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كلمة وزير الزراعة واســتصالح األرايض

شــجرة النخيل هي شــجرة الحياة وهي مصدر الرزق لكثري من األمم وخاصة العربية.

تنتــر زراعــة نخيــل البلــح ىف معظــم محافظــات الجمهوريــة وقــد حبــا اللــه مــر بظــروف مناخيــة متباينــة وبالتــايل انعكــس ذلــك عــي أصنــاف البلــح املختلفــة فنجــد ان 

ــاً حتــي  ــاً ومــن ســاحل البحــر األحمــر رشق ــة مــن ســاحل البحــر املتوســط  شــاالً إيل حــدود الســودان جنوب ــة مــر العربي ــزرع  عــي طــول وعــرض جمهوري ــح ي ــل البل نخي

حــدود ليبيــا غربــاً ومــن خــال هــذا التنــوع يف الظــروف املناخيــة تنوعــت األصنــاف املريــة بجميــع محافظــات الجمهوريــة مثــل األصنــاف الرطبــة والنصــف رطبــة والجافــة. 

لــذا كان مــن الــروري إصــدار )أطلــس نخيــل البلــح والتمــور يف مــر( وتــم ذلــك بالتعــاون بــن وزارة الزراعــة واســتصاح األرايض املريــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة )لفــاو( 

ــة  ــة كبداي ــة للنهــوض بقطــاع التمــور املري ــر سلســلة القيمــة املضافــة للتمــور أحــد مخرجــات الخطــة القومي عــر مشــاريعها املتعــددة واملتنوعــة حيــث كان مــروع تطوي

لتتبــوأ مكانتهــا التــي تســتحقها يف األســواق العامليــة تــوازي مــا تحتلــه مــر كونهــا الدولــة األوىل عامليــا مــن حيــث اإلنتــاج بــــ1.7 مليــون طــن مــن 15 مليــون نخلــة.

يعــد أطلــس نخيــل البلــح والتمــور يف مــر خطــوة مهمــة وحيويــة يف قطــاع النخيــل بجمهوريــة مــر العربيــة إلرشــاد الباحــث واملــزارع واملســتثمر واملصنــع بقطــاع التمــور 

املريــة عــن أهــم األصنــاف التــي ميكنهــا ان تضيــف لــه مــن حيــث اســتخدامها ســواء يف الرامــج البحثيــة او زراعــة األصنــاف التصديريــة والتــي متكــن املســتثمر واملصنــع ابتــكار 

منتجــات جديــدة ومتنوعــة تــاءم كافــة األذواق واألعــار.

ــه  ــذي يعــد مــن أكــر الشــعوب عشــقا للنخيــل ومنتجات كــا يعمــل هــذا األطلــس عــى نــر ثقافــة االهتــام بالنخيــل وأصنافــه املنتــرة بــن الشــعب املــري العظيــم وال

وخاصــة التمــور حيــث تــويل الدولــة اهتــام كبــري تحــت قيــادة فخامــة الســيد رئيــس الجمهوريــة بقطــاع النخيــل وذلــك بزراعــة  )5( مليــون نخلــة بتوشــى ومحافظــة الــوادي 

الجديــد يف صــورة ســتغري خريطــة أســواق التمــور العامليــة خــال األعــوام القليلــة املقبلــة.

ويف النهاية أمتنى كل التوفيق والنجاح لكل من يســاهم يف تطوير قطاع التمور املرية وخدمة الشــجرة املباركة. 

أ.د.عز الدين ابو ستيت 

وزير الزراعة واستصاح األرايض
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Forward by H.E. the Minister of Agriculture

The Palm tree is considered the tree of life and is the source of livelihood for many nations, especially in Arab countries.

Date palms are grown in most of the governorates of Egypt. God has blessed Egypt with different climatic conditions, and this is 
reflected in the different cultivars dates. Date palms are grown all over Egypt from the Mediterranean coast in the north, to the border 
with Sudan in the south; and from the Red Sea coast in the east, to Libya in the west.  The diversity in climatic conditions in Egypt, led 
to having varied cultivars of dates in the different governorates of Egypt such as Dry, Semi-dry and Soft dates.

Therefore, it was necessary to produce an Atlas of Egyptian date palms, and this was accomplished via the cooperation between 
the Ministry of Agriculture and Land Reclamation and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), through 
its various projects one of which is the project on Date Palm Value Chain Development which is considered one of the outputs of the 
National Plan for developing the Egyptian date sector as a first attempt to have Egypt get the ranking it deserves in the global market 
being the first country in terms of production - 1.7 million tons from 15 million palm trees.

The Atlas of date palm in Egypt is an important and vital attempt for the date palm sector in the Arab Republic of Egypt to guide the 
researcher, farmer, investor and manufacturer in the Egyptian dates sector about the most important types that have an added value in 
terms of their use either in research programs or in the cultivation of export varieties, which enables the investor and the manufacturer 
to invent new and varied products that cater to all tastes and age groups.

This Atlas also serves as an awareness tool to raise the Egyptian public’s interest in date palms and its various types, especially that 
Egyptians are known for their passion for palms and its products especially dates. The Egyptian Government under the leadership of 
His Excellency the President pays great attention to the date palm sector by planting 5 million palm trees in Toshka and the New Valley 
governorate, which will result in gigantic changes in the global market over the next few years.

Finally, I wish success to everyone contributing to the development of the Egyptian date sector and of this blessed tree.

Dr. Ezz El-Din Abu Steit
 H.E. the Minister of Agriculture
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كلمــة ممثل منظمــة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف مرص

مثــل النخيــل أحــد أهــم الكنــوز الغذائيــة يف جمهوريــة مــر العربيــة التــي طاملــا اشــتهرت بهــا الواحــات والعديــد مــن املناطــق الزراعيــة املريــة عــى مــر العصــور والتــي 

تتبــوأ مــر املكانــة األوىل عــى مســتوى العــامل يف كميــة إنتاجهــا. 

وبالرغــم مــن املكانــة العامليــة املرموقــة التــي تتبوأهــا مــر يف كميــة إنتــاج التمــور والــذي يصــل ســنوياً إىل مــا يزيــد عــن 1.7 مليــون طــن مــا يعــادل حــوايل 21 يف املائــة 

ــل املرتبطــة  ــن العوام ــد م ــة، نتيجــة العدي ــس املكان ــة مل تحــظ بنف ــور العاملي ــر التم ــا يف أســواق تصدي ــن طــن، إال أن مرتبته ــحوايل 8 ماي ــدر بـ ــي املق ــاج العامل ــن االنت م

ــر. ــة أو التصدي ــع لألســواق املحلي ــف والتوزي ــة والتغلي ــع والتعبئ ــات التصني ــي بعملي ــل وتنته ــة النخي ــة وخدم ــات زراع ــن عملي ــدأ م ــي تب ــور والت ــة للتم بسلســلة القيم

لذلــك قامــت منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة بالتعــاون مــع وزاريت الزراعــة واســتصاح األرايض والتجــارة والصناعــة املريتــن، ومنظمــة اليونيــدو، وجائــزة خيفــة 

ــة يف  ــل والتمــور يف مــر، لوضــع التمــور املري ــر قطــاع النخي ــذ اســراتيجية لتطوي ــي املنتجــن واملصنعــن بوضــع وتنفي ــكار الزراعــي، وممث ــل التمــر واالبت ــة لنخي الدولي

املكانــة التــي تليــق بحجــم إنتاجهــا ومنافســة التمــور األخــرى الجيــدة داخــل األســواق العامليــة. وتتمحــور هــذه االســراتيجية حــول إنتــاج وجــودة التمــور، تســويق وتصديــر 

ــذ االســراتيجية؛  ــك اإلطــار املؤســي لتنفي ــم القيمــة املضافــة، وكذل ــع التمــور، االســتفادة مــن مخلفــات التمــور والنخيــل وتعظي ــة وتصني ــر، تعبئ التمــور، البحــوث والتطوي

كــا اشــتملت عــى خطــة تنفيذيــة مكونــة مــن حزمــة مــن املروعــات لتطويــر هــذا القطــاع.  

وتهــدف االســراتيجية إىل رفــع التصديــر مــن 000 38 طــن يف عــام 2016 إىل 120 ألــف طــن خــال الخمــس ســنوات التاليــة، رفــع متوســط ســعر التصديــر مــن 000 1 دوالر 

للطــن يف 2016 إىل 500 1 دوالر للطــن خــال 5 ســنوات نتيجــة عمليــات التطويــر والنهــوض بالقطــاع، تحقيــق زيــادة يف املــوارد املاليــة بالعملــة الصعبــة للميزانيــة العامــة 

ــع قيمــة الصــادرات  ــادة التســويق عــى املســتوى املحــي مــن التمــر املجمــد والطــازج واملصنعــات ورف ــون دوالر، زي ــون يف 2016 لتصــل إىل 180 ملي ــة مــن 40 ملي للدول

ــم القيمــة املضافــة وتنشــيط قطــاع صناعــي واســع يعتمــد عــى النخيــل  ــة ومخلفــات التمــور والنخيــل وتعظي مــن التمــور غــري املصنعــة، االســتفادة مــن املنتجــات الثانوي

)الدبــس – الخــل – الكحــول – الحــرف اليدويــة(، خلــق فــرص عمــل جديــدة نتيجــة النتعــاش قطــاع إنتــاج وتعبئــة وتصنيــع وتســويق التمــور.

ــل والتمــور يف مــر  ــر سلســلة القيمــة للتمــور عــى مــدار عامــن، بهــدف إحــداث نهضــة شــاملة لقطــاع النخي ــي لتطوي ــذ مــروع التعــاون الفن وقــد قامــت الفــاو بتنفي

ــكل  ــي ل ــور تنظيم ــة: مح ــاور اآلتي ــى املح ــروع ع ــتمل امل ــد اش ــور. وق ــر التم ــع وتصدي ــة وتصني ــع وتعبئ ــاج وتجمي ــة إنت ــتدام ملنظوم ــع ومس ــر رسي ــى تطوي ــة ع قامئ

ــدرات عــى مســتوى اإلرشــاد  ــاء الق ــع، محــور لبن ــع والبي ــة والتصني ــاج والتعبئ ــري لإلنت ــع، محــور تطوي ــح للجمي ــم بشــكل يضمــن رب ــم عمله ــن يف القطــاع لتنظي املتداخل

ــة  ــا وكذلــك أجــود الفحــول ووضعهــا يف مجمعــات وراثي ــا وعاملي ــة للتســويق محلي واملزارعــن واملجمعــن واملصنعــن للتمــور، ومحــور يضمــن تحديــد األصنــاف ذات القابلي

لحفظهــا واســتخدامها يف تنفيــذ اســراتيجية تطويــر القطــاع مســتقبا. ومــن هنــا جــاءت فكــرة إنتــاج »أطلــس نخيــل البلــح والتمــور » كأحــد مثــرات هــذا املــروع، حيــث 

ــد.  ــا متزاي ــدر دخــا قومي ــة ت ــة وصحي ــة واجتاعي ــة اقتصادي ــروة قومي ــح والتمــور ث ــل البل تعــد أشــجار نخي

ــات  ــة اآلف ــات مقاوم ــل، وعملي ــح النخي ــاح وتلقي ــوب اللق ــتخراج حب ــات اس ــي تســتخدم يف عملي ــة الت ــزة الحديث ــدات واألجه ــن املع ــد م ــب العدي ــام املــروع بجل ــا ق ك

ــره  ــده يف مق ــد وتزوي ــوادي الجدي ــن بال ــب النخال ــز لتدري ــراح إنشــاء مرك ــك اق ــورة. وكذل ــن املذك ــل يف هــذه األماك ــاع النحي ــى قط والحــرات وتســليمها إىل القامئــن ع

ــب. ــة التدري ــة لعملي ــزة الازم ــدات واألجه ــع املع ــت بجمي املؤق

كــا يــأيت هــذا األطلــس متوامئــاً مــع االســراتيجية املريــة القوميــة لتطويــر قطــاع نخيــل البلــح والتمــور، لــذا يعــد هــذا األطلــس مبثابــة دليــل حيــوي للتعريــف بأصنــاف نخيــل 

البلــح والتمــور يف مــر وأماكــن تواجدهــا. 

حسن جادين

ممثــل منظمــة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف مر
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Forward by FAO Egypt Representative

Palms are one of the most important treasures in the Arab Republic of Egypt, which have been famous for their nutritional value in 
the oases and many agricultural areas of Egypt throughout the ages. Accordingly, Egypt is ranked in the first place among the date-
producing countries in the world. 

Despite Egypt’s high rank in terms of date production that amounts to more than 1.7 million tons, almost 21 percent of the world 
production estimated at 8 million tons, its export contribution to the international Dates market is low. This can be explained in the 
context of several factors related to the date value chain starting from date palm planting to manufacturing, packaging and distribution 
processes designed for local markets or for exportation. 

Therefore, the Food and Agriculture Organization (FAO) developed and implemented a strategy to develop the date palm sector in Egypt, 
so that the Egyptian dates can reach position worthy of their production size and can compete with other dates in the international markets. 
This strategy was developed in coordination with both of the Ministry of Agriculture and Land Reclamation, and the Ministry of Trade 
and Industry, along with UNIDO, Khalifa International Award for Date Palm and Agriculture Innovation, producers and manufacturers. 
Moreover, the strategy focuses on producing high quality date, date marketing and export, research and development, mobilization and 
processing, benefiting from date palm residues and maximizing the added value. It focuses also on developing an institutional framework 
and an implementation plan consisting of a group of projects to develop this sector.

The strategy aims to raise date exports from 38 000 tons in 2016 to 120 thousand tons over the next five years, raising the average 
export price from USD 1 000 per ton in 2016 to USD 1 500 per ton. This achievement comes as a result of the development efforts made 
to promote this sector. Other objectives of the above mentioned strategy include an increase in financial resources in foreign currency 
of the general state budget of USD 40 million in 2016 to reach USD 180 million, as well as improve local marketing of frozen, fresh  and 
manufactured dates. Moreover, this strategy aims at raising the value of unprocessed dates exports; benefiting from secondary products, 
date palm residues; maximizing the added value; revitalizing a large industrial sector that depends on palms (El-Debs - vinegar - alcohol 
- handicrafts); and creating new job opportunities as a result of the recovery of the dates sector in terms of production, packaging, 
manufacturing and marketing.

FAO has implemented the technical cooperation project (TCP) for Dates Value Chain Development in Egypt over two years, with the aim 
of bringing a comprehensive renaissance for the date palm sector in Egypt, that depends on the rapid and sustainable development of the 
production system. The project included the following axes: An organizational axis for all those involved in this sector to organize their work 
in a way that ensures profit for all; a developmental axis focusing on production, packaging, manufacturing and selling; a capacity-building 
axis at the extension level, while focusing on farmers, collectors and manufacturers of dates. Finally, this project includes an axis ensuring 
the identification of the marketable varieties at the local and international levels, as well as the finest varieties to place them in genetic 
collection plantations for preservation and future use in the implementation of the development strategy. Hence, the idea of producing a 
Date Palm Atlas, stems from the fact that date palms are considered as a national income generating wealth at the economic, social and 
health levels. 

The project also brought many modern equipment and devices used in the extraction of pollen, pollination of palms, and combatting pests 
and insects while delivering them to the persons in charge of the date palm sector. This project proposed also establishing a training center 
in the New Valley and providing it, at its temporary premises, with all necessary equipment for training.

This Atlas is also in line with the Egyptian National Strategy for the development of the date palm sector. Hence, it is a significant guide 
to define the date palm varieties in Egypt and identify their locations.

Hussein Gadain
FAO Egypt Representative
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كلمــة مدير املعمل املركــزي للنخيل

ــة ويف  ــة عام ــة العربي ــة باملنطق ــة والحديث ــات القدمي ــام يف الثقاف ــذا االهت ــاث، كل ه ــاوية الث ــان الس ــه يف األدي ــان ومقدس ــر األزم ــة ع ــجرة مبارك ــي ش ــل ه ــجرة النخي ش

الحضــارات املريــة خاصــة بهــذه الشــجرة العظيمــة املكانــة والقيمــة، فهــي زاد لســكان الواحــات املريــة ومصــدر دخلهــم الرئيــي، وهــي فاكهــة ملزارعــي الوجــه البحــري، 

ــي. ــوب بالوجــه القب ــاء محافظــات الجن وعشــق ألبن

ويتــوج هــذا العمــل بأطلــس أصناف النخيــل يف مر، ليوضح لكل قارئ او مهتم بقطاع النخيل األصنــاف املنزرعة يف مر واملتميزة كا ونوعا.

ورغــم تصــدر مــر الــدول املنتجــة اال إنهــا مــا زالــت مل تتبــوأ املــكان املناســب لهــا يف قامئــة املصدريــن، ولعــل هــذا يشــري إيل أهميــة نــر هــذه األصنــاف عامليــا وإقليميــا، 

مــع دراســة األذواق املختلفــة لــكل فئــة مــن أقســام التمــور  )رطــب – نصــف جــاف – جــاف( واســتغال هــذا التنــوع الحيــوي يف األصنــاف املريــة  وكذلــك يعــد هــذا العمــل 

بدايــة ملزيــد مــن الدراســات حــول الطــرق املثــى لحفــظ وتخزيــن األصنــاف املتميــزة منهــا وعمــل منتجــات تســويقية منهــا تــاءم املســتهلك داخليــا وخارجيــا وأيضــا االهتــام 

باألصنــاف املعروفــة عامليــا ومقارنتهــا مبثيلتهــا املريــة لتحديــد املناطــق املناســبة لهــا مــن حيــث املنــاخ املائــم للحصــول عــى أعــى جــودة.

ــة ومــؤرشا  ــة مــر العربي ــل بجمهوري ــن بقطــاع النخي ــا للعامل ــة يعــد دافعــا قوي ــة وكل الجهــات التنفيذي ــس الجمهوري ــه القطــاع مــن رئي ــذي يحظــى ب ــري ال ــام الكب واالهت

للمســتثمرين واملزارعــن واملصنعــن، ان الدولــة معكــم يف كل مــا مــن شــأنه النهــوض بقطــاع التمــور املريــة كأحــد الروافــد املنــوط بهــا عمــل دفعــة قويــة لاقتصــاد الزراعــي 

بشــقيه )الحاصــات الزراعيــة والتصنيــع الغــذايئ( بجمهوريــة مــر العربيــة.

واملعمــل املركــزي للنخيــل دأب عى تقديم الدعم الفني والتدريب املســتمر للمزارعن واملصنعن والتجار مبناطق اإلنتاج الرئيســية للتمــور بجمهورية مر العربية.

وال يفوتنــي أن أشــكر كل مــن ســاهم يف إخــراج هــذا العمــل ايل النــور مــن الجانــب العلمــي والدعــم الفنــي واملــادي ســائلن املــوىل عــز وجــل أن يكــون بدايــة مبــرة ومتميــزة 

للنهــوض بقطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور بجمهوريــة مــر العربيــة.

أ.د. عــز الدين جاد الله العبايس

مديــر املعمل املركزي للنخيل
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Forward by the Head of the Central Laboratory for Date Palms

The palm tree has always been a blessed tree across ages and always been sacred in the three revealed religions. Moreover, the 
palm tree was a center of interest in the ancient  and modern cultures in the Arab region in general, and in the Egyptian civilizations, in 
particular. It is considered as a source of food for the inhabitants of the Egyptian Oases, as a fruit for the  farmers in the Egyptian Delta, 
and as a passion for the people in Upper Egypt. 

In this context, the Egyptian Date Plam Atlas demonstrates to those interested in the date palm sector, the special Egyptian cultivars in 
terms of quality and quantity. 

Although Egypt is a primary country in terms of date production, it did not get a high rank in terms of exportation.  This indicates 
the importance of spreading awareness about Egyptian dates, at the regional and global levels, while studying the preferences 
of different date types (wet - semi-dry - dry) and benefits from this biodiversity to develop marketable products convenient to the 
consumers’  taste at the local and international levels. Moreover, this Atlas will help in bringing more attention to globally known 
cultivars and comparing them to the Egyptian ones, which will help identifying the appropriate place for cultivation in terms of climatic 
conditions to ensure the highest quality.

The high attention level that the Egyptian date palm sector receives from H.E. the President and all the executive bodies, reassures 
workers in this sector as well as investors, farmers and manufacturers, that the government will back up all efforts exerted to develop 
this vital sector as a main economic contributor to agriculture in terms of agro-products and food processing. 

The Central Laboratory for Date Palms has been providing technical support and continuous training to farmers, manufacturers and 
traders in the major production areas for dates within Egypt.

I would like to thank all those who contributed to this piece of work scientifically, technically and financially, hoping that it be a special 
spark to the development of palm cultivation and date production in the Arab Republic of Egypt.

