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 جافة مجموعة األصناف النصف األھمیھ األقتصادیھ للنخیل

 الجاف  مجموعة األصناف  اصناف التمور

 المستور أھم األصناف الرطبة مجموعة األصناف ذات الثمار

    
   
   

  أصناف التمور في مصر
    

  األھمیة االقتصادیة للنخیل
تع  د التم  ور م  ن الس  لع والمحاص  یل الغی  ر تقلیدی  ة الھام  ة الت  ي یمك  ن االس  تفادة منھ  ا س  واء لالس  تھالك المحل  ي أو     

العدید م ن الم واد الغذائی ة والفیتامین ات واألم الح      یعزي ذلك إلي ما تمتاز بھ التمور من احتوائھا علي ، التصدیري
باإلض افة إل ي إمكانی ة تص نیعھا     ، المعدنیة كما یمكن أن یعتمد علیھا اإلنسان كغذاء كامل لفترة زمنیة طویل ة نس بیاً  

صناعة الكحول الطبي والصناعي والخل والسكر ، المربي وعسل البلح(والحصول منھا علي نواتج ثانویة متعددة 
فإذا ما أض فنا إل ي ذل ك المكاس ب الت ي یمك ن الحص ول علیھ ا م ن نخی ل ال بلح ومنتجات ھ الثانوی ة              ، )ائل وغیرھاالس

واس تخداماتھا ف ي العدی د م ن الص ناعات المنزلی ة وص ناعة األخش اب         ، )ج ذوع التخی ل  ، اللی ف ، الخوص، الجرید(
ذك رت ف ي   ، ف ي جمی ع األدی ان الس ماویة     یوضح لنا مدي األھمیة التي یجب أن تولي لزراعة التخیل والت ي ذك رت  

النخی ل والش جر برك ة    (والت ي منھ ا   ، العدید من األحادیث النبویة الش ریفة   كذلك في، موضعًا٢٠القرآن الكریم في 
  ).أطعموا نساءكم التمر في خیرًا من التمر ألطعمھا إیاه) (علي أھلھم وعقبیھم

د تنمیة وتنویع الصادرات المصریة ب ل تتع دي ذل ك إل ي ماتش ھده      وفي الواقع فإن أھمیة التمر ونخیلھ التتوقف عن 
) سیناء، شرق العوینات، توشكي(في اآلونة األخیرة من توسع في تعمیر الصحراء في العدید من المناطق الجدیدة 

ومثل ھذه المشروعات تحتاج إلي زراعة أشجار مستدیمة لالستفادة منھا كأشجار ظ ل م ن ناحی ة ومص دات ری اح      
ویعد النخیل من المحاصیل المؤھلة للقیام بھذا الدور لقدرتھا علي التكیف مع مناخ تل ك المن اطق   ، ناحیة أخريمن 

فھ  ي تنم  و جی  دًا ف  ي األراض  ي الرملی  ة وتتحم  ل الظ  روف الجوی  ة القاس  یة ل  درجات الح  رارة المرتفع  ة   ، وظروفھ  ا
تھا في إقامة العدید من الص ناعات الت ي یمك ن    عالوة علي ما یمكن االستفادة من منتجا، والمنخفضة علي حد سواء

  .أن تساعد في فتح فرص عمل جدیدة للشباب لتخفیف حدة البطالة السائدة بینھم حالیًا
حی ث   ١٩٩٥إل ي ع ام    ١٩٨٠ھناك تغیرات حدثت في التركیب الص نفي للتم ور ف ي مص ر خ الل الفت رة م ن ع ام         

إل ي   ١٩٨٠ف ي ع ام   % ٥٢.٦ألصناف نصف الجاف ة م ن ح والي    زادت األھمیة النسبیة ألعداد النخیل المثمر من ا
م ن   ١٩٩٥ع ام  % ٥٥.١إلي  ١٩٨٠عام % ٥١.٣زادت نسبة إنتاجھا الكلي من  ١٩٩٥في عام % ٥٩.٧حوالي 

إال أن حج م الص ادرات   ، جملة إنتاج التمور في مصر علي الرغم من إمكانیة إنتاج التمور المصریة بكمیات كبیرة
م  ن حج  م اإلنت  اج % ٠.٦ال تتع  دي (توي العرب  ي أو الع  الي الیتناس  ب م  ع تل  ك اإلمكانی  ات  منھ  ا س  واء عل  ي المس  

ف ي  % ٦ح والي  ، في اإلمارات العربی ة المتح دة  % ١٧في تونس وحوالي % ٢٣.٥في حین بلغت حوالي ) المحلي
 ٥٣٧والي ح  (كذلك سعر تصدیر الطن الواحد م ن التم ر المص ري یق ل ع ن مثیل ھ ف ي العدی د م ن ال دول           ، الجزائر

  .األمر الذي یعني انخفاض جودة البلح المصري المصدر إلي األسواق الخارجیة) ١٩٩٦ – ١٩٨١(طن / دوالر
ف إن  ، ولتحقیق ھدف تنمیة توسیع الص ادرات المص ریة م ن التم ور باعتب ارھم م ن الس لع الزراعی ة غی ر التقلیدی ة           

  :ن إبراز أھمھا في النقاط التالیةاألمر یقتضي اتخاذ مجموعة من الوسائل واألسالیب التي یمك
واالھتم ام بزراع ة   ، ضرورة االھتمام بجودة اإلنتاج المحلي من التمور وحل المشكالت اإلنتاجیة التي تواجھ ھ  )١

، وتش  جیع ال  زراع عل  ي االھتم  ام بعملی  ات الخدم  ة س  واء التقل  یم  ، وإح  الل أص  ناف جدی  دة مح  ل األص  ناف القدیم  ة 
زی  ادة ، ووقای  ة األش  جار م  ن اإلص  ابات الحش  ریة والمرض  یة وغیرھ  ا ، لتس  مید وال  ريا، التق  ویس والخ  ف، التقل  یم

فضًال علي حل المشكالت المتعلقة بتسویق التمور وإنش اء جمعی ات   ، فاعلیة جھاز اإلرشاد الزراعي في ھذا الشأن
   .تعاونیة تساعد في حل تلك المشكالت

% ٧٠ضرورة العمل علي فتح أسواق جدیدة للتوسع في تصدیر التمور فمثًال قارة آسیا تستورد وحدھا حوالي  )٢
كم ا أن ال دول   % ٤.١تس تورد ق ارة أفریقی ا ح والي     ، %١٩من إجمالي الواردات العالمی ة وتس تورد أورب ا ح والي     

األم ر ال ذي یعن ي وج ود     ، می ة للتم ور  م ن إجم الي ال واردات العال   % ٢٤تس تورد ح والي   ) باستثناء مصر(العربیة 
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مجال واسع لتصدیر التمور المصریة یجب اس تغاللھ ف ي ظ ل الظ روف والعالق ات السیاس یة المتمی زة لمص ر م ع          

   .دول العالم
إعادة النظر في عملیة التصدیر وتحویل التمور إلي صور أخري كتص نیعھ مرب ات وعص ائر مم ا یف تح مج ال        )٣

