
      

 

 

 

 

 

 

 

 1051 /51/9العربييوم النخيل                                                              
 

لك الشجرة المقدسة التى ورد ذكرها فى محكم التنزيل وفى عدد من الكتب ت هيشجرة النخيل -

  السماوية كرمز للخير والعطاء الغير محدود.

 

 هيئة الزراعة تواصل اهتمامها بشجرة النخيل من خالل عدد من المشاريع -             

 

فهى تلك الشجرة وفى عالمنا العربى تعتبر شجرة النخيل رمزاً للهوية العربية فى كبريائها وشموخها,  

الباسقة فى علياء السماء التى أوصانا بها رسولنا الكريم)ص( خيراً كونها خلقت من الطين الذى خلق 

من أشجارلما  منه أبو البشرية ادم عليه السالم.ولو لم تكن هذه الشجرة فعالً متفوقة على ما عداها

  نا يوماً لالحتفال بيوم النخيل العربىاستحقت كل هذا التكريم ونالت كل هذا االهتمام حتى أننا أفرد

يصادف اليوم الخامس عشر من الشهر التاسع كل عام.ويحق لنا االحتفال بالنخيل العربى فشجرة 

م يمنحها انتشارها فى عالمنا العربى منذ القد  النخيل رغم عدم تحديد موطنها األصلى بالتحديد اال أن

 وجود فى العالم ينمو فى عالمنا العربى.من النخيل الم%00الهوية العربية حيث نجد

وشجرة النخيل تلك الشجرة الضاربة فى عمق األرض بجذورهامثلما هى ضاربة فى القدم فى التاريخ  

تعتبر عنواناً للحياة على وجه األرض,فهى الشجرة الوحيدة التى ال تتساقط أوراقها طول العام ,وهى 

يد تشكل غذاءاً متكامالً لالنسان والحيوان على حد السواء وفى الشجرة التى تمنحنا ثماراً فى متناول ال

 كل مراحل نضج الثمرة من رطب وتمر .....الخ

ويكفى أن التمر هو أول غذاء يدخل بطن االنسان عند مولده,وهو أول ما يفطر عليه الصائم.وبذا    

فى النمو ولما  لديها من مزايا يمكن اعتبار ثمار النخيل هى أهم وسيلة لتأسيس الغذاء مستقبالً بكل ما

 تحويه الثمار من تكامل فى المستوى الغذائى ولسهولة الحصول عليها بيسر.

ومن هنا يحق لهذه الشجرة المعطاءة أن تنال حظها من االهتمام والرعاية احتفاءاً بدورها فى تأسيس  

لك بأن نوليها مزيداً من الغذاء,فيجب أن نحافظ عليها من االندثار والعمل على بقائها شامخة وذ

الرعاية واالهتمام واالتجاه الى تطوير وسائل اكثارها باستخدام شتى األساليب المستحدثة والتى أثبتت 

تفوقاً على الطرق التقليدية لالكثار من حيث المحافظة على الصفات الوراثية المرغوبة فى األصناف 

ن طريق استخدام أساليب التهجين واالنتخاب المختلفة وكذلك التخلص من الصفات غير المرغوبة ع

فى االكثار وكذلك امكانية انتاج سالالت مقاومة لألمراض ,وأيضاًانتاج أعداد كبيرةمن الفسائل فى زمن 

 وذلك باتباع تقنيات الزراعة النسيجية.وجيز مقارنة بالطرق التقليدية .

ل القضاء على االفات التى تفتك بأشجار مزيداً من الجهود فى سبي ولنجعل احتفالنا بالنخيل العربى

النخيل وتشكل تهديداً لوجودها ومن أهمهاسوسة النخيل الحمراء والحفار وغيرها من االفات 



واألمراض الفطرية التى تشكل خطراً كبيراً على أشجار النخيل.وبذلك نضمن استمرار هذه الشجرة فى 

 .شموخها وعطائها 

 

االهتمام بشجرة النخيل من خالل العديد من  فية تواصل جهودها وقد ظلت الهيئة العامة للزراع-

 البرامج منها:

 انشاء المشاريع  ومنها مشروع نخيل الشهداء-     

 النخيل المستفحلة . آلفاتمجال المكافحة  فيتكثيف البحوث وتعزيز الخدمات المقدمة  - 

تعنى باالهتمام بالنخيل من حيث تحسين األصناف واالكثار  التيتنظيم وتكثيف البرامج التوعوية -

تنظمها الهيئة  التيوالمكافحة وذلك عبر المواسم الثقافية  للدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية 

 .الزراعيللمزارعين والمواطنين  وكل المهتمين بالشأن 
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