Dr. Ezz El-Din Gadallah El-Abbasi
Head of the Central Laboratory for Date Palms
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شكر وتقدير

ــزة  ــن مي ــاع م ــذا القط ــه ه ــع ب ــا يتمت ــر ومل ــور يف م ــاع التم ــة قط ــراً ألهمي نظ

ــاء عــى طلــب مــن وزاريت الزراعــة واســتصاح  ــر وبن نســبية وفرصــة كبــرية للتطوي

ــم  ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي ــب منظم ــام مكت ــة، ق األرايض ووزارة التجــارة والصناع

املتحــدة يف مــر بإعــداد وتنفيــذ مــروع تطويــر سلســلة القيمــة للتمــور يف مــر 

والــذي تــم يف إطــاره إعــداد هــذا األطلــس! لذلــك تتقــدم منظمــة الفــاو يف مــر 

بخالــص الشــكر والتقديــر لــكل الذيــن ســاهموا يف الجهــود املبذولــة للنهــوض 

بقطــاع التمــور وزيــادة القيمــة املضافــة وصــادارات القطــاع لألســواق الدوليــة مــن 

ــا.  خــال هــذا املــروع، مــن داخــل املنظمــة وخارجه

ومبناســبة إصــدار هــذا األطلس، يــر منظمة الفاو يف مر التقدم بالشــكر لكل من:

فريــق البحث واإلعداد والتحرير

ــا رزق،  ــور رض ــور، والدكت ــاج التم ــي إلنت ــري الوطن ــايص، الخب ــف الرب ــور رشي الدكت

ــة النباتيــة والتنــوع البيولوجــي واألســتاذ أحمــد رشيــن املصــور  خبــري املــوارد الوراثي

ــرايف.  الفوتوغ

الداعمون

ــة؛ واملعمـــل املركـــزي  ــارة والصناعـ وزارة الزراعـــة واســـتصالح األرايض، ووزارة التجـ

للنخيـــل مبركـــز البحـــوث الزراعيـــة؛ الدكتــور محمــد األنصــاري، استشــاري املــروع، 

والدكتــور عــز الديــن جــاد اللــه، مديــر املعمــل املركــزي للنخيــل، والدكتــور محمــود 

مــدين، املنســق القومــي للمــروع ورئيــس مركــز البحــوث الزراعيــة ســابقاً،  الدكتـــور 

محمـــد كـــال الخبـري الوطنـي للمكافحـــة املتكاملـة آلفـات النخيـــل، الدكتـور أمجـد 

القـــايض املدير التنفيـــذي ملركـــز تكنولوجيـــا الصناعـات الغذائيـــة والتصنيـع الزراعـي 

ــؤولو  ــة، أصحــاب املــزارع واملزارعـــون واملصنعـــون ومسـ ــارة والصناعـ ــوزارة التجـ بـ

اإلدارات الزراعيـــة واألفــراد العاملــن يف مجــال زراعــة النخيــل ومؤسســات املجتمــع 

املدين يف كل مـــن ســـيوه، والواحـــات البحريـــة، والـــوادي الجديـــد لجهودهم إلنجاح 

هــذا العمــل.
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We extend our sincere thanks and gratitude to all the collaborators for 
providing the date  palms and information or accompanying them to 
the team.

ويوجه خالـــص الشـــكر والعرفـان لـكل السـادة املتعاونـن مـن خـال إتاحـة مـا لديهـم 

مـــن أصنـــاف نخيـل البلـح ومعلومـــات أو مرافقتهـم لفريـق العمـــل، ونخـص بالشـكر 

كل مـن:

Governorate املحافظة City املركز Address العنوان Name االسم

Matrouh مطروح Siwa Oasis واحة سيوه Gabal El Mawta جبل املوىت Hidra Ali Shahout حيدرا عى شحوت

Matrouh مطروح Siwa Oasis واحة سيوه Baheyy El-Din village قرية بهي الدين Aly Shandaweely عى شندويي

Matrouh مطروح Siwa Oasis واحة سيوه Baheyy El-Din village قرية بهي الدين Youssef Adoul يوسف عدول

Aswan أسوان Aswan أسوان Modireyyet ElZeraa مديريه الزراعه Eng. Hazem Abdel-Monem م. حازم عبد املنعم

Aswan أسوان Aswan مركز أسوان El-Aaqab Qibli األعقاب قبي Hussein Ahmed El-Sayed حسن احمد السيد

Aswan أسوان Aswan مركز أسوان El-Aaqab Qibli األعقاب قبي Abdel Hafiz Hussein عبد الحفيظ حسن

New Valley الوادى الجديد Kharga الخارجه Khara Research Center محطه بحوث الخارجه Dr. Emad Fouda د. عاد فوده

New Valley الوادى الجديد Dakhla الداخلة Khara Research Center محطه بحوث الداخلة Dr. Youssef Deyab  د.يوسف دياب

New Valley الوادي الجديد Al Qasr القر Wadi Ghait وادي غيط Mohammed Abdullah محمد عبد الله

New Valley الوادي الجديد
 Gharb El
Mawhoub - Dakhla

غرب املوهوب-

الداخلة
Kilo 10 الكيلو 10 Reda Khalil رضا خليل

New Valley الوادي الجديد
 Gharb El
Mawhoub - Dakhla

غرب املوهوب-

الداخلة
Dakhla-Farafra Road طريق الداخلة -الفرافرة

Younnes Abdullah Abdel-
Kader

يونس عبد الله عبد 

القادر

New Valley الوادي الجديد
 Gharb El
Mawhoub - Dakhla

غرب املوهوب-

الداخلة
Dakhla-Farafra Road طريق الداخلة -الفرافرة Ahmed Hassan أحمد حسن 

Giza الجيزه
El-Wahat El 
Bahareyya الواحات البحريه El-Qasr - El-Baweety القر – الباويطى

Mohammad Abdullah 
Hassan

أ.محمد عبد الله 

حسن

Giza الجيزه
El-Wahat El 
Bahareyya الواحات البحريه

Central Laboratory for 
Date Palms فرع املعمل املركزى للنخيل

 Eng. Ahmed Mohamed
Abdullah

م. ب/ احمد محمد 

عبد الله

Ismailia اإلساعلية Qassasin القصاصن
 Qassasin Research
Center محطه بحوث القصاصن Dr. Mohammed Kamal أ.د محمد كال

Ismailia اإلساعلية Qassasin القصاصن Dawawis الدوادويس Dr. Mohammed Abbas د.محمد عباس 

Ismailia اإلساعلية Qassasin القصاصن Dawawis الدوادويس Sayyed Ibrahim Moustafa سيد إبراهيم مصطفى

Ismailia اإلساعلية Qassasin القصاصن Green Valley Farm مزرعة الوادي األخر Khaled Abdel-Hamid خالد عبد الحميد

Ismailia اإلساعلية Cairo-Ismailia Road طريق القاهرة اإلساعلية Abdel-Hamid Khashaba عبد الحميد خشبة
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FAO team

Dr. Hussein Gadain (FAO Representative in Egypt), Dr. 
Mohmaed Yacoub (Assistant FAO Representative), Dr. 
Mohamed Dost (Lead technical officer and plant production 
expert), Dr. Shoky El Dobei (Plant Protection Expert), Dr. 
Thaer Yassin (Plant protection exprt), Dr. Maged EL Kahky 
(Plant Protection Consultant), Mr. Toni Ettel (Programme 
Coordinator), Ms. Rawya El Dabi (Communication Expert) 
and Mr. Mohamed Moussa (Communication Expert).

Operations team

Ms. Hend Hamouda (Operations Assistant), and Ms. Rania 
Abdel-Naby (Operations Assistant).

فريــق عمل منظمة الفاو 

ــوب،  ــد يعق ــور محم ــر، الدكت ــاو يف م ــل الف ــن، ممث ــن جادي ــور حس الدكت

مســاعد ممثــل الفــاو يف مــر، الدكتــور محمــد دوســت، خبــري إنتــاج النباتــات 

واملســئول الفنــي للمــروع، الدكتــور شــوقي الضبعــي، والدكتــور ثائــر ياســن، 

ــات،    ــة النبات ــور ماجــد الكحــي، استشــاري وقاي ــات، الدكت ــة النبات خــراء وقاي

واألســتاذ تــوين عتــل، منســق برامــج، واألســتاذة راويــة الــدايب واألســتاذ محمــد 

مــوىس، مســئولو اإلعــام والتواصــل. 

الدعم اإلداري

األســتاذة هنــد حمــودة، مســاعد إدارة مشــاريع، واألســتاذة رانيــا عبــد النبــي، 

مســاعد إدارة مشــاريع.
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Termsالمصطلحات
.Acuminate: tapering gradually to a long pointمســتدقة: اســتدقَّ طرفه تدريجيا إىل نقطة طويلة.

محدبــة: ميــل أو اتََّجــاه الحــواف إىل نُقطــة واحــدة بشــكل شــبه مســتقيم 

ــن 90 °. ــر م ــة أك بزاوي

Blunt: having converging straight edges that form an angle 
of more than 90°.

.Caudate: bearing tail-like appendages; tail-likeذيليــة: زائدة طويلة مثل الذيل.

منتــر: النباتات موجودة بإعــداد كبرية مع انخفاض خطر االنقراض.
Common: plants exist in large numbers and being at low risk 
of extinction.

 .Cylindrical: Rod-like and two to three times as long as wideاســطواين: شــكل القصبة، الطول من إثنن أو ثاث اضعاف العرض.

ــن  ــرة مســطحة، متناظــرة حــول كل م ــة(: عــى شــكل دائ عديســية )اإلهليلجي

املحــور الطويــل والقصــري، تتناقــص عــى حــد ســواء لــكل مــن الطــرف والقاعــدة.

Elliptical )elliptic(: Planar, shaped like a flattened circle, 
symmetrical about both the long and the short axis, tapering 
equally to both the tip and the base.

.Emarginate: Shape is with a shallow notch at the apexغائــرة: حز ضحل يف القمة. 

.Endemic: restricted to a defined geographical areaمتوطن: يقتر عــى منطقة جغرافية محددة.

ــدة  ــه يف مناطــق جدي ــم جلب ــات ت ــكان، النب ــن يف امل ــن األصلي ــس م ــل: لي دخي

مــن منطقــة أخــرى مــن خــال النشــاط البــري.

Exotic: not native, plant introduced into new areas from 
another area by human activity.

.Falcate: curved likeمنحنية: الشــكل منحني )غري متاثل الجوانب(.

 .Lax: loose, not compactســائبة: فضفاضة، ليست مضغوطة.

ورقــة: منــو جانبــي مــن الجــذع، وعــادة مــا تكــون مســطحة وخــراء؛ وظيفتهــا 

الرئيســية هــي تصنيــع األغذيــة عــن طريــق التمثيــل الضــويئ.

Leaf: an outgrowth of a stem, usually flat and green; its main 
function is food manufacture by photosynthesis.

.Leaflets: The ultimate segments of a compound leafوريقة: األجــزاء الصغرية التي تكون الورقة املركبة.

مائــل: إمالــة، جانــب واحــد أكــر مــن الجانــب األخــر بالنســبة للمحــور الرئيــي، 

غــري متناظــرة.

Oblique: slanting, larger on one side of the midrib than the 
other, in other words asymmetrical.

بيــي معكــوس: يبلــغ الطــول حــوايل مــرة ونصــف طــول العــرض، وأوســع فــوق 

املنتصــف.

Obovate: Having a length about 1.5 times the width, and 
widest above the centre.

مســتديرة: ميــل أو اتََّجــاه الحــواف إىل نُقطــة واحــدة بشــكل مســتدير بزاويــة 

أكــر مــن 90 °.

Obtuse: having converging rounded edges that form an 
angle of more than 90°. 



20

أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

ــى  ــر ع ــدة ويظه ــد القاع ــون أوســع جــزء عن ــى شــكل بيضــة، ويك ــة: ع بيضي

طــول املحــور الطــويل.

Ovate: egg-shaped, with wider portion at base, ovate in all 
sections through long-axis.

ــة.  ــة املعزول ــات املوجــودة يف املواقــع الجغرافي ــة مــن النبات ــادرة: أعــداد قليل ن

وتصنــف عــى أنهــا يف خطــر. تعتــر األصنــاف النــادرة بشــكل عــام مهــددة.

Rare: Plants found in isolated geographical locations with 
small populations. They are classified as at risk. Rare cultivars 
are generally considered threatened.

.Retuse: having a blunt (obtuse) and slightly notched apexمعقودة: حادة )مســتديرة( والقمة بها حز قليا.

ــن  ــى جن ــوي ع ــة تحت ــة واقي ــن طبق ــون م ــة، تتك ــة الناضج ــذور: البويض الب

ــي. ــر الجن ــن التكاث ــة م ــذايئ؛ ناتج ــي غ واحتياط

Seed: A ripened ovule, consisting of a protective coat 
enclosing an embryo and food reserves; a propagating organ 
formed in the sexual reproductive cycle.

 Truncate: Cut off squarely; having an abruptly transverseمســتعرضة: قطع مبارش؛ وجود نهاية عرضية مبارشة.
end.

 Trunk: The upright, large and typically woody main stem ofالجذع: الســاق الرئيي املســتقيم والكبري والخشبي للشجرة.
a tree.

.Very common: plant is at high level of abundanceمنتر جداً: وجود النبات يف مســتوى عايل من الوفرة.

ــة، أو  ــة املعزول ــع الجغرافي ــة يف املواق ــداد قليل ــد بأع ــات توج ــداً: نبات ــادر ج ن

ــادر وجودهــا. ــن الن م

Very rare: Plants found in isolated geographical locations 
with scarce, or infrequently encountered.
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Introduction
The Date Palm is one of earliest crops planted in the ancient 
world. It has been cultivated with great diversity in the 
Middle East and North Africa for more than 5 000 years.  It 
is one of the most important plants cultivated for food and 
its medicinal value. 

In ancient Egypt, known as the pre-dynastic period, 
prehistoric mummies were wrapped with mats made from 
palm fronds. For example,  a small palm was discovered 
besides a mummy in the Saqqara tombs, which dates from 
the first dynasty (about 3 200 years BC).

The ancient Egyptians used palm trunks to build roofs  in 
homes and clay tombs. An example of this construction 
practice is seen in a tomb found the  RA Dar graveyard in 
Giza, which dates from the fourth dynasty (about 2 720 BC). 
Palm trunks were also used to adorn temple corridors and 
entrances and as wall paintings.

It was an important tree for   the Egyptian Pharaohs as well 
as Sumerians, Babylonians and Assyrians. Addttionally, 
Nubians  developed a traditional practice of planting a 
palm tree to celebrate births, on the belief that it would help 
children grow and then also support them economically  in 
their  life. 

In Egyptian society, the Date Palm  represents renewable, 
natural and continuous economic pillars throughout one’s 
life spanning generations (between grandparents and their 
children’s children).

It is the main source of livelihood for Egyptian farmers and 
their families. Besides being a source of food and animal 
fodder and used in trading, it is also utilised in  housing 
construction, furniture manufacturing, home accessories 
and other personal  needs.

The Egyptian Date Palm farmer benefits from every part of the 
tree.  He uses its leaves to make mats and cages that can be 
used to transport  agricultural produce  as well as birds. Its fiber 

مقدمة 
يعتــر نخيــل البلــح والتمــور مــن أوائــل املحاصيــل املنزرعــة يف العــامل القديــم، 

وقــد متــت زراعتــه بتنــوع كبــري يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا منــذ أكــر 

مــن 000 5 عــام. ويعتــر نخيــل البلــح والتمــور أحــد أهــم أصنــاف النباتــات 

املنزرعــة لقيمتــه الغذائيــة والطبيــة. 

يف مــر القدميــة عــرف نخيــل البلــح قبــل عــر األرسات، فقــد عــر عــى موميــاء 

مــن عــر مــا قبــل التاريــخ ملفوفــة يف حصــري مــن ســعف النخيــل، كــا عــر 

ــاء مــن عــر  ــب مومي ــر ســقارة بجان ــة بإحــدى مقاب ــة صغــرية كامل عــى نخل

ــنة ق.م(. ــوايل 200 3 س األرسة األوىل )ح

ــم  ــم ومقابره ــقوف منازله ــل س ــاء يف عم ــون القدم ــه املري ــتعان ب ــد اس وق

املصنوعــة مــن الطــن اللــن بجــذوع النخيــل، حتــى بعــد أن اســتخدموا الحجــر 

ــل  ــتخدام النخي ــن اس ــوا ع ــة مل يتخل ــة التالي ــم التاريخي ــاء يف عصوره يف البن

ــرة )رع در(  ــظ يف مق ــا ياح ــم ك ــقف مقابره ــاء أس ــه يف بن ــكل جذوع يف ش

بالجيــزة مــن عــر األرسة الرابعــة )حــوايل 720 2 ق.م(. كــاكان النخيــل يزيــن 

ردهــات املعابــد ومداخــل املــدن والرســومات عــى الحائــط.

 فاكتســبت شــجرة النخيــل مكانــة هامــة عنــد الفراعنــة والســومرين والبابليــن 

واآلشــورين عــى حــد ســواء. 

ــة أن  ــن يعيشــون يف النوب ــد املريــن الذي ويف العــر القريــب اقتضــت تقالي

ــه  ــون ل ــر وتك ــو وتتكاث ــى تنم ــا، حت ــون طف ــا يرزق ــة عندم ــة نخل ــم زراع يت

ــه.   ــرات حيات ــع ف ــة يف جمي ــة اقتصادي دعام

إن النخلــة يف املجتمــع املــري متثــل معظــم املــوارد الطبيعيــة املتجــددة 

ــذ  ــاة من ــة يف الحي ــزة اقتصادي ــون ركي ــاء لتك ــداد واألبن ــن األج ــة ب واملتواصل

ــدم.  الق

ــرزق  ــح بالنســبة ألماكــن زراعتهــا يف مــر مصــدر ال ــل البل ــر شــجرة نخي تعت

الرئيــي لــألرس يف هــذه البــاد؛ فهــي مصــدر الطعــام لهــم وألنعامهــم، وهــي 

مصــدر البنــاء يف املســكن وتصنيــع أثاثهــم ومســتلزماتهم املنزليــة واحتياجاتهــم 

الحياتيــة باإلضافــة إىل مصــدر تجارتهــم.

مــن  مــن كل جــزء  يســتفيد  مــر  والتمــور يف  البلــح  نخيــل  ُمــزارع  إن 

ــل  ــاص لنق ــع األقف ــري وتصني ــل الحص ــد يف عم ــتخدم الجري ــو يس ــة، فه النخل

الثــار الناتجــة مــن زراعــة الخضــار والفاكهــة والطيــور باإلضافــة إىل املناضــد 

والكــرايس. أمــا الليــف فــكان يســتخدم يف صناعــة املكانــس واملنشــئات وغســيل 
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ــاه،  ــد املي ــة لتري ــا كان يســتخدم حــول األواين الفخاري األواين واالســتحام، ك

والشــاريخ مكانــس، وجــذوع النخيــل كدعامــات لألســقف يف املبــاين الريفيــة 

ــة. والصحراوي

ــر  ــث تنت ــة، حي ــف الظــروف البيئي ــع مختل ــور م ــح والتم ــل البل ــم نخي يتأقل

أشــجار نخيــل البلــح والتمــور وتــزداد زراعتــه وتنتــر يف جميــع مناطــق 

ومحافظــات مــر مــن ســواحل البحــر األبيــض املتوســط شــاال حتــى جنــوب 

الســد العــايل..  هــذا باإلضافــة إىل التجمعــات الكثيفــة لنخيــل البلــح والتمــور 

ــة  ــيوة ووالبحري ــة س ــة وخاص ــراء الغربي ــات الصح ــف واح ــز مختل ــي متي الت

الفرافــرة والداخلــة والخارجــة والفيــوم وكذلــك وديــان جنــوب وشــال ســيناء 

ــاري  ــاء يف الصح ــادر لل ــون ومص ــد عي ــا توج ــر وأين ــر األحم ــواطئ البح وش

ــة. املري

تعتــر أشــجار نخيــل البلــح والتمــور ثــروة قوميــة اقتصاديــة واجتاعيــة 

ــاً  ــدر دخ ــث ت ــا وتنميتها،حي ــا وصيانته ــاظ عليه ــا الحف ــة فيجــب علين وصحي

ــنوياً. ــة س ــات املري ــن الجنيه ــارات م ــرة ملي ــن ع ــد ع ــاً يزي قومي

وســعياً للنهــوض بزراعــة وتطويــر نخيــل البلــح والتمــور يف إطــار االســراتيجية 

القوميــة نحــو التوســع يف األرايض الجديــدة، يــأيت هــذا األطلــس كخطــوة 

ــر.  ــور يف م ــح والتم ــل البل ــاف نخي ــف أصن ــف وتوصي ــة لتعري جوهري

can be used in the manufacture of manual cleaners, washing 
facilities and on crockery as a water cooler. In the desert,  leaf 
bunches are used to make brooms, and the  trunks used as 
pillars for  the roofs of e rural and desert buildings.

Date Palms are adaptable to a wide range of environmental 
conditions so they are grownt all over Egypt - covering 
different regions and governorates from  north of the 
Mediterranean coast to south of the High Dam. In addition,  
there are dense cultivations of Date Palms in  various 
oases of the Western desert especially Siwa, El-Bahariya, 
El-Farafra, El-Dakhla, El-Kharga and El-Fayoum Oases. 
Additionally, they are found in the  valleys of southern and 
Northern Sinai and along the shore of the  Red Sea, a water 
source of the Egyptian deserts.

Date Palms are considered to be a national wealth, given 
their economic, social and nutritional and health benefits. 
Therefore, they  must be maintained, conserved and 
developed since their cultivation contributes to the  national 
domestic income by more than ten billion Egyptian Pounds 
a year.

In an effort to promote Date Palm agriculture and develop 
a national strategic framework for its expansion in newly 
reclaimed land, this Atlas is an essential step in the identification 
and characterization of Date Palm cultivars in Egypt.
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التمور غذاء ودواء

مثــار البلح والتمر متثل األمن الغذايئ

إن اإلنســان العــريب عــاش يف الصحــراء لقــرون طويلــة معتمــدا يف غذائــه عــى 

مثــار البلــح، خاصــة يف مرحلــة التمــر لقدرتهــا عــى التخزيــن لفــرات ممتــدة 

طــوال العــام. 

تُعــد التمــور بالنســبة لإلنســان العــريب مصــدراً للقــوة والخصوبــة، حيــث 

يعتــر التمــر غنيــاً بالقيمــة الغذائيــة والســعرات الحراريــة العاليــة التــي تعــن 

ــاة وقســوتها. ــى الحي اإلنســان ع

اعتمــد عليهــا العــرب يف أســفارهم ســواء للحــج أو التجــارة، حيــث اعتــر التمــر 

ــاء الســفر، ويف الحــروب أيضــا كان  ــه أثن ــذي يعيشــون علي الغــذاء األســايس ال

ــا ذات  ــر خاصــة إنه ــار التم ــم لث ــد الفرســان والعســكريون عــى حمله يعتم

أوزان قليلــة وتحتــوي عــى كميــة غــذاء كافيــة لوقــت الحــرب.