  .ن ناحیة وإطالة فترة التصدیر من ناحیة أخريجدید لزیادة الصادرات م
وعرض  ھ ف  ي األس  واق ف  ي غی  ر موس  مھ باس  تخدام التقنی  ات   ) الطازج  ة(تخ  زین التم  ور ف  ي ص  ورتھ الرطب  ة  )٤  

ل  ي ع ن س عرھا ف  ي   ’الحدیث ة حی ث یس اعد ذل  ك ف ي م د األس  واق الخارجی ة بس لعة طازج ة عالی  ة الج ودة بأس عار أ          
   .مرحلة النضج التام

ة االھتمام بجودة التمر المصدر وإحكام الرقابة علي الصادرات الذاتیة لبعض مصدري التمر من أج ل  ضرور  )٥
التوسع في إقامة محطات لتجھیز وتعبئة التمور في مناطق تركیزھا وفقًا ألسالیب علمیة مدروسة تراعي الشروط 

ن حی  ث مطابقتھ  ا للش  روط الص  حیة  والمواص  فات الفنی  ة الت  ي تتطلبھ  ا ال  دول المس  توردة ف  ي الس  لعة المص  درة م      
   .والبیئیة

االھتمام بعملیات الدعایة والترویج عن طریق المعارض الدائم ة والمؤقت ة وخصوص ًا ف ي األس واق اإلفریقی ة         )٦
   .واإلسالمیة التي یمثل التمر لھا سلعًا غذائیة رئیسیة

ومن ثم یمكن أن ، رات المصریة من التموروفي اعتقادنا أنھ بإتباع مثل ھذه الوسائل وغیرھا یمكن زیادة الصاد
عالوة ، تلعب دورًا كبیرًا في تنمیة الصادرات القومیة بصفة عامة وھو ما تھدف إلیھ الدولة في الوقت الراھن

علي الفائدة الكبیرة من التوسع في زراعة النخیل في مناطق االستصالح الجدیدة سواء من أجل ھدف تنمیة 
    .شجیع إقامة الصناعات من نخیل البلح في تلك المناطقالصادرات من التمر أو ت

الغرض من إصدار ھذا المصور ھو تعریف المھتمین بأصناف التمور المزروعة في مصر وخاصة أنھ لم    إن
یصدر في مصر أي كتاب أو نشرة مصورة باأللوان تعرف الناس باألصناف المنتشرة والمعروفة من زمن بعید 

الجیدة إلي الممتازة ظھرت نتیجة الزراعات البذریة المجھولة مما نتج عنھا بعض  وھناك سالالت أخري من
وسوف نتعرض لتعریف األصناف والسالالت ، السالالت الجیدة والمنتخبة نتیجة لحدوث اإلنعزاالت الوراثیة

بعاد وداخلیًا من المنتخبة بتوصیفھا وصفًا نباتیًا وكذلك وصف الثمار وصفًا خارجیًا من حیث اللون والشكل واأل
وكذلك اإلشارة إلي االحتیاجات الحراریة ، حیث سمك اللحم والمادة العفصیة واأللیاف والمحتوي السكري للثمار

  :المالئمة لكل مجموعة من المجموعات الثالثة التي تناسب نجاح كل صنف من ھذه األصناف مما یؤدي إلي
   .ظروف البیئیة المالئمة لنجاح زراعة أصناف النخیلاكتساب المزارع والمھتم بالتمور معرفة ال   )١
   .ارتباط حجم األشجار بمسافات الزراعة ونوع التربة   )٢

  :ویجب أن یكون المھتمین بزراعة النخیل علي علم بمعرفة اآلتي
ث   الث حی   ث تقس   م التم   ور إل   ي   ..... تقس   یم األص   ناف تبع   ًا لالحتیاج   ات الحراری   ة والرطوب   ة النس   بیة            -

  :مجموعات
-            
  ):الطریة(األصناف الرطبة    )١

في الفترة ) متوسط درجة الحرارة الیومیة(م ٢٥ْتحتاج إلي حرارة حوالي ، وھي تؤكل طازجة في الطور الرطب
 – ٢٠٠٠من أول مایو حتى آخر أكتوبر وھي فترة نمو ونضج الثمار أي تحتاج إلي مجموع وحدات حراریة 

وأھم أصنافھا ھي الزغلول والسماني ، %٣٠وتبلغ نسبة رطوبة ثمارھا أكثر من ، ر نھیتوحدة فھ ٢١٠٠
وبنت عیشة والحیاني ویكثر بمحافظات إسكندریة ودمیاط والمرج والقلیوبیة ، وینتشر بمناطق إدكو ورشید

  .والشرقیة وصنف األمھات وأھم مناطق انتشاره محافظة الجیزة والفیوم ویؤكل في طور الرطب
    
  ):شبھ الجافة(األصناف النصف جافة    )٢

ھذه األصناف تتجاوز ثمارھا مرحلیة اإلرطاب إلي مرحلة الجفاف النسبي ولكن التتصلب وتظل محتفظة 
م بمجموع ٣٠ْبصفات جودتھا وصالحیتھا لالستھالك مدة طویلة وتحتاج ھذه المجموعة إلي درجة حرارة حوالي 

ومن % ٣٠ – ٢٠وحدة فھر نھیت وتبلغ نسبة رطوبة ثمارھا ما بین  ٢٧٠٠ – ٢٥٠٠وحدات حراریة حوالي 
وأھم مناطق انتشاره محافظة الجیزة والواحات وصنفي العمري والعجالني ) الصعیدي(أھم أصنافھا السیوي 

  .وتشتھر بھما محافظة الشرقیة واإلسماعیلیة
    
  :األصناف الجافة   )٣

كامل دون أن تفقد مقومات الجودة ویمكن تخزینھا لفترات طویلة وھي من األصناف التي تصل ثمارھا للجفاف ال
م بمجموع ٣٢ْوتحتاج إلي حرارة تزید عن ) سكروز% ٦٥أكثر من (وھي تستھلك كثمرة جافة حلوة المذاق 

ومن أھم أصنافھا % ٢٠وحدة فھر نھیت ورطوبة ثمارھا تقل عن  ٤٢٠٠ – ٣٨٠٠احتیاجات حراریة حوالي 
والبرتمودة والجندیلة والدجنة والجراجودا والشامیة والكولمة وأھم مناطق ) البر كاوي(الملكابي والسكوتي 

  .إنتاجھا ھي محافظة أسوان
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وعلي ضوء ما سبق فإنھ یجب التفكیر قبل زراعة أشجار أي صنف من أصناف التمور في أي منطقة وذلك 
ع بیانات األرصاد الجویة لتقدیر مدي نجاح أي بدراسة درجات الحرارة والرطوبة السائدة في ھذه المنطقة من واق

  :ولوصف الثمرة نبین بعض االصطالحات الخاصة المستخدمة كما یلي. صنف من أصناف النخیل بھا
  .ھي الجزء المتصل بالعنق: قاعدة الثمرة            )١(
  .ھي الجزء المقابل للقاعدة: قمة الثمرة            )٢(
  .ھو النسبة بین الطول علي قطر الثمرة رسم توضیحي للثمرة: الثمرةشكل             )٣(

