

 باإلسطا٤
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54.  
تكسٜس عٔ أَساض ايٓدٌٝ يف 

 ايهٜٛت ٚايطٛدإ
 1973ّ اجلسبٞ  , ذلُد عبد ايكادز

املسنص اإلقًُٝٞ يبشٛخ 

ايٓدٌٝ ٚايتُٛز يف ايػسم 

 األد٢ْ ٚمشاٍ أفسٜكٝا

55.  
ايتكِٜٛ ايصزاعٞ ايػاٌَ خلد١َ 

 ٌأغذاز ايٓدٝ

 ضعٛد ايفدا

 زَصٟ أبٛعٝا١ْ
2010ّ 

إداز٠ أٚقاف ؾاحل 

ايسادشٞ املًُه١ ايعسب١ٝ 

 ايطعٛد١ٜ

56.  
ايتكِٜٛ ايطٟٓٛ يصزاع١ ٚخد١َ 

 أغذاز ايٓدٌٝ
 بًد١ٜ أبٛ ظيب 2004ّ غايب , ايطٝد سطاّ عًٞ

 ايدٚز ايتدزٜب١ٝ / َسانؼ 1986ّ بٛغاْني ايتهاثس ايطسٜع يٓدٌٝ ايتُس  .57

58.  

يٓطٝذ١ٝ تهٓٛيٛدٝا ايصزاع١ ا

ٚأُٖٝتٗا يف إأنجاز خنٌٝ 

 ايتُس

ايعسبٞ , اظُإ , ذلُد 

 أزلادٕ , ذلُد ايبٛدس فاٟٚ
2001ّ 

غبه١ عٛخ ٚتطٜٛس 

 ضٛزٜا )ْػس٠( –ايٓدٌٝ 

59.  
تهٓٛيٛدٝا إْتاز ايدبظ ٚإْتاز 

 ايتُٛز
 عُإ –داز شٖسإ  2000ّ ايعهٝدٟ , سطٔ خايد

60.  
تهٓٝو شزاع١ األْطذ١ ايٓبات١ٝ 

 يف َؿس
 2002ّ عبد احلًِٝ ضٝف ايدٜٔعًٞ , 

 –َسنص ايبشٛخ ايصزاع١ٝ 

 َؿس

 ٚشاز٠ ايصزاع١ ايطعٛد١ٜ ٖـ1409 ايطاٖس , عبد ايعصٜص أمحد تًكٝح ايٓدٌٝ  .61

 1988ّ باغا , ذلُد عًٞ ايتًكٝح يف أغذاز خنٌٝ ايبًح  .62
ٚشاز٠ ايصزاع١ )ايطعٛد١ٜ( 

 116,117ْػس٠ زقِ 

63.  
ايتًكٝح ٚخف ايجُاز ٚايعٓا١ٜ 

 ٌٝ ايتُسبعرٚم خن
 2000ّ غبه١ عٛخ ٚتطٜٛس ايٓدٌٝ

 -داَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ 

 دَػل

 ٖـ1419 ايعبٛدٟ , غسٜف١ ذلُد ْاؾس ايتُس غرا٤ ٚدٚا٤  .64
داز اخلسجيٞ يًٓػس 

 ٚايتٛشٜع
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 ٖـ1425 بادٜٚالٕ , أمحد ضامل ايتُس غرا٤ ٚغفا٤  .65
داز احلكاز٠ يًٓػس 

 ايطعٛد١ٜ -ٚايتٛشٜع

 ٖـ1418 , ضامل بٔ غٛميإايػٛميإ  ايتُس غرا٤ ٚؾش١  .66
داز اخلسجيٞ يًٓػس 

 ٚايتٛشٜع

 ايتُٛز ايها١ًَ املعبأ٠  .67

١٦ٖٝ املٛاؾفات ٚاملكاٜٝظ يدٍٚ 

دلًظ ايتعإٚ يدٍٚ اخلًٝر 

 ايعسبٞ

1997ّ 

١٦ٖٝ املٛاؾفات ٚاملكاٜٝظ 

يدٍٚ دلًظ ايتعإٚ يدٍٚ 

 اخلًٝر ايعسب١ٝ

 دد٠ ٖـ1419 احلؿسٟ , أدٜب عُس متٛز طاب١  .68

 1965ّ املال , عبد ايًطٝف عجُإ يف االقتؿاد ايعساقٞ ايتُٛز  .69
ْػس٠ َؿًش١ ايتُٛز 

 ايعساق١ٝ

 1965ّ اهلاليٞ , عبد احلُٝد ايتُٛز يف االقتؿاد ايعساقٞ  .70
ْػس٠ َؿًش١ ايتُٛز 

 ايعساق١ٝ

 بػداد –َطبع١ املعازف  1956ّ اخلًًٝٞ , دعفس ايتُٛز قدميًا ٚسدٜجًا  .71

72.  

ايتُٛز َؿدز ٖاّ ملكادات 

ألنطد٠ ٚايفٝتاَٝٓات ) ا

 ْػس٠(

 ٖـ1427 ايسقُٝإ , خايد بٔ ْاؾس
ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

73.  
ايت١ُٝٓ ايصزاع١ٝ يف دٍٚ دلًظ 

 ايتعإٚ اخلًٝر ايعسب١ٝ

دلًظ ايتعإٚ يدٍٚ اخلًٝر 

 األَا١ْ ايعا١َ –ايعسب١ٝ 
1998ّ 

 

دلًظ ايتعإٚ يدٍٚ اخلًٝر 

 ايسٜاض –ايعسب١ٝ 

74.  

 د٠ َٝاٙ ايسٟ يًٓدٌٝدٛ

 )ْػس٠ إزغاد١ٜ(

 

ايفدساْٞ , ٜٛضف ذلُد 

 ٜٛضف

 ايسقُٝإ, خايد

 

 ٖـ1421

 

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ
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75.  
احلػسات ايكػس١ٜ ٚايبل 

 ايدقٝكٞ ٚطسم َهافشتٗا

ضًُٝإ , ؾالح أمحد , 

 ايطٝب احلاز
 ٖـ1418

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

76.  

ػسات ايٓدٌٝ ٚايتُٛز س

املفؿ١ًٝ يف ايػسم األد٢ْ 

 ٚمشاٍ أفسٜكٝا

احلٝدزٟ , سٝدز ؾاحل ٚعُاد 

 ذٜاب احلفٝغ
1986ّ 

َٓع١ُ األغر١ٜ ٚايصزاع١ 

 ايدٚي١ٝ

77.  
سػسات ايٓدٌٝ ٚايتُٛز يف 

 ايػسم األد٢ْ ٚمشاٍ أفسٜكٝا
 1980ّ احلٝدزٟ , سٝدز ؾاحل

َٓع١ُ األغر١ٜ ٚايصزاع١ 

 ايدٚي١ٝ بػداد

 205زقِ ٚشاز٠ ايصزاع١ ْػس٠ 2002ّ يك١ُ , سطٔ عؿاّ ايدٜٔ ات ايٓدٌٝسفاز  .78

79.  
 سفازات ضٝكإ ايٓدٌٝ

 ) ْػس٠ إزغاد١ٜ (

احلاز , ايطٝب عًٞ , ضًُٝإ 

 ايسسٝاْٞ
 ٖـ1420

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

80.  
سًك١ عٌُ سٍٛ شزاع١ ايٓدٌٝ 

 ٚإْتاز ايتُٛز يف َٛزٜتاْٝا
 2002ّ س ايٓدٌٝغبه١ عٛخ ٚتطٜٛ

داَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ آناز 

 أزاز –

  ٚشاز٠ ايصزاع١ ) ايطعٛد١ٜ( سًِ ايػباز ع٢ً خنٌٝ ايتُس  .81
١٦ٖٝ ايسٟ ٚايؿسف 

 باإلسطا٤

 1996ّ ايصٜات , ذلُد ذلُٛد سًِ ايػباز ع٢ً خنٌٝ ايتُٛز  .82
ٚشاز٠ ايصزاع١ ايطعٛد١ٜ 

 199ْػس٠ زقِ 

 ْػس٠ إزغاد١ٜ  صزاع١ ) ايطعٛد١ٜ (ٚشاز٠ اي سًِ ايػباز ع٢ً خنٌٝ ايتُٛز  .83

84.  

سٍٛ تػدٝـ ظاٖس٠ ايربٍٛ 

 ايطسٜع يف خنٌٝ ايتُس

 )َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ (

 1997ّ اجلسبٞ , ذلُد عبد ايكادز

َٓع١ُ األغر١ٜ ٚايصزاع١ 

يألَِ املتشد٠ ٚٚشاز٠ 

 ايسٜاض –ايصزاع١ ٚاملٝاٙ 

85.  
 اخلدَات ايصزاع١ٝ يًٓدٌٝ

 (198)ْػس٠ زقِ 

 بد اهلادٟإبساِٖٝ ايع

 ٚعبد ايعصٜص ايطاٖس
1984ّ 

ص ايٛطين ألعاخ املسن

 ايٓدٌٝ باإلسطا٤
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86.  

اخلؿا٥ـ احلٝات١ٝ ٚايٛؾف١ٝ 

يطٛض١ ايٓدٌٝ احلُسا٤ يف 

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 1997ّ ايعافس , ذلُد ٖراٍ

زضاي١ َادطتري ن١ًٝ 

ايصزاع١ داَع١ املًو ضعٛد 

 ايسٜاض

 خٓفطا٤ ْٛا٠ ايبًح  .87
فعت املسضٞ , ايؿفطٞ , ز

 زَكإ َؿسٟ ٖالٍ
1998ّ 

أنادمي١ٝ ايبشح ايعًُٞ 

 َؿس –ٚايتهٓٛيٛدٝا 

 خٓفطا٤ ْٛا٠ ايبًح  .88
 زفعت املسضٞ  ايؿفطٞ

 زَكإ َؿسٟ ٖالٍ
 ٖـ1420

 –اجملًظ األع٢ً يًذاَعات 

 ايكاٖس٠

89.  
دزاضات َٝدا١ْٝ عٔ أؾٓاف 

 ايتُٛز
 ٚشاز٠ ايصزاع١ 1975ّ سطني , فتشٞ ٚعبد اهلل ايصٜد

90.  

زاض١ تطٜٛل ايتُٛز ٚتؿٓٝعٗا د

ٚاضتػالٍ رلًفات ايٓدٌٝ 

 ٚايتُٛز ايطعٛد١ٜ

 داَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ 2002ّ غبه١ عٛخ ٚتطٜٛس ايٓدٌٝ

91.  