يف مــر نجــد أن أغلــب القــرى التــي تــزرع نخيــل التمــر مثــل أســوان والــوادي 

ــر  ــى التم ــكانها ع ــد س ــزة يعتم ــة والجي ــات البحري ــيوة والواح ــد وس الجدي

كغــذاء رئيــي طــوال العــام.

وتشــري كل هــذه الدالئــل عــى أن محصــول البلــح والتمــر ميثــان األمــن الغــذايئ 

الــذي ميكــن توفــريه للشــعوب يف حالــة الســنوات العجــاف والفقــر والســفر.

التمور غذاء ودواء

ــا  ــان مل ــة لإلنس ــة الهام ــة األغذي ــى رأس قامئ ــر ع ــر تعت ــح والتم ــار البل إن مث

ــة  ــة التمــور وفوائدهــا يف تغذي ــأىت أهمي ــة. وت ــة وطبي ــة غذائي ــا مــن أهمي له

ــارص  ــزة بالعن ــة ممي ــة غذائي ــل ذات قيم ــذايئ متكام ــا مصــدر غ االنســان ألنه

ــان. ــة لإلنس ــة لحاج ــة والصحي ــة الروري الغذائي

ــة  ــا الغذائي ــى مثــار الفاكهــة يف قيمته ــح والتمــر مــن اغن ــل البل تعــد مثــار نخي

نظــرا ملــا تحتويــه مــن عنــارص غذائيــة متعــددة التــي تتمثــل بصــورة رئيســية يف 

الكربوهيــدرات وكميــة مرتفعــة مــن الســكريات واملــاء والعنــارص املعدنيــة، كــا 

تحتــوي عــى العديــد مــن الفيتامينــات الهامــة واألحــاض االمينيــة املختلفــة، 

ليــس هــذا فقــط بــل للفوائــد العديــدة التــي تحتــوي عليهــا هــذه املركبــات.

DATES - FOOD AND MEDICINE

Dates: fruits that represent food security
Arabs lived in the desert for many centuries relying on dried 
dates as their food source, especially at the dry phase, due 
to their storage capacity which could be extended throughout 
the year.

Dates are considered a source of strength and fertility given 
that they are rich in nutritional value and high calories. 

Arabs mainly depend on them as an essential food when 
traveling– e.g. either for pilgrimage or trade. – as an essential 
food. Similarly, during wartime the cavalry and military also  
carried  them for sustenance.. 

In Egypt, most villages cultivate Palm trees. For example, 
populations in Aswan, the New Valley, Siwa and Bahariya 
Oases and Giza mainly depend on dates as a staple 
throughout the year. 

All this is evidence that dates can be considered as a food 
security crop – which can be a dependable, nutritional 
source during  lean years and travel as well as responding 
to poverty

Dates: as food and medicine

Dates are at the top list of important and integrated source 
of food for human health and well-being because of their 
nutritional and medical importance. 

Dates are considered to be the richest fruit in nutritional value 
and provide many benefits because they contain multiple 
nutrients elements – i.e. carbohydrates with a high amount 
of sugars, water and minerals plus many important vitamins 
and different amino acids. The importance and many benefits 
they of these nutrient compounds are described below.
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الحرارية السعرات 
ــث  ــة حي ــعرات الحراري ــة بالس ــار الفاكه ــى مث ــن أغن ــر م ــح والتم ــر البل يعت

ــور  ــح والتم ــن البل ــو جــرام م ــكل كيل تصــل إىل حــوايل 3000 ســعر حــراري ل

بــدون نــوى. لذلــك متثــل التمــور املصــدر الرئيــي ملصــادر الطاقــة التــي ميكــن 

ــي. ــا االنســان خــال نشــاطه اليوم ــد عليه أن يعتم

Calories
Dates are rich in caloric value - up to about 3000 calories per 
kilogram in deseeded dates. They represent a key energy 
source that can be relied upon during daily activity.

Nutrient elements / 100 g deseeded dates العنارص الغذائية / 100 جم متر منزوع النوى

calories calorie 300 -274 سعر حراري الحرارية السعرات 

Water (g) 15-24 )جرام( ماء 

Carbohydrates (g) 80 -70 )جرام( كربوهيدرات 

Equivalent calories of 1 kg deseeded dates املكافئ للسعرات الحرارية يف كيلو من مثار التمور 

Calories of 1 kg meat. الســعرات الحرارية يف 1 كيلو من اللحم

Calories of 3 kg Fish. الســعرات الحرارية يف 3 كيلو سمك

1 date = Calories of 4 apples. متره واحده تســاوى الســعرات الحرارية يف 4 مثرة تفاح

السكريات 

تعتــر ســكريات البلــح والتمــور املكــون الرئيــي للبلــح والتمــور حيــث متثــل 

مــن 65 اىل 75 يف املائــة مــن الــوزن الجــاف بــدون نــوى مثــار البلــح والتمــور. 

ــوز  ــوز والفركت ــل الجلوك ــة( مث ــة )االحادي ــل الســكريات البســيطة املختزل ومتث

ــة  ــكريات رسيع ــا س ــاز بأنه ــكي، ومتت ــكر ال ــوى الس ــن محت ــر م ــبة االك النس

الهضــم. وتعــد مــن الســكريات املفيــدة للجســم حيــث متــده بالطاقــة الازمــة 

لنشــاطه إضافــة إىل أنهــا تغــذي الدمــاغ وتخلــص الجســم مــن الســموم 

وتعمــل عــى تنشــيط الكائنــات الدقيقــة املفيــدة داخــل جســم االنســان. كــا 

ــة يف  ــة متمثل ــكريات الثنائي ــن الس ــه م ــبة قليل ــى نس ــوي ع ــور تحت أن التم

ــكروز. الس

Sugars 

Sugar is the main component of date’s nutrient elements. 
It reaches to 65-75 percent of the dry weight in deseeded 
fruits.  Simple sugars (Monosaccharide), such as glucose 
and fructose, represent the greatest percentage of the total 
sugar content. Simple to digest,  date sugar  is most useful 
for humans  because it supplies needed energy necessary 
for its activities as well as nutrients to the brain, while ridding 
the body of toxins, and stimulates beneficial microorganisms 
within the human body.  Dates also contain a small proportion 
of di-saccharide sugars such as sucrose.
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Carbohydrates % / 100 g. deseeded dates نسبة الكربوهيدرات / 100 جم متر

Total sugars 80 -70 الكلية السكريات 

Fructose (mono-saccharide) 40 -25 الفراكتوز )أحادي(

Glucose (mono-saccharide), 50 -25 الجلوكوز )أحادي(

Sucrose (di-saccharide) 25 - 0 السكروز )ثنايئ(

Salt and minerals
Dates are called a mineral mine because it is considered 
one of the richest foods of mineral elements. It is rich in 
iron, potassium, calcium, magnesium, and some medium 
amounts of chloride, phosphorus, copper, magnesium, 
sulphur, silicon, as well as some small amounts of sodium.

Generally, dates contain a percentage of salts and minerals 
ranging between 1.2 - 3.83 percent according to cultivars as 
well as other environmental factors.

Potassium

Dates contain a quantity of Potassium ranging between 
648-790 milligrams per 100 g. of deseeded fruit.

The importance of Potassium
• Helps absorb nutrients and rids body waste.
• Helps nerve and muscle function.
• Maintains the balance of renal and cellular pressure and 

the balance of basic and acid in the body fluids.
• Leads, if deficient, to osteoporosis, muscular weakness 

and loss of appetite.

Chloride 

Dates contains a quantity of chloride ranging between 177-
271 milligrams per 100 g. of deseeded fruit.

االمالح واملعادن
يطلــق عــى البلــح والتمــر بأنهــا منجــم مــن املعــادن ألنهــا يعتران مــن أغنى 

ــد والبوتاســيوم  ــان بالحدي ــر غني ــح والتم ــة. إن البل ــارص املعدني ــة بالعن األغذي

ــد والفوســفور،النحا والكالســيوم واملاغنســيوم وكميــات متوســطة مــن الكلوري

س،املاغنســيوم،الكريت، الســليكون، وكميــات قليلــة مــن الصوديــوم. 

البلــح والتمــور بشــكل عــام يحتوىــان عــى نســبة مــن األمــاح واملعــادن تــراوح 

بــن 1.2 و3.83 يف املائــة وفقــاً  للصنــف والعوامــل البيئيــة اآلخــرى. 

البوتاسيوم

ــغ 648- 790  ــة مــن البوتاســيوم تبل ــح والتمــر عــى كمي ــوي كل مــن البل يحت

ــوى. ــزوع الن ــح ومتــر من مليجرام/100جــم بل

البوتاسيوم أهمية 

املســاعدة عى امتصاص املواد الغذائية وطرح الفضات للخارج؛	 

املســاعدة عى قيام األعصاب والعضات بوظائفها؛	 

املحافظــة عــى تــوازن الضغــط الكلــوي والخلــوي والتــوازن القاعــدي 	 

الجســم؛ والحمــي يف ســوائل 

 ويؤدي نقصه اىل هشاشــة العظام والضعف العضي وفقدان الشــهية.	 

الكلوريد

يحتــوي البلــح والتمرعــى كميــة مــن الكلوريــد تبلــغ 177-271 مليجــرام لــكل 

100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.
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الكلوريد أهمية 

ــوازن 	  ــؤدي إىل دوره يف الت ــا ي ــا م ــن الخاي ــوائل ب ــب الس ــل يف تركي يدخ

ــم؛ ــوائل الجس ــي لس ــدي والحم القاع

 يهاجــم املــواد الغريبة داخل املعدة ويزيد ســعة كريات الدم الحمراء.	 

الفوسفور

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن الفوســفور تبلــغ 63-72 مليجــرام لــكل 

100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

الفسفور أهمية 

بناء العضات وحاية الجســم من املواد السامة؛	 

يــأيت يف املرتبــة الثانية من حيث األهمية يف بناء األســنان والعظام؛ 	 

يدخــل يف تركيــب األنظمــة األيضيــة الازمــة لتنفــس االنســجة وتكويــن 	 

الربطــة الكيميائيــة ذات الطاقــة؛ 

يحافظ عى التوازن الحمي القاعدي للجســم.	 

املاغنسيوم

يحتــوي البلــح والتمــور عــى كميــة مــن املاغنســيوم تبلــغ 114-50 مليجــرام / 

100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

املاغنسيوم أهمية 

تنظيــم رضبــات القلب وضغط الدم وحركه العضات؛	 

يلعــب دوراً يف دعم وظائــف اجهزه املناعة والعضات واالعصاب؛ 	 

ــان 	  ــة والضعــف العــام وخفق ــاء والتشــنجات العضلي ــؤدي نقصــه إىل االعي ي

القلــب. وقــد وجــد حديثــاً عاقــة ســلبية بــن املاغنيســيوم ومــرض الرطــان. 

الكالسيوم

ــرام  ــغ 59-168مليج ــيوم تبل ــن الكالس ــة م ــى كمي ــر ع ــح والتم ــوي البل يحت

ــوى. ــزوع الن ــح ومترمن ــم بل لكل100ج

The importance of Chloride 
• Enters in the composition of intracellular fluid. So, it has a 

role the basic and acid balance of the body fluids.
• Attacks foreign substances inside the stomach and 

increases the capacity of red blood cells.

Phosphors 

Dates contains a quantity of phosphorus ranging between 
63-72 mg per 100 g. of deseeded fruit.

The importance of Phosphors
• Builds muscle and protects the body from toxic substances.
• Builds teeth and bones (second important element for this 

function).
• Incorporates the metabolic systems necessary for tissues 

respiration and formation the energy chemical bond.
• Maintains the acid-base balance of the body.

Magnesium

Dates contain a quantity of magnesium ranging between 
50-114 mg per 100 g. of deseeded fruit.

The importance of Magnesium 
• Regulates the heart rate and blood pressure in muscle 

movement.  
• Supports the functions of the immune, muscle and nervous 

systems.
• Leads, if deficient, to fatigue, muscle spasms, general 

weakness and palpitations. Recently, the negative impact 
between magnesium and cancer has been proven.

Dates contain a quantity of magnesium ranging between 
50-114 mg per 100 g. of deseeded fruit.

Calcium 

Dates contain a quantity of calcium ranging between 59-168 
mg per 100 g. of deseeded fruits.
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الكالسيوم أهمية 

يدخل يف بناء العظام واألســنان؛	 

يؤثر يف اســتجابة األعصاب للمؤثــرات الخارجية وينظم انقباض العضات؛	 

يعتر رضوريــاً لتجلط الدم وخفض ضغط الدم؛	 

يقلــل من اإلصابة برطان القولون.	 

الكربيت

ــكل  ــرام ل ــغ 17.7 مليج ــت تبل ــن الكري ــة م ــى كمي ــر ع ــح والتم ــوي البل يحت

ــوى. ــزوع الن ــح ومتــر من 100 جــم بل

الكربيت أهمية 

بناء العضات؛	 

حاية الجســم من املواد السامة؛	 

يلعــب دوراً يف عمليــه التنفــس الخلــوي، حيــث مٌيكــن الخايــا مــن اســتخدام 	 

االكسجن؛ 

مكون أســايس يف بروتن الكرياتن املكون للشــعر والجلد واالظافر.	 

الصوديوم

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن الصوديــوم تبلــغ 3-10 مليجــرام لــكل 

100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

الصوديوم أهمية 

تنظيــم عملية الضغط الخلوي يف الجســم وحركة املاء؛	 

يســاعد عى قيام االعصاب والعضات بوظائفها؛	 

يدخــل يف تركيــب الســوائل بــن الخايــا ويســاعد يف التــوازن القاعــدي 	 

والحمــي لســوائل الجســم.

البورون

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن البــورون تبلــغ 3-6 مليجــرام لــكل 100 

جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

The importance of Calcium 
• Essential element in building bones and teeth. 
• Affects nerve response to external influences and 

regulates muscle contraction. 
• Essential for blood clotting and reduce blood pressure. 
• Reduces the incidence of colon cancer. 

Sulphur 

Dates contain a quantity of sulphur ranging between 17.7 
mg per 100 g. of deseeded fruit.

The importance of Sulphur
• Builds muscle.
• Protects the body from toxic substances.
• Plays a role in the process of cellular respiration, by 

assisting cells’ oxygen use.
• Essential ingredient in creatine protein that constitute of 

hair, skin and nails. 

Sodium

Dates contain a quantity of sodium ranging between 3-10 
mg per 100 g. of deseeded fruit.

The importance of Sodium
• Regulates the process of cellular pressure and movement 

of water in the body.
• Helps the nerve and muscle function.
• Iis a component of intracellular fluid composition and helps 

balance the basic and acidity of the body fluids.

Boron

Dates contain a quantity of boron of 3-6 mg per 100 g. of 
deseeded fruit.
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البورون أهمية 

يؤثر عى االنزميات ذات االهمية لنمو جســم االنســان؛	 

يلعــب دوراً كبرياً مــع الفيتامينات املهمة لعاج الروماتزم؛	 

يســتخدم لعاج بعض االمراض الخبيثة مثل رسطان املخ؛	 

وجد إن له تأثريات عى الهرمونات الجنســية.	 

الحديد

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن الحديــد تبلــغ 2.9-3.5 مليجــرام لــكل 

100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

الحديد أهمية 

يــؤدى اىل زيــادة نســبه الهيموجلوبــن يف الــدم وزيــادة نســبه كريــات الــدم 	 

الحمــراء؛ 

نقل االوكســجن يف أنســجة العضات ونقل منبهات االعصاب؛	 

تنشــيط أنزميات إنتاج الطاقة؛	 

نقصــه يؤدي إىل فقر الدم؛ 	 

الكوبالت

ــكل 100  ــغ 0.9-1 مليجــرام ل ــت تبل ــن الكوبال ــة م ــور عــى كمي ــوي التم يحت

جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

الكوبالت أهمية 

النــووي 	  الحمــض  لتنظيــم  الــروري  يوجــد يف تركيــب فيتامــن ب 12 

الروتــن. وتكويــن 

الزنك

ــكل  ــغ 0.4-1.2 مليجــرام ل ــك تبل ــن الزن ــة م ــر عــى كمي ــح والتم ــوي البل يحت

ــوى. ــزوع الن ــح ومتــر من 100 جــم بل

The importance of Boron
• Affects the enzymes that are important for the growth of 

the human body.
• Plays a significant role in important vitamins for the 

treatment of rheumatoid.
• It is used to treat some malignant diseases such as brain 

cancer.
• Found to have effects on sex hormones.

Iron 

Dates contain a quantity of iron of 2.9-3.5 mg per 100 g. of 
deseeded fruit.

The importance of Iron 
• Leads to increased haemoglobin of the blood and increase 

the proportion of red blood cells.
• Transfers oxygen in muscle tissue and nerve stimuli.
• Stimulates enzymes of energy production. 
• Leads, if deficient, to anaemia.

Cobalt 

Dates contain a quantity of Cobalt of 2.9-3.5 mg per 100 g. 
of deseeded fruits.

The importance of Cobalt 

Component of vitamin B12 which is needed to regulate DNA 
and protein composition.  

Zinc 

Dates contain a quantity of zinc of 0.4-1.2 mg per 100 g. of 
deseeded fruit.
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أهمية الزنك

املســاعدة عى التئام الجروح؛	 

مهــم لتنظيــم الجينات ويؤدي نقصه إىل التقزم.	 

النحاس

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن النحــاس تبلــغ 0.4-2.4 مليجــرام لــكل 

100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

النحاس أهمية 

مســئول عن نشاط الدورة الدموية بالجسم؛	 

ويؤدي نقصه اىل فقر الدم وتأخر النمو وتشوه العظام واضطراب القلب؛	 

املنجنيز

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن املنجنيــز تبلــغ 0.3-4.9 مليجــرام/ 100 

جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

املنجنيز أهمية 

 يســاعد الجســم عــى امتصــاص بعــض العنارص مثــل البوتاســيوم والكالســيوم 	 

والفوســفور والصوديوم.

الفلور

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن الفلــور تبلــغ 0.13 مليجــرام لــكل 100 

جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

الفلور أهمية 

تحتــوي عى أربعة أضعاف مــا تحويه الفواكه األخرى من الفلور؛	 

مهمة يف املحافظة عى ســامة االسنان.	 

السيلكون

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن الســيلكون تبلــغ 148-297 ميكروجــرام 

لــكل 100جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

The importance of zinc 
• Assists in healing wounds.

Copper 

Dates contain a quantity of copper of .4-2.4 mg per 100 g. 
of deseeded fruit.

The importance of Copper 
• Activates  the blood circulatory system.
• Leads,if deficient, to Anaemia, stunting and distorted 

bones and heart disorder.  

Manganese

Dates contain a quantity of manganese of 0.3-4.9 milligrams 
per 100 g of deseeded fruit.

The importance of Manganese
• Helps the body to absorb certain elements such as 

potassium, calcium, phosphorus and sodium.

Flor

Dates contain a quantity of fluorine of 0.13 mg per 100 g of 
deseeded fruit.

The importance of Fluorine
• Dates Contains four times higher of flor than other fruits.
• Maintain healthy teeth.

Silicon

Dates contain a quantity of silicon of 148-297 micrograms 
per 100g of deseeded fruits.
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السيلكون أهمية 

مضاد لألكســدة ويساعد عى انتاج الطاقة.	 

السلينيوم

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن الســلينيوم تبلــغ 2.97-1.48 ميكروجــرام 

لــكل 100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

السلينيوم أهمية 

يعتر عنراً مضاداً للرطان حيث يعمل كمضاد لألكسدة غري املرغوبة؛ 	 

يســاعد عى حدوث االكســدة الفسفورية إلنتاج الطاقة.	 

اليود

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن اليــود تبلــغ 1.0 ميكروجــرام لــكل 100 

جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

اليود أهمية 

ينشــط الغده الدرقية ويدخل يف تركيب هرموناتها.	 

البكتني

ــن 5.6 يف  ــبتها م ــدأ نس ــث تب ــن حي ــى البكت ــور ع ــح والتم ــار البل ــوى مث تحت

ــة يف  ــه الكمــري وتنخفــض اىل 5.2  يف املائ ــة يف مرحل ــواد الصلب ــة مــن امل املائ

ــه الرطــب.  مرحل

البكتني أهمية 

لهــا دور جيــد يف خفــض نســبه الكولســرول يف الــدم وبالتــايل الوقايــة مــن 	 

مــرض تصلــب الرايــن؛

يعمل عى إبطاء امتصاص الســكر من األمعاء؛	 

يدخــل يف العديد مــن الصناعات الغذائية والدوائية.	 

الربوتينات
إن نســبة الروتينــات يف التمــور قليلــة جــداً تــراوح مــا بــن 1.7-2.9 يف املائــة 

مــن الــوزن الطــازج. 

The importance of Silicon
• Antioxidant helps to produce energy.

Selenium

Dates contain a quantity of selenium of 1.48-2.97 micrograms 
per 100g. of deseeded fruit.

The importance of Selenium
• Is an anticancer agent, which is an  antioxidant.
• Helps phosphorus oxidation to produce energy.

Iodine

Dates contain a quantity of iodine of 1.0 micrograms per 
100g. of deseeded fruit.

The Importance of Iodine
• Activates the thyroid gland and enters the structure of its 

hormones.

Pectin 

Dates contain pectin from 5.6 percent of TSS of Kamry 
phase and reach down to 5.2 percent of TSS of Rutab (soft) 
phase.