  

  أھم أصناف التمور في مصر

لمصر میزة نسبیة تتمتع بھا حیث تتمیز بوجود المجموعات الثالث من أصناف البلح فاألصناف الشائعة تزید 
وتجمعات كبیرة من النخیل  علي سبعة عشر صنفًا باإلضافة إلي أعداد الحصر لھا من أصناف محدودة االنتشار

  :البذري حیث تنقسم األصناف إلي

  ):الطریة(مجموعة األصناف ذات الثمار الرطبة : أوًال
وتؤكل عادة طریة ، تشمل أصنافًا تختلف ألوان ثمارھا من األحمر إلي األصفر واألصفر المشوب بحمرة خفیفة

) بسر أو خالل(مرحلة اكتمال النمو والتلوین بعض األصناف تؤكل عقب بلوغھا ، بعد الجمع مباشرة) طازجة(
بینما التصلح ثمار البعض اآلخر ، وذلك إلحتواء لحمھا علي كمیة قلیلة من المواد القابضة أو خالیة من تلك المواد

وأھم أصناف ھذه ، من أصناف ھذه المجموعة لألكل إال بعد تعرضھا لتغیرات النضج أو اإلنضاج الصناعي
  :المجموعة ھي

  :الحیاني)١
، النخلة ضخمة نوعًا السعف متوسط االنحناء، وھومن أكثر األصناف انتشارًا بمصر وخاصة الوجھ البحري

یبلغ ،الثمرة متوسطة الحجم، الخوص متدل ومغطي بغبرة شمعیة، األشواك طویلة ورفیعة منفردة، الجرید رفیع
قوام ، شكلھا اسطواني وقمتھا مخروطیة،النمو سم لونھا أحمر داكن عند اكتمال٣-  ٢.٥سم وقطرھا ٥ – ٤طولھا 

یبدأ ، وفي ھذا الطور تنفصل القشرة بسھولة عن اللحم) رطب(اللحم لین قلیل األلیاف وھي سوداء عند النضج 
كیلو في العام وقد ٩٠یبلغ متوسط إنتاج النخلة حوالي ) مبكر(ظھوره في األسواق حوالي منتصف أغسطس 

  .امكیلو جر٢٠٠یصل إلي حوالي 
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  :الزغلول)٢

النخلة تشبھ الحیاني وتختلف عنھ ، تنتشر زراعتھ في شمال الدلتا وخاصة بمنطقتي إدكو ورشید بمحافظة البحیرة
  .في كون األشواك خالیة من األعناق كما أنھا أقصر وأقل عددًا

الثمرة أسطوانیة ، مجرا٢٥سم ویصل وزنھا إلي حوالي ٣ – ٢.٥سم وقطرھا ٦الثمرة كبیرة الحجم طولھا حوالي 
الشكل مستطیلة ذات قمة مسحوبة وقاعدة مستدیرة یعلوھا قمع أصفر اللون ملتصق بھا بشدة لونھا أحمر زاھي 

حلو الطعم جدًا ویستھلك في ، اللحم متوسط السمك لین قلیل األلیاف وخالي من المواد القابضة، عند إكتمال نموھا
ویجمع ، ثمرة علي بذرة ذات تعاریج واضحة یمكن بسھولة التعرف علیھاتحتوي ال، )البسر(مرحلة إكتمال النمو 

یبلغ متوسط إنتاج النخلة ، ینضج ویسوق في منتصف شھر سبتمبر، عادة بشماریخھ حتى الیرطب بسرعة
  .كیلو جرام في األشجار المعتني بھا١٣٠كیلو جرام في العام قد یصل إلي ٧٥

  
  :السماني) ٣

قواعد السعف عریضة خضراء األشواك ، النخلة قویة النمو، ق الشمالیة في رشید وإدكوتنتشر زراعتھ في المناط
الشجرة تعطي محصول عالي یصل متوسط إنتاجھا إلي ، من طول السعفة واألشواك مزدوجة% ٢٥تحتل حوالي 

صیرة ذات قمة الثمرة بیضاویة الشكل ق، كیلو جرام إذا ما أعتني بخدمتھا ٣٠٠تزداد إلي حوالي ، كیلو جرام ٨٥
سم لون الثمرة ٣.٥ – ٢.٨سم وقطرھا من ٥.٨ – ٥.٣یبلغ طولھا من ، القمع غائر، مسحوبة وقاعدة مفلطحة

اللحم ذو قوام ، أصفر مشوب ببقع أو خطوط حمراء عند إكتمال النمو یتحول إلي اللون الزیتي في مرحلة الرطب
تھلك الثمار في مرحلة البسر یظھر باألسواق في تس، حلو الطعم وكثیر العصارة، لین سمیك وقلیل األلیاف

ومن الناحیة االقتصادیة یفضل ھذا الصنف عن الصنف الزغلول وذلك إلمكانیة استھالك ثماره ، منتصف سبتمبر
  .كما یصنع منھ المربي) مرحلة البسر أو الرطب(طازجة 
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-

               
  :األمھات) ٤

السعف ، الرأس غیر متدل، جذع النخلة متوسط الضخامة، تنتشر زراعتھ في محافظة الجیزة وقلیل في الفیوم
الخوص ، كثیرة ومنفردة، األشواك متوسطة الطول والسمك، أخضر مزرق قلیل االنحناء قواعد السعف غلیظ

كیلو جرام بالخدمة  ٢٠٠كیلو جرام یزداد أحیانًا لیبلغ ٧٠یصل إنتاج النخلة إلي ، ًالعریض ومتقارب یتدلي قلی
، سم٢.٥ – ٢سم وقطرھا ٣والثمرة صغیرة الحجم نسبیًا ذات شكل اسطواني قصیر یبلغ طولھا حوالي ، الجیدة

اللون األسمر  لون الثمرة أصفر فاتح في مرحلة إكتمال النمو یتحول إلي، ذات قاعدة مسطحة وقمة مسحوبة
یلقط ، ینضج أواخر أغسطس، الداكن في طور الرطب اللحم لین القوام قلیل العصارة حلو الطعم خالي من األلیاف

  .یومًا ویعمل منھ عجوة أحیانًا ٢٥ – ٢٠رطبیًا من العذوق كل ثالثة أیام وتستمر عملیة النضج حوالي 
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-   
     
  :بنت عیشة)٥

متوسط إنتاج النخلة حوالي ، تنتشر زراعتھ في منطقتي إدكو ورشید وبعض مناطق محافظتي الشرقیة ودمیاط
 – ٢.٢سم قطرھا حوالي ٤-٣.٥كیلو جرام الثمرة متوسطة الحجم طولھا١٥٠كیلو جرام وقد یصل إلي ٨٠

أسطواني قصیر الثمرة لونھا أحمر داكن عند إكتمال النمو ال یلبث أن یتحول إلي األسود في ذات شكل ، سم٢.٥
حلو الطعم قلیل ، القمع لونھ أحمر داكن اللحم لین القوام مكتنز، طور الرطب مغطاة بطبقة شمعیة تمیزھا