دزاض١ عٔ تطٜٛس شزاع١ 

ٚتؿٓٝع ٚتطٜٛل ايتُٛز 

 باملًُه١

 1984ّ أمحد , فتشٞ سطني ٚآخسٕٚ
املٓع١ُ ايعسب١ٝ يًت١ُٝٓ 

 ايصزاع١ٝ ) اخلسطّٛ (

92.  
زغادٟ يصزاع١ ايٓدٌٝ ايديٌٝ اإل

 ٚإْتاز ايتُٛز

ايهجريٟ , ذلُد عاغٛز 

 ٚآخسٕٚ
 داَع١ سكس َٛت ايُٝٔ 2004ّ

93.  
ديٌٝ االضتجُاز ايصزاعٞ يف 

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ
 ٖـ1404 ٚشاز٠ ايصزاع١ ) ايطعٛد١ٜ (

ٚناي١ ايٛشاز٠ يػؤٕٚ 

 األعاخ ٚايت١ُٝٓ ايصزاع١ٝ

94.  
ديٌٝ ايٛؾف ايٓباتٞ ٚعًُٝات 

 ١ اخلاؾ١ بٓد١ً ايتُساخلدَ
 2001ّ غبه١ عٛخ ٚتطٜٛس ايٓدٌٝ

 –داَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ 

 دَػل

 ٖـ1411 ايطاٖس , خايد فتشٞ دٚز٠ ايبًح ايؿػس٣ ٚايهرب٣  .95
 ٚشاز٠ ايصزاع١ 

 ايطعٛد١ٜ
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96.  

ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ سٍٛ 

املهافش١ املتها١ًَ آلفات 

 ٚأَساض ايٓدٌٝ

 ملًو فٝؿٌداَع١ ا ٖـ1420 غبه١ عٛخ ٚتطٜٛس ايٓدٌٝ

97.  
ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ سٍٛ تكاْات 

 َا بعد دين ايتُٛز
 2000ّ غبه١ عٛخ ٚتطٜٛس ايٓدٌٝ

اإلَازات  –زأع اخل١ُٝ 

 ايعسب١ٝ املتشد٠

98.  
ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ يف أَساض 

 ٚٚقا١ٜ ايٓدٌٝ
 تْٛظ 1982ّ اجلسبٞ , ذلُد عبد ايكادز

 ايطعٛد١ٜ –صزاع١ ٚشاز٠ اي ٖـ1423 ايدزِٜٗ , ٜٛضف بٔ ْاؾس دٜدإ ايبًح  .99

 غعب١ ايتٛع١ٝ ٚاإلعالّ  ٚشاز٠ ايصزاع١ )ايطعٛد١ٜ ( دٜدإ ايبًح  .100

 تْٛظ 1950ّ املؤمتس ايعاملٞ يًتُٛز )تْٛظ( ايدٜٛإ ايتْٛطٞ يتٛسٝد اإلْتاز  .101

 بػداد 1946ّ ايػسقٞ , عًٞ زضاي١ عٔ ايتُس  .102

 يداز ايطعٛد١ٜدد٠ / ا 1985ّ ايطعٝد , عبد اهلل عبد ايساشم ايسطب , ٚايٓد١ً  .103

104.  
ايسٟ ٚايتطُٝد ٚايعٓا١ٜ بٓد١ً 

 ايتُس
 2001ّ غبه١ عٛخ ٚتطٜٛس ايٓدٌٝ

 –داَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ 

 دَػل

 زٟ ٚتطُٝد ايٓدٌٝ  .105
احلبٝب , عبد ايسمحٔ بٔ 

 ضًُٝإ
 ايطعٛد١ٜ –ٚشاز٠ ايصزاع١  ٖـ1423

  ٚشاز٠ ايصزاع١ ) ايطعٛد١ٜ( زٟ ٚتطُٝد ايٓدٌٝ  .106
 غعب١ ايتٛع١ٝ ٚاإلعالّ

 ايصزاعٞ

 زٟ ٚتطُٝد ايٓدٌٝ ) ْػس٠ (  .107
إبساِٖٝ,قٝا٤  احلُٝد,عبدايسمحٔ

 ايسٜظ,ذلُدقاضِ
 ٖـ1427

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

 ايصزاع١ ايعك١ٜٛ يًٓدٌٝ  .108

 زَصٟ أبٛعٝا١ْ

 ضعٛد ايفدا

 خايد ايسقُٝإ

2013 

 إداز٠ أٚقاف ؾاحل ايسادشٞ

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 طبع()دازٟ اي
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109.  
شزاع١ ايٓدٌٝ ٚإْتاز ايتُٛز يف 

 ايعاملني ايعسبٞ ٚاإلضالَٞ

أمحد , فتشٞ سطني , ذلُد 

ضعٝد , ايكشطاْٞ , ٜٛضف 

 أَني ٚايٞ

1979ّ 
َطبع١ داَع١ عني مشظ 

 َؿس -ايكاٖس٠ 

110.  
شزاع١ فطا٥ٌ ايٓدٌٝ يف 

 ايطعٛد١ٜ
 ٖـ1423 ايسؾٝـ , عًٞ بٔ ؾاحل

ٚشاز٠ ايصزاع١ ْػس٠ زقِ 

229 

 ٚإداز٠ َػازٜع ايٓدٌٝشزاع١   .111
 زَصٟ أبٛعٝا١ْ

 ضًطإ ايجٓٝإ
2008ّ 

 إداز٠ أٚقاف ؾاحل

املًُه١ ايعسب١ٝ   ايسادشٞ

 ايطعٛد١ٜ

 2003ّ َسنص ايبشٛخ ايصزاع١ٝ شزاع١ ٚإْتاز خنٌٝ ايبًح  .112
ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاضتؿالح 

 َؿس –األزاقٞ 

113.  
شٜاد٠ تهٜٛٔ اجلرٚز ع٢ً 

 فطا٥ٌ ٚزٚانٝب خنٌٝ ايبًح
 داَع١ املًو ضعٛد ٖـ1417 ٗد عبد ايعصٜص ٚآخسٕٚاملاْع , ف

 ضٛض١ ايٓدٌٝ احلُسا٤  .114
إداز٠ ايبشٛخ ايصزاع١ٝ ٚاملا١ٝ٥ 

 ٚآخسٕٚ
1998ّ 

ٚشاز٠ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ 

 قطس –ٚايصزاع١ 

 ايطعٛد١ٜ –ٚشاز٠ ايصزاع١  ٖـ1422 ايطٜٛطٞ , عًٞ فٗد ضٛض١ ايٓدٌٝ احلُسا٤  .115

 ضٛض١ ايٓدٌٝ احلُسا٤  .116
ملهافش١ ضٛض١ ايًذ١ٓ املٛسد٠ 

 ايٓدٌٝ احلُسا٤
 ٖـ1423

ٚشاز٠ ايصزاع١ ايطعٛد١ٜ 

 131/132/133ْػسات زقِ

 ٚشاز٠ ايصزاع١ )ايطعٛد١ٜ( ٖـ1420 يك١ُ , سطٔ عؿاّ ايدٜٔ ضٛض١ ايٓدٌٝ احلُسا٤  .117

 باإلسطا٤ ١٦ٖٝ ايسٟ ٚايؿسف  ٚشاز٠ ايصزاع١ ) ايطعٛد١ٜ ( ضٛض١ ايٓدٌٝ احلُسا٤  .118

119.  

٠ ْػسضٛض١ ايٓدٌٝ احلُسا٤ 

 ايتٛع١ٝ ٚاإلعالّ ايصزاعٞ 

 (119,118)زقِ 

ايطٜٛطٞ , عًٞ ٚسطني عؿاّ 

 ايدٜٔ يك١ُ
 ٖـ1412

إداز٠ اإلزغاد ٚاخلدَات 

 ايصزاع١ٝ ٚشاز٠ ايصزاع١

 ٚاملٝاٙ املًُه١ ايعسب١ٝ

 ايطعٛد١ٜ
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120.  
ضٛض١ ايٓدٌٝ احلُسا٤ ايٓدٌٝ 

 ٚايتُٛز يف ايعسام

ايجكاف١ , عبد اهلل بٔ عًٞ , 

 ابايدباغ , عبد ايٖٛ
1969ّ 

 –َطبع١ غفٝل  –اإلسطا٤ 

 بػداد

121.  

ضٛض١ ايٓدٌٝ احلُسا٤ 

ٚاالقرتاب َٔ اإلداز٠ املتها١ًَ 

 ملهافشتٗا

يك١ُ , سطٔ عؿاّ ايدٜٔ , 

 ؾاحل ايكعٝط
 ٚشاز٠ ايصزاع١ )ايطعٛد١ٜ( ٖـ1423

 بػداد 1946ّ ايكٝطٞ , قاضِ غسح ايؿدٚز يف ايٓدٌ ٚايتُٛز  .122

 ؾٓاع١ جتفٝف ايبًح  .123
اعٞ ايؿٓاعٞ ايعاّ املعسض ايصز

 ايطادع عػس بايكاٖس٠
 قطِ ايبطاتني 1949ّ

  ٖـ1418 يٝصا ايهعهٞ , ْب١ًٝ محٛد ايطبذ َٔ ايتُٛز  .124

 َؿس –داز ايطال٥ع  1992ّ عبد ايطالّ , ْبٌٝ عًٞ ايعالز بايتُس ٚايسطب  .125

126.  
ايعًُٝات ايف١ٝٓ اييت جتسٟ ع٢ً 

 112 ْػس٠ زأع خن١ً ايتُس 

ذلُد ايعبٝد , زاغد ضًطإ , 

 سسسؼ
 داَع١ املًو ضعٛد ٖـ1425

 ٚشاز٠ ايصزاع١ ايطعٛد١ٜ ٖـ1410 ٜٛضف , أبٛ دٛد٠ عٓهبٛت ايػباز ع٢ً ايٓدٌٝ  .127

 ٚشاز٠ ايصزاع١ ايطعٛد١ٜ ٖـ1417 ايطاَساْٞ , فًٝح سطٔ فطا٥ٌ ايٓدٌٝ ٚشزاعتٗا  .128

  ٚشاز٠ ايصزاع١ ) ايطعٛد١ٜ ( فطا٥ٌ ايٓدٌٝ ٚشزاعتٗا  .129
غعب١ ايتٛع١ٝ ٚاإلعالّ 

 ايصزاعٞ

130.  
فطًذ١ ٚتػسٜح َٚٛزفٛيٛدٞ 

 خن١ً ايتُس

ايٓعُٝٞ , دباز سطٔ , األَري 

 عباع دعفس
1980ّ 

 -َطبع١ داَع١ ايبؿس٠ 

 ايعسام

131.  
 فٛا٥د ايٓدٌٝ ٚايتُٛز

 ) ْػس٠ (

احلُٝد , عبد ايسمحٔ إبساِٖٝ 

 , أْؿازٟ َفتاح
 ٖـ1427

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

 ٖـ1421 ايسقُٝإ , خايد بٔ ْاؾس يًتُٛز ايك١ُٝ ايػرا١ٝ٥  .132
إداز٠ ايٓػس ايعًُٞ ٚاملطابع 