The importance of Pectin 
• Plays a good role in reducing cholesterol and thus 

prevention of atherosclerosis. 
• Slow sugar absorption in the intestines. 
• Used in many pharmaceutical and food industries.

Proteins
The protein percentage of dates is very low, ranging between 
1.7-2.9 percent of fresh weight.
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الربوتينات أهمية 

أساســية يف تكوين وبناء أنسجة الجسم؛ 	 

تكوين االنزميات والهرمونات؛	 

مصدر للطاقة واتزان الســوائل يف الجسم؛	 

تحمي الجســم من االمراض وااللتهابات؛	 

متــد الجســم باألحــاض االمينيــة الازمــة لبنــاء االنســجة الجديــدة وصيانــة 	 

االنســجة القدميــة.

The importance of proteins 
• Essential for building tissues building.
• Composition of enzymes and hormones. 
• Source of energy and cellular fluid balance.
• Protects the body from infections and inflammation. 
• Provides the body with amino acids needed to build new 

tissue and tissue maintenance.

Amino Acids in Dates األحامض األمينية يف البلح والتمر

ميللجرام / 100 جم بلح ومتر منزوع النوى

mg / 100 g of deseeded fruit 

Glutamic 38 -25 جلوتاميك

Aspartic 18 -11 اسبارتيك

Glycine 23 -21 جايسن

Lucien 26 -16 ليوسن

Serine 18 -14 سريين

Lysine 19 -12 اليسن

Arginine 16 -14 ارجنن

Phenylalanine 27 -20 فينيل االنن

Tryptophan 12 -6 تربتوفان

Methionine 6-10 ميثونن

Valine 17 -10 فالن

Proline 37 -21 برولن

Histidine 12 -6 هستدين

Cystine 9 -5 سستن

Isoleucine 16 -15 ايزوليسن
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األلياف
نســبة األليــاف )املــادة الســيليلوزية والهيموســيليلوزية لجــدران خايــا الثمــرة( 

يف الثمــر تختلــف مــن صنــف إىل آخــر وحســب الظــروف البيئيــة. وتــراوح مــا 

بــن 8-10 جــرام لــكل 100 جــرام مــن الثــار منــزوع النــوى. 

أهمية األلياف

ــاز  ــة للجه ــات الحيوي ــا دور يف العملي ــدة لجســم االنســان ألن له ــاف مفي االلي

ــاف التمــر ســهله الهضــم. الهضمــي، حيــث إن ألي

الدهون

ــة.  ــن 0.5 - 1.9 يف املائ ــا ب ــراوح م ــة الدهــون يف التمــور بســيطة جــداً ت كمي

ومعظــم الدهــون تتواجــد عــى قــرة الثــار عــى شــكل شــمع.

Fatty Acids in Dates األحامض الدهنية يف البلح والتمر

جزء ىف املليون/ 100 جم بلح ومتر منزوع النوى
 Stearic 6 - 3 سيتاريك
Glutamic 0.5 – 0.4 جلوتاميك
Lauric 6.4 – 5.6 اللوريك
Myristic 2.8 -2.3 املريستيك
Palmitic 17-34 الباملتيك
 Butyric 26-34 البيوتاريك
Arachidic 50-130 االرشيدك
 Behenic 8-10 البنثويك
Margek 5-50 مارجرك
Oolink 31-51 االولينيك
Linoleic 1.5-9 لينولينك
PalmTolk 1-2 بامليتولك

Fiber 
Date fiber percentages (Cellulose and hemicellulose of 
cell wall) vary according to cultivation, due to different 
environmental conditions. It reaches 8-10 grams per 100 g. 
of deseeded fruit.

The importance of fiber
• Beneficial to the human body because of its role in the 

digestive system bioprocesses, since easy to digest. 

Fat

The amount of fat in dates is very low, ranging from 0.5-1.9 
percent of deseeded fruit. Most fat exists on the fruit in the 
form of wax.
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Vitamins
Dates are rich in different types of vitamins because of being 
cellular enzymes or co-enzyme essential for all stages of 
growth and save life. 

Vitamins are non-food compounds that are essential for life 
processes, regulation of metabolic processes of tissues and 
energy transfer.  Their absence or high percentages can 
lead to illness.

Vitamin-A

Dates contain a quantity of vitamin-A reach 50-100 IU per 
100 g. of deseeded fruit.

The importance of Vitamin-A 
• Preserves eye brightness and strengthens the optic nerve.
• Affects sexual hormones in fetal growth processes, protein 

manufacturing processes and the growth of bones and 
teeth.

•  Increases the body’s immunity and prevents cancer .
• Helps to manufacture red blood cells.
• Maintains healthy skin and skin rejuvenation.
• Leads, if deficient, to dry skin and the appearance of night 

blindness.

Vitamin-B )thiamine(

Dates contain a quantity of vitamin-B reach 0.36-0.09 
milligrams per 100 g. of deseeded fruit.

The importance of Vitamin-B
• Important for the growth of children as well as blood 

vessels and heart.
• Contributes to the flow of electrical charges to and from 

muscle and nerve cells .
• Leads, if deficient, to beriberi which affects the digestive 

and nervous systems and heart.

الفيتامينات 
ــة  ــاعدات أنزميي ــا مس ــك لكونه ــات وذل ــواع الفيتامين ــض أن ــة ببع ــور غني التم

ــع مراحــل النمــو وحفــظ  ــزم وجودهــا يف الغــذاء لجمي ــة يل أو أنزميــات خلوي

الحيــاة. الفيتامينــات مركبــات ال غذائيــة اذ ليــس لهــا طاقــة اال انهــا رضوريــة 

للعمليــات الحيويــة وهــي الزمــة لتنظيــم العمليــات الحيويــة البنائيــة لألنســجة 

ونقــل الطاقــة، كــا أن غيابهــا او زيادتهــا تــؤدي إىل أعــراض مرضيــة.

فيتامني أ 

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن فيتامــن أ تبلــغ 50-100 وحــدة دوليــة 

لــكل 100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

أهمية فيتامني أ

يحفظ للعــن بريقها ويقوّي االعصاب البرية.؛	 

يؤثــر عــى الهرمونــات الجنســية يف عمليــات النمــو الجنينــي وعمليــات 	 

ــنان؛ ــام واالس ــو العظ ــن ومن ــع الروت تصني

يزيد من مناعة الجســم ويقي من الرطان؛	 

يســاعد يف تصنيع كرات الدم الحمراء؛	 

يحافــظ عى صحــة الجلد وتجديد خايا البرة؛	 

يــؤدي نقصه اىل جفــاف الجلد وظهور العمى الليي.	 

فيتامني ب )ثيامني( 

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن فيتامــن ب تبلــغ 0.36-0.09 مليجــرام 

/ 100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

أهمية فيتامني ب

مهم لنمــو االطفال واالوعية الدموية والقلب.	 

يســاهم يف عمليــه تدفــق الشــحنات الكهربائيــة مــن وإىل الخايــا العصبيــة 	 

ــة. والعضلي

يســبب نقصــه مــرض الــري بــرى الــذي يؤثــر يف الجهــاز الهضمــي والعصبــي 	 

والقلــب.
\
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فيتامني ب2 )ريبوفالفني( 

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن فيتامــن ب2 تبلــغ 0.1-0.73 مليجــرام 

لــكل 100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

أهمية فيتامني ب 2

ــي 	  ــزال الت ــدة واالخت ــات األكس ــات يف تفاع ــن االنزمي ــدد م ــع ع ــرك م يش

ــة؛ ــا الحي ــري يف الخاي تج

يســاهم يف امتصاص الحديد وحمض الفوليك وفيتامن B1,3؛	 

يحافــظ عى صحــة الكبد والعن واالعصاب والعضات والبرة؛	 

يســاعد عى التخلص من املاء واالماح من الكى؛	 

يــؤدي نقصــه إىل ســقوط الشــعر واجهــاد العينيــن والتهــاب االغشــية املخاطية 	 

لتجويــف الفــم والتهــاب الشــفتن وميكــن أن يــؤدي اىل مــرض فقــر الدم.

فيتامني ب3 )نياسني( 

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن فيتامــن ب3 تبلــغ 2.2 مليجــرام لــكل 

100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

أهمية فيتامني ب3

مهــم يف تركيب مرافقات االنزميات املحفزة لتفاعات االكســدة واالختزال؛	 

وارتفــاع 	  الدمويــة  واالوعيــة  القلــب  بأمــراض  االصابــة  خطــر  يقلــل 

لكوليســرول؛ ا

يؤدي نقصه إىل التهابات جلدية يف االماكن املكشــوفة من الجســم؛	 

مينع مرض البلجرا.	 

فيتامني ب 6 )بريودكسني( 

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن فيتامــن ب 6 تبلــغ 1.13 مليجــرام لــكل 

100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

أهمية ب 6 )بريودكسني(

مهم يف بناء أنســجة الجســم ورضوري يف التمثيل الغذايئ للروتينات؛	 

يحافــظ عى النمو الســليم ملخ االطفال وظائف مخ الكبار؛	 

يســاعد عى خفض االصابة مبرض الســكتة الدماغية والزهامير واالكتئاب.	 

Vitamin-B2 )Riboflavine(

Dates contain a quantity of vitamin-B2 in the range of 0.37-
0.1 milligrams per 100 g. of deseeded fruit. 

The importance of Vitamin-B2
• Share some enzymes of cellular oxidation-reduction 

reactions.
• Contributes to absorption of iron, folic and vitamin B1 

& B3.
• Maintains the health of the liver, eyes, nerves, muscles 

and skin.
• Helps get rid of water and salts from kidneys.
• Leads, if deficient, to hair loss, eye stress, mucous 

membrane inflammation of the oral cavity and the lips 
and can lead to anaemia.

Vitamin-B3 )Niacin(

Dates contain a quantity of vitamin-B3 in the range of 2.2 
milligrams per 100 g of deseeded fruit.

The importance of Vitamin-B3
• Important in the synthesis of co-enzyme that catalysts 

for oxidative and reduction reactions.
• Reduces the risk of cardiovascular disease and high 

cholesterol.
• Leads, if deficient, to skin inflammation of exposed 

areas of the body.
• Prevents Pellagra.

Vitamin-B6 )pyridoxine(

Dates contain a quantity of vitamin-B6 in the range of 1.13 
milligrams per 100 g. of deseeded fruit.

The importance of Vitamin-B6 )pyridoxine(
• Builds body tissues and is necessary in the metabolism 

of proteins.
• Maintains healthy growth of children  and adult brain 

functions.
• Reduces risk of stroke, Alzheimer’s Disease and depression.
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فيتامني ب 12 )كوبالمني( 

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن فيتامــن ب 12 تبلــغ 3 مليجــرام لــكل 

100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

أهمية فيتامني ب 12

يســاعد عى امتصاص حمض الفوليك؛	 

يلعــب دوراً يف تنظيــم وتكويــن الحمــض النــووي وتصنيــع االحــاض الدهنية 	 

إلنتــاج الطاقة يف الجســم.

فيتامني س 

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن فيتامــن س تبلــغ 3 مليجــرام لــكل 100 

جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

أهمية فيتامني س

ــة والســكتات 	  ــة الدموي ــب واالوعي ــراض القل ــة بأم ــن خطــر اإلصاب ــل م يقل

ــان؛ ــة والرط الدماغي

يســاعد عى مقاومة أمرا ض الرد واالنفلونزا؛	 

يقلــل من ظهور التجاعيد.	 

فيتامني د 

يحتــوي البلــح والتمر عى كميــة كميه ضئيلة من فيتامن د.

أهمية فيتامني د

يلعب دوراً يف منو العظام واالســنان؛	 

ينظم توازن الكالســيوم والفوسفور يف الجسم؛	 

مينع اإلصابة مبرض الكســاح؛	 

تثبيط منو الرطان.	 

فيتامني هـ 

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن فيتامــن ه تبلــغ 0.1 مليجــرام لــكل 100 

جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

Vitamin-B12 )Copplamine(

Dates contain a quantity of vitamin B-12 in the range of 3 
mg per 100 g. of deseeded fruit.

The importance of vitamin-B12
• Helps absorb folic acid.
• Has a role in regulating and synthesizing DNA and 

anabolism of fatty acids to produce energy in the 
body.

Vitamin-C

Dates contain a quantity of vitamin-C reach 3 milligrams per 
100 g of deseeded fruit.

The importance of Vitamin-C
• Reduces the risk of cardiovascular disease, stroke and 

cancer.
• Helps increase resistance to colds and influenza.
• Reduces the appearance of wrinkles.

Vitamin-D

Dates contain a small amount of vitamin-D.

The importance of Vitamin-D
• Plays a role in the formation of bones and teeth.
• Regulates the balance of calcium and phosphorus in the 

body.
• Prevents rickets.
• Inhibits of cancer growth.

Vitamin-E

Dates contain a quantity of vitamin E reach 0.1 mg per 100 g 
deseeded fruit.
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أهمية فيتامني هـ 

مضاد لألكسدة؛	 

يحمــى مــن خطــر االصابــة بأمــراض القلــب والرايــن والشــيخوخة والزهامير 	 

والســكر والرطــان والتهــاب املفاصل. 

فيتامني ك

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن فيتامــن ك تبلــغ 2.7 ميكروجــرام لــكل 

100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

أهمية فيتامني ك

الوقاية من االصابة بالكســور؛	 

الذاكرة؛	  تحسن 

تقليــل ضغط الدم وخطر االصابة بالســكتات الدماغية.	 

فيتامــني ب5 )حامض بانثونيك( 

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن فيتامــن ب 5 تبلــغ 0.8 مليجــرام لــكل 

100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

أهمية فيتامني ب 5

يحافظ عى الصدر من املشــاكل التنفســية والحساسية والربو؛	 

يقي من الســكرى والتوحد والتوتر والقلق ومشــاكل الجلد؛	 

يقوى املناعة ويقوى الشــعر ومينع تساقطه؛	 

يفرز الناقــات العصبية للمخ ويقوى وظائفه.	 

فيتامــني ب 9 )الفوليك( 

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن فيتامــن ب 9 تبلــغ 53 مليجــرام لــكل 

100 جــم بلــح ومتــر منــزوع النــوى.

أهمية ب 9 )الفوليك(

يقلل من خطر  والدة طفل مصاب بالتوحد او الشــفة املشــقوقة؛	 

مضاد لفقر الدم؛	 

Importance of Vitamin-E
• Is an antioxidant.
• Protects against the risk of cardiovascular disease, aging, 

Alzheimer’s Disease, diabetes, cancer and arthritis.

Vitamin-K

Dates contain a quantity of vitamin-K in the range of 2.7 
micrograms per 100 g. of deseeded fruit.

The importance of Vitamin-K
• Prevents fractures.
• Improves memory.
• Reduces blood pressure and risk of stroke.

Vitamin B-5 )Panthonic Acid(

Dates contain a quantity of vitamin B5 in the range of 0.8 
milligrams per 100 g. deseeded fruit.

The importance of Vitamin B-5
• Maintains the respiratory systems against allergies and 

asthma.
• Protects against diabetes, autism, tension, anxiety and 

skin problems.
• Strengthens immunity, strengthens hair and prevents 

shedding.
• Secrets brain neurotransmitters of brain and strengthens 

its function.

Vitamin B-9 )folic acid(

Dates contain a quantity of vitamin B 9 in the range of 53 mg 
per 100 g. of deseeded fruit.

The importance of vitamin B-9
• Reduces the risk of the birth of a child with autism  or 

suffering from cleft lip.
• Prevents anaemia.
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يلعــب دوراً يف تكوين كرات الــدم الحمراء والهيموجلوبن؛	 

يلعب دوراً يف تخليق االحاض النووية ونقل الشــفرة الوراثية.	 

الصبغات
ــر  ــون األصف ــن الل ــة م ــا املتدرج ــوان مثاره ــور بأل ــح والتم ــاف البل ــاز أصن متت

إىل األحمــر. تســمى الصبغــة الصفــراء بالكاروتينــات أو مــاده الفافــون أو 

الفافونــول. أمــا املركبــات التــي تكــون اللــون االحمــر تســمى االنثوســيانن او 

االنثوســياندين. وتعمــل الصبغــات كمضــاد لألكســدة. 

الكاروتينات

ــغ1.31 – 3.03 مليجــرام  ــن تبل ــن كاروت ــة م ــر عــى كمي ــح والتم ــوي البل يحت

ــة الخــال. ــوى يف مرحل ــزوع الن ــح ومتــر من ــكل 100 جــم وزن جــاف بل ل

الكاروتني أهمية 

تحســن من عمل جهاز املناعة؛	 

مضاد لألكسدة؛	 

الوقاية من الســكتات الدماغيــة وتصلب الراين والرطان والزهامير.	 

األنثوسينينات

يحتــوي البلــح والتمــر عــى كميــة مــن األنثوســينيات تبلــغ 0.24-1.52 مليجــرام 

لــكل 100 جــم وزن جــاف بلــح ومتــر منــزوع النــوى يف مرحلــة الخــال.

األنثوسينينات أهمية 

مضاد لألكسدة؛	 

والســكتات 	  الدمويــة  واالوعيــة  القلــب  بأمــراض  االصابــة  تقلــل خطــر 

والرطــان؛ الدماغيــة 

تنظيم سكر الدم؛	 

تثبط عمل الصوديوم.	 

• Has a role in the formation of red blood cells and 
haemoglobin.

• Plays a role in the synthesis of nucleic acids and the 
transfer of genetic code.

Pigments
Date cultivars are characterized by their fruit colour that 
ranges from red (called Anthocyanin) to yellow (referred to 
as “carotenoids” or “Flavon” or “Flavonal”). These pigments 
function as an antioxidants.   

Carotenoids

Dates contain a quantity of carotenoid ranging 1.31 – 3.03 
mg per 100 g. of dry deseeded weight at the  khalal phase.

The importance of carotenoid 
• Improves the property of the immune system.
• Is an antioxidant.
• Prevents strokes, atherosclerosis, cancer and Alzheimer’s 

Disease.  

Anthocyanin 

Dates contain a quantity of anthocyanin ranging 0.24-1.52 
milligrams per 100 g. of deseeded dry weight at the khalal 
phase.

The importance of anthocyanin
• Is an antioxidant.
• Reduces the risk of cardiovascular disease, strokes and 

cancer .
• Regulates blood sugar.
• Inhibits the action of sodium.
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للتمور الصحية  االهمية 
ــة.  ــارص هام ــن عن ــه م ــا تحتوي ــرية مل ــة كب ــة صحي ــة ذات أهمي ــر النخل تعت

وتتمثــل األهميــة الصحيــة يف التــايل:

املســاعدة عى امتصاص املواد الغذائية وطرح الفضات للخارج؛	 

املحافظــة عــى تــوازن الضغــط الكلــوي والخلــوي والتــوازن القاعــدي 	 

ــاء  ــن امل ــص م ــاعدة يف التخل ــال املس ــن خ ــم م ــوائل الجس ــى لس والحم

ــكى؛ ــن ال ــاح م واالم

حاية الجســم من املواد السامة؛	 

يلعب دوراً يف دعم وتحســن وظائف أجهزه املناعة والعضات واألعصاب؛	 

يحافــظ عــى النمــو الســليم ملــخ االطفــال ووظائــف مــخ الكبــار، كــا 	 

يســاعد يف بنــاء االســنان والعظــام.

مكــون اســايس يف بروتــن الكرياتــن املكــون للشــعر والجلــد واالظافر،لذلــك 	 

االغشــية  والتهــاب  العينــن  واجهــاد  الشــعر  ســقوط  لعــاج  يســتخدم 

ــاب الشــفتن؛ ــم والته ــف الف املخاطيــة لتجوي

الوقاية من االصابة بالكســور؛	 

 يؤثــر عى الهرمونات الجنســية وعــاج للضعف الجني ويزيد الخصوبة.	 

يــؤدى اىل زيــادة نســبه الهيموجلوبــن يف الــدم وزيــادة نســبة كريــات الــدم 	 

الحمــراء، لذلــك يســتخدم كعــاج لفقــدان الشــهية وضعــف الركيــز ومقــوي 

عــام ومضــاد لفقــر الــدم؛

املســاعدة عى التئام الجروح؛	 

مضاد لألكســدة ويساعد عى انتاج الطاقة؛	 

ــة بالجســم. 	  ــدورة الدموي ــدم ونشــاط ال ــات القلــب وضغــط ال تنظيــم رضب

وارتفــاع  الدمويــة  واالوعيــة  القلــب  بأمــراض  االصابــة  خطــر  ويقلــل 

والزهاميــر؛ والرطــان  الدماغيــة  والســكتات  الكوليســرول 

يدخل يف تكوين وبناء أنســجة الجســم وتكوين االنزميات والهرمونات؛	 

ينشط الغده الدرقية.	 

يعتــر عاجاً ألمراض الكبد واملرارة؛	 

The health importance of dates

The Date palm has significant health importance due to 
its important properties. Summarised below, the health 
benefits include:

• Helping to both absorb nutrients and eliminate waste. 
• Maintaining renal and cellular pressure balance as well 

as the basic and acid balance of body fluids throughout 
by eliminating water and salts from the kidneys.

• Protecting the body from toxic substances.
• Supporting and improving the functions of immune 

system, muscles and nerves.
• Maintaining the proper growth of children’s brains as 

well as adult brain functions, and helping build bones 
and teeth.

• Functioning as an essential ingredient in creatine protein 
that constitute of hair, skin and nails. So, it is used to 
treat hair fall, eyestrain, and inflammation of the mucous 
membranes of the oral cavity and sore lips.

• Preventing fractures. 
• Having an effect on sex hormones – e.g. curing impotence 

and increasing fertility. 
• Leading to increased haemoglobin of the blood and 

increasing the proportion of red blood cells, which 
contribute to its use as a treatment for anorexia, poor 
concentration and a general tonic for anaemia.