منھ بلح كبیس بعد  وقد یعمل، تؤكل ثماره في مرحلتي البسر والرطب، العصارة واأللیاف في مرحلة الرطب
  .تجفیف الثمار في الشمس وھو من األصناف متأخرة النضج ویظھر في األسواق في أوائل شھر نوفمبر

-               
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  ):أم الفروخ(أم الفراخ ) ٦

والثمرة كبیرة الحجم تقارب ثمرة الزغلول فھي ، منطقتي إدكو ورشید بمحافظة البحیرةیزرع بأعداد قلیلة في 
جرام لونھا أحمر داكن في مرحلة ٣٠ – ٢٥سم ویبلغ وزنھا ٣سم وقطرھا ٦أسطوانیة الشكل مستطیلة طولھا 

لحالوة یحتوي إكتمال النمو یتحول إلي األسود في طور الرطب اللحم سمیك لین القوام قلیل األلیاف معتدل ا
والرطب تظھر الثمار باألسواق في شھر ) البسر(علي مواد قابضة تستھلك ثماره في مرحلتي إكتمال النمو \غ

كیلو جرام وقد یصل إلي ١٣٠یبلغ متوسط محصول النخلة حوالي ، دیسمبر وھو من األصناف المتأخرة النضج
  ةكیلو جرام سنویًا یتمیز ھذا الصنف بأنھ قلیل المعاوم ١٨٠

    
  ):عریبي(العرابي ) ٧

یبلغ طولھا ،الثمرة متوسطة إلي كبیرة الحجم نوعًا ذات شكل بیضاوي،یزرع بأعداد قلیلة بمنطقتي إدكو ورشید 
سم أعرض عند المنتصف مسحوبة عند القمة لون الثمرة أحمر داكن عند اكتمال ٢.٥ – ٢سم وقطرھا ٤.٥ – ٤

تستھلك في مرحلتي ، حلو الطعم في مرحلة الرطب، قلیل األلیاف نموھا تسود عند النضج اللحم ذو قوام لین
  .كیلو جرام سنویًا١٢٠ – ١٠٠إنتاج النخلة حوالي ، البسر والرطب تظھر في األسواق في منتصف شھر نوفمبر
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  :الحالوي) ٨

لونھا ، مستدیرةالثمرة متوسطة الحجم ذات شكل اسطواني مستطیل ذات قمة ، ینتشر في شمال الدلتا بأعداد قلیلة
،، أحمر في مرحلة اكتمال النمو وأسمر في مرحلة الرطب اللحم متوسط السمك ذو طعم قابض في مرحلة البسر

  .یظھر في األسواق أواخر شھر أكتوبر، كیلو جرام١٢٠متوسط إنتاج النخلة ، كل الثمار في مرحلة الرطب،ت
    
  :الكبي) ٩

الثمار ذات جودة عادیة ، الشبھ من العرابي إال أن ثمرتھ أكبر قلیًال منھاقریب ، یزرع بأعداد قلیلة في شمال الدلتا
ذات شكل بیضاوي لونھا أحمر داكن عند إكتمال نموھا واللحم لین ، وھي من الثمار التي تنضج في منتصف 

  .الموسم 
    

  :الكبوشي ) ١٠
سم ذات  ٢.٣-٢سم وقطرھا من  ٥.٥-٥یزرع في شمال الدلتا الثمرة كبیرة الحجم متوسطة الجودة طولھا من 

شكل اسطواني أو بیضاوي تقریبًا ، لونھا أصفر محمر عند اكتمال نموھا قوام اللحم لین من األصناف متوسطة 
  .النضج 

    
  :صفر الدومیین ) ١١

ینتشر بأعداد قلیلة بمحافظة الشرقیة الثمار ذات جودة عادیة الثمرة كبیرة الحجم ذات شكل اسطواني ، طولھا 
سم لونھا أصفر عند اكتمال نموھا ، اللحم لین القوام ، ذو طعم قابض ، من  ٢.٥-٢سم وقطرھا  ٥ – ٤.٥

  .األصناف المتأخرة النضج
    

  :السرجي ) ١٢
سم وسطھا غلیظ لونھا أصفر لیموني عند ٤.٤ – ٢.٢سم وقطرھا  ٤.٥-٤الثمرة كبیرة الحجم نوعًا یبلغ طولھا 

  .ي داكن عندما یرطب وتصیر شفافة قلیًال اكتمال النمو یتحول إلي كھرمان
    

  :السلمي ) ١٣
سم ٣ینتشر بأعداد قلیلة بمحافظة اإلسماعیلیة ، الثمرة متوسطة الحجم ذات شكل اسطواني یبلغ طولھا حوالي 

سم لون الثمرة أصفر فاتح في مرحلة اكتمال النمو ، یتحول للون البني عند النضج ، اللحم ٢.٥-٢وقطرھا 
  .مك لین حلو المذاق متوسط الس
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  :أصفر ) ١٤ 

س م وقطرھ ا   ٤-٣.٥ینتشر بأعداد قلیلة في مركز الداخلة بالوادي الجدید ، الثمرة متوس طة الحج م یبل غ طولھ ا م ن      
اكتمال النم و ، أص فر زیت ي ف ي ط ور الرط ب حل وة الم ذاق          سم لون الثمرة أصفر لیموني في مرحلة  ٣-٢.٥من 

  .اكتمال النمو والرطب عسلیة ، تؤكل في مرحلتي 
   

-   
   
  :ساللة بذریة ) ١٥ 

س م  ٢.٣-١.٨س م وقطرھ ا م ن    ٤-٣قلیلة االنتشار بمركز الداخلة بالوادي الجدید الثمرة متوسطة الحجم طولھا م ن  
  .في مرحلة اكتمال النمو تتحول للون البني عند النضج تؤكل في الطور الرطب لون الثمرة أصفر غامق 
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  :مجموعة األصناف النصف جافة : ثانیا 

تتمیز ھذه المجموعة بأن ثمارھا تصبح ذو رطوبة متوسطة عند تمام نضجھا كما تحتوي علي كمیات مرتفعة م ن  
  .المواد الصلبة الذائبة وأغلبھا سكریات 

   
  ) :الصعیدي(یوي الس) ١

وھو من أھم األصناف نصف الجافة انتشارا وتنتشر زراعتھ في الوادي الجدید والواحات والجیزة والفیوم ، یبلغ 
كیلو جرام في األشجار المعتني بھا ، الثمرة كبیرة الحجم نوعًا إذ  ١٥٠كیلو جرام أو أكثر مكن  ٩٠إنتاج النخلة 
لونھا أصفر عند اكتمال النمو ویمكن أن تستھلك في ھذا الطور ،  سم٢.٥- ٢سم وقطرھا ٤ – ٣.٥یصل طولھا 

وبعد أن تجف الثمرة قلیًال یتحول لونھا إلي البني الداكن عند النضج ، اللحم شدید الحالوة وسمیك وقلیلة األلیاف ، 
وادي بأنھ النواة ممتلئة طولھا یعادل نصف طول الثمرة والصنف المنزرع في الواحات یمتاز عن المنزرع بال