 داَع١ املًو ضعٛد –

 مجع١ٝ ايتُٛز ايعساق2١ْٝػس٠ زقِ  1985 بػداد –مجع١ٝ ايتُٛز ايعساق١ٝ  ايك١ُٝ ايػرا١ٝ٥ يًتُٛز ايعساق١ٝ  .133
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134.  
ايك١ُٝ ايػرا١ٝ٥ ٚايعالد١ٝ 

 يًتُٛز
 2003ّ ايسقُٝإ , خايد بٔ ْاؾس

٠ ايٓػس ايعًُٞ ٚاملطابع إداز

 داَع١ املًو ضعٛد –

135.  
ايهتاب اإلسؿا٥ٞ ايصزاعٞ 

 ايطٟٓٛ
 ٖـ1420 ٚشاز٠ ايصزاع١ )ايطعٛد١ٜ (

 –ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ 

املًُه١ ايعسب١ٝ  –ايسٜاض 

 ايطعٛد١ٜ

136.  
ايهتاب اإلسؿا٥ٞ ايصزاعٞ 

 21ايطٟٓٛ ايعدد 

إداز٠ ايدزاضات االقتؿادٜات 

يصزاع١ ٚشاز٠ ا –ٚاإلسؿا٤ات 

 ٚاملٝاٙ

 ٖـ1419
 –ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ 

 ايطعٛد١ٜ

 ايعسام 1970ّ عاي١ٝ ايػادٟ نتاب ايتُٛز ايعساق١ٝ  .137

 نتاب ايٓدٌ  .138
بٔ ضٝد٠ , عًٞ بٔ إمساعٌٝ 

 ّ(1065)املتٛيف عاّ 
 طبع يف بٛالم 1901ّ

 نتاب ايٓد١ً يف غسع ايٓد١ً  .139
اجلصا٥سٟ , ذلُد بٔ ٜٛضف بٔ 

 عٝط٢ اطفٝػٞ
 بع١ أضعد بػدادَط 1962ّ

 داز ايًٛا٤ يًٓػس ٚايتٛشٜع ٖـ1405 ايطذطتاْٞ , أبٛ سامت نتاب ايٓدٌٝ  .140

141.  
 نتاب ايٓدٌٝ ٚايهسّ

 

األؾُعٞ ,أبٞ ضعٝد عبد املًو بٔ 

 ّ(831قسٜب )املتٛف٢ عاّ

 

1914ّ 

 

املطبع١ ايهاثٛيٝه١ٝ يآلبا٤ 

 ايٝطٛعٝني يف بريٚت

 

142.  
ايهتٝب اإلزغادٟ يًٓدٌٝ 

 ٚايتُٛز

 عبد اهللايعبٝد , 

 ٚآخسٕٚ
1997ّ 

ن١ًٝ  َسنص اإلزغاد ايصزاعٞ

 ايصزاع١ داَع١ املًو ضعٛد

143.  

 رلًفات ايٓدٌٝ ٚاضتدداَٗا

 يف تػر١ٜ احلٝٛإ 

 ) ْػس٠ إزغاد١ٜ (

 

أمحد , بسنات ذلُد , 

 ضًُٝإ ايدبٝب

 

 ٖـ1421

2000ّ 

 

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ
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144.  
املساقب١ ايؿش١ٝ ع٢ً ؾٓاع١ 

 بظ ايتُٛز يف ايعسامٚن
 1986 بػداد –مجع١ٝ ايتُٛز ايعساق١ٝ 

مجع١ٝ  – 3ْػس٠ زقِ 

 ايتُٛز ايعساق١ٝ

145.  

املسغد احلًكٞ ألَساض ٚآفات 

خنٌٝ ايتُس ٚطسم َهافشتٗا 

 يف ايطعٛد١ٜ

 1991ّ زلٝب , ذلُد أْٝظ امحد
 –١٦ٖٝ ايسٟ باإلسطا٤ 

 ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ

 2001ّ به١ عٛخ ٚتطٜٛس ايٓدٌٝغ َسض ايبٝٛض ع٢ً خنٌٝ ايتُس  .146
 –داَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ 

 دَػل

 ٖـ1421 ايصٜات , ذلُد ذلُٛد ٚآخسٕٚ َسض ايٛداّ ع٢ً خنٌٝ ايتُس  .147
 ٚشاز٠ ايصزاع١ ايطعٛد١ٜ

 208ْػس٠ زقِ 

148.  
َسنص ايبشٛخ ايصزاع١ٝ 

 ٚاملٛاد املا١ٝ٥

ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ ملٝه١ٓ عًُٝات 

 خد١َ ايٓدٌٝ
 ايعسام 1983ّ

149.  

ٚفسف االضتجُاز يف  َصاٜا

دلاٍ ت١ُٝٓ ايٓدٌٝ بأضًٛب 

 شزاع١ األْطذ١

 ٖـ1418 اخلايدٟ , عادٍ

دلًظ ايػسف ايتذاز١ٜ 

ٚايؿٓاع١ٝ  باملًُه١ 

 ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

  ٚشاز٠ ايصزاع١ )ايطعٛد١ٜ( َؿٓع تعب١٦ ايتُٛز باإلسطا٤  .150
١٦ٖٝ ايسٟ ٚايؿسف 

 باإلسطا٤

151.  
َفتاح يًتعسف املبد٥ٞ ألَساض 

 ٓدٌٝ ) ْػس٠(ٚآفات اي

املًٝذٞ , ذلُد عبد ايطتاز , 

 زَكإ َؿسٟ ٖالٍ
 ٖـ1427

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

 َكاي١ يف ايٓدٌ  .152
ايبػدادٟ , َٛفل ايدٜٔ عبد 

 ّ(1231ايًطٝف )املتٛف٢ عاّ 
 أيفٗا يف َؿس 1202ّ

153.  
َكد١َ يف ٚقع َٛاؾفات 

 ايتُٛز
 1965ّ فسز , فازٚم

ٛز ْػس٠ َؿًش١ ايتُ

 ايعساق١ٝ

 ضًط١ٓ عُا11ْٕػس٠ إزغاد١ٜ زقِ  1981ّ ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاألمساى َهافش١ آفات ايفان١ٗ ,  .154
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155.  
َهافش١ سػسات ايتُٛز 

 املدص١ْٝ
 ٖـ1410 َهٞ , ذلُد ضعٝد

غعب١ ايتٛع١ٝ ٚاإلعالّ 

 ايصزاعٞ

 ًَدـ أعاخ  .156
املؤمتس ايعاملٞ يًتُٛز األٍٚ ايرٟ 

 يٝبٝا –عكد يف طسابًظ 
1959ّ 

ع١ُ األَِ املتشد٠ َٓ

 زَٚا –يألغر١ٜ ٚايصزاع١ 

157.  
ًَدؿات عٛخ ايٓدٌٝ 

 ٚايتُٛز

املػسٚع اإلقًُٝٞ يبشٛخ ايٓدٌٝ 

ٚايتُٛز يف ايػسم األد٢ْ ٚمشاٍ 

 أفسٜكٝا

1974ّ 

1979ّ 

َٓع١ُ األغر١ٜ ٚايصزاع١ 

 يألَِ املتشد٠

158.  
 َٔ أسهاّ شنا٠ ايتُٛز

 )ْػس٠ إزغاد١ٜ(
 2003ّ ايسبٝؼ , عبد ايعصٜص بٔ ذلُد

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

159.  
َٓاطل اْتػاز أؾٓاف ايٓدٌٝ 

 باملًُه١
 َٓع١ُ األغر١ٜ ٚايصزاع١ 1985ّ خًٝف١ , طاٖس ٚآخسٕٚ

160.  

املٓتذات ايجا١ْٜٛ يٓدٌٝ 

ايتُس...طبٝعتٗا ٚأُٖٝتٗا 

 االقتؿاد١ٜ

 ضعٛد ايفدا

 زَصٟ أبٛعٝا١ْ
2014ّ 

 إداز٠ أٚقاف ؾاحل

ايعسب١ٝ ايسادشٞ املًُه١ 

 ايطعٛد١ٜ

 )حتت ايطبع(

 َؿس -داَع١ أضٝٛط 1999ّ املؤمتس ايدٚيٞ عٔ خنٌٝ ايبًح َؤمتس دٚيٞ  .161

 ايكاٖس٠ -داز ايطال٥ع  2000ّ عبد ايفتاح , غشات٘ أمحد َٛضٛع١ ايٓدٌٝ ٚايتُٛز  .162

 ٖـ1425 ٚشاز٠ ايصزاع١ )ايطعٛد١ٜ( َؤغسات عٔ ؾٓاع١ ايتُٛز  .163
إداز٠ املٛاؾفات االقتؿاد١ٜ 

 إلسؿا٤ٚا

164.  
ْتا٥ر دزاضات رلترب ايتُٛز يف 

 بػداد
 1965ّ عبد احلطني , عًٞ

ْػس٠ َؿًش١ ايتُٛز 

 ايعساق١ٝ

165.  
 ايٓدٌ يف تازٜذ ايعسام

 

 ايعصاٟٚ , عباع

 

1962ّ 

 

 َطبع١ أضعد 

 بػداد 
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166.  
ايٓدٌ ٚايتُس يف ايهتاب 

 املكدع ٚايتًُٛد
 بػداد -زضاي١  1946ّ سداد , عصزا

 ايٓد١ً  .167
١ٜ يًت١ُٝٓ ايرات١ٝ اجلُع١ٝ املؿس

 يًُذتُعات احمل١ًٝ
 ايكاٖس٠ 2004ّ

 ٖـ1414 ؾٛإ , ذلُٛد دٛد٠ خن١ً ايتُس  .168
داز املػاعٌ يًطباع١ 

 ٚايٓػس

 ضًط١ٓ عُإ 1998ّ َٞ , ذلُٛد عبد ايٓيب ٚآخسٕٚ خن١ً ايتُس  .169

170.  
املعاَالت  –خن١ً ايتُس 

 ايصزاع١ٝ َٚهافش١ اآلفات

ٖالٍ , زَكإ َؿسٟ , 

 أضا١َ ايعباضٞ
 َؿس –داز املعازف  2005ّ

171.  
شزاعتٗا ٚإْتادٗا  –خن١ً ايتُس 

 يف ايٛطٔ ايعسبٞ

إبساِٖٝ , ذلُد عاطف, 

 ذلُد ْعٝف سذاز خًٝف
1993ّ 

 –َٓػأ٠ املعازف 

 َؿس –اإلضهٓدز١ٜ 

172.  
َاقٝٗا  –خن١ً ايتُس 

 ٚساقسٖا
 بػداد –َطبع١ ايعاْٞ  1972ّ ايبهس , عبد اجلباز

 2004ّ احلفٝغ , عُاد ذلُد ذٜاب بٞخن١ً ايتُس يف ايرتاخ ايعس  .173
ايداز ايدٚي١ٝ يالضتجُازات 