• Helping to heal wounds.
• Helping produce energy as antioxidant.
• Regulating heart pulse, blood pressure, raising of 

cholesterol as well as reduce the risk of cardiovascular 
disease, strokes, cancer and Alzheimer’s Disease.

• Contributing to the formation of tissues, enzymes, and 
hormones.

• Stimulating the thyroid gland.
• Treating liver and gall bladder diseases.
• Treating digestive and nervous systems and stomach 

acidity.
• Maintaining skin health and renews skin cells
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يعتر عاجاً ألمراض الجهاز الهضمي والعصبي، وعاج الحموضة يف املعدة؛	 

يحافــظ عى صحــة الجلد وتجديد خايا البرة؛	 

مينع مرض البلجرا؛	 

ــو، يســاعد 	  ــن املشــاكل التنفســية والحساســة والرب ــظ عــى الصــدر م يحاف

ــزا؛ ــرد واالنفلون ــة أمــراض ال عــى مقاوم

يقي من التوحد والتوتر والقلق ومشاكل الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد؛	 

تجنب والدة طفل مصاب بالتوحد او الشــفة املشــقوقة؛	 

تســهيل مراحل الحمل والوالدة والنفاس؛	 

يــؤدي إىل زيادة إفــراز الهرمونات التي تحفز إفراز اللن.	 

• Preventing Pellagra disease.
• Protects the chest from respiratory, sensitive and asthma 

problems. Also useful against colds and influenza.
• Preventing autism, tension, anxiety and skin problems 

as well as reduces the appearance of wrinkles.
• Reducing the risk of the birth of a child with autism or 

suffering from cleft lip.
• Facilitating pregnancy, childbirth and puerperal stages
• Increasing the secretion of hormones that stimulate milk 

production.
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الوصف النباتي لشــجرة نخيل البلح
تتكون شــجرة نخيل البلح من األجزاء اآلتية

املجمــوع الجــذري: ويتكــون مــن جــذور عرضيــة ليفيــة تخــرج بأعــداد كبــرية 

مــن قاعــدة الجــزع تحــت ســطح الربــة.

 يصبــح املجمــوع الجــذري لشــجرة النخيــل البالغــة شــبكة كثيفــة مــن الجــذور 

ــغ مجــال االنتشــار األفقــي  ــرية. ويبل ــاً ورأســياً ملســافات كب ــد أفقي ــة متت الليفي

لجــذور النخلــة البالغــة دائــرة مركزهــا النخلــة وقطرهــا حــوايل عــرة أمتــار.

ــدرة  ــوع الجــذري ق ــل للمجم ــة تجع ــات هوائي ــجة الجــذور فراغ ــل أنس يتخل

ــاء. عــى تحمــل ظــروف الغمــر بامل

الجــذع: لشــجرة النخيــل ســاق اســطوانية واحدة ال تتفــرع يف الظــروف العادية، 

ــع  ــل تظــل جمي ــا يف العمــر ب ــة يف الســمك مــع تقدمه ــزداد جــذع النخل وال ي

أجــزاء الجــذع محتفظــة بالُســمك الــذي تصــل إليــه عنــد اكتــال منــو األوراق 

ــة عنــد عقدهــا. وكثــريا مــا ياحــظ عــدم انتظــام ُســمك الجــذع عــى  املحمول

ــن  ــت تكوي ــو وق ــات النم ــص يف احتياج ــور أو نق ــة لقص ــاق نتيج ــداد الس امت

ــع  ــا م ــزداد قطره ــة ي ــدة جــذع النخل ــزاء الســاق. وياحــظ أن قاع ــض أج بع

تقدمهــا يف الســن نتيجــة لتمــدد الخايــا واملســافات البينيــة بأنســجة القاعــدة. 

يــزداد طــول جــذع النخلــة ســنة بعــد أخــرى ويــراوح متوســط الزيادة الســنوية 

ــة ومــدى  ــاف والعمــر وظــروف البيئ ــاف األصن ــا الخت ــن 30 – 90 ســم تبع ب

توفــر متطلبــات النمــو ومقــدار مــا تحملــه الشــجرة مــن محصــول. وتتناقــص 

الزيــادة يف طــول الجــذع تدريجيــا عندمــا يتجــاوز 30 – 40 عامــا مــن عمرهــا 

وقــد يصــل ارتفــاع شــجرة النخيــل إىل 24 – 30 مــرا أو أكــر. 

يظهــر جــذع النخلــة عــى امتــداده وهــو مغطــى ببقايــا قواعــد األوراق 

)الكرنــاف( التــي يتــم تقليمهــا بالتتابــع. 

ــي  ــد األوراق الت ــا قواع ــن بقاي ــة م ــا النخل ــي تبلغه ــنن الت ــى الس ــتدل ع يس

ــوق  ــات ف ــاث درج ــل كل ث ــا ومتث ــوق بعضه ــات ف ــة درج ــى هيئ ــر ع تظه

بعضهــا عــى خــط واحــد ثاثــة صفــوف أي حلقــات مــن الســعف املــزال وهــذا 

ــة. ــا مــن عمــر النخل ــدوره عام ــي ب يعن

التــاج: وهــو تكويــن يشــبه التــاج أو اإلكليــل ويوجــد بقمــة الجــذع ويتكــون 

مــن أوراق مركبــة ريشــية كبــرية الحجــم.

Description of the Date Palm
The Date Palm consists of the following parts

Root system: The tree consists of adventitious fibrous roots 
that emerge in large numbers from the trunk base under the 
soil surface. Roots of the mature palm tree become a dense 
network of fibrous roots extending horizontally and vertically 
over large distances. The root system spreads horizontally 
in a circular form.  Its center is the palm trunk, which is about 
10 meters in diameter. Its root tissues have air cavities that 
enable the roots to withstand water immersion conditions.

Trunk: The palm tree has a single cylindrical trunk, without 
branches in normal circumstances. The trunk of the palm 
does not increase in thickness as it ages, but all of its parts 
retain the thickness it has reached when the leaf growth is 
complete. Irregularity of trunk thickness is often observed, 
which is the result  of a deficiency or  lack of nutient needs 
of its parts being met during the growth period. The base of 
the palm trunk increases in diameter as it ages as a result of 
cell expansion and the inter-distances between its tissues.

The trunk’s length increases yearly, i.e., the average annual 
increase is between 30 and 90 cm depending on the different 
cultivars, age of the tree, environmental factors, availability 
of growth requirements, and the amount of fruit bearing by 
the tree. The increase in the length of the trunk may reach 
a height of 24-30 meters or more, but gradually decreases 
when it exceeds 20-40 years of age.

The trunk of the palm is  elongated in appearance and is 
covered with leaf bases, which remain after sequentially 
trimmed. The tree’s age is determined by the remains of 
leaf bases, which appear in the form of steps above each 
other (i.e. representing three steps above each other on a 
single line). For example, three rows of trimmed leaf rings 
represent one year in the life of a palm tree.

Crown: This  structure is located at the top of the trunk and 
consists of compound large-pinnate leaves.
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ــر  ــن 2 – 5.5 م ــا ب ــام منوه ــد مت ــة عن ــف طــول الورق الورقة)الســعفة(: يختل

ــه  ــدة( ل ــاف. وتتكــون الورقــة مــن عــرق وســطى )الجري تبعــا الختــاف األصن

قاعــدة عريضــة )15 – 20 ســم( تعــرف بالكرنافــة يحيــط بهــا غمــد مــن 

ــاق.  ــا إىل الس ــاف يضمه األلي

ــم  ــرف باس ــواك تع ــن األش ــة م ــاء خالي ــة ملس ــة منطق ــة الكرناف ــي منطق وي

املنطقــة الجــرداء أو عنــق الورقــة )القحــف(. ويــي املنطقــة الجــرداء منطقــة 

ــة  ــواك قوي ــة أش ــذه املنطق ــدة يف ه ــي الجري ــى جانب ــرج ع ــواك إذ تخ األش

ــص  ــتخدم خصائ ــوكة. وتس ــورة إىل ش ــة متح ــن وريق ــارة ع ــي عب ــة، وه مدبب

ــاف.  ــن األصن ــز ب ــواك للتمي األش

ــدة  ــرف الجري ــى ط ــد حت ــات ومتت ــة الوريق ــواك منطق ــة األش ــب منطق ويعق

ومتثــل 60-80 يف املائــة مــن طــول الورقــة. يخــرج الوريقــات )الخــوص( عــى 

ــي  ــعف( الت ــدد األوراق )الس ــراوح ع ــادال. ي ــا أو متب ــدة متقاب ــي الجري جانب

ــع  ــة ملــدة أرب ــة ســنويا. تعمــر الورق ــن 8 – 16 ورق ــل ب ــا شــجرة النخي تنتجه

ــدىل إىل  ــر وتت ــج فتصف ــا بالتدري ــد حيويته ــل أن تفق ــط قب ــنوات يف املتوس س

ــم. ــة التقلي ــاء عملي ــا أثن ــم قطعه ــل يت ــادة ب ــا ال تســقط ع أســفل لكنه

الجنــس والبلــوغ: إن نخيــل التمــر ثنــايئ الجنــس ويحتــاج إىل تلقيــح صناعــي 

إلنتــاج مثــار. وتعتمــد نوعيــة وجــودة الثــار مــن نفــس أصنــاف اإلنــاث عــى 

الصنــف املذكــر املســتخدم للتلقيــح.

يختلــف أداء األمنــاط الجينيــة واألصنــاف الذكــور يف قدرتهــا عــى تلقيــح وعقــد 

ــق  ــة التواف ــاف إىل درج ــذا االخت ــع ه ــث. يرج ــل املؤن ــاف النخي ــار ألصن الث

ــة  ــاف املؤنث ــن األصن ــة وب ــن جه ــرة م ــاف املذك ــة واألصن ــاط الجيني ــن األمن ب

مــن جهــة أخــرى.

تصبــح الشــجرة الواحــدة عنــد البلــوغ أمــا ذكــرا ال يحمــل ســوى نــورات األزهار 

املذكــرة ويســمى )الفحــل أو الذكــر(، أو مؤنثــة ال تعطــي ســوى نــورات األزهــار 

املؤنثــة وتعطــي مثــار بعــد التلقيــح.

ــح ســواء  ــل البل ــا يف أشــجار نخي ــورة األزهــار داخــل غافه األغريــض: وهــو ن

ــنتن.  ــر س ــاط األوراقعم ــض يف أب ــرج األغاري ــة أو املذكرة،وتخ املؤنث

ــض،  ــن اإلغري ــال تكوي ــد اكت ــا عن ــف( تلقائي ــض )الج ــاف اإلغري ــق غ ينش

وتظهــر مــن خالــه شــاريخ )أفــرع( النــورة. تحمــل الشــاريخ أزهــارا مذكــرة 

ــرة  ــة املذك ــج النخل ــل. وتنت ــاث النخي ــة يف إن ــار مؤنث ــل أو أزه ــور النخي يف ذك

ــا  ــراوح عــدد م ــة في ــة املؤنث ــا النخل ــاً ســنويا. أم ــض معنق مــن 10 – 30 إغري

Foliage: Depending on the cultivars, the length of a mature 
leaf varies between 2 – 5.5 meters. It is composed of a 
rhachis with a broad base (15 - 20 cm) surrounded by a 
sheath of fibers that is incorporated into the stem. 

A smooth area free of thorns,  known as the naked area 
(petiole), is followed by    the spinal area (numerous pinnae 
modified to strong tapering spines that arise on the sides 
of rhachis). Spines characteristics are used to distinguish 
among Date Palm cultivars.

The spinal area is followed by the pinnae area, which 
extends to the leaf edge and represents 60-80 percent of its 
length. The pinnae are arranged on both sides of the leaf in 
either an opposite or alternate manner.

The number of leaves produced by a palm tree varies 
between 8-16 leaves annually. Leaves age about four years 
on average before they gradually lose their vitality and 
become welted pendulous leaves, but usually they do not 
fall even after being trimmed or during pruning.

Sexual Reproduction:  The Date Palm is dioecious in 
nature and therefore needs artificial pollination to initiate 
fruit production. The fruit quality varies in the same female 
cultivars depending upon the male cultivar used in pollination.

The performance of different male genotypes fluctuates in 
their ability to pollinate  female cultivars. This variability is 
due to the degree of compatibility between male and female 
genotypes.

The Date Palm can either become a male tree, bearing male 
inflorescence, or a female tree bearing female inflorescence 
and yielding fruit after fertilization.

Spathe )spadix(: This is the inflorescence inside the sheath 
cover of both the female and male palm trees. The Spathe 
penetrates out from the axillary of two- year old leaves.

The Spathe sheath splits automatically at full maturity, 
during which the Spikelet branches clearly appear. Spikelet 
branches bear male flowers in the male Date Palm, and bear 
female flowers in the female Date Palm. The male palm tree 
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ــاف وعوامــل  ــاف األصن ــك تبعــا الخت تنتجــه مــن األغاريــض مــن 8 – 20 وذل

ــتانية. ــات البس ــة واملعام البيئ

األزهــار املذكــرة وكذلــك األزهــار املؤنثــة ليســت لهــا اعنــاق. تحتــوي الزهــرة 

املذكــرة )الطلعــة( عــى الطلــع داخــل الغــاف الزهــري وال يوجــد بهــا ســوى 

أثــر مختــزل ضامــر وغــري فعــال لعضــو التأنيــث. تنتــج األزهــار املذكــرة عنــد 

متــام نضجهــا لقاحــا دقيقــي امللمــس لونــه أبيــض مائــل لاصفــرار ولــه رائحــة 

نفــاذة مميــزة. 

ويف إنــاث النخيــل تحتــوي الزهــرة املؤنثــة )املتاعيــة( عــى محيــط املتــاع 

ــة  ــل منفصل ــة كراب ــن ثاث ــون م ــال ومك ــب وفع ــو خص ــث( وه ــو التأني )عض

ومتجــاورة داخــل الغــاف الزهــري، وال يوجــد يف الزهــرة املتاعيــة مــن محيــط 

ــال. ــر وغــري فع ــزل ضام ــر مخت ــع ســوى أث الطل

الثمــرة: عندمــا يتــم التلقيــح وينجــح االخصــاب ويبــدأ تكويــن البــذرة يف أحــد 

الكرابــل الثاثــة املكونــة للمتــاع. يتحــول مبيــض هــذه الكربلــة إىل مثــرة بينــا 

تســقط الكرابــل األخــرى. 

تعــرف الثمــرة كاملــة التكويــن والتــي تحتــوي عــى بــذرة بالبلحــة أو التمــرة، 

أمــا الثــار التــي تفشــل يف تكويــن البــذور فتظــل غــري كاملــة التكويــن حتــى 

موســم القطــف وتعــرف باســم الشــيص.

تتكون مثرة نخيل البلح من نواة صلبة محاطة بغاف ورقي هو القطمري ويفصل النواة 
عن القسم اللحمي الذي يؤكل. 

يتكــون القســم اللحمــي مــن نســيخ خارجــي يشــمل القــرة الخارجيــة. ويشــري 

ــا  النســيج الداخــي إىل النســيج املتبقــي مــن املــادة اللحميــة ويقــع بــن خاي

ــا  ــن خاي ــة م ــة املكون ــم الداخلي ــة اللح ــو طبق ــواة، فه ــف الن ــرة وتجوي الق

برنشــيمية مراكمــة كثــرية، والتــي تشــكل غالبيــة الجــزء اللحمــي الــذي يــؤكل.

produces from 10 to 30 pedunculate spathes per year. In 
comparison, the female palm tree produces from 8 to 20 
spathes, depending on different cultivars, environmental 
factors and horticultural treatment. 

The male and female flowers are sessile. The male flower 
(stamenoide) has stamens inside its perianth with reduced 
and non-functional gynoecium. The mature flowers produce 
powdery pollen grains that are yellowish white in colour with 
a strong distinctive odour.

In female palm trees, the flower (Pistiloide) contains 
gynoecium, which is fertile and effective. It is composed of 
three separate and contiguous crapls within the perianth. 
The female flower has a reduced and non-functional 
androecium.

Fruit: After successful fertilization, a seed begins to form in 
one of the three carpels (fertile leaves) that constituent the 
gynoecium. The ovary of the pollinated carpel converts to 
fruit while the other three carpels drop off. 

The whole fruit that contains the seed is referred to as 
“dates.” Fruit that fails to form seeds remains incomplete 
until the harvest season and is referred to as “chis.”

The Date Palm fruit consists of a solid core surrounded by 
a membrane (Endocarp) that separates the seed from the 
fleshy eaten part. In addition, the fleshy part consists of an 
external cortex (Exocarp) and an internal part (Mesocarp) 
that lies between the cortex and seed cavity. It is the 
inner flesh layer composed of many cells of accumulated 
Paranchymatous tissue, which constitutes the majority of 
the fleshy eaten part.
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المستخدم  التوصيف 
يعــد جمــع وتبــادل املعلومــات حــول التنــوع البيولوجــي الزراعــي أمــراً حيويــاً 

ــون  ــى الص ــن ع ــاء والقامئ ــن والعل ــل املزارع ــن قب ــتخدامه   م ــه واس لحفظ

.)FAO 1994, 2006; Bioversity International 2007( .ومــريب النبــات

إن املعلومــات التفصيليــة حــول االختافــات الوراثيــة بــن األفــراد أو الجاعــات 

مــن املــوارد الوراثيــة النباتيــة ميكــن أن تكــون مفيــدة إلدارتهــا واســتخدامها.

وتعــد منــاذج التوصيــف مــن األدوات املهمــة التــي تســمح مبشــاركة املعلومــات 

ــوارد  ــات واســتخدام امل ــدويل للمعلوم ــادل ال ــر التب ــا تي ــل، ك حــول محاصي

النباتيــة واالتســاق يف وصــف البيانــات. لذلــك فهــي تقــدم صيغــة دوليــة ولغــة 

مفهومــة مشــركة عامليــاً لبيانــات املــوارد الوراثيــة النباتيــة، وتــؤدي إىل تيســري 

.)Rana et al. 1991; Van Hintum 1993(.تبــادل واســتخدام املــوارد الوراثيــة

ــام  ــل نظ ــية مث ــات الرئيس ــة املعلوم ــاس ألنظم ــر األس ــف تعت ــاذج التوصي من

املبكــر  اإلنــذار  ونظــام  والزراعــة  األغذيــة  ملنظمــة  العاملــي  معلومــات 

.)Bioversity International, 2007 & Gotor et al, 2008(

إن الصفــات املســتخدمة يف هــذا األطلــس تتبــع أســس منــوذج التوصيــف 

 .)Rizk & EL-Sharabasy, 2007(2007لنخيــل التمــر الــذي وضــع يف عــام

ــم  ــل ث ــة بالنخي ــات املتعلق ــام للمؤلف ــتعراض ع ــف إىل اس ــتند التوصي ــا اس ك

مقارنتهــا مــع صفــات األصنــاف نخيــل التمــر يف مــر وبعــض الــدول العربيــة.

االســس التي يبنى عليهــا متييز االصناف عن بعضها

إن الوصــف النبــايت الفنــي الدقيــق املعتمــد عــى املاحظــات والقياســات 

الدقيقــة الثابتــة يعتمــد عــى اآليت:

الصفــات الخرية )الجذع – التاج - األوراق(.	 

الصفــات األعضــاء التكاثرية )األزهار – النورات - الثار(.	 

جمــع املعلومــات الخاصــة مبزايــا الصنــف التــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن 	 

الــزراع.

Description used
Collection and sharing information about agricultural 
biodiversity is vital to its conservation and use by farmers, 
scientists, conservationists and breeders (FAO 1994, 2006; 
Bioversity International 2007).

Detailed information about the genetic differences and 
resources among individual plants or plant groups can be 
helpful in managing and utilizing germplasm collections.

Descriptors consider an important tool to enable information-
sharing about crops, facilitate international exchange 
and use of plant resources, and guide uniformity in data 
description. It can also provide an international format and a 
universally understood language for plant genetic resources 
data (Rana et al. 1991; Van Hintum 1993).

Descriptors are the basis of major information platforms 
such as GENESYS and EURISCO, and also the FAO 
World Information and Early Warning System (Bioversity 
International 2007; Gotor et al. 2008). 

The characteristics used in this atlas follow the standard 
Date Palm descriptors that were developed in 2007 (Rizk & 
EL-Sharabasy, 2007). They are based on a general review 
of literature and subsequently compared with characterics 
work on  date palm cultivars in Egypt and some other  
Arabian countries.

Principal cultivar differences

The exact technical description is based on fixed and precise 
observations and measurements  that depend on:

• Vegetative characteristics (e.g. trunk – crown-leaves). 
• Reproductive characteristics (e.g. flowers - inflorescences 

- fruits). 
• Information about cultivars that are obtained from farmers.
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البيانات واملقاييس املســتخدمة

إن املقاييــس املســتخدمة يف توصيــف نخيــل البلــح تعتمــد عــى نــوع البيانــات 

)النوعيــة أو الكميــة( وكذلــك يعتمــد مســتوى املقيــاس عــى الحــاالت املختلفــة 

للتعبــري عــن الصفــة.