یجفف علي النخلة وذلك لمالئمة الطقس ھناك ، وھو من أجود األصناف الصالحة للتصنیع والتعبئة كعجوة كما 
  .یمكن حفظ ثماره بعد جمعھا لمدة طویلة وسیتم زیادة الكمیات المصدرة منھ للخارج 

    

  
  :العمري )٢

افظة الشرقیة وھو من األصناف التجاریة التي تنتشر زراعتھ بمناطق فاقوس وأبو كبیر والصالحیة والقرین بمح
سم ٥.٥-٥كیلو جرام ، الثمرة كبیرة الحجم طولھا بین ١٠٠-٧٠تصدر للخارج ، یبلغ متوسط إنتاج النخلة من 

سم ، منتفخة من الوسط لون القشرة أحمر برتقالي عند اكتمال النمو تتحول إلي األسود الداكن ٢.٥-٢وقطرھا من 
توسط السمك لذیذ الطعم قلیل األلیاف ، تقطف الثمار عند مرحلة اكتمال نموھا ثم تنتشر لتجف عند النضج اللحم م
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یوم لكي تنضج ثم یتم فرزھا الستبعاد التالف ثم تنشر مرة أخري لعدة ١٢-١٠أیام ثم تكوم لمدة ٦-٣جزئیًا لمدة 

  .أیام ثم تعبأ لالستھالك أو التصدیر 

  
    
  ) بذري(شبیھ العمري          -
    

-   
    
  العجالني )٣

- ٢سم وقطرھا من ٤ – ٣.٥ینتشر بأعداد قلیلة بمناطق محافظة الشرقیة ، الثمرة متوسطة الحجم طولھا من 
اكتمال النمو ذات مادة قابضة عالیة فإذا نضجت أصبحت بنیة اللون داكنة سم ، لون الثمرة أصفر فاتح عند ٢.٥

كیلو جرام ٨٠-٤٠ذات لم لینًا حلو المذاق تصنع منھ العجوة ویجفف فیصیر تمرًا ویتراوح محصول النخلة من 
  .سنویًا 
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  بندي (شبیھ العجالني 

    

   
  :حجازي أبیض )٤

سم وقطرھا من ٤.٨-٤ة بالوادي الجدید الثمرة كبیرة الحجم یبلغ طولھا تنتشر بأعداد قلیلة بواحة الخارجة والداخل
سم لون القشرة أصفر غامق تتحول إلي اللون األصفر الزیتي عند نضج اللحم متوسط السمك قلیل ٢.٣ – ٢.٢

األلیاف حلو المذاق یؤكل في طور البسر والرطب ، النضج خالل شھر سبتمبر وھناك ساللة منھ ھي ساللة 
  .از األحمر الحج
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  مجموعة األصناف الجافة : ثالثًا 
نتیجة للظروف المناخیة الحارة فإن محافظة أسوان تكاد تنفرد بوجود أصناف من التمور الجافة الفاخرة ذات 

وإن كان ) البلدي(الشھرة التجاریة إلي جانب أصناف أخري أقل أھمیة نشأت نتیجة التكاثر البذري ویطلق علیھا 
األصناف الجیدة مثل الشامیة والكولمة ، والتي یمكن حصرھا عن طریق االنتخاب واإلكثار منھا عن  فیھا بعض

طریق الفسائل ، یبدأ نضج الثمار في شھر سبتمبر وتترك الثمار علي النخلة حتى تجف ، ثم تقطع العراجین 
أسابیع وتقلب كل  ٦-٥ماد لمدة أیام ثم تفرط الثمار وتنشر علي األرض وتخلط بالر ٣- ٢وتنشر في الشمس لمدة 

أیام ، بعد ذلك تعبأ ویخلط معھا الرماد وبذبك تكون معدة للبیع ، وتتمیز ثمار ھذه المجموعة إذا بلغت مرحلة  ٤
ولذلك یمكن حفظ الثمار بالوسائل ) السكروز(تمام النضج بانخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع نسبة السكریات 

  :ألصناف الجافة ھي الطبیعیة لمدة طویلة ، وأھم ا
    
  ) :األبریمي والبركاوي(السكوتي    )١

النخلة طویلة ھیفاء متفرجة الرأس ، والخوص دقیق لیس منشقًا ، ویوجد علي الجریدة متباعدًا بعضھ عن البعض 
سم ، لون القشرة ١.٥سم وقطرھا من أعلي حوالي ٥-٤األخر ، والثمرة مدببة مسحوبة الطرف یبلغ طولھا بین 

أصفر غامق عند القاعدة وأسمر قارب إلي الحمرة من القمة إلي أسفل ن لحمھا متوسط السمك حلو المذاق عند 
  .كیلو جرام ، أكثر األصناف انتشارا  ٥٥النضج متوسط محصول النخلة حوالي 

    

- 
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  ) :بنتمودا(البرتمودا     )٢

من أجود األصناف الجافة الممتازة ، والنخلة ھیفاء قمتھا متوسطة التكاتف والخوص دقیق قصیر غیر متباعد 
بعضھ عن البعض األخر علي الجریدة وغیر منشق إلي نصفین ، الثمرة أطول من السكوتي إذا یبلغ طولھا 

وھي لیست متماثلة الجوانب حیث تتضخم عند منتصفھا ثم تتضاءل سم ٢-١.٦سم قطرھا حوالي ٦- ٥حوالي 
یتحول إلي البني الفاتح ) البسر(وتستدق عند القاعدة والقمة ، لون القشرة برتقالي مبرقش باألحمر قبل النضج 

عند النضج ، واللحم ذو تجاعید خفیفة ومتوسط السمك وقوامھ لین غیر لزج حلو المذاق ویتراوح متوسط 
  .كیلو جرام٥٠- ٣٠النخلة بین  محصول

    

  
  :الملكابي     )٣  

من أجود األصناف الفاخرة وأغالھا ثمنًا ، النخلة طویلة ھیفاء كسابقاتھا ، الثمرة طویلة ذات قمة مستدقة یبلغ 
یتحول إلي اللون ) البسر(سم ، لون الثمرة أحمر قبل النضج ٢.٥سم وقطرھا حوالي ٦.٥-٥طولھا حوالي 

  .وتتشابھ مع الكولمة واللحم سمیك ، لین وحلو الطعم سكري ) التمر(النضج  العنبري بعد
    

  
  :الجندیلھ     )٤  

تصل أشجارھا إلي ارتفاع كبیر ، النخلة متفرجة الرأس سعفھا دقیق وأشواكھا رفیعة قصیرة متفرجة ، الخوص 
سم وقطرھا ٤.٥- ٤وعًا طولھا من رقیق منفرج بعضھ عن البعض علي الجریدة ، الثمرة متوسطة الحجم مكتنزة ن

سم لونھا قبل النضج أصفر لیموني بینما عند النضج فلونھا أصفر عند القاعدة وبني ضارب إلي ٢.٥-٢.٢بین 
الحمرة من القمة إلي أسفل واللحم ھ  تتفتت بسھولة عند الضغط علیھا ، سھلة المضغ ، سكري المذاق ، متوسط 