 ايجكاف١ٝ

174.  
أدبًٝا ٚعًًُٝا  –ايٓد١ً ايعسب١ٝ 

 ٚاقتؿادًٜا
 ٖـ1413 ايطٜٛدا٤ , عبد ايسمحٔ بٔ شٜد

َطابع َؤضط١ اجلصٜس٠ 

يًؿشاف١ ٚايطباع١ ٚايٓػس  

 ايسٜاض

 ايصزاع١ ايطعٛد١ٜ ٚشاز٠ ٖـ1410 إداز٠ املساعٞ ٚايػابات ايٓد١ً ش١ٜٓ ٚعطا٤  .175

176.  
 ايٓد١ً ضٝد٠ ايػذس

 
 1964ّ باؽ أعٝإ , عبد ايكادز

 –َطبع١ داز ايبؿسٟ 

 بػداد

 ايهٜٛت 1997ّ ايٓؿف , ٜٛضف بٔ ذلُد خنًتو  .177

 َهتب١ األزلًٛ املؿس١ٜ  1973ّ ٚاند , عبد ايًطٝف ايٓدٌٝ  .178
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 ٖـ1423 دل١ً ايعًّٛ ٚايتك١ٝٓ أعداد( 3ايٓدٌٝ )   .179
يعصٜص َد١ٜٓ املًو عبد ا

 يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ

 ايٓدٌٝ : تكٓٝات ٚآفام  .180

بسٜٓدٟ , عبد ايسمحٔ ٚؾالح 

ايدٜٔ ايهسدٟ ٚعٛض ذلُد 

 أمحد عجُإ

2000ّ 

املسنص ايعسبٞ يدزاضات 

املٓاطل اجلاف١ ٚاألزاقٞ 

 ضٛزٜا –ايكاس١ً , دَػل 

181.  
خنٌٝ ايبًح ) ْػس٠ خاؾ١ 

 بأضبٛع ايػذس٠(
 ٖـ1410 قطِ ايبطاتني ٚايػابات

يصزاع١ ٚايطب ن١ًٝ ا

 ايبٝطسٟ بايكؿِٝ

 داَع١ اإلَازات ايعسب١ٝ 1993ّ اجلبٛزٟ , محٝد داضِ ذلُد خنٌٝ ايتُس  .182

 2001ّ بدٟٚ , فا٥ل ٚآخسٕٚ خنٌٝ ايتُس  .183
١ ٚاضتؿالح ٚشاز٠ ايصزاع

 َؿس )ْػس٠( –األزاقٞ 

184.  
 خنٌٝ ايتُس يف اإلْرتْت

 )ْػس٠ ف١ٝٓ (

ايسقُٝإ , خايد ٚأمحد أبٛ 

 ايٝصٜد
 ٖـ1424

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 ايبٝطسٟ بايكؿِٝ

 خنٌٝ ايتُس يف املًُه١  .185
اخلطٝب , عبد ايًطٝف بٔ 

 عًٞ, سطٔ دٜٓاز
 داَع١ املًو فٝؿٌ ٖـ1420

186.  
خنٌٝ ايتُس يف املًُه١ ايعسب١ٝ 

 ايطعٛد١ٜ ايصزاع١ ٚاإلْتاز ٚايتؿٓٝع

اخلطٝب , عبد ايًطٝف بٔ عًٞ 

 سطٔ َصٌَ عًٞ دٜٓاز
 ٌداَع١ املًو فٝؿ ٖـ1422

 21ضًط١ٓ عُإ ْػس٠ زقِ   ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاألمساى خنٌٝ ايتُٛز  .187

 1980 غايب , ايطٝد سطاّ عًٞ ايٓدٌٝ ايعًُٞ  .188
ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ 

 ايعسام -ٚايبشح ايعًُٞ  

 ايطعٛد١ٜ ٖـ1421 األْؿازٟ , داضِ بٔ ذلُد خنٌٝ املٓطك١ ايػسق١ٝ  .189

 املد١ٜٓ املٓٛز٠ 1992ّ بٔ عبد اهللاملطًِ , سًٝت  ايٓدٌٝ بني ايعًِ ٚايتذسب١  .190

191.  
ايٓدٌٝ عؿ١ُ املكِٝ ٚشاد 

 املطافس
 ايسٜاض –ايٓاغس ايعسبٞ  1993ّ أمحد , ذلٞ ايدٜٔ ٜٛضف
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 1987ّ أمحد, زٜاض ايٓدٌٝ يف ايبشسٜٔ  .192
إداز٠ ايصزاع١ )ايبشسٜٔ( 

 (2ْػس٠ إزغاد١ٜ زقِ )

193.  
ايٓدٌٝ يف اجلا١ًٖٝ ٚؾدز 

 اإلضالّ
 ايكاٖس٠ –داز األْؿاز   ربٌٜأبٛ فسز اهلل , ٜٛضف د

 ايٓدٌٝ يف ايهٜٛت  .194
عجُإ , عٛض ذلُد , عباع 

 عبد ايسقا
 ٚشاز٠ ايصزاع١ 1989ّ

195.  
ايٓدٌٝ يف عٗد ايٓيب ؾ٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚضًِ
 املد١ٜٓ املٓٛز٠  احلؿسٟ , أدٜب عُس

 ايٓدٌٝ يف َؿس  .196
بسإٚ , تَٛظ ٚيِٝ ٚبٗذت 

 ذلُد
1938ّ 

قطِ  24ايسضاي١ زقِ 

ٚشاز٠ ايصزاع١  –ايبطاتني 

 ايكاٖس٠ –املؿس١ٜ 

 َطابع احملٝطٔ عا٥ٌ 1990ّ ايعفٓإ , ضعد خًف ايٓدٌٝ يف َٓطك١ سا٥ٌ  .197

198.  
ايٓدٌٝ ٚأثسٖا يف اهلذس٠ 

 ايسٜف١ٝ
 1965ّ اهلاليٞ , عبد ايسشام

ْػس٠ َؿًش١ ايتُٛز 

 ايعساق١ٝ

199.  
ايٓدٌٝ ٚايتُٛز باملًُه١ 

 ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ
 ٚشاز٠ ايصزاع١ ـ1403ٖ طاٖس ,خًٝف١ ٚآخسٕٚ

200.  
ايٓدٌٝ ٚايتُٛز يف األدب 

 ايعسبٞ )ْػس٠(
 َؿًش١ ايتُٛز ايعساق١ٝ 1965ّ اخلًًٝٞ , دعفس

 بػداد –َطبع١ األ١َ  1956ّ ايدباغ , عبد ايٖٛاب ايٓدٌٝ ٚايتُٛز يف ايعسام  .201

 1985ّ بداحلطني , عًٞ ع ايٓدٌٝ ٚايتُٛز ٚآفاتٗا  .202
داَع١  –ن١ًٝ ايصزاع١ 

 ايعسام –ايبؿس٠ 

203.  
ايٓدٌٝ ٚتؿٓٝع ايتُٛز 

 ايطعٛد١ٜ
 ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ 1971ّ َسعٞ , سطٔ
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 ْد٠ٚ  .204
إؾدازات ْد٠ٚ ايٓدٌٝ األٚىل 

 ٚايجا١ْٝ ٚايجايج١

1983ّ 

1986ّ 

1993ّ 

ن١ًٝ ايعًّٛ ايصزاع١ٝ 

ٚاألغر١ٜ داَع١ املًو 

 فٝؿٌ ايطعٛد١ٜ

205.  

ْد٠ٚ فسف ٚدلاالت االضتجُاز 

يف ايٓدٌٝ ٚايؿٓاعات ايكا١ُ٥ 

 ًٝٗاع

 ٖـ1418 غسن١ املٓتذات ايصزاع١ٝ

دلًظ ايػسف ايتذاز١ٜ 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ  –ايؿٓاع١ٝ

 ايسٜاض-ايصزاع١ٝ

206.  
ايُٓٝاتٛدا املتطف١ً ع٢ً ايٓدٌٝ 

 يف َٓطك١ ايكؿِٝ ) ْػس٠ (
 ٖـ1427 ايسسٝاْٞ , ضًُٝإ ذلُد

ن١ًٝ ايصزاع١ ٚايطب 

 داَع١ ايكؿِٝ–ايبٝطسٟ

207.  

ٚزغ١ ايعٌُ األٚىل سٍٛ 

ٛض١ ايٓدٌٝ َهافش١ ض

 احلُسا٤

 ٖـ1421 َسنص أعاخ ايٓدٌٝ ٚايتُٛز
 –داَع١ املًو فٝؿٌ 

 اإلسطا٤

208.  
أؾٓاف َٔ ايتُٛز  110ٚؾف 

 ايعساق١ٝ
 1971ّ اجلبٛزٟ , ْٛفٌ ذلُد ٚآخسٕٚ

ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاإلؾالح 

 (68ايصزاعٞ  ايعسام ْػس٠ )
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 العربية ق ئمة المرايع
 الي اف الك ًن -2
 .ـ2:68النبوم. اليدى ة، دار إحيدا الكد  الع بية  وزية، الط ابن الييم اعب -3
 ، اؼبكدفحة اؼبدكدملة لآلفدت الزراعيةـ3113اب اىيم ال هواف،  -4
ـ ، اآلفدت اغب  ية   مع  كالػباد الع بيػة كطػ ؽ السػيط ة 4::2أضبا لطفا عبا الساـ ،  -5

 عليهد ، اعبزا المدين ، اؼبكدبة ادندديبية ، مع .
، الزراعػػة العضػػوية ، نليػػة الزراعػػة ،جدمعػػة ـ3119ضبػػا ؿبالػػا العػػ  ، أ-الػػود اعبيػػزاكمضبػػا ؿبأ -6

 ع  مشس.
اغب ػػػ ية ،  لآلفػػػدتـ( اؼبكدفحػػػة اغبيويػػػة 3111ضبػػػا حسػػػ  اؽبنيػػػام، وبػػػا حسػػػ  فيػػػدض )أ -7

 (.697ا  ة فنية رقم ) ادراضاالزراعة كايدعاح  كزارة
،    51ىػػػػ ، ا ػػػ ات فنيػػػة 2532 ريم ، الطيػػػ  علػػػا اغبػػػدج ، يػػػليالدف ال حيػػػدين ، ؿبالػػػا الػػػا -8

 نلية الزراعة كالط  البيط م ، جدمعة اؼبلش يعود ، ف ع اليعيم ، السعودية.
ـ ، 3117، ؿبالػػػػا بػػػػن عبػػػػا العزيػػػػز الػػػػا ريم ، رمضػػػػدف معػػػػ م ىػػػػاؿ ، ---------- -9