الصفــات النوعيــة باســتخدام مقيــاس اســمي يعطــي أرقــام كوديــة للســات 	 

ــع  ــي ال تتب ــاء(. فه ــص )األس ــا بالن ــم تعريفه ــي يت ــة( والت ــاالت الصف )ح

ــا  ــن أرقاًم ــوز ع ــر الرم ــب، وتع ــا أو تسلســًا للرتي ــا أو منطقيً ــا عدديً ترتيبً

ــات  ــال، الصف ــبيل املث ــى س ــكل(. ع ــون، الش ــات الل ــل صف ــوائية )مث عش

ــام  ــف الشــكل الع ــس يف توصي ــة اإلســمية اســتخدمت يف هــذا األطل النوعي

للثــار. )1: اســطواين، 2: عديــي، 3: منحنيــة – مطولــة، 4: بيضيــة – مطولــة، 

ــت  ــة، 8: تح ــة معكوس ــة، 7: بيضي ــة، 6: بيضي ــة – مطول ــة معكوس 5: بيضي

ــة( ــة، 9: كروي كروي

الصفــات النوعيــة باســتخدام مقيــاس ترتيبــي وهــي ماثلــة للمقاييــس 	 

ــل  ــن األق ــاً م ــزى عددي ــة ذات مغ ــات بطريق ــم البيان ــب قي ــمية، وترت االس

ــاج  ــكل الت ــة لش ــة العددي ــات النوعي ــال، الصف ــبيل املث ــى س ــى. ع إىل األع

)1: كثيــف، 2: متوســط الكثافــة، 3: ســائب ومســطح مــن أعــى، 4: ســائب 

ومفتــوح مــن املنتصــف(. كذلــك صفــات كثافــة الوريقــات )1: كثيفــة جــد، 

ــدا(. ــائبة ج ــائبة، 4: س ــة، 3: س 2: كثيف

ــاس 	  ــدات قي ــن وح ــتمر م ــاس مس ــى مقي ــة ع ــات الكمي ــاس الصف ــم قي يت

معلومــة. الصفــات الكميــة باســتخدام مقيــاس منفصلــة والتــي تتخــذ 

عــى عــدد محــدود أو معــدود مــن القيــم. وعــى ســبيل املثــال القياســات 

املســتخدمة للثــار والنــواة واألوراق.

الصفــات الكميــة ذات مقيــاس مســتمر تــم قياســها يف مقيــاس مســتمر مــن 	 

9-1. حيــث 1: ضعيــف جــداً، 2: ضعيــف جــدا اىل ضعيــف، 3: ضعيــف، 4: 

ــع، 8:  ــع، 7: مرتف ــف إىل متوســط، 5: متوســط، 6: متوســط عــى مرتف ضعي

مرتفــع عــى مرتفــع جــداً، 9: مرتفــع جــداً.

العينة والصفات املمثلة 

أخــذت جميــع القياســات عــى 5 نباتــات. يف حالــة األوراق، تــم قياس وتســجيل 

ــن:  ــات مرت ــار ســجلت الصف ــن 10 أوراق ناضجــة. وبالنســبة للث ــات م الصف

ــار.  ــام للث ــوج الت ــة النض ــة يف مرحل ــال والثاني ــة الخ ــة املرحل األوىل يف نهاي

ــاف لتوصيــف  ــة مثــرة عشــوائياً مــن كل األصن ــة مــن مائ ــة مكون ًجمعــت عين

.)Rizk & EL-Sharabasy, 2007( ــذور ــار والب الث

Data and scales used

The scales applied in the description vary according the 
type of data (i.e. qualitative or quantitative) and the different 
states of expression of the characteristics. 

• Qualitative characteristics use a nominal scale that 
provides code numbers for traits that are defined by text 
(e.g.names). They do not follow a numerical or logical order 
or ranking sequence, and the codes are arbitrary numbers 
(e.g. colour, shape). For example, nominal qualitative 
characteristics used in this Atlas to describe datess are 
as follows: 1) Cylindrical, 2) Elliptical, 3) Falcoid-elongate, 
4) Ovate-elongate, 5) Obviate-elongate, 6) Ovate, 7) 
Obviate, 8) Sub-spherical,  and 9) Global.

• Qualitative characteristics use an ordinal scale that is 
similar to the nominal scales, but has a rank-order (e.g. 
data values are ranked in a numerically meaningful 
way). Ordinal scales rank traits from low to high, based 
on visually assessed quantitative traits. For example, 
ordinary qualitative characteristics are used in this Atlas 
to describe of crown shape. They include:  1) dense, 2) 
moderately dense, 3) loose and flat above,  and 4) loose 
and open from the middle. In terms of leaflet density 
leaflet, ordinal scaling would be:  1) very dense, 2) dense, 
3) lax, and 4) very lax.

• Quantitative characteristics are measured on a continuous 
scale with well-defined measurement units. They use a 
discrete scale that can take a finite or countable number 
of values to describe the variation found (for example, the 
measurement of fruit, seeds and leaves).

• Characteristics that are continuously variable are measured 
quantitatively. Other characteristics can be  scored on a 
Likert 1–9 scale-- 1: Very low, 2: Very low to low, 3 Low, 
4: Low to intermediate, 5: Intermediate, 6: Intermediate to 
high, 7: High, 8: High to very high,  and 9: Very high.

Representative characteristics and samples 

All observations have made by examining 5 plants. In the case of 
plant parts, leaf attributes were measured and scored based on 
examining 10 well-developed, mature leaves. Fruit attributes were 
scored twice: first at the end of the Khelal phase and secondly, 
at the full maturation of the date fruit. Samples of one hundred 
fruit were picked randomly from each cultivar for fruit and seed 
characterization purposes (Rizk & EL-Sharabasy, 2007). 
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أصناف البلح
ميكن تقســيم أصناف البلح إىل ثاث مجموعات: 

1. أصناف رطبة

تســتهلك مثارهــا طازجــة وتكتمــل منوهــا يف مرحلــة البــر أو الرطــب وال تصــل 

ــن 30 يف  ــر م ــاء أك ــن امل ــة م ــبة عالي ــى نس ــوي ع ــرى. تحت ــل األخ إىل املراح

املائــة مــا يجعلهــا قابلــة للتلــف الريــع لذلــك تســتهلك طازجــة.

2. أصنــاف نصف جافة أو نصف رطبة

تســتهلك مثارهــا يف مرحلــة الجفــاف النســبي دون تصلــب وبعــض أصنــاف هذه 

ــطة  ــة متوس ــر مرحل ــابقة. وتعت ــا الس ــتهاكها يف مراحله ــن اس ــة ميك املجموع

بــن الرطــب والجــاف حيــث تبلــغ نســبة املــاء فيهــا 20 – 30 يف املائــة. 

3. األصناف الجافة

 تحتــوي مثارهــا عــي أقــل مــن 20 يف املائــة مــن املــاء وغالبــا مــا تســتهلك يف 

مرحلــة الجفــاف الكامــل.

Date palm cultivars 
Date palm cultivars can be divided into three groups:

1. Soft dates

Soft dates are consumed fresh. This fruit  matures fully  in 
the Khelal and soft phases. This fruit has a high moisture 
content, more than 30 percent, making it highly perishable.

2. Semi-dry or semi-soft dates

This fruit is consumed  in a relatively dry phase (without 
hardening), and some varieties of this group can be 
consumed in the previous phases (e.g. soft phase). It is an 
intermediate phase between soft and dry phases, where the 
moisture content ranges from 20 to 30 percent.

3. Dry dates

The moisture content of this fruit is less than 20 percent;  and it 
is often consumed in  the dry phase.
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List of date palm cultivars in Egypt قائمة أصناف نخيل البلح في مصر

 Very common cultivarsأصناف واسعة االنتشار

Amhaatأَمهات

Bartamoudaبرمتوده

Bent Eishaبنت عيشة

Gargouda-Beidaجراجودة بيضاء

Gargouda-boniجراجودة بني

Gondilaُجنديلة

Hayaniحياين

Malakabiَملكايب

Saidiصعيدي

Sakkotiسكويت

Samaniساين

Selmiِسلمي

Sewiِسيوي

بيضاء Shamia - beidaشامية 

Shamia - boniشامية بني

Zaghloulزغلول

Common cultivarsأصناف منترة

Aglaniعجاين

Aguaعجوة

Amriعمري

Beid El Gamalبيض الجمل

Degnaدجنة

Gaagaaجعجع

Halwyiatحلويات

Hasawiحصاوي

Hegaziحجازي

Kapoushiكبويش
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Mograshُمجرش

Om El Ferakhأم الفراخ

Oreebiُعريبي

Tamr El Wadiمتر الوادي

Frahiفريحي

Rare cultivarsأصناف نادرة

Aienatعينات

Centrawiسنراوي

El Falekالفالق

El Homraالحمرا

Sofer El Dominُصفر الدومن

Sultaniسلطاين

Taktaktطقطقت

Very rare cultivarsأصناف نادرة جدا

Argham Ghazalإرغم غزال

Ghazalغزال

Sawabea Al-Aarosaصوابع العروسة

Wardiوردي

Endemic cultivarsأصناف متوطنة

Abou Tedaأبو تيده

Afrahأفراح

Aghreebأغريب

Agzeenأجزين

Ajbeerأݘبري

Akoushعُكوش

Amenzohأمينزوه

Amlalأمال

Azwaghإزواغ

Badiبادي

Bahiباهي
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Eghram Elsaidأغرم الصعيد

Eghrawn Nehlotenإِغراون نحلوتن

El-Madenhاملدينة

Ezawiعزاوي

Ghazouliغزويل

Holow Ghanemُحلو غانم

Hydraحيدرا

Keabiكِعيبي

Lakramatالكرامت

Lekwramلُكوارم

Nawarنوار

وينجيم Olkik Wngemاولكيك 

Oshek Engebelأًوشك إنجبيل

Sebhaسبحة

Shaliشايل

Tazarakhtطازراخت

)Arabian Cultivars( Exotic cultivarsأصنــاف دخيلة )أصناف عربية(

Anbaraعنره

Barhiبرحي

Degllet Nourدجلة نور

Halawiحاوي

Khalasخاص

Khedriخري

Medjool (Magdool)مدجول )مجدول(

Om El-Dehnأم الدهن

Sakaaiصقعي

Wananaونانه





51

Atlas of date palm in Egypt

أصناف واسعة االنتشار
Very common cultivars
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Amhaatَأمهات
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A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 480 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 8 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 310 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 64 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 185 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very lax 2 شائبة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 57.5 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 135 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 28 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 3-24 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 3.50±0.28 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.16±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 8.90±1.26 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 8.32±1.15 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Falcoid-elongate 3 منحنية -مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex  Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Pale yellow 4 أصفر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity  Brownish black 9 بني مائل إىل األسود لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.65 سم سمك اللحم
 Flesh colour Cream-brown 5 كرميي مائل إىل البني لون اللحم
 Flesh texture  Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة الطعم
 Fully matured  Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة

Seed length (cm) 2.26±0.05 سم طول البذرة

Seed width  (cm) 0.90±0.20 سم عرض البذرة

Seed weight (gm) 0.96±0.19 جم وزن البذرة

Seed volume (cm3) 1.32±0.13 سم3 حجم البذرة

 Seed weight: fruit weight (%) 10.79 % وزن البذرة: وزن الثمرة

Seed volume: fruit volume (%) 15.87 % حجم البذرة: حجم الثمرة

 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة

 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة

 Seed apex Blunt 2 محدبة قمة البذرة

 Seed base   Obtuse 1 مستديرة قاعدة البذرة

 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد األمهــات يف مرحلــة الرطــب مــن منتصــف شــهر 	 

أغســطس حتــى منتصــف ســبتمر. 

يســتهلك ويســوق صنف األمهات يف مرحلة الرطب. 	 

ــث 	  ــال، حي ــة الخ ــة نهاي ــة مرحل ــد نهاي ــا بع ــات تدريجي ــتهلك األمه يس

ــون األســمر  ــي الخفيــف يتحــول إىل الل ــل إىل البن ــه اصفــر مائ يكــون لون

الداكــن يف طــور الرطــب عنــد النضــج، وتكــون نســبة الرطوبــة يف الثــار 

ــة. عالي

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of the Khelal 

phase, from mid-August until mid-September. 
• Amhaat dates are suitable for consumption and marketing 

in the soft phase. 
• Amhaat dates are consumed at the end of the Khelal 

phase. When the fruit is fully mature, its colour changes 
from brown yellow to brownishblack. The moisture 
content of this fruit is high.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 120-250 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 120-250 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ينتــر زراعــة صنــف األمهــات يف محافظــة الجيــزة وبعــض مناطــق 

الفيــوم. محافظــة 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

حــرارة  ودرجــة  متوســطة،  نســبية  رطوبــة  األمهــات  يتطلــب صنــف 

متوســطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Amhaat cultivars are widely spread throughout the 
Giza Governorate and in some areas of El-Fayoum 
Governorate. 

• Appropriate environmental conditions:

Amhaat cultivars require medium relative humidity and 
moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and flat above 3 سائب ومسطح من أعى شكل التاج
Leaf length (cm) 295 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 30 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 10 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 200 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 71 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 160 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very dense 1 كثيفة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 35 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 40 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 16 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 3-9 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 6.54±0.46 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.00±0.05 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 8.32±0.97 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 8.52±1.01 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Yellow orange 8 لون الثمرة )بر( برتقايل مائل إىل األصفر
Fruit colour of the maturity  Brown-red 8 بني مائل إىل األحمر لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.83 سم سمك اللحم
 Flesh colour  Cream 4 كرميي لون اللحم
 Flesh texture  Fibrous 3 ليفي قوام اللحم
Flavour  Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured  intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.80±0.13 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.74±0.23 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 0.75±0.23 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 0.67±0.24 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 10.25 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 8.91 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape  Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour  Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex  Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base  Mucronate 5 مستدقة قاعدة البذرة
 Seed surface  Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــف 	  ــن منتص ــاف م ــف ج ــة النص ــوده يف مرحل ــاد برمت ــم حص ــدأ موس يب

ــر.  ــر أكتوب ــى آخ ــبتمر حت ــهر س ش

يســتهلك صنــف برمتــوده يف نهايــة مرحلــة النصــف جــاف، حيــث يكــون 	 

لونــه برتقــايل مائــل إىل األصفــر يتحــول إىل جــاف حيــث يكــون لونــه بنــي 

ــة  ــى النخل ــار ع ــف الث ــج. تجف ــد النض ــف عن ــر الخفي ــل إىل األحم مائ

ــه. وذلــك ملامئــة الطقــس الجــاف يف مناطــق زراعت

صنــف برمتــوده صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة الجــاف ومبكــن 	 

نصــف جــاف.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of semi-dry phase, 

from mid-September until the end of October. 
• Bartamouda dates are consumed at the end of the 

semi-dry phase. When the fruit is fully mature, its colour 
changes from yellowish-orange to brownish-red at full 
maturity. In terms of cultivation, the fruit reaches the dry 
phase on the tree because of the arid conditions. 

• Bartamouda dates are suitable for consumption and 
marketing at the dry phase. They can also be eaten at 
the semi-dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 40-60 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 40-60 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف برمتــوده بصفــة أساســية يف محافظــات قنــا واألقــر واســوان 

بجنــوب مــر.   

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنف برمتوده رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Bartamouda cultivars are mainly cultivated in Qena, 
Luxor and Aswan governorates.

• Appropriate environmental conditions:

Bartamouda cultivars require low relative humidity and 
high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 500 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 50 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 10 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 390 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 78 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 231 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات

 Pinna-rachis angle (°) 45 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 60 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 12 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 5-22 سم طول شوكة
Spine type Single 2 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 3.96±0.36 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.28±0.05 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 10.10±1.48 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 8.34±1.16 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Obviate 7 بيضية معكوسة شكل الثمرة
Fruit apex  Retuse 3 معقودة قمة الثمرة
Fruit base  Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Shiny red 2 أحمر المع لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity  Brownish black 9 بني مائل إىل األسود لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.65 سم سمك اللحم
 Flesh colour  White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture  Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour Excellent 3 ممتازة النكهة الثمرة
 Flesh taste Delicious 2 لذيذة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.96±0.18 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.92±0.22 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.02±0.18 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.00±0.18 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 10.1 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 11.99 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape  Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour  Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex  Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base  Obtuse 1 مستديرة قاعدة البذرة
 Seed surface  Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــن منتصــف شــهر 	  ــر م ــة الب ــت عيشــة يف مرحل ــدأ موســم حصــاد بن يب

ــى آخــر نوفمــر.  ــر حت أكتوب

ــون 	  ــث يك ــر، حي ــة الب ــن مرحل ــة م ــة بداي ــت عيش ــف بن ــتهلك صن يس

لونــه أحمــر داكــن عنــد اكتــال النمــو يتحــول إىل اللــون األســود يف 

ــب. ــة الرط مرحل

ــب 	  ــة الرط ــد مرحل ــويق عن ــتهاك والتس ــح لاس ــة صال ــت عيش ــف بن صن

وتكــون نســبة الرطوبــة يف الثــار عاليــة وتصــل إىل حــوايل مــن 40-30 % 

مــن وزن الثــار.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, 

from mid- October until the end of November. 
• Bent Eisha dates are consumed at the start of the Khelal 

phase. When the fruit is mature, its colour changes from 
dark red to black during the soft phase.

• Bent Eisha dates are suitable for consumption and 
marketing at the soft phase. The moisture content of this 
fruit is high, approximately 30-40% of its weight.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 80-175 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palmtree is about 80-175 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ينتــر زراعــة صنــف بنــت عيشــة يف الوجــه البحــري بصفــة عامــة وخاصــة 

يف محافظــات البحــرية )رشــيد وإدكــو( – دميــاط – الدقهليــة – الرقيــة.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف بنــت عيشــة رطوبــة نســبية عاليــة، ويتحمــل األمطــار عــدا 

فــرة التلقيــح.

D. Geographical distribution.
• Location:

Bent Eisha cultivars are spread throughout Lower Egypt, 
especially in the governorates of El-Beheira (Rasheed 
and Idko), Damietta, El-Dakahlia, and El-Sharqia.

• Appropriate environmental conditions:

Bent Eisha cultivars require high relative humidity and 
tolerate rain except during the pollination period.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and flat above 3 سائب ومسطح من أعى شكل التاج
Leaf length (cm) 435 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 30 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 7 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 315 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 72 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 182 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose and retrose 2 متجهة لألعى نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 47.5 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 90 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 20.7 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 2.5 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.18±0.40 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 1.96±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 9.00±1.28 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 7.50±1.01 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate-elongate 4 بيضية -مطولة شكل الثمرة
Fruit apex Truncate 6 مستعرضة قمة الثمرة
Fruit base Truncate and emarginated 7 مستعرضة وغائرة من املنتصف قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Yellowish red 5 أحمر مائل إىل األصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Pale brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.52 سم سمك اللحم

 Flesh colour Whitish yellow 3 أبيض مائل إىل االصفرار لون اللحم

 Flesh texture Dry 4 جاف قوام اللحم

Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة

 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم

 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.62±0.12 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.90±0.20 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.64±0.07 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.00±0.18 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 18.22 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 13.33 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Obovate 6 بيي معكوس شكل البذرة
 Seed Colour Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface Smooth 1 ناعمة سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــن 	  ــاف م ــف ج ــة النص ــاء يف مرحل ــودة بيض ــاد جراج ــم حص ــدأ موس يب

ــر.  ــهر أكتوب ــف ش ــى منتص ــبتمر حت ــهر س ــة ش بداي

يبــدأ اســتهاك صنــف جراجــودة بيضــاء يف نهايــة مرحلــة النصــف جــاف، 	 

ــر يتحــول إىل نصــف جــاف  ــل عــى األصف ــه احمــر مائ ــث يكــون لون حي

ــار  ــال النضــج. تجفــف الث ــد اكت ــي عن ــه البن / جــاف حيــث يكــون لون

ــه. ــك ملامئــة الطقــس الجــاف يف مناطــق زراعت ــة وذل عــى النخل

صنــف جراجــودة بيضــاء صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة 	 

الجــاف.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the semi-dry phase 

from the begining of September until mid-October. 
• Gargouda-Beida dates are consumed at the end of  the 

semi-dry phase.When the fruit is fully mature, its colour 
changes from yellowish-red to brown during the dry 
phase. In terms of cultivation, the fruit reaches its dry 
phase on the tree because of the arid conditions. 

• Gargouda-Beida dates are suitable for consumption and marketing at the 
dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 65-75 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 65-75 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف جراجــودة بيضــاء بصفــة أساســية يف محافظــات قنــا واألقــر 

واســوان بجنــوب مــر. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنف جراجودة بيضاء رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة.

 

D. Geographical distribution.
• Location:

Gargouda-Beida cultivars are mainly found in Qena, 
Luxor and Aswan governorates.

• Appropriate environmental conditions:

Gargouda-Beida cultivars require low relative humidity 
and high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 480 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 50 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 0.12 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 330 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 0.69 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 145 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 37.5 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 100 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 0.21 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 2-12 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.50±0.46 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.14±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 9.00±1.10 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 10.08±1.48 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Brown-red 8 بني مائل إىل األحمر لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.48 سم سمك اللحم
 Flesh colour Cream 4 كرميي لون اللحم
 Flesh texture Dry 4 جاف قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.90±0.16 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.94±0.20 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.44±0.10 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.20±0.15 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 18 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 11.9 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Elliptical obovate 4 عديس – بيي معكوس شكل البذرة
 Seed Colour Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد جراجــودة بنــي يف يف مرحلــة النصــف جــاف مــن أول 	 

شــهر ســبتمر حتــى منتصــف شــهر أكتوبــر. 

ــة النصــف جــاف، 	  ــة مرحل ــي يف نهاي ــف جراجــودة بن ــدأ اســتهاك صن يب

ــي  ــه بن ــون لون ــث يك ــاف حي ــول إىل ج ــر يتح ــه أصف ــون لون ــث يك حي

مائــل إىل األحمــر عنــد اكتــال النمــو. تجفــف الثــار عــى النخلــة وذلــك 

ــه. ــس الجــاف يف مناطــق زراعت ــة الطق ملامئ

صنف جراجودة بني صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة الجاف.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of the semi-dry 

phase, from the begining of September until mid-October. 
• Gargouda-boni dates are consumed at the end of the 

semi-dry phase. When the fruit is fully mature, its colour 
changes from yellow to brownish-red during the dry 
phase. In terms of cultivation, the fruit reaches its dry 
phase on the tree because of the arid conditions. 