                .كیلو جرام ٣٥-٢٥محصول النخلة 
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- 

   
    
  :الجراجودا) ٥
    

سم متكاتفة القمة سعفھا رقیق ، األشواك رفیعة متوسطة الطول ١٠٠النخلة رفیعة ال یتعدي محیط جزعھا 
الجریدة وغیر منشق نصفین ، الثمار متوسطة الجودة مختلفة مزدوجة ، والخوص قصیر نوعًا غیر متباعد علي 

سم لونھا أصفر لیموني قبل النضج یتحول إلي األصفر ٢-١.٥سم وقطرھا من ٤- ٣األحجام یتراوح طولھا بین 
  .عند القاعدة والقمة لونھا داكن نوعًا) البني الفاتح (الداكن 
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- 

  
    
  :الدجنة ) ٦

ذات جذع أسمك من جمیع األصناف الجافة السابقة ، كثیرة اإلثمار ، الثمرة صغیرة الحجم    النخلة قصیرة نسبیًا ،
ونھا أصفر قبل النضج یتحول إلي البني الفاتح عند سم ل١.٥-١سم وقطرھا من ٣-٢.٥طولھا بین   حیث یتراوح

  .النضج لحمھا معتدل السمك ، تسوق تحت األصناف البلدیة كالصنف السابق 
    
  :الشامیة    )٧

ناتجة من البذرة لكنھا تعتبر كصنف فاخر جدًا یمكن العنایة بھ وإكثاره عن طریق الفسائل الناتجة من أشجاره ، 
سم لون الثمرة یمیل إلي ٣- ٢.٥سم وقطرھا من ٨-٦الثمرة مخروطیة كبیرة الحجم طولھا بین . عندما قلیل حالیًا 

في أحد جوانب الثمرة اللحم سمیك ولكنھ أقل    البني الفاتح أو المصفر مع وجود لون بني داكن أو مشوب بحمره
  .حالوة عن األصناف السابقة 
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  :الكولمة    )٨

وطیة الشكل لحمیة مكتنزة یختلف لونھا ما بین العنبري إلي اللون البني الداكن أقل قلیلة االنتشار ، الثمرة مخر
  .حالوة من لحم ثمار الملكابي فھي تشابھھ إلي حد كبیر ویصعب علي الكثیرین التمیز بینھما 

سلطاني وھناك سالالت كثیرة منتشرة بالواحات والوادي الجدید مثل ساللتي الحجازي األحمر واألبیض وساللة ال
  .وھي تشبھ صنف المجھول بالمغرب وفي واحة سیوه ینتشر صنف الغزالي والفر یحي 

    

    
وفي جنوب سیناء یوجد الحلوى وكبیس وفي غیرھا من المناطق وھي تدخل ضمن األصناف البلدیة ومنھا ما 

  .یتمیز بصفات ثمریة جیدة تم تقییمھا 
    

  :أھم األصناف المستوردة 

  الخضراوي ) ٣                        الحالوي) ٢                                 البرحي) ١
  الزاھدي ) ٥                                                )أسطة عمران ( السایر ) ٤
  ) أصبع العروس(أصابع العروس ) ٨                   )شقرة(أشقر ) ٧                     أم الدھن) ٦
  ) حلوة الجبل(حلوة ) ١٠                     الدیري) ٩

  .السالالت من الطمور العراقیة ھذه 
  بوفقوس ) ١٢) میدجول (المجھول    )٩

  دجلة نور من تمور المغرب العربي شمال أفریقیا ) ١٣
   

  :البرحي                      )١٠
صنف ممتاز من العراق لھ میزات طیبة ترغبھ لالستھالك والتوسع في زراعتھ أخذه في التزاید في مصر وتوجد 

  .في مختلف المناطق التي تزرع النخل نماذج منھ 
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  :وصف النخلة 
الجذع ضخم والسعف طویل غلیظ الجرید قلیل االنحناء والخوص طویل وعریض وبعضھ متدلي ، كعب السعف 

طول السعفة ومعظم الشوك  ٥/١عریضة خضراء والقدیم منھا كستنائیة الحواف ، منطقة األشواك حوالي 
  .یظة صفراء برتقالیة مقوسة مزدوج ، العراجین طویلة وغل

    
  :وصف الثمرة 

الثمرة في طور الخالل صفراء فاقعة یمیل إحدي خدي الثمرة للون البرتقالي طعمھ حلو یكاد یخلو من المادة 
العصفیة القابضة ولھذا یؤكل في طور الخالل والرطب والتمر ویفضل رطبھ علي معظم أصناف التمور ، 

لثمرة بیضي محدب القشرة رقیقة منفصلة عن اللحم عادة في بعض أجزاء الثمرة والتمر أصفر مسمر لین شكل ا
، اللحم سمیك خالي من األلیاف ذو نكھة لذیذة موعد النضج أواخر أكتوبر ونوفمبر متوسط محصول النخلة أكثر 

  .كیلو جرام ١٥٠من 
    

-  

  
  :الحالوي )٢

  .وھو من األصناف التجاریة العالمیة المختارة وھو في مقدمة األصناف التي تسوق في أمریكا وأوربا 
    

  :وصف النخلة 
یتمیز بإخضرار سعفھ الطویل المستقیم أما الجریدة أو نصل السعفة غلیظة نسبیًا كما أن الكربة كبیرة ولون كعب 

أخضر مشوب باسوداد أو بسیط ، الخوص طویل وعریض وقائم قلیل الشوك ومتباعد عن بعضھ وھذا السعف 
كیلو مع الخدمة ١٠٠- ٦٠یسھل خدمة العذوق ، والنخلة سریعة النمو وتثمر عادة في السنة الرابعة ومعدل إنتاجھ 

  .الجیدة والتسمید الكافي 
    

  :وصف الثمرة 
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خالل وطعمھ عصفي قابض مشوب بحالوة ویمكن جمعھ في طور الخالل الثمرة لونھا أصفر شاحب في طور ال

والرطب ، أما التمر فلونھ أصفر أو ذھبي داكن ذو نكھة وطعم جید ، اللحم لین بھ القلیل جدًا من األلیاف ، أما 
ضة عند التمر فإن القسم الیابس منھ یكون بني اللون وقد یبلغ نصف الثمرة ، الثمرة مستطیلة مسلوبة تكون عری

القشرة رفیعة غیر متصلبة غالبًا ماتكون ) مم٢٠-١٥ Xمم ٤٥-٣٢(القمع وتستدق عند القمة ، متوسط الحجم 
  .كیلو جرام ٨٥ملتصقة باللحم ، متوسط محصول النخلة أكثر من 

    

  
  :الخضراوي     )٤  

  .من األصناف التجاریة الممتازة
   

  :وصف النخلة
ذات حج  م ص غیر الس  عف متوس ط الط  ول مس تقیم وأطراف  ھ غی ر منحنی  ة وس  وق      نحیف ة الج  ذع نس بیًا بطیئ  ة النم و    