 ح  ات الدالور اؼبخزكاة ، نلية الزراعة كالط  البيط م ، جدمعة اليعيم.
ـ، آفػػػػػػػػػػػػػدت النخيػػػػػػػػػػػػػل 3117، ----------،  ----------،  ---------- -:

 اغب  ية كط ؽ مكدفحدهد ، نلية الزراعة كالط  البيط م ، جدمعة اليعيم.
ـ( ىياثري نالية حبوب الليدح علمل اسبة العيا كاحملعوؿ كجػودة 7::2البااح إب اىيم عبااهلل ) -21

 -ؼبلػػش يػػعودجدمعػػة ا-نليػػة الزراعػػة-المالػػدر   بعػػا أصػػندؼ لبيػػل الػػبلق. ريػػدلة مدجسػػدري
  السعودية. اؼباللكة الع بية

ـ،أعػػااد النخيػػل العضػػوية كربػػا الدحػػوؿ   اؼباللكػػة الع بيػػة السػػعودية 3123يبػػن الغدمػػام، أ -22
 ىػ2544، ؾبلة سبور اليعيم مواؿ 3122لعدـ 

ـ( الدليػػػيق بإاددجيػػػة 2:99بدمػػػو،ؿبالا علا،كاعػػػ ،طو عبااهلل،كمػػػدى  ؿبالػػػا عبػػػاال حيم ) -23
ماينػة -السػعودية، إدارة الن ػ  العلالػا اؼبنطية الويػطمل بدؼباللكػة الع بيػةأمجدر لبيل البلق   

 السعودية. اؼباللكة الع بية -ال يدض -اؼبلش عباالعزيز للعلـو كالدينية
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حسػدف مشسػا بدمػد، اديػوداف. الدالػ  كاؼبػػدا. بػ  اليػ آف كالسػنة كالطػ  اغبػاي . دار اؼبنػػدرة  -24
 .ـ3::2كالدوزيم للن  

ـ ، لبلػػػة الدالػػػ  علػػػم كىينيػػػة الزراعػػػة كالدعػػػنيم ، دار زىػػػ اف 3111، حسػػػن لدلػػػا العكيػػػام  -25
 .للن   كالدوزيم ، عالدف ، ادردف

 -اعبػػػزا ادكؿ -،ادارة اافػػػدت ميامػػػة   اؼبكدفحػػػة اؼبدكدملػػػة3118حسػػػ  عبػػػااؼبنعم ب عػػػا، -26
 مرتجم ، ىيلي  مدرم فلنا، فدف داف بوخ جدمعة ندليفورايد

يل الدال  ، نلية العلـو الزراعية ، جدمعة اإلمدرات الع بية ـ ، لب4::2ضبيا جديم اعببورم ،  -27
 اؼبدحاة .

 ـ( النخيػػل كالدالػػور بدؼباللكػػة الع بيػػة2:94لليفػػة،طدى  كجوااة،ؿبالػػا زيػػين كالسػػددل،ؿبالا) -28
 السعودية. اؼباللكة الع بية-السعودية. كزارة الزراعة كاؼبيده

الزراعيػة، إدارة  اجيػة للدالػور. اجمللػة. الييالػة الغالائيػة كالعـ3115. ال ضػيالدف لدلػا بػن ادصػ  -29
، العػاد 46السػعودية. اجمللػا  العاقدت العدمة كاإلعاـ  الزراعػا.كزارة الزراعػة. اؼباللكػة الع بيػة

 .ىػ2536ال ابم، مواؿ 
ـ ، السػالدد العضػوم العػندعا 9::2لدلا بن ادص  ال ضيالدف ، ىجو ؿبالػا عبػا اؼبدجػا ،  -:2

، نليػػة الزراعػػة كالطػػ  البيطػػ م ، جدمعػػة  31رقػػم  ( ا ػػ ة فنيػػة compostيػػا و )الكومب
 اؼبلش يعود ، ف ع اليعيم ، السعودية.

، لبيػػل الدالػػ    ااارتاػػا،   ـ3117، أضبػػا أبػػو اليزيػػا ال يػػوؿ ، لدلػػا بػػن ادصػػ  ال ضػػيالدف  -31
 نلية الزراعة كالط  البيط م ، جدمعة اليعيم ، السعودية.

عار ىدـ ؼبضددات ادنساة كالفيددميندت ،  ، الدالور م ـ3117، لدلا بن ادص  ال ضيالدف  -32
 نلية الزراعة كالط  البيط م ، جدمعة اليعيم ، السعودية.

، الزراعػػػػة العضػػػػوية   الػػػػوطن الع  ..الواقػػػػم كالطالوحػػػػدت، اجمللػػػػة لدلػػػػا بػػػػن ادصػػػػ  ال ضػػػػيالدف -33
 ـ3123( اب يل 4الزراعية العاد)

ة العضوية   العددل ، ؾبلػة كزارة عن الزراع كأرقدـ،حيدئق  ـ3121، لدلا بن ادص  ال ضيالدف -34
 الزراعة،اؼباللكة الع بية السعودية
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ـ، الدالػػػ  كاغبليػػػ   ػػػالاا صػػػحا مدكدمػػػل ، مػػػن يلسػػػلة 3124لدلػػػا بػػػن ادصػػػ  ال ضػػػيالدف،  -35
 اؼبسداامة الدناليةإصاارات 

، ميامة   الزراعة العضوية، يلسلة ىػ2536،ؿبالا زنا ال ندكم ،لدلا بن ادص  ال ضيالدف -36
-السػػنة اػبدمسػػة –المػػدمن  اإلصػػاار -لاليػػة للجالعيػػة السػػعودية للعلػػـو الزراعيػػةالع اإلصػػاارات

 جدمعة اؼبلش يعود
لدلػػػػا مكػػػػوؾ ، كليػػػػا أبػػػػو   يبػػػػة ، بسػػػػدـ بيدعػػػػة ، ظبػػػػري ال ػػػػ ي  ، عبػػػػا الػػػػ ضبن العػػػػغري ، ،  -37

ـ ، البحػػوث   علػػـو كقديػػة النبػػدت   الػػاكؿ الع بيػػة كاقعهػػد كآفدقهػػد اؼبسػػديبلية ، ؾبلػػة 2::2
 ، يوريد. :النبدت الع بية ، ؾبلا كقدية

، الفط يػػػػػدت اؼبال ضػػػػػة للح ػػػػػ ات، الػػػػػاار الع بيػػػػػة للن ػػػػػ  ـ:311رفعػػػػػا اؼب يػػػػػا العػػػػػفطا،  -38
 كالدوزيم، مع 

ـ ، ميدراػة بػ  اؼبواصػفدت  3114رمزم عبا ال حيم أبو عيداػو ، يػلطدف بػن صػدحل المنيػدف ،  -39
م  بدلط ييػة الديليايػة كآلػ  اؼبكمػ  الطبيعية  كاؼبكوادت الكياليدئية لمالدر صن  ابدة يي  اؼبك

بدينيػػة زراعػػة اداسػػػجة ، الليػػدا العلالػػػا الػػاكرل لنخيػػل الدالػػػ  نليػػة الزراعػػػة كالطػػ  البيطػػػ م ، 
 جدمعة اؼبلش يعود ، ف ع اليعيم ، السعودية.

ـ ، اؼبكدفحػػة الكياليدئيػػة  3113،  رمػػزم عبػػا الػػ حيم أبػػو عيداػػو ، يػػلطدف بػػن صػػدحل المنيػػدف -:3
ى  النخيل ، الناكة ادكذل للجالعية السعودية للعػـو الزراعيػة ، نليػة الزراعػة ، لليوارض   بسد

 جدمعة اؼبلش يعود ، السعودية.
زراعػػة كإدارة م ػػدريم ، ـ 3119رمػػزم عبػػا الػػ حيم أبػػو عيداػػو ، يػػلطدف بػػن صػػدحل المنيػػدف ،   -41

 .أكقدؼ صدحل ال اجحا ، اؼباللكة الع بية السعودية إدارةالنخيل ، 
ـ ، أيديػػيدت اؼبكدفحػػة اغبيويػػة ، إدارة أكقػػدؼ صػػدحل 9::2،  الػػ حيم أبػػو عيداػػو رمػػزم عبػػا -42

 اليعيم. –اإلدارة الزراعية  –ال اجحا 
اؼبلديػمل الػاكرل للدالػ -، ضبدية النخيل كالدالور من اآلفدت كالطيػوررمزم عبا ال حيم أبو عيداو  -43

 ـ.3122ىػ اوفالرب 2543ذك اغبجة -ماينة ارفورد دبنطية ال اماية بدؼباللكة اؼبغ بية 
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ـ ، لبلػػػة الدالػػػ  اؼبعػػػدمات الزراعيػػػة 3115رمضػػػدف معػػػ م ىػػػاؿ ، أيػػػدمة نالػػػدؿ العبديػػػا ،  -44
 كمكدفحة اآلفدت ، يلسلة اؼبعدرؼ الزراعية ، دار اؼبعدرفة ، اليدى ة.

 .ـ9::2يعود  جدمعة اؼبلش -نلية العلـو  -يددل ال ويبدف، الدال   الاا كصحة -45
ؿبدضػػػ ة بعنػػػواف )ذب بػػػة اإلدارة  -رمػػػزم عبػػػا الػػػ حيم أبػػػو عيداػػػويػػػعود بػػػن عبػػػاالك ًن الفػػػاا ،  -46

اؼبػػػ سب  العػػ   المدلػػػ  للالكدفحػػػة اغبيويػػػة-الزراعيػػة بيكقػػػدؼ ال اجحػػػا   إادػػدج سبػػػور عضػػػوية( 
ىػػ 2543ذك اليعػاة -صبهوريػة معػ  الع بيػة-معها اؼبكدفحػة اغبيويػة كجدمعػة اليػدى ة  

 ـ3122أندوب  -
ـ ، الديػوًن الزراعػا ال ػدمل 3121، رمػزم عبػا الػ حيم أبػو عيداػويعود بن عباالك ًن الفاا ،  -47

 ػبامة أمجدر النخيل، إدارة أكقدؼ صدحل ال اجحا ، اؼباللكة الع بية السعودية
ؿبدض ة بعنواف ]آفدت النخيػل ربػا ا ػدـ رمزم عباال حيم ابوعيداة ،يعود بن عباالك ًن الفاا -48

ماينػػػػػػػػػػػػػػػػػة اؼبلػػػػػػػػػػػػػػػػػش - 3122  الع   لنخيل الدال  اؼب سب-الزراعة العضوية )اإلدارة كاؼبكدفحة([
 ـ.3122 ديسالربىػ 2544ؿبـ  -اؼباللكة الع بية السعودية -عباالعزيز للعلـو كالدينية

ؿبدضػ ة بعنوافلذب بػة إحػال ال ػ ندت الزراعيػة السػعودية   زراعػة -يعود بػن عبػاالك ًن الفػاا -49
 –ليػػػة علػػػـو اد اليػػػة كالزراعػػػة ن  -كرمػػػة عالػػػل بعنوافلزراعػػػة النخيػػػل كإدارة آفدىػػػول -النخيػػػلل

 ـ.3122ىػ مدرس2543ربيم ادكؿ  -جدمعة اؼبلش يعود
اؼبلديػػمل  -،اآلاثػػدر ااقدعػػددية لدحسػػ  جػػودة الدالػػور نييالػػة مضػػدفةيػػعود بػػن عبػػاالك ًن الفػػاا  -:4

ىػػػػ اػػػوفالرب 2543ذك اغبجػػػة -ماينػػػة ارفػػػورد دبنطيػػػة ال امػػػاية بدؼباللكػػػة اؼبغ بيػػػة-الػػػاكرل للدالػػػ 
 ـ.3122

ـ ، أيػػػبدب ارىفػػػدع اسػػػبة مػػػوت الفسػػػدئل كنيفيػػػة الدغلػػػ  :::2المنيػػػدف ، صػػػدحل  بػػػنيػػػلطدف  -51
 عليهد ، اؼب سب  الاكرل ادكؿ عن لبيل البلق ، جدمعة أييوط ، مع .