• Gargouda - boni dates are suitable for consumption and 
marketing during the dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 65-75 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 65-75 kg/ year

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:• 

يــزرع صنــف جراجــودة بنــي بصفــة أساســية يف محافظــات قنــا واألقــر 

واســوان بجنــوب مــر.  

 الظروف البيئية املناســبة:	 

يتطلــب صنف جراجودة بني رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Gargouda-boni cultivars are mainly cultivated in Qena , 
Luxor and Aswan governorates.

• Appropriate environmental conditions:

Gargouda-boni cultivars require low relative humidity 
and high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Dense 1 كثيف شكل التاج
Leaf length (cm) 400 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 9 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 310 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 78 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 203 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very dense 1 كثيفة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 50 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 55 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 14 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 3-16 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.50±0.64 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.24±0.06 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 14.42±2.27 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 21.60±3.58 سم3 الثمرة حجم 
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين الثمرة شكل 
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة الثمرة قمة 
Fruit base Retuse 3 معقودة الثمرة قاعدة 
 Fruit colour (khalal) l Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Brown-red 8 بني مائل إىل األحمر لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.81 سم اللحم سمك 
 Flesh colour White 1 أبيض  لون اللحم
 Flesh texture Dry 4 جاف قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة الثمرة النكهة 
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.64±0.12 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.89±0.20 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.22±0.14 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.00±0.18 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 8.46 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 4.63 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــف 	  ــن منتص ــاف م ــف ج ــة النص ــة يف مرحل ــاد الُجنديل ــم حص ــدأ موس يب

ــر.  ــى آخــر أكتوب ــبتمر حت شــهر س

يســتهلك صنــف الُجنديلــة يف بدايــة مرحلــة النصــف جــاف، حيــث يكــون 	 

لونــه أصفــر يتحــول إىل جــاف حيــث يكــون لونــه بنــي مائــل إىل األحمــر 

عنــد النضــج. تجفــف الثــار عــى النخلــة وذلــك ملامئــة الطقــس الجــاف 

يف مناطــق زراعتــه.

صنــف الُجنديلــة صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة نصــف الجــاف 	 

والجاف.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins duringits semi-dry phase, 

from mid-September until the end of October. 
• Gondila dates are consumed at the beginning of the 

semi-dry phase. When the fruit is fully mature, its colour 
changes from yellow to brownish-red during the dry 
phase. In terms of cultivation, the fruit reaches its dry 
phase on the tree because of the arid conditions. 

• Gondila dates are suitable for consumption and marketing 
at both the semi-dry and dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 50-70 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 50-70 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف الُجنديلــة بصفــة أساســية يف محافظــات قنــا واألقــر 

واســوان بجنــوب مــر. 

 الظروف البيئية املناســبة:	 

يتطلــب صنف الُجنديلة رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Gondila cultivars are mainly cultivated in Qena, Luxor 
and Aswan governorates.

• Appropriate environmental conditions:

Gondila cultivars require low relative humidity and high 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Dense 1 كثيف شكل التاج
Leaf length (cm) 500 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 55 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 11 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 400 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 80 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 151 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very lax 4 سائبة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 60 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 45 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 9 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 6-12 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.40±0.66 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.54±0.14 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 21.80±3.62 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 20.00±3.29 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Shiny red 2 أحمر المع لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Brownish black 9 بني مائل إىل األسود لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.8 سم سمك اللحم
 Flesh colour Cream-brown 5 كرميي مائل إىل البني لون اللحم
 Flesh texture Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.34±0.25 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.02±0.18 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.76±0.05 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.66±0.07 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 8.07 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 8.3 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــهر 	  ــف ش ــن منتص ــر م ــة الب ــن مرحل ــاين م ــاد الحي ــم حص ــدأ موس يب

أغســطس حتــى منتصــف ســبتمر. 

ــام 	  ــة مت ــة مرحل ــر وبداي ــة الب ــة مرحل ــاين يف نهاي ــف الحي ــتهلك صن يس

ــول إىل  ــم ويتح ــر قات ــار أحم ــون الث ــون ل ــث يك ــب( حي ــج )الرط النض

ــج. ــال النض ــد اكت ــود عن ــون األس الل

صنف الحياين صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة الرطب.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the Khelal phase, from 

mid-August until mid-September. 
• Hayani dates are consumed at the end of the Khelal  

and soft phases. When the fruit is fully mature, its colour 
changes from shiny red to black.

• Hayani dates are suitable for consumption and marketing 
at the soft phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 90-225 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of asingle palm tree is about 90-225 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ينتــر زراعــة صنــف الحيــاين يف محافظــات الوجــه البحــري بصفــة عامــة 

ومحافظــة الجيــزة.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

ــدا  ــار ع ــل األمط ــة، ويتحم ــبية عالي ــة نس ــاين رطوب ــف الحي ــب صن يتطل

ــح. ــرة التلقي ف

D. Geographical distribution.
• Location:

Hayani cultivars are spread throughout the governorates 
of Lower Egypt and Giza.

• Appropriate environmental conditions:

Hayani cultivars require high relative humidity and 
tolerate rain except during the pollination period.



95

Atlas of date palm in Egypt

Malakabiَملكابي



96

أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 500 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 40 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 8 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 330 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 65 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 207 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 45 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 130 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 16 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 1.5-20 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.42±0.68 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.38±0.15 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 20.90±3.45 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 25.00±4.20 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate-elongate 4 بيضية -مطولة شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Shiny red 2 أحمر المع لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity  Brown-red 8 بني مائل إىل األحمر لون الثمرة الناضجة

 Flesh thickness (cm) 0.76 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Cream 4 كرميي لون اللحم
 Flesh texture   Fibrous 3 ليفي قوام اللحم
Flavour   Poor 1 ضعيفة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.86±0.34 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.78±0.19 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.99±0.01 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.34±0.12 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 9.52 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 5.36 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base   Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــة النصــف جــاف مــن اوائــل شــهر 	  ــكايب يف مرحل يبــدأ موســم حصــاد املَل

ــر.  ــى منتصــف أكتوب ســبتمر حت

يســتهلك صنــف املَلــكايب يف مرحلــة النصــف جــاف / جــاف، حيــث يكــون 	 

لونــه أحمــر يتحــول إىل جــاف حيــث يكــون لونــه بنــي مائــل إىل األحمــر 

ــة  ــك ملامئ ــة وذل ــى النخل ــار ع ــف الث ــج. تجف ــام النض ــد من ــف عن خفي

ــه. الطقــس الجــاف يف مناطــق زراعت

صنــف املَلــكايب صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة الجــاف ونصــف 	 

. ف جا

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of the semi-dry 

phase, from September until mid-October. 
• Malakabi dates are consumed at the dry/semi-dry 

phases. When the fruit is mature, its colour changes 
from red to brownish-red during the dry phase. In terms 
of  cultivation, the fruit reaches the dry phase on the tree 
because of the arid conditions. 

• Malakabi dates are suitable for consumption and 
marketing at the dry and semi-dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 40-65 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 40-65 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف املَلــكايب بصفــة أساســية يف محافظــات قنــا واألقــر واســوان 

بجنــوب مــر.  

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنف املَلكايب رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Malakabi cultivars are mainly cultivated in Qena, Luxor 
and Aswan governorates.

• Appropriate environmental conditions:

Malakabi cultivars require low relative humidity and high 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 530 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 70 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 13 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 380 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 72 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 195 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 60 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 80 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 15 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 5-19 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.26±0.38 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.44±0.09 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 15.00±2.37 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 12.00±1.83 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate-elongate 4 بيضية -مطولة شكل الثمرة
Fruit apex   Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base   Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Orange-yellow 3 برتقايل مائل إىل األصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown-yellow 5 أصفر مائل إىل البني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.8 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish yellow 3 أبيض مائل إىل االصفرار لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured   Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.76±0.14 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.12±0.14 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.50±0.09 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.60±0.07 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 10 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 13.33 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base   Obtuse 1 مستديرة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة



105

Atlas of date palm in Egypt



106

أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــة البــر ونصــف الجــاف 	  ــة مرحل ــدي يف نهاي ــدأ موســم حصــاد الصعي يب

ــى آخــر ســبتمر.  مــن أول شــهر أغســطس حت

يســتهلك صنــف الصعيــدي يف نهايــة مرحلــة النصــف جــاف، حيــث يكــون 	 

ــون  ــث يك ــاف حي ــف ج ــول إىل نص ــر يتح ــل إىل األصف ــايل مائ ــه برتق لون

لونــه أصفــر مائــل إىل البنــي الخفيــف عنــد متــام النضــج. تجفــف الثــار 

عــى النخلــة وذلــك ملامئــة الطقــس الجــاف يف مناطــق زراعتــه.

صنــف الصعيــدي صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد نهايــة مرحلــة البــر 	 

ونصــف الجــاف.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season is at the end of the Khelal and semi-

dry phases, from the begining of August until the end of 
September. 

• Saidi dates are consumed at the end of the semi-dry 
phase. When the fruit is is fully matured, its colour 
changes from orange-yellow to brownish-yellow. In 
terms of cultivation, the fruit reaches the dry phase on 
the tree because of the arid conditions. 

• Saidi dates are suitable for consumption and marketing 
at both the end of Khelal phase and the semi-dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 50-90 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 50-90 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ــة  ــد )الداخل ــوادي الجدي ــدي يف محافظــة ال ــف الصعي ــة صن ــر زراع ينت

ــرة(.  ــة والفراف والخارج

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

ــة إىل  ــرارة معتدل ــة، وح ــبية قليل ــة نس ــدي رطوب ــف الصعي ــب صن يتطل

ــا. ــا م ــة نوع مرتفع

D. Geographical distribution.
• Location:

Saidi cultivars are widely spread throughoutt the New 
Valley governorate (i.e. Dakhla, Kharga, Farafra Oases). 

• Appropriate environmental conditions:

Saidi cultivars require low relative humidity and moderate 
to -relatively high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and flat above 3 سائب ومسطح من أعى شكل التاج
Leaf length (cm) 390 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 40 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 10 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 280 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 72 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 233 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very dense 1 كثيفة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 15 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 70 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 18 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 3-11 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.70±0.64 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.96±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 9.70±1.41 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 10.00±1.46 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Falcoid-elongate 3 منحنية -مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex  Retuse 3 معقودة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown-yellow 5 أصفر مائل إىل البني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.40 سم سمك اللحم
 Flesh colour  Cream 4 كرميي لون اللحم
 Flesh texture Dry 4 جاف قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.94±0.18 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.88±0.24 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 0.71±0.24 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 0.82±0.22 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 7.28 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 8.2 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base   Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد الســكويت يف نهايــة مرحلــة النصــف جــاف مــن 	 

منتصــف شــهر اغســطس حتــى آخــر ســبتمر. 

ــة النصــف جــاف، حيــث 	  ــة مرحل ــدأ اســتهاك صنــف الســكويت يف نهاي يب

ــي املصفــر  ــه البن ــه أصفــر يتحــول إىل جــاف حيــث يكــون لون يكــون لون

ــس  ــة الطق ــك ملامئ ــة وذل ــى النخل ــار ع ــف الث ــج. تجف ــام النض ــد مت عن

ــه. الجــاف يف مناطــق زراعت

صنف الســكويت صالح لاســتهاك والتسويق عند مرحلة الجاف.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of the semi-dry 

phase, from mid-August until the end of September. 
• Sakkoti dates are consumed at the end of the semi-dry 

phase, when the fruit is yellow changing to brown-yellow 
at full maturity and its dry phase. In terms of cultivation, 
the fruit reaches the dry phase on the tree because of 
the arid conditions. 

• Sakkoti dates are suitable for consumption and marketing 
at the dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 40-65 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 40-65 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:• 

يــزرع صنــف الســكويت بصفــة أساســية يف محافظــات قنــا واألقــر واســوان 

ــوب مر.   بجن

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف الســكويت رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Sakkoti cultivars are mainly cultivated in Qena, Luxor 
and Aswan governorates.

• Appropriate environmental conditions:

Sakkoti cultivars require low relative humidity and high 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Dense 1 كثيف شكل التاج
Leaf length (cm) 560 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 50 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 9 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 425 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 76 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 243 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 57.5 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 85 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 15 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 9-21 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.50±0.70 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 3.08±0.26 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 29.00±4.99 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 29.90±5.13 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate-elongate 4 بيضية مطولة شكل الثمرة
Fruit apex Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity  Yellow-orange mottled pale

red
4 أصفر مائل إىل الرتقايل ومزركش 

بأحمر خفيف

لون الثمرة الناضجة

 Flesh thickness (cm) 0.95 سم سمك اللحم
 Flesh colour White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Poor 1 ضعيفة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.34±0.34 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.18±0.15 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.40±0.08 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 2.00±0.04 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 8.28 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 6.69 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour  Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex  Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base Caudate 8 ذيلية قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد الســاين يف مرحلــة البــر مــن منتصــف شــهر ســبتمر 	 

حتــى آخــر أكتوبــر. 

ــه 	  ــة البــر، حيــث يكــون لون ــة مــن مرحل يســتهلك صنــف الســاين بداي

ــد اكتــال النمــو. ــل إىل الرتقــايل ومزركــش بأحمــر خفيــف عن أصفــر مائ

صنــف الســاين صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة البــر الرطــب 	 

وتكــون نســبة الرطوبــة يف الثــار عاليــة وتصــل إىل حــوايل مــن 40-30 % 

مــن وزن الثــار.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the Khelal phase, from 

mid-September until the end of October. 
• Samani dates are consumed during the Khelal phase. 

When the fruit is mature, it changes from yellowish-
orange to mottled pale red.

• Samani dates are suitable for consumption and marketing 
during both the Khelal and soft phases. The moisture 
content in this fruit is high, approximately 30-40% of its 
weight.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 300-85 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 85-300 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ينتــر زراعــة صنــف الســاىن يف الوجــه البحــري بصفــة عامــة وخاصــة يف 

محافظــات البحــرية )رشــيد وإدكــو( – كفــر الشــيخ -اإلســكندرية – دميــاط 

– الدقهليــة – الغربيــة –– الجيــزة –املنوفيــة – الرقيــة – اإلســاعيلية. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

ــدا  ــار ع ــل األمط ــة، ويتحم ــبية عالي ــة نس ــاين رطوب ــف الس ــب صن يتطل

ــح. ــرة التلقي ف

D. Geographical distribution.
• Location:

Samani cultivars are widely spread throughout Lower 
Egypt, especially in the governorates of El-Beheira 
(Rasheed and Idko), Kafr El Sheikh, Alexandria, 
Damietta, El-Dakahlia, El-Gharbia, Giza, El-Minufia, El-
Sharqia, and Ismailia.

• Appropriate environmental conditions:

Samani cultivars require high relative humidity and 
tolerate rain except during the pollination period.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 490 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 80 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 16 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 300 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 61 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 175 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 55 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 110 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 23 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 14-15 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.16±0.59 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.54±0.22 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 30.00±5.11 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 27.50±4.66 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape  Obviate-elongate 5 بيضية معكوسة - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex   Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base Truncate and emarginated 7 مستعرضة وغائرة من املنتصف قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   Brown-yellow 5 أصفر مائل إىل البني لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Pale brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.85 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.64±0.12 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.88±0.21 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.18±0.15 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.00±0.18 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 3.93 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 3.64 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour   Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex   Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base   Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد الســلمي يف مرحلــة البــر مــن منتصــف شــهر ســبتمر 	 

حتــى آخــر أكتوبــر. 

يســتهلك صنــف الســلمي بدايــة مــن مرحلــة البــر، حيــث يكــون لونــه 	 

ــر أو  ــي املصف ــون البن ــول إىل الل ــو يتح ــال النم ــد اكت ــح عن ــر فات أصف

ــب. ــة الرط ــي يف مرحل ــر الزيت األصف

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the Khelal phase, from 

mid-September until the end of October. 
• Selmi dates are consumed at the start of the Khelal 

phase. When the fruit is mature, its colour changes from 
pale to dark yellow or brownish-yellow in the soft phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 90-120 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 90-120 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزرع الســلمي بأعداد قليلة مبحافظتي اإلســاعيلية والسويس.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف الســلمي رطوبة نســبية وحرارة متوسطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Selmi cultivars are cultivated at a low scale in the Ismailia  
and Suez governorates.

• Appropriate environmental conditions:

Selmi cultivars require moderate relative humidity and 
moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 585 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 145 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 25 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 325 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 56 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 158 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 30 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 115 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 20 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 8-24 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.08±0.38 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.80±0.10 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 13.24±2.05 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 16.70±2.68 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate-elongate 4 بيضية - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex   Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   Pale yellow 4 أصفر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Pale brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.77 سم سمك اللحم
 Flesh colour Cream-brown 5 كرميي مائل إىل البني لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.60±0.11 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.10±0.17 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.80±0.04 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.60±0.07 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 13.6 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 9.58 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base    Acuminate 7 مستدقة طويلة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

ب. مرحلة الحصاد / االستهاك. 

ــبتمر 	  ــهر س ــن أول ش ــر م ــة الب ــيوي يف مرحل ــاد الس ــم حص ــدأ موس يب

ــر.  ــر أكتوب ــى آخ حت

ــه 	  ــون لون ــث يك ــر، حي ــة الب ــة مرحل ــيوي يف نهاي ــف الس ــتهلك صن يس

ــح  ــه البنــي الفات ــح يتحــول إىل نصــف جــاف حيــث يكــون لون أصفــر فات

ــس  ــة الطق ــك ملامئ ــة وذل ــى النخل ــار ع ــف الث ــج. تجف ــام النض ــد مت عن

ــه. ــق زراعت ــاف يف مناط الج

صنــف الســيوي صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة البــر ونصــف 	 

الجــاف.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the Khelal phase, from the 

beginning of September until the end of October. 
• Sewi dates are  consumed  at the end of the Khelal 

phase. When the fruit is fully mature, its colour changes 
from pale yellow to pale brown in the semi-dry phase. In 
terms of cultivation, the fruit reaches the semi-dry phase 
on the tree because of the arid conditions. 

• Sewi dates are suitable for consumption and marketing 
at both the Khelal and semi-dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 80-120 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 80-120 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ينتــر زراعــة صنــف الســيوي بصفــة أساســية يف واحــة ســيوة مبحافظــة 

مطــروح وكذلــك يف محافظــة الجيــزة )الواحــات البحريــة وبعــض مناطــق 

جنــوب الجيــزة( وبعــض مناطــق محافظــة الفيــوم. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف الســيوي رطوبــة نســبية قليلــة، وحــرارة معتدلــة إىل 

ــا. ــا م ــة نوع مرتفع

D. Geographical distribution.
• Location:

Sewi cultivars are mainly found in the  Siwa Oasis and 
Giza governorates, especially at the Bahariya Oasis 
and south of Giza, as well as some areas in Fayoum 
governorate.  

• Appropriate environmental conditions:

Sewi cultivars require low relative humidity and moderate 
to relatively high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 420 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 90 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 21 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 230 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 55 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 121 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 22.5 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 100 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 24 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 3-9 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.46±0.63 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.10±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 10.20±1.50 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 10.04±1.47 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Falcoid-elongate 3 منحنية - مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex Truncate 6 مستعرضة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Pale Yellow 4 أصفر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown-yellow 7 أصفر مائل إىل البني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.50 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish creamy 2 أبيض كرميي لون اللحم
 Flesh texture  Dry 4 جاف قوام اللحم
Flavour Excellent 3 ممتازة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.90±0.16 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.94±0.20 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.44±0.10 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.20±0.15 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 18 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 11.9 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Elliptical obovate 4 عديس – بيي معكوس شكل البذرة
 Seed Colour Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد شــامية بيضــاء يف نهايــة مرحلــة نصــف الحــاف مــن 	 

ــر.  منتصــف شــهر ســبتمر حتــى آخــر أكتوب

ــاف، 	  ــف الج ــة نص ــة مرحل ــاء يف نهاي ــامية بيض ــف ش ــتهاك صن ــدأ اس يب

ــه  ــون لون ــث يك ــاف حي ــول إىل ج ــح يتح ــر فات ــه أصف ــون لون ــث يك حي

ــة  ــى النخل ــار ع ــف الث ــج. تجف ــام النض ــد مت ــي عن ــل إىل البن ــر مائ أصف

ــه. ــق زراعت ــاف يف مناط ــس الج ــة الطق ــك ملامئ وذل

صنف شــامية بيضاء صالح لاســتهاك والتسويق عند مرحلة الجاف.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of its semi-dry 

phase, from mid-September until the end of October. 
• Shamia-beida dates are consumed at the end of the  

semi-dry phase. When the  fruit is fully mature, its colour 
changes from pale yellow to brownish-yellow  during the 
dry phase. In terms  of cultivation, the fruit reaches the 
dry phase on the tree because of the arid conditions. 

• Shamia - beida dates are  suitable for consumption and 
marketing at the dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 60-75 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 60-75 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ــا واألقــر  ــة أساســية يف محافظــات قن ــف شــامية بيضــاء بصف ــزرع صن ي

واســوان بجنــوب مــر. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف شــامية بيضاء رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة.

 

D. Geographical distribution.
• Location:

Shamia-beida cultivars are mainly cultivated in  Qena, 
Luxor and Aswan governorates.