  .كیلو جرام ١٠السعف أخضر أما الخوص فقصیر ومتقارب متوسط محصول النخلة أكثر من 
   

  :وصف الثمرة
، الثمار في طور الخالل لونھا أصفر بخضرة خفیفة عصفي المذاق والرطب شفاف مخضر لذلك أعطي ھذا االسم

القشرة رفیعة واللحم لین ) مم٢٤ – ٢٠× ٤٠ – ٣٠(فأحمر مسمر اسطواني الشكل غلیظ متوسط الحجم أما التمر 
مانع قلیل األلیاف ذو نكھة لذیذة ممیزة كثیرًا ما تك ون القش رة منفص لة ع ن اللح م میع اد النض ج یب دأ ف ي األس بوع           

  .األول من أكتوبر
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-

  
   
  :السایر) ٤

ص  نف تج  اري مش  ھور وی  أتي بالدرج  ة الثانی  ة م  ن حی  ث الج  ودة بع  د الح  الوي والخض  راوي ویص  در إل  ي أورب  ا   
ویطل ق علی ھ ف ي بع ض     ، دق ة إل ي ح د بعی د     وأمریكا كما یصدر إلي الھند وس ائر البل دان الش رقیة یق اوم الترب ة ال غ      

  .المناطق اسم أسطھ عمران
   

  :وصف النخلة
قواعد السعف متوس طة الع رض خض راء والش وك رفی ع      ، السعف أخضر معتدل التقوس،الجذع متوسط الضخامة

متوس ط  ، ليإلي متوسط الغلظ والقریب منھ لرأس النخلة منفرد والبعید مزدوج الخوص قائم والقدیم منھ أحیانًا متد
  .كیلو٧٠محصولھ أكثر من 

   
  :وصف الثمرة

التم ر مس مر   ، الثمار في طور الخالل صفراء اللون بلفحة حمراء خفیفة قرب القم ع عص فیة الم ذاق ویؤك ل رطب اً     
القش رة س میكة   ) م م ٢٢ – ١٧×٤٨ – ٣٦(داك ن أو كس تنائي والش كل أھلیج ي أو بیض ي مس تطیل متوس ط الحج م         

اللحم لین قلیل األلیاف ذو نكھة جیدة میعاد النضج منتصف أكتوبر یأتي بع د  ، وأحیانًا منفصلةنسبیًا ملتصقة باللحم 
  .الخضراوي
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  :الزھدي) ٥

  .صنف تجاري مشھور ویأتي في المرتبة الرابعة من حیث الجودة یتحمل مختلف األجواء والتربة
   

  :وصف النخلة
ع ادة الك روب   ، بانحن اء بس یط أط راف الس عف الق دیم تج ف      كثی ف وطوی ل ومس تقیم    ، الجذع ضخم السعف أخضر

محص ول    متوس ط ، الش وك غل یظ وكثی ر وط وي    ، عریضة صفراء مخضرة والخوص طویل وقائم والق دیم یت دلي  
  .كیلو جرام٦٥النخلة أكثر من 

   
  :وصف الثمرة

ر والی ابس بن ي   الثمرة ص فراء ف ي ط ور الخ الل عص فیة الم ذاق التم ر نص ف ج اف الج زء الل ین من ھ أحم ر مس م              
القشرة سمیكة ملتصقة ب اللحم واللح م ل ین    ) مم٢٥ – ٢٣× ٤٠ – ٣٤(وشكل الثمار بیضي منعكس متوسط الحجم 

  .إلي نصف جاف قلیل األلیاف النكھة مقبولة موسم النضج متأخر أوائل نوفمبر

  
   
  :أم الدھن)٦

  :وصف النخلة
بقع سوداء عل ي الك رب والخ وص قص یر وق ائم لون ھ       توجد ، السعف منحني متوسط الطول، الجذع متوسط الحجم

  .كیلو جرام ٥٠ – ٤٠متوسط محصول النخلة ، أخضر داكن یتمیز بوجود أشواك قویة مزدحمة وطویلة
   

  :وصف الثمرة
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-٢.٣س  م وقطرھ  ا م  ن ٤.٧ – ٤.٥الثم رة متوس  طة الحج  م ذات ش  كل أس  طواني متط  اول رفیع ة یبل  غ طولھ  ا م  ن    

القش رة  ، والرط ب عس لي غ امق   ، مشوب بحمرة خفیفة قرب القاعدة عند اكتمال النمو سم والثمرة لونھا أصفر٢.٥
  .حلو المذاق تؤكل في طوري الخالل والرطب، المادة القابضة خفیفة، رقیقة

    

  
  ):شقرة(أشقر ) ٧  

  :وصف النخلة 
ن ثم لون أصفر جذع النخلة متوسط الحجم والرأس ھرمي قصیر ، السعف قصیر وضعیف ، یبدأ من القاعدة بلو

ثم أخضر فاتح ، والسعف أفقي ومنحني من الوسط والخوص عریض وقائم ، لون النخلة العام أخضر فاتح 
  .كیلو جرام للنخلة ٨٠ومتوسط المحصول حوالي 

    
  :وصف الثمرة 

نًا الثمرة متوسطة الحجم ذات شكل إسطواني متطاول ، لونھا أصفر مشوب بحمرة وردیة عند إكتمال نموھا وأحیا
 ٤.٢ – ٣.٨تكون الحمرة ھي الغالبة وقد تشمل الثمرة بكاملھا ، الرطب بني غامق ، یبلغ متوسط طول الثمرة من 

سم والقشرة رفیعة غیر متصلبة ، واللحم عصیري ھش قلیل األلیاف ، جید الطعم ٢.٣ – ٢.٢سم وقطرھا من 
  ممتاز النوعیة ، میعاد النضج خالل شھر سبتمبر 

    

  
  ) :أصبع العروس(أصابع العروس ) ٨ 

  :وصف النخلة 
جذع النخلة ضخم والسعف قائم إلي أفقي منحني األطراف والخوص عریض وقائم أخضر اللون ومنطقة 

  .كیلو جرام ٩٠-٧٠األشواك قصیرة ، متوسط محصول النخلة 
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  :وصف الثمرة 

ة النمو لونھا أصفر فاتح واللحم قلیل السمك الثمرة إسطوانیة متوسطة الحجم ورفیعة عند القمة والثمار المكتمل
رقیقة القشرة والنواة كبیرة الحجم عصفیة المذاق تؤكل رطبًا ، الرطب عسلي ، متأخرة النضج یبلغ طول الثمرة 

  .سم ٢.٥ – ٢.٢سم وقطرھا من  ٤.٦ – ٤.٠من 
    

  
  :الدیري ) ٩  

  :وصف النخلة 
عند القمة ، الخوص طویل ورفیع ومتدلي ومتباعد عن بعضھ ، جذع النخلة نحیف والسعف طویل بإنحناء بسیط 

  .كیلو جرام٤٠متوسط محصول النخلة ، قواعد السعف خضراء ضعیفة ومفلطحة، الشوك معظمة مزدوج
  :وصف الثمرة