ىيػػػػدري  عػػػػن ،  ـ3113-ـ9::2عيداػػػػو ، أبو  عبػػػػاال حيم المنيػػػػدف ، رمػػػػزم بػػػػن صػػػػدحل يػػػػلطدف -52
الع بيػة السػعودية كلدرجهػد )اإلمػدرات  ض مدا كمزارع لبيل دالػل اؼباللكػةلبيل   كع زيدرات ؼب

 .الع بية اؼبدحاة ، مع (
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ـ ، ادندركيػدت اؼبدطفلػة علػمل لبيػل 3117يليالدف بن ؿبالا ال حيدين ، أضبا حسن فػورل ،  -53
 الدال    اليعيم ، نلية الزراعة كالط  البيط م ، جدمعة اليعيم.

    معػػػ  ، نليػػػة ـ ، لبيػػػل الدالػػػ3111صػػػاح السػػػالدحا ، ؾبػػػام  نػػػيم ، السػػػيا عطيػػػو ،  -54
 الزراعة قسم العندعدت الغالائية ، جدمعة قندة السويس ، مع .

 ، حعدد كىااكؿ الدالور بعا اغبعددـ:311عواد حس ،  –عددؿ عبااليددر  -55
ـ ، لبلػة المالػ  زراعدهػد كرعديدهػد كإاددجهػد   9::2عدط  إب اىيم ، ؿبالا ا يػ  لليػ  ،  -56

 يكنارية ، مع .الوطن الع   ، من ية دار اؼبعدرؼ ، اد
 ـ ، النخيل كالدالور كآفد د، جدمعة البع ة ، الع اؽ.2:96علمل عبا اغبس  ،  -57
ـ ، مفعليدت ادرجل ذات ادنبية الطبية كالبيط يػة   السػعودية ، نليػة 5::2علا باكم ،  -58

 الزراعة ، جدمعة اؼبلش يعود ، السعودية.
ضػػ ىد كاعبايػػا   زراعدهػػد كصػػندعدهد ـ ، لبلػػة الدالػػ  مدضػػيهد كحد2:83عبػػا اعببػػدر البكػػ  ،  -59

 كذبدر د ، كزارة الزراعة الع اقية ، الع اؽ.
ـ ، 3117عبػػا اللطيػػ  بػػن علػػا اػبطيػػ  ، أضبػػا بػػن ؿبالػػا اعبػػرب ، علػػا بػػن ؿبالػػا اعبػػرب ،  -:5

 لبيل الدال    اؼباللكة الع بية السعودية ، اؼب نز الوطين دحبدث النخيل كالدالور بددحسدا.
ـ 3117يم اغباليا ، ضيدا الاين أضبا الػ يس ، ؿبالػا عبػا الوىػدب قديػم ، عبا ال ضبن إب اى -61

 ، رم كىساليا النخيل ، نلية الزراعة كالط  البيط م ، جدمعة اليعيم.
، فوائا النخيػل كالدالػور ، نليػة الزراعػة  3117، أاعدرم أدريس مفددح ،  ---------- -62

 كالط  البيط م ، جدمعة اليعيم ، السعودية.
، لدلا بػن ادصػ  ال ضػيالدف ، رمضػدف معػ م ىػاؿ ، ضػيدا الػاين أضبػا  ---------- -63

، بعا اإلصاارات عن لبلة الدال  ، نليػة الزراعػة كالطػ  البيطػ م ، جدمعػة  3117ال يس ، 
 اليعيم ، السعودية.

كالدوزيػػم  ق. العػػاج بػػدلدال  كال طػػ . دار الطائػػم للن ػػ  2537عبػػا السػػاـ، ابيػػل علػػا.  -64
  .كالدعاي 
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ـ ، زراعػػػػة لبيػػػػل الدالػػػػ  ، ب اػػػػدمف دعػػػػم إادػػػػدج الدالػػػػور ، من الػػػػة 3116لوىػػػػدب زايػػػػا ، عبػػػػا ا -65
 اد الية كالزراعة الددبم ل مم اؼبدحاة )الفدك(.

،  72ـ ، جاكلػػػػة رم النخيػػػػل ، ؾبلػػػػة العلػػػػـو كالدينيػػػػة العػػػػػاد 3114عبػػػػا الػػػػ ضبن العالبػػػػة ،  -66
 السعودية.

دلزراعػػة العضػػوية ، اؼبػػ سب  الػػاكرل ـ، اليواعػػا كاليػػواا  اػبدصػػة ب3115علػػا يويػػ  بػػاكم ،  -67
 مع  -مدرس ، اليدى ة38-36المدين للزراعة العضوية ، 

ـ ، زراعػة النخيػل :2:8فدحا حس  أضبػا ، ؿبالػا يػعيا اليحطػدين ، يويػ  أمػ  كارل ،  -68
 كإاددج الدالور   العدؼب  الع   كاإلياما ، مطبعة جدمعة ع  مشس ، اليدى ة ، مع .

ـ ، ميػػػده الػػػ م كمػػػال صػػػاحيدهد دمػػػجدر النخيػػػل ،  3117وقا ىػػػاؿ ، ؿبالػػػا إبػػػ اىيم ديػػػ -69
 نلية الزراعة كالط  البيط م ، جدمعة اليعيم.

ؿبالػػا ؿبالػػود الزيػػدت ، صػػدحل اليعػػيط ، حسػػن ععػػدـ الػػاين ليالػػة ، ىػػدين ظهػػ اف ، لدلػػا آؿ  -:6
 ـ ، أىػػػم أمػػػ اض كآفػػػدت لبيػػػل الدالػػػ  بدؼباللكػػػة3113عبػػػا السػػػاـ ، م اجعػػػة ؿبالػػػا اعبػػػ   ، 

الع بية السعودية كط ؽ مكدفحدهد ، كزارة الزراعة كاؼبيده ، من الة اد اليػة كالزراعػة ، السػعودية 
. 

ـ ، اؼب مػػا اغبيلػػا دمػػ اض كآفػػدت لبيػػل الدالػػ  ، ىي ػػة الػػ م كالعػػ ؼ 2::2ؿبالػػا أاػػيس ،  -71
 بداحسدا ، كزارة الزراعة كاؼبيده  ، السعودية.

وؿ الوعػػدئا لنخيػػل الػػبلق ، اجمللػػة الزراعيػػة عػػاد ىػػػ ، الػػالب2524ؿبالػػا عبػػا السػػددر اؼبليجػػا ،  -72
 أب يل ، السعودية .

ـ ، مفدػدح للدعػ ؼ اؼببػائا علػمل أمػ اض 3117، رمضدف مع م ىػاؿ ،  ---------- -73
 كآفدت لبيل الدال  ، نلية الزراعة كالط  البيط م ، جدمعة اليعيم.

، الدساليا ؼبػدذا كنيػ  ىػ 2521ؿبالا  نيم ، ىجو عبا اؼبدجا ، رأفا ربيم ، رجدا صربة ،  -74
، نليػػػة الزراعػػػة كالطػػػ  البيطػػػ م ، جدمعػػػة اؼبلػػػش يػػػعود ، فػػػ ع  32.؟ ، ا ػػػ ة إرمػػػددية رقػػػم 

 اليعيم ، السعودية.
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ـ ، ىطبييػػػدت اؼبكدفحػػػة اؼبدكدملػػػة لآلفػػػدت الزراعيػػػة ، دار 8::2ؿبالػػػا يػػػعيا صػػػدحل الػػػزيين ،  -75
 الفج  للن   كالدوزيم ، مع  .

ـ ،  ػػالاا بػػا مبيػػاات، ندػػدب ادىػػ اـ ااقدعػػددم العػػاد 8::2ؿبالػػا يػػعيا صػػدحل الػػزيين ،  -76
 ، م يسة ادى اـ ،اليدى ة. 96

أيس كميدييس  –ـ ، مكدفحة اآلفدت   الزراعة العضوية 3116ؿبالا يعيا صدحل الزيين ،  -77
 الزراعة الن يفة ، دار الفج  للن   كالدوزيم ، مع  .

 اآلفػػػدت الزراعيػػػة ، اؼبكدبػػػة ادندديبيػػػة ـ، اؼبكدفحػػػة البيولوجيػػػة  8::2ؿبالػػػا فػػػ اد ىوفيػػػق ،  -78
 ،مع .

ـ ، آفػػدت النخيػػل كالدالػػور 7::2ؿبالػػا عبػػا اجمليػػا ، زيػػااف عبػػا اغباليػػا ، صبيػػل السػػعاين ،  -79
   العددل الع   ، اؼبكدبة ادندديبية ، اليدى ة ، مع .

زراعػة كزارة ال -السػعودية  ـ( النخيػل كىعػنيم الدالػور   اؼباللكػة الع بيػة2:82م عػا حسػن ) -:7
 السعودية. اؼباللكة الع بية-كاؼبيده

الدالػػ   . الييالػػة الغالائيػػة للدالػػور كفوائػػاىد العػػحية. مػػن: لبيػػلـ3116معػػيي ، عبػػا الػػ ضبن.  -81
اإليػرتاىيجية. الطبعػة  من مورد ىيليام إذل اث كة لضػ اا. م نػز اإلمػدرات للارايػدت كالبحػوث

  .5:2-:57ادكذل:
اعبػػزا ادكؿ أيػػس  –العضػػوية للحدصػػات البسػػدداية ، الزراعػػة ـ3115فبػػاكح فػػوزم عبػػااهلل،  -82

 كقواعا اإلاددج كالدااكؿ كالدسويق مكدبة اكزريس ، اليدى ة.
 ـ ، لبيل الدال  ، اامدرات الع بية.3114كليا عبا الغين نعكو ،  -83
، مندجػػػدت لبػػػل الػػػبلق ، من الػػػة اد اليػػػة كالزراعػػػة ل مػػػم اؼبدحػػػاة ،  5::2ك.ىػػػػ.بدرافيلا ،  -84

 اليدى ة. –يالا لل  ؽ اددىن اؼبكد  ادقل
 عن ديااف البلق ، كزارة الزراعة السعودية. 338يوي  الاريهم ، ا  ة ىوعية رقم  -85
 .ـ ، لبلدش ، الكويا3121، يوي  ؿبالا النع  -86
ـ ، قسػػػػػم الوقديػػػػػة كاؼبخدػػػػػرب إدارة اغبػػػػػاائق العدمػػػػػة ، دكلػػػػػة 3117أىػػػػػم آفػػػػػدت لبيػػػػػل الدالػػػػػ  ،  -87

 اإلمدرات.
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ـ ، نليػػػػة الزراعػػػػة كالطػػػػ  3114لػػػػاكرل لنخيػػػػل الدالػػػػ  ، يػػػػبدالرب إصػػػػاارات الليػػػػدا العاللػػػػا ا -88
 البيط م ، جدمعة اؼبلش يعود ، ف ع اليعيم ، السعودية.

 ، اؼباللكة الع بية السعودية. ـ3115العاد المدين ، مديو  46اجمللة الزراعية اجمللا  -89
 السعودية. ، اؼباللكة الع بية ـ3115العاد المدل  ، أ سطس  46اجمللة الزراعية اجمللا  -:8
ـ ، إدارة اإلرمػدد كالدسػػويق الزراعػا كالمػ كة اغبيواايػػة 3115، ديسػالرب  37ؾبلػة اؼب مػا العػػاد  -91

 لبلاية أبو ظ  ، دكلة اإلمدرات الع بية اؼبدحاة.
ـ، اإلدارة الزراعيػة بػإدارة أكقػدؼ صػدحل 3112-ـ3111 -ـ:::2الن  ات الفنية للنخيل ،  -92

 ال اجحا ، السعودية.
 ـ.3114-3113يفة ال يدض اليومية السعودية لاؿ عدما أعااد من صح -93
صػػػػػف  عػػػػػدـ  33 -31الػػػػػاكرة الداريبيػػػػػة ادكذل عػػػػػن أمػػػػػ اض كآفػػػػػدت النخيػػػػػل كمكدفحدهػػػػػد ،  -94

 ىػ، نلية الزراعة كالط  البيط م ، جدمعة اؼبلش يعود ، ف ع اليعيم ، السعودية.2533
ا ىي ػػة الدػػاريس ، جدمعػػة ـ ، لببػػة مػػن أعضػػد8::2الكديػػ  اإلرمػػددم للنخيػػل كالدالػػور ،   -95

 اؼبلش يعود ، ال يدض ، السعودية.
 ـ ، جدمعة أييوط ، مع .:::2نددب اؼب سب  الاكرل عن لبيل البلق ، اوفالرب  -96
ىػ( ، م نز أحبدث النخيػل كالدالػور جدمعػة اؼبلػش فيعػل 2514إصاارات ااكة النخيل ادكذل ) -97

 ، ااحسدا ، السعودية.
ىػ( ، م نز أحبدث النخيػل كالدالػور جدمعػة اؼبلػش فيعػل 2517)إصاارات ااكة النخيل المداية  -98

 ، ااحسدا ، السعودية.
ىػ( ، م نز أحبػدث النخيػل كالدالػور جدمعػة اؼبلػش فيعػل 2524إصاارات ااكة النخيل المدلمة ) -99

 ، ااحسدا ، السعودية.
دحػػػاة ، جدمعػػػة اإلمػػػدرات الع بيػػػة اؼب ـ9::2إصػػػاارات اؼبػػػ سب  الػػػاكرل ادكؿ لنخيػػػل الػػػبلق ،  -:9

 بدلع  ، دكلة اإلمدرات الع بية اؼبدحاة.
، جدمعػػػة اإلمػػػدرات الع بيػػػة اؼبدحػػػاة  ـ3112إصػػػاارات اؼبػػػ سب  الػػػاكرل المػػػدين لنخيػػػل الػػػبلق ،  -1:

 بدلع  ، دكلة اإلمدرات الع بية اؼبدحاة.
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، جدمعة اإلمدرات الع بية اؼبدحػاة أبػو  ـ3117إصاارات اؼب سب  الاكرل المدل  لنخيل البلق ،  -2:
 ظ  ، دكلة اإلمدرات الع بية اؼبدحاة.

عػػػػػػ  ، -اقبليػػػػػػزم  اقبليػػػػػػزم-معجػػػػػم اؼبعػػػػػػطلحدت العلاليػػػػػػة   علػػػػػـو ككقديػػػػػػة النبػػػػػػدت  عػػػػػ   -3:
 .،إعااد كإصاار اعبالعية الع بية لوقدية النبدت ،دار النهضة الع بية بريكت، لبندفـ3117

لعالوميػػػػة لاربػػػػدد الػػػػاكرل اؼبيػػػػدييس اديديػػػػية لإلادػػػػدج كالدعػػػػنيم العضػػػػوي  ، أق  ػػػػد اعبالعيػػػػة ا -4:
 .ـ3111  بدزؿ ، يويس ا ، يبدالرب   (IFOAM)غب ندت الزراعة العضوية 
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 رمزي عبد الرحيم أبو عي  ة للدكتور السيرة الذاتية
ramzy200@hotmail.comEmail:  

 المؤهالت العلمية  الوف ئف الت  شغله 
جدمعػػػة  –ـ( 2::2الػػػاندوراه –ـ 2:96كاؼبدجسػػػدري  -ـ2:89حعػػػل علػػػمل )البكػػػدلوريوس -2

 زبعر ح  ات اقدعددية. –طنطد 
م نػػػز البحػػػوث -دبعهػػػا حبػػػوث كقديػػػة النبدىػػػدت  رئػػػيس حبػػػوث)مدف غ(العالػػػل   معػػػ  بارجػػػة  -3

 عية.الزرا
ـ هبي ػػػة اؼبواصػػػفدت كاؼبيػػػدييس لػػػاكؿ ؾبلػػػس 4::2العالػػػل   اؼباللكػػػة الع بيػػػة السػػػعودية منػػػال  -4

 . ـ 8::2الدعدكف لاكؿ اػبليف الع بية حىت 
منػال عػدـ  قسم الارايدت كال  وف الفنيػة بػدإلدارة الزراعيػة بػإدارة أكقػدؼ صػدحل ال اجحػا ماي  -5

 حىت ىدرىبو. ـ8::2

 اليتم عيةال شطة العلمية  العملية  ا
 اؼب درنة   اغبالات اليومية ؼبكدفحة اآلفدت الزراعية ببعا احملدف دت اؼبع ية. -2
-98ىػػػػاريس اؼبيػػػػ رات العالليػػػػػة بيسػػػػم اغب ػػػػػ ات بكليػػػػة الزراعػػػػة جدمعػػػػػة نفػػػػ  ال ػػػػػيء ) -3

 ـ(.1::2
  بعػا اؼبػ سب ات احملليػة كالاكليػة اػبدصػة بدلنخيػل ككقديػة النبدىػدت بيكراؽ علالية اؼب درنة  -4

 .كالرتميق مي ران لبعا اعبلسدت العلالية هبد اعة العضويةكالزر 
ااىدالدمػػدت البحميػػة   ؾبػػدؿ بي ػػة اغب ػػ ات ، آفػػدت النخيػػل كالدالػػور ، الزراعػػة العضػػوية  -5

 (حب    إصاارات اؼب سب ات كبعا اجملات الاكرية العلالية.36كا   )
أكقػدؼ صػدحل ال اجحػا  اؼب درنة   إعػااد ملػ  ى مػق م ػ كع لبيػل البػدطن الدػدبم إلدارة -6

بػػدؼب نز ادكؿ علػػمل مسػػدول العػػددل )ف ػػة  مت الفػػوزعبػػدئزة لليفػػة الاكليػػة لنخيػػل الدالػػ  حيػػ  
 ـ.3121اؼبندج  اؼبداليزين   زراعة النخيل كإاددج الدالور(   الاكرة المداية 

ة ىػػػ كالمدلمػػ:253اؼب ػػدرنة   إعػػااد ملػػ  جػػدئزة ادمػػري فيعػػل بػػن بنػػار بػػاكرىيهد المدايػػة  -7
 .كقا مت الفوز هبدى  الاكرى  ىػ2544
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فػػدق اؼب ػػدري  -ايػػداـ ادعالػػدؿ-الفسػػدئل-الػػ م-اعبػػودة–(عبػػدف )الدطػػوي  7عضػػو   ) -8
 كدراية ع كض اديعدر( اؼب كلة بدإلدارة الزراعية كيرتأس اللجند  ادكذل كادلرية.

 للعلـو كالدينية بدل يدض.الدعدكف العلالا مم إدارة الدوعية العلالية دباينة اؼبلش عبا العزيز  -9
 ( ميدلة.316( ؾبلة كصحيفة ع بية بعاد )34اؼب درنة العحدفية   ) -:
 (حوارات إذاعية كىلفزيواية عن ـبدط  اؼببياات الكياليدئية كباائلهد اآلمنة.5إج اا ) -21
 ؿبلية كع بية ذات العاقة بدلدخعر. كاجدالدعية( ؾبات كصبعيدت علالية 9عضو   ) -22
 -( ند  كىا :6) صار للال ل  عاد -23

 ـ عن دار اؼبع فة للدنالية الب  ية بدل يدض.3118النبدت  الاا كدكاا عدـ 
 ـ عػػػػن إدارة أكقػػػػدؼ صػػػػدحل ال اجحػػػػا 3119زراعػػػػة كإدارة م ػػػػدريم النخيللم ػػػػرتؾل عػػػػدـ

 بدل يدض.
 ـ عػػػػن إبػػػااع لإلعػػػاـ كالن ػػػػ  :311مندجػػػدت كبػػػل العسػػػػل.. الاا كدكاا لم ػػػرتؾل عػػػدـ

 بدليدى ة.
 ظ  باكلة اإلمدرات. يبوبـ عن دائ ة الزراعة :311عدـية للنخيللم رتؾلالعضو  الزراعة 
 ـ3125عػػدـ  3ط ـ،3121عػػدـ  2الديػػوًن ال ػػدمل ػبامػػة أمػػجدر النخيػػل لم ػػرتؾل ط 

 .عن إدارة أكقدؼ صدحل ال اجحا بدل يدض
 ( ند  م رتنة ربا الن   كىا :5للال ل  عاد ) -24