ذات شكل مستطیل مدبب ، سم٢.٥ – ٢سم وقطرھا من ٥.٠ – ٣.٦الثمرة متوسطة الحجم یبلغ طولھا حوالي 
طعم الثمار عصفي المذاق واللحم قلیل ، مكتملة النمو أحمر بلفحة أرجوانیة وغالبًا بخد أصفر الرأس لون الثمار

  .والرطب بنفسجي غامق والتمر نص جاف، تؤكل الثمار في مرحلة الرطب، األلیاف والقشرة ملتصقة باللحم
    

  
  ):حلوة الجبل(حلوة ) ١٠

  :وصف النخلة
الخوص طویل وأخضر اللون متوسط ، والسعف كبیر وطویل وأفقيجذع النخلة متوسط وسطور السعف منتظمة 

  .كیلو جرام٧٥محصول النخلة 
  :وصف الثمرة

سم الثمار المكتملة النمو لونھا أحمر دموي ٢.٦ – ٢.٤سم وقطرھا ٥.٠ – ٤.٦الثمرة متوسطة الحجم یبلغ طولھا 
اللحم ھش ، المادة العصفیة قلیلة، مرةشكلھا أسطواني مدبب الرأس متطاول توجد فیھ خطوط أفقیة في منتصف الث
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یؤكل ، القشرة الخارجیة تنكمش قلیًال نحو اللب وسھلة الفصل، الرطب لونھ بنفسجي یمیل إلي السواد، حلو المذاق

  .رطب أو عجوة
    

  
  ):المیدجول(المجھول ) ١١

كمیات كبیرة غیر أن كان یصدر ألسواق أوربا ب، أجود صنف في بالد المغرب بل وفي شمال أفریقیا بأسرھا
  .تفشي مرض البیوض كاد أن یقضي علي ھذا الصنف الممتاز

  :وصف النخلة
قواعد السعف متوسطة العرض تبدأ خضراء داكنة ، السعف قصیر إلي متوسط االنحناء، الجذع متوسط الضخامة

طول نصل  ٤/١تحتل ، ٣٨ – ٣٠یتراوح عدد األشواك من ، ثم تصفر ویظھر بھا خطوط أوتبقع بني في الوسط
سم وعرضھ ٨٥ – ٧٠یتراوح طول الخوص من ، الخوص قائم وقد یتدلي قلیًال، األشواك مزدوجة عادة،السعفة

  .لون العرجون برتقالي مصفر ومن عیوبھ قصر العرجون الذي یتعرض للكسر عند التدلیھ، سم٣ – ٢.٤من 
    

  :وصف الثمرة
من ) أصلب( األصناف الطریة إال أن اللحم یعد أجمد علي الرغم من أن ثمار ھذا الصنف تقع تحت مجموعة 
وتتعرض ثمار ھذا الصنف للضرر الناتج عن ھطول ، ثمار بعض األصناف األخرى مثل البر حي والخضراوي

یختلف حجم الثمار من صغیر إلي متوسط إلي كبیر وھو ، األمطار وارتفاع الرطوبة الجویة ولكن بدرجة بسطة
الشكل ، جرام٣٠سم وزنھا قد یصل لـ٣.٢ – ٢.٦سم وقطرھا من ٤ – ٣.٨مرة من طول الث، األكثر شیوعًا

یتحول ، لون الثمار أصفر برتقالي تعلوه خطوط رفیعة ذات لون بني محمر في طور البسر، بیضاوي مستطیل
 القشرة متوسطة السمك، التمر بني محمر مغطي بطبقة شمعیة خفیفة، )الرطب(للون العنبري عند تمام النضج 

الطعم ، سم لین القوام قلیل األلیاف جدًا٠.٧ – ٠.٥سمك اللحم ، ملتصقة باللحم تنكمش مكونة تجاعید كثیرة خشنة
  .كیلو جرام٩٠ – ٧٠صنف مبكر یتراوح محصول النخلة بین ، لذیذ
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  :بوفقوس) ١٢

الثمار ، السموھو غیر المزروع بتونس ویحمل نفس ا، تنتشر زراعتھ جنوب المغرب كما یكثر غرب الجزائر
بیضاویة ،سم٢.٥× ٣.٥لونھا أصفر عند اكتمال النمو متوسطة الحجم ذات شكل مستطیل ، ذات صفات جیدة

الیقاوم مرض ، التمر أحمر مسمر لین مانع یستھلك محلیًا ویصعب حفظھ لكثرة رطوبتھ، القمع برتقالي كبیر
  .البیوض

  
  :دجلة نور١٣

نجحت زراعتھ في ، تزرع بتونس والجزائر حیث یحتل المكانة األولي من أھم أصناف التمر نصف الجافة التي
وادي كوت شیال بأمریكا بینما لم ینجح بوالیة أریزونا بسبب حساسیة الثمار للتلف نتیجة لألضرار التي تسببھا 

ة إذا صادف تكون نسبة الثمار الجافة عالی، كما أن زراعتھ التجود باألراضي الثقیلة، األمطار والرطوبة العالیة
وفي المناطق ذات الرطوبة النسبیة المنخفضة تزداد نسبة ، موسم نضج الثمار موجة من الحر الشدید الجفاف

ولذلك فإن مجال زراعتھ من حیث ، ففي السودان والقاھرة والمدینة المنورة كانت ثمارھا جافة، التمر الجاف
  .المناخ والتربة ضیق

    
  :وصف النخلة

قواعد السعف ، م٥ – ٣طول نصل السعفة من ، السعف أخضر زیتوني بسیط االنحناء، مةالجذع متوسط الضخا
إلي  ٤/١تحتل  ٦٠ – ٤٠األشواك یتراوح عددھا من ، زرقاء مخضرة بغبرة شمعیة، ضیقة إلي متوسطة العرض

قلیًال  الخوص متدلي، مجامیع ثالثیة ٤ – ٣منفردة والباقي مزدوجة ما عدا  ١٢ – ٨منھا ، طول النصل ٣/١
  .سم٢.٣ – ١.٤سم وعرضھ ٩٠ – ٧٠طول الخوص ، وغالبًا ما یكون المتدلي منھ قرب منطقة األشواك

  :وصف الثمرة
لونھا أحمر مرجاني عصفي المذاق عند ، یختلف حجم الثمرة من متوسط إلي كبیر ذات شكل بیضاوي مستطیل

سم ٥- ٤یبلغ طول الثمرة ، ي داكن أو بنيیصیر عنبري في طور الرطب أما التمر فلونھ عنبر، اكتمال نموھا
القشرة متوسطة السمك ملتصقة باللحم تشكل تجاعید عند النضج ، قمع الثمرة كبیر، سم٢.٥ – ٢والقطر من 

 – ٩٠من األصناف المتأخرة النضج ویتراوح محصول النخلة بین ، الطعم لذیذ ممتاز ممیز للصنف، الكامل
  .كیلو جرام١٢٠
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  :ایرس              - 
  .أحد السالالت البذریة المغربیة نصف جافة         -

  
  :الزر              - 
  .أحد السالالت البذریة المغربیة نصف جافة         -

  
 