  ااقدعددية. أنبيدهدك اؼبندجدت المداوية لنخيل الدال .. طبيعدهد 
 .الدلوث البي ا ني  يواجو 
 .جواا  ممرية   عددل اغب  ات 
 .الفدنهة  الاا كدكاا 
 ؿبكم لبعا اؼب دريم البحمية دب نز أحبدث النخيل كالدالور جبدمعة اؼبلش فيعل بداحسدا. -25
 عضو رابطة أحبدث النخيل كالدالور بدلوطن الع  . -26
اػبدصػػػة بػػػدلدالور بػػػدؼب نز الػػػاكرل للدالػػػور كمن الػػػة عضػػػو ف يػػػق إعػػػااد اؼبواصػػػفدت الييديػػػية  -27

 اد الية كالزراعة بددمم اؼبدحاة )الفدك(.
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 االسرية الالاىية ل يددذ/يعود بن عباالك ًن الفاّ 
saudalfadda@hotmail.comEmail:   

 

 العلمية  : المؤهالت
 ـ(.:2:9ىػ ):251جدمعة اإلمدـ ؿبالا بن يعود عدـ   –ديبة*درجة البكدلوريوس   احمل

نارؾ بورىااا(عدـ   أاا*دراية اللغة ااقبليزية من الوايدت اؼبدحاة ادم يكية )لويس 
 ـ(.3::2ىػ)2523

 ـ(.4::2)-ىػ2524*دبلـو اغبدي  اآلرل )كامنطن الوايدت اؼبدحاة ادم يكية( عدـ 
 ـ(.3118ىػ.)2538عدـ جدمعة اؼبلش عباالعزيز  –عالدؿ الدنفيالم*درجة اؼبدجسدري   إدارة اد

 الوف ئف الت  شغله 
 ـ.2::2/:2:9ؿبدي  دب يسة النيا الع   السعودم بدؼب نز ال ئيسا بدل يدض ؼباة يند  -2
اؼبس وؿ عن حسدبدت م يسة النيا الع   السعودم )اؼب نز ال ئيسا بدل يدض( لال ى يزمنهدىن -3

 ينوات.4رؾ )أم يكد( دكيلاركؼ بنش )أؼبدايد( كبنش اكؼ طونيو )اليدبدف( ؼباة بنش ايويو 
 مسدعا أم  اػبزينة دب يسة النيا الع   السعودم ف ع ب ياة ؼباة أربم ينوات.-4
 رئيس العالليدت النياية دب يسة النيا الع   السعودم ف ع ب ياة ؼباة يبم ينوات.-5
)ال  ى  ؼ علمل اثااثة م  كعدت زراعية هبد  ة أكقدؼ صدحل ال اجحاماي  اإلدارة الزراعية بإدار -6

 ـ(حىت ىدرىبو.3119ىػ )2539من عدـ  صن (  56أنم  من ربم مليوف لبلة ىضم 
 االيتم عية ال شطة

 عضو ف يق اؼببددرة اػبدمسة لعناكؽ الدنالية الزراعية )م اجعة كضم قطدع الدالور(. 2
ىػ حىت 2541الاكرة الدديعة من عدـ  الدجدرية العندعية بدليعيمادئ  رئيس عبنة الدالور بدلغ فة  3

 .ىػ كؼباة أربم ينوات قددمة2545ق، ك  دكر د العدم ة منال عدـ 2544عدـ 
 عضو اللجنة الوطنية للنخيل كالدالور بدلغ ؼ الدجدرية بدؼباللكة الع بية السعودية. 4
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 عضو اعبالعية السعودية للزراعة العضوية. 5
ىيييس م نة لدعاي  الدالور السعودية )الغ فة الدجدرية العندعية دبنطية  رئيس ف يق عالل 6

 ال يدض(.
 العلمية: المش رك ت

 ىدعلق بدعبواا  اؼبدلية كااقدعددية هداؼب درنة   م سب ات كااكات دالل اؼباللكة كلدرج 2
 كاإلدارية.

 مه جدادت كمعدرض الدالور دالل اؼباللكة كلدرجهد.بعا اؼب درنة    3
كالرتميق  اؼب سب ات احمللية كالاكلية ذات العاقة بدلنخيل كالدالور بيكراؽ علالية   بعادرنة اؼب  4

 .مي ران لبعا اعبلسدت العلالية هبد
 اؼب درنة   بعا اجملات ذات العاقة بدلنخيل كالدالور دالل اؼباللكة كلدرجهد. 5
 لنخيل كالدالور.اؼب درنة   بعا الناكات العحدفية كالدلفزيواية ذات العاقة بد 6
اؼب درنة   إعااد مل  ى مق م  كع البدطن الددبم دكقدؼ ال اجحا عبدئزة لليفة الاكلية  7

لنخيل الدال  حي  مت الفوز بدؼب نز ادكؿ علمل مسدول العددل ف ة اؼبندج  اؼبداليزين   الاكرة 
 ـ.3121المداية 

ق حي  2544  دكر د المدلمة  اؼب درنة   إعااد مل  جدئزة ادمري فيعل بن بنار للنخيل 8
 مت الفوز بدؼب نز ادكؿ لف ة اعبدئزة ال  مت الدياًن عليهد.

ىيلي  نددب م رتؾ ربا الن   بعنواف ) اؼبندجدت المداوية لنخيل الدال ... طبيعدهد كأنبيدهد  9
 ااقدعددية(.
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 للعلـو  ـو الزراعية من جدمعة كاية أيواحعل علمل مهددة اؼبدجسدري   العل

 ـ(.2::2)ىػ2523دت اؼبدحاة ادم يكية عدـ كالدكنولوجيد بدلواي
 حعل علمل مهددة الاندوراه   العلـو الزراعية من جدمعة إلينوم ) اربداد- 

 ـ.7::2مدمب ( بدلوايدت اؼبدحاة ادم يكية عدـ 
 ـ(.3116ىػ )2537يدو إذل درجة أيددذ عدـ مت ى ق 
  ىػ.2533-:252عالل كنيان لكلية الزراعة كالط  البيط م عدـ 
 .ع  رئيسدن ليسم إاددج النبدت ككقديدو 
 .مسد در بوزارة الزراعة بدؼباللكة الع بية السعودية 
 رية السورية. اعبالهو  –كزارة الدعليم العدرل  -حعل علمل ب ااة ىياي  من اجمللس العدرل للعلـو 
  ىوذل رئدية اللجنة العلالية كأمداة الليدا العلالا الاكرل لنخيل الدال  كالالم عيا جبدمعة اؼبلش

 ىػ.2535اليعيم   رج   –يعود 
  ىػ.   2536/ 39/22عضو اجمللس العلالا عبدمعة اليعيم منال 
  ـ .3122عضو بدجمللس   جدمعة حدئل من عدـ 
 الزراعية. عضو بدعبالعية ادم يكية للعلـو 
 .عضو بدعبالعية السعودية للعلـو الزراعية 
 .عضو بدعبالعية السعودية لعلـو اغبيدة 
 .عضو   اللجنة الدحكالية عبدئزة ادمري فيعل بن بنار للنخيل 
 .عضو   عبنة ربكيم ادحبدث العلالية للجالعية ادم يكية للعلـو الزراعية 
  ة الزراعة .عضو اللجنة اايد درية للزراعة العضوية بوزار 

 

 السيزة الذاتيت

 للدكتور/ خالد به واصز الزضيمان

 جامعت القصيم – كليت الزراعت والطب البيطزي
e-mail: khalid1963@hotmail.com,  Khalid.organic@gmail.com 

            www.sacorganic.org    0000310080جوال  081603360تلفون وفاكس  
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 - 216 -صفحخ   الزراعة العضوية للنخيل

 

 .عضو اؽبي ة اايد درية للالجلة الزراعية الددبعة للجالعية السعودية للعلـو الزراعية 
 .)فبمل للالاللكة الع بية السعودية بدعبالعية الاكلية للعلـو الزراعية )كمي ىد بلجيكد 
 .قدـ بدحكيم ادحبدث كرئدية اعبلسدت   العايا من اؼب سب ات العلالية احمللية  كالاكلية 
 . ؿبكم دكرل للالجلة ادم يكية للعلـو الزراعية كؾبات علالية دكلية أل ل بي ية كزراعية 
 .مسد دران للالجلة العلالية لكلية الزراعة جدمعة أييوط 
 .عضو   اؽبي ة اايد درية السعودية ادؼبداية للزراعة العضوية 
 لاكلية   اؼباللكة الع بية م جم علالا كمسد در   الزراعة العضوية لبعا ال  ندت ادؼبداية ا

 السعودية كمنطية اػبليف الع  .
 .ا   العايا من ادحبدث العلالية   نربل اجملات العلالية الزراعية ادم يكية كادكركبية 
  ـ. 3117فدز جبدئزة البح  اؼبداليز عبدمعة اليعيم عن عدـ 
 ـ. 3116لعدـ  فدز جبدئزة البح  اؼبداليز من اعبالعية السعودية للعلـو الزراعية 
    فدز جبدئزة البح  اؼبداليز بدلليدا العلالا الاكرل لنخيل الدال  جبدمعة اؼبلش يعود، اليعيم

 ىػ.2535
 .لو العايا من اؼب لفدت كالكد  كاؼبيدات العلالية كاؼب اجم العلالية الاكلية اؼبرتصبة 
 كبدػبدرج.  ييـو بددم اؼ علمل ال يدئل العلالية لطاب الارايدت العليد بدؼباللكة 
 .قدـ بدحكيم العايا من ادحبدث العلالية كاؼب دريم البحمية دالل اؼباللكة كلدرجهد 
   حعل علمل مهددة دكلية نالييم دكرل عبودة اغبدصات الزراعية طبيدن للن دـ ادكرك

 (.Global GAPمهددات الزراعة العضوية كا دـ اعبودة العدؼبا ) كأيضدادم يكا كاليدبدين 
 هي ة الاكلية فبمل للBCS .  ؼبنق ال هددات العضوية بدؼباللكة كمنطية اػبليف الع 

 
 



 - 217 -صفحخ   الزراعة العضوية للنخيل

 

 للتواال العلم   إبداء المقترح ت
 

يسعد   تلق  مقترح تكم  آرائكم  ع  هذا اإلادار،  سوف تؤخذ بعي  االعتب ر إ  
 ش ء اهلل، إلثراء الطبعة الق  مة م  هذا الكت ا.

 م.ش كري   مقدري  تع   كم  تف علك
 

 المؤلفو 
 البريد االلكتر    االسم

 Ramzy200@hotmail.com  .رمزي عبدالرحيم ابوعي  ة 
اأ  saudalfadda@hotmail.com .سعو  ب  عبدالكريم الفد 

 Khalid1963@hotmail.com أ. .خ لد ب    ار الرضيم  
 