• Appropriate environmental conditions:

Shamia-beida cultivars require low relative humidity and 
high temperature
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 360 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 74 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 20 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 215 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 60 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 148 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very dense 1 كثيفة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 25 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 70 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 19 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 3-5 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.80±0.52 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.04±0.09 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 13.40±2.08 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 13.30±2.06 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Falcoid-elongate 3 منحنية - مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal    Pale yellow 4 أصفر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity  Brown 7 بني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.56 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish creamy 3 أبيض كرميي لون اللحم
 Flesh texture  Dry 4 جاف قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.42±0.17 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.90±0.18 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 3.12±0.21 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.60±0.07 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 23.28 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 12.03 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour Brown 2 بني لون البذرة
 Seed apex Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base   Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface   smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــن 	  ــاف م ــف ج ــة النص ــة مرحل ــي يف نهاي ــامية بن ــاد ش ــم حص ــدأ موس يب

ــر.  ــر أكتوب ــى آخ ــبتمر حت ــهر س ــف ش منتص

يبــدأ اســتهاك صنــف شــامية بنــي يف نهايــة مرحلــة النصــف جــاف، حيــث 	 

يكــون لونــه أصفــر فاتــح يتحــول إىل جــاف حيــث يكــون لونــه بنــي عنــد 

متــام النضــج. تجفــف الثــار عــى النخلــة وذلــك ملامئــة الطقــس الجــاف 

يف مناطــق زراعتــه.

صنف شــامية بني صالح لاســتهاك والتسويق عند مرحلة الجاف.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of the semi-dry 

phase, from mid-September until the end of October. 
• Shamia - boni  dates are consumed  at the end of the 

semi-dry phase. When the fruit is fully mature, its colour 
changes from pale yellow to brown during  the dry phase. 
In terms of cultivation, the fruit reaches its dry phase on 
the tree because of the arid conditions. 

• Shamia - boni dates are suitable for consumption and 
marketing at the dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 60-75 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 60-75 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ــر  ــا واألق ــات قن ــية يف محافظ ــة أساس ــي بصف ــامية بن ــف ش ــزرع صن ي

ــر. ــوب م ــوان بجن واس

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف شــامية بني رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة.

 

D. Geographical distribution.
• Location:

Shamia - boni cultivars are mainly cultivated in Qena, 
Luxor and Aswan governorates.

• Appropriate environmental conditions:

Shamia - boni cultivars require low relative humidity and 
high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Dense 1 كثيف شكل التاج
Leaf length (cm) 530 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 95 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 18 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 40 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 75 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 213 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 40 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 40 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 7 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 4-9 سم طول شوكة
Spine type Single 1 مفردة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.86±0.78 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.66±0.18 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 22.66±3.77 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 26.02±4.39 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Shiny red 2 أحمر المع لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Dark red 2 أحمر قاتم لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.85 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.84±0.28 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.04±0.16 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.24±0.06 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.68±0.06 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 9.89 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 6.46 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base   Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد الزغلــول يف مرحلــة البــر مــن منتصــف شــهر 	 

أغســطس حتــى آخــر ســبتمر. 

ــه 	  ــون لون ــث يك ــر، حي ــة الب ــة مرحل ــول يف نهاي ــف الزغل ــتهلك صن يس

ــو. ــال النم ــد اكت ــر عن أحم

صنــف الزغلــول صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة البــر والرطــب 	 

وتكــون نســبة الرطوبــة يف الثــار عاليــة وتصــل إىل حــوايل مــن 40-30 % 

مــن وزن الثــار.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the Khelal phase, from 

mid-August until the end of September. 
• Zaghloul dates are  consumed at the end of the Khelal 

phase, when the mature fruit is red.
• Zaghloul dates are suitable for consumption and 

marketing at the Khelal and soft phases. 
• The moisture  content of this fruit is high,  approximately 

35-45% of its weight.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 75-130 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a  single palm tree is about 75-130 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ــة عامــة وخاصــة  ــول يف الوجــه البحــري بصف ــف الزغل ــر زراعــة صن ينت

ــة  ــة – الغربي ــاط – الدقهلي ــيخ – دمي ــر الش ــرية – كف ــات البح يف محافظ

ــاعيلية. ــة – اإلس ــة – الرقي ــزة –املنوفي ــكندرية – الجي –اإلس

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

ــدا  ــار ع ــل األمط ــة، ويتحم ــبية عالي ــة نس ــول رطوب ــف الزغل ــب صن يتطل

ــح. ــرة التلقي ف

D. Geographical distribution.
• Location:

Zaghloul cultivars are widely spread in Lower Egypt, 
(especially in the governorates of El-Beheira, Kafr El 
Sheikh, Damietta, El-Dakahlia, El-Gharbia), Alexandria, 
Giza, El-Minufia, El-Sharqia, and Ismailia.

• Appropriate environmental conditions:

Zaghloul cultivars require high relative humidity and 
tolerate rain except during the pollination period.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من المنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 490 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 40 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 9 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 370 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 75 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 185 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 57.5 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 80 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 16 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 4-15 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.00±0.55 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.36±0.07 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 13.46±2.09 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 13.32±2.07 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape  Obviate-elongate 5 بيضية معكوسة - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Yellow orange 8 لون الثمرة )بر( برتقايل مائل إىل األصفر
Fruit colour of the maturity   Brownish black 9 بني مائل إىل األسود لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.72 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.40±0.26 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.94±0.20 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.72±0.05 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.66±0.07 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 12.78 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 12.46 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base   Obtuse 1 مستديرة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد العجــاين يف مرحلــة نصــف جــاف مــن منتصــف شــهر 	 

ســبتمر. 

يســتهلك ويســوق صنــف العجــاين يف مرحلــة نصــف الجــاف حيــث يكــون 	 

لونــه بنــي داكــن عنــد متــام النضــج.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the semi-dry phase, 

beginning mid-September. 
• Aglani dates are  suitable for consumption and marketing 

during the semi-dry phase, when the fruit is dark brown 
in color.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 70-90 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 70-90 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

نتــر بأعداد قليلة يف بعــض املناطق مبحافظة الرقية.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف العجاين رطوبة نســبية ودرجة حرارة متوســطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Aglani cultivars are cultivated at some areas of Sharquia 
Governorate. 

• Appropriate environmental conditions:

Aglani cultivars require medium relative humidity and 
moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج

Leaf length (cm) 400 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 20 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 0.05 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 270 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 0.69 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 220 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very dense 1 كثيفة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 30 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 110 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 0.28 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 4-8 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.24±0.60 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 3.10±0.20 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 20.74±3.42 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 25.00±4.20 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Falcoid-elongate 3 منحنية - مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex   Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base Truncate and emarginated 7 مستعرضة وغائرة من املنتصف قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   Pale red 1 أحمر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown-red 8 بني مائل إىل األحمر لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.78 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish yellow 3 أبيض مائل إىل اإلصفرار لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured   Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.72±0.13 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.08±0.17 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.96±0.04 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.44±0.10 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 9.45 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 5.76 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base   Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة



161

Atlas of date palm in Egypt

/



162

أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد العجــوة يف مرحلــة البــر مــن منتصــف شــهر ســبتمر 	 

حتــى آخــر أكتوبــر. 

ــه 	  ــون لون ــث يك ــر، حي ــة الب ــة مرحل ــوة يف نهاي ــف العج ــتهلك صن يس

أحمــر فاتــح يتحــول إىل نصــف جــاف حيــث يكــون لونــه البنــي املائــل اىل 

ــك ملامئــة  ــة وذل ــار عــى النخل ــد النضــج النمــو. تجفــف الث األحمــر عن

ــه. الطقــس الجــاف يف مناطــق زراعت

صنف العجوة صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة نصف الجاف.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of Khelal phase,  

from the Mid-September until the end of October. 
• Agua dates are consumed is at the end of Khelal phase, 

when the fruit is fully mature, its colour changes from red 
to pale brownish-red during the semi-dry phase. In terms 
of cultivation, the fruit reaches its dry phase on the tree 
because of the dry conditions. 

• Agua dates are  suitable for consumption and marketing at 
the semi-dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 80-100 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 80-100 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ينتر زراعة صنف عجوة بصفة أساســية يف محافظة أســوان.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف عجوة رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة نوعا ما.

D. Geographical distribution.
• Location:

Agua cultivars are mainly cultivated in the Aswan 
governorate. 

• Appropriate environmental conditions:

Agua cultivars require low relative humidity and high 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 4 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 470 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 30 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 6 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 370 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 78 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 199 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيف كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 57.5 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 70 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 15 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 6-9 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.96±0.54 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.54±0.10 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 16.58±2.66 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 16.66±2.68 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Elliptical 2 عديي شكل الثمرة
Fruit apex   Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   Yellowish red 6 أحمر مائل إىل األصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brownish black 9 بني مائل إىل األسود لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.75 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish creamy 2 أبيض كرميي لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.36±0.25 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.04±0.18 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.08±0.02 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.00±0.18 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 12.55 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 6 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base   Obtuse 1 مستديرة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد العمــري يف مرحلــة نصــف جــاف مــن منتصــف شــهر 	 

ــر  ــايل أو األصف ــل اىل الرتق ــر مائ ــار أحم ــون الث ــون ل ــث يك ــبتمر حي س

عنــد اكتــال النمــو.

يســتهلك ويســوق صنــف العمــري يف مرحلــة نصــف الجــاف حيــث يكــون 	 

لونــه األســود الداكــن عنــد النضــج التــام.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the semi-dry phase 

from mid-September, when the color of the mature fruit 
is yellowish red. 

• Amri dates are suitable for consumption and marketing at 
the semi-dry phase, when the fruit’s colour is brownish-
black.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 70-90 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 70-90 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ينتــر يف بعــض املناطــق مبحافظــة الرقيــة )فاقــوس وأبــو كبــري والصالحية 

والقريــن( وبعــض مناطــق الغربيــة والقليوبيــة )املرج(.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف العمري رطوبة نســبية ودرجة حرارة متوســطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Amri cultivars are cultivated in some areas in Sharquia 
Governorate (e.g. Faqous, Abou Kbeer, El Salhiya and 
El Qureen)  as well as  El-Gharbia and Qaloubia (El Mrg) 

• Appropriate environmental conditions:

Amri cultivars require medium relative humidity and 
moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Dense 1 كثيف شكل التاج
Leaf length (cm) 410 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 50 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 0.12 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 330 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 0.80 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 206 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 60 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 40 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 0.10 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 2-18 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.20±0.42 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 3.16±0.21 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 22.20±3.69 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 21.50±3.56 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate 6 بيضية  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Brown 7 بني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.92 سم سمك اللحم
 Flesh colour Cream-brown 5 كرميي مائل إىل البني لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Excellent 3 ممتازة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Late 3 متاخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.84±0.15 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.14±0.16 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.30±0.05 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.65±0.07 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 10.36 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 7.67 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour  Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد بيــض الجمــل مــن مرحلــة البــر مــن منتصــف شــهر 	 

أغســطس حتــى منتصــف ســبتمر. 

ــة 	  ــة مرحل ــر وبداي ــة الب ــة مرحل ــل يف نهاي ــض الجم ــف بي ــتهلك صن يس

ــون الثــار اصفــر ويتحــول إىل اللــون البنــي  متــام النضــج حيــث يكــون ل

ــد النضــج. عن

صنف بيض الجمل صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة الرطب.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, 

from mid-August until  mid-September. 
• Beid El-Gamal dates are consumed at the end of the 

Khelal phase. When the fruit is fully mature, its colour 
changes from yellow to brown.

• Beid El-Gamal dates are  suitable for consumption and 
marketing at the soft phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 80-90 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 80-90 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف بيــض الجمــل يف مركــز ميــت غمــر مبحافظــة الدقهليــة وميتــد 

زراعتــه عــى بعــض قــري محافظــة الغربيــة.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

ــار  ــل األمط ــة، ويتحم ــبية عالي ــة نس ــل رطوب ــض الجم ــف بي ــب صن يتطل

ــح. ــرة التلقي ــدا ف ع

D. Geographical distribution.
• Location:

Beid El-Gamal cultivars are cultivated in the Meet 
Ghamer, governorates of Daqahlia.

• Appropriate environmental conditions:

Beid El-Gamal cultivars require high relative humidity 
and tolerate rain except during the pollination period.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 475 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 50 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 11 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 365 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 77 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 228 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة  كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 20 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 60 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 13 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 1-8 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.70±0.50 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 1.78±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 6.70±0.86 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 7.50±1.00 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Brown-yellow  5 أصفر مائل إىل البني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.365 سم سمك اللحم
 Flesh colour White 1 أبيض  لون اللحم
 Flesh texture Dry 4 جاف قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured   Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.90±0.16 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.94±0.20 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.44±0.10 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.20±0.15 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 18 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 11.9 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Elliptical obovate 4 عديس – بيي معكوس شكل البذرة
 Seed Colour Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد دجنــة يف نهايــة مرحلــة النصــف جــاف مــن منتصــف 	 

شــهر ســبتمر حتــى آخــر أكتوبــر. 

ــون 	  ــث يك ــاف، حي ــف ج ــة النص ــة مرحل ــة يف نهاي ــف دجن ــتهلك صن يس

لونــه أصفــر يتحــول إىل جــاف حيــث يكــون لونــه أصفــر مائــل إىل البنــي 

عنــد اكتــال النضــج. تجفــف الثــار عــى النخلــة وذلــك ملامئــة الطقــس 

ــه. الجــاف يف مناطــق زراعت

صنف دجنة صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة الجاف.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of  the semi-dry 

phase, from mid-September until the end of October. 
• Degna  dates are consumed  at the end of the semi-dry 

phase. When the fruit is fully mature, it changes from 
yellow to yellowish-brown during the dry phase. In terms 
of cultivation, the fruit  reaches its dry phase on the tree 
because of the arid conditions 

• Degna dates are  suitable for consumption and marketing 
during the dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 40-60 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 40-60 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف دجنــة بصفــة أساســية يف محافظــات قنــا واألقــر واســوان 

بجنــوب مــر.  

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنف دجنة رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Degna cultivars are mainly cultivated in Qena, Luxor and 
Aswan governorates.

• Appropriate environmental conditions:

Degna cultivars require low relative humidity and high 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and flat above 3 سائب ومسطح من أعى شكل التاج
Leaf length (cm) 645 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 60 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 9 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 375 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 58 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 190 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose and retrose 2 متجهة لألعى نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 25 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 210 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 33 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 4-13 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.00±0.44 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.00±0.08 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 8.92±1.26 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 8.80±1.24 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Falcoid -elongate 3 منحنية - مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Pale brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.56 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish yellow 3 أبيض مائل إىل اإلصفرار لون اللحم
 Flesh texture Dry 4 جاف قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.92±0.17 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.95±0.20 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.40±0.11 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.40±0.11 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 15.7 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 15.91 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base   Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد فريحــي يف نهايــة مرحلــة النصــف جــاف حيــث يكــون 	 

لونــه أصفــر خــال منتصــف شــهر ســبتمر حتــى آخــر أكتوبــر. 

ــق 	  ــاف يف مناط ــس الج ــة الطق ــك ملامئ ــة وذل ــى النخل ــار ع ــف الث تجف

ــه. زراعت

ــث 	  ــاف حي ــة الج ــويق يف مرحل ــتهاك والتس ــح لاس ــي صال ــف فريح صن

ــج. ــد النض ــح عن ــي الفات ــه البن ــون لون يك

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of the semi-dry 

phase, from mid-September until the end of October 
when the  fruit is yellow, 

• In terms of cultivation, the fruit reaches the dry phase on 
the tree because of the arid conditions.

• Frahi dates are suitable for consumption and marketing 
at the dry phase when the fully mature fruit’s colour is 
pale brown.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 50-70 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 50 -70 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف فريحــي بصفــة أساســية يف واحــة ســيوة مبحافظــة مطــروح 

عــى نطــاق ضيــق.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

ــة  ــرارة مرتفع ــدا، وح ــة ج ــبية قليل ــة نس ــي رطوب ــف فريح ــب صن يتطل

ــا. ــا م نوع

D. Geographical distribution.
• Location:

Frahi cultivars ares mainly cultivated on a low scale in 
the Siwa Oasis.  

• Appropriate environmental conditions:

Frahi cultivars require low relative humidity and 
appropriate high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 580 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 50 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 9 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 330 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 57 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 241 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very dense 1 كثيفة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 45 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 200 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 35 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 4-18 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.12±0.39 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.30±0.08 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 11.40±1.72 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 11.20±1.68 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate-elongate 4 بيضية - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex   Retuse 3 معقودة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown-red 8 بني مائل إىل األحمر لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.6 سم سمك اللحم
 Flesh colour White 1 أبيض  لون اللحم
 Flesh texture Dry 4 جاف قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste   Palatable 1 مستساغ الطعم
 Fully matured   Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.94±0.18 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.16±0.15 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.00±0.00 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.60±0.07 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 17.54 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 14.29 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex   Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base   Retuse 3 معقودة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد جعجــع يف نهايــة مرحلــة النصــف جــاف مــن منتصــف 	 

شــهر ســبتمر حتــى آخــر أكتوبــر. 

ــث 	  ــاف، حي ــف ج ــة النص ــة مرحل ــع يف نهاي ــف جعج ــتهاك صن ــدأ اس ب

يكــون لونــه برتقــايل يتحــول إىل جــاف حيــث يكــون لونــه بنــي مائــل إىل 

األحمــر خفيــف عنــد النضــج. تجفــف الثــار عــى النخلــة وذلــك ملامئــة 

ــه. الطقــس الجــاف يف مناطــق زراعت

صنف جعجع صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة الجاف.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of the semi-dry 

phase, from mid-September until the end of October. 
• Gaagaa dates are consumed at the end of the semi-dry 

phase. When the fruit is fully mature, its colour changes 
from  orange to brownish-red during the dry phase. In 
terms of cultivation, the fruit reaches the dry phase on 
the tree because of the arid conditions. 

• Gaagaa dates are  suitable for consumption and 
marketing during the dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 40-60 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of ae single palm  tree is about 40-60 kg/ year

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف جعجــع بصفــة أساســية يف الواحــات البحريــة مبحافظــة 

ــزة.    الجي

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنف جعجع رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة.

 

D. Geographical distribution.
• Location:

Gaagaa cultivars are mainly cultivated in the Bahariya 
Oasis in the governorate of Giza.

• Appropriate environmental conditions:

Gaagaa cultivars require low relative humidity and high 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 390 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 40 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 10.26 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 285 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 73.08 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 180 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 50 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 65 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 16.67 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 10-30 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.82±0.52 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.14±0.03 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 13.40±2.11 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 19.60±3.22 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطوانية شكل الثمرة
Fruit apex Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Pale brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.5 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 متوسطة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.42±0.26 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.22±0.14 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.78±0.04 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.92±0.05 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 13.28 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 9.8 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour  Cream 1 كرميي لون البذرة
 Seed apex  Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base trancate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعمة سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد حلويــات يف مرحلــة البــر مــن نهايــة شــهر ســبتمر 	 

حتــى آخــر أكتوبــر. 

يســتهلك صنــف حلويــات بدايــة مــن مرحلــة البــر، حيــث يكــون لونــه 	 

برتقــايل يتحــول إىل بنــي فاتــح عنــد اكتــال النضــج يف مرحلــة الرطــب.

صنــف حلويــات صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة الخــال 	 

والرطــب.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, 

from the end of September until the end of October. 
• Halwyiat dates are consumed during  the Khelal phase.

When the fruit is mature, its colour changes from orange 
to pale brown during the soft phase.

• Halwyiat dates are suitable for consumption and 
marketing at both the Khelal and soft phases.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 60-100 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 60-100  kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف حلويــات يف محافظــة اإلســاعلية مبنطقــة القصاصــن وبعــض 

مــزارع طريــق القاهــرة اإلســاعلية الصحــراوي. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف حلويات رطوبة نســبية وحرارة متوســطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Halwyiat cultivars are cultivated in Ismailia Governorate 
at Al-Kassassin area and some farms along the Cairo-
Ismailia road.

• Appropriate environmental conditions:

Halwyiat cultivars require moderate relative humidity 
and temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 470 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 50 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 0.11 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 315 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 0.67 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 188 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 37.5 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 105 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 0.22 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 1.5-19 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.28±0.42 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.00±0.06 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 8.00±1.10 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 8.84±1.25 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate-elongate 4 بيضية - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Brown 7 بني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.46 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish creamy 2 أبيض كرميي لون اللحم
 Flesh texture Dry 4 جاف قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured   Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.60±0.11 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.74±0.23 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 0.57±0.26 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 0.66±0.25 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 7.13 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 7.47 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex   Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base Oblique 9 مائلة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد الحصــاوي يف نهايــة مرحلــة النصــف جــاف مــن 	 

منتصــف شــهر ســبتمر حتــى آخــر أكتوبــر. 

ــه 	  ــة النصــف جــاف، حيــث يكــون لون يســتهلك صنــف الحصــاوي يف نهاي

ــج  ــال النض ــد اكت ــي عن ــه بن ــون لون ــث يك ــاف حي ــول إىل ج ــر يتح أصف

ــق  ــاف يف مناط ــس الج ــة الطق ــك ملامئ ــة وذل ــى النخل ــار ع ــف الث تجف

ــه. زراعت

صنف الحصاوي صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة الجاف.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of  the semi-dry 

phase, from mid-September until the end of October. 
• Hasawi dates are consumed at the end of the semi-dry 

phase. When  the fruit is fully mature, its colour changes 
from yellow to brown during the dry phase. In terms of 
cultivation, the fruit reaches the dry phase on the tree 
because of the arid conditions. 

• Hasawi dates are suitable for consumption and marketing 
at the dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 40-60 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield  of a single  palm tree is about 40-60 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزرع صنف الحصاوي بصفة أساســية يف محافظة اســوان.  

 الظروف البيئية املناســبة:	 

يتطلــب صنف الحصاوي رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Hasawi cultivars are mainly cultivated at Aswan 
governorates.

• Appropriate environmental conditions:

Hasawi cultivars require low relative humidity and high 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 385 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 20 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 5 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 295 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 77 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 182 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 45 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 70 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 18 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 2-12 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.90±0.57 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.80±0.08 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 11.12±1.67 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 20.00±3.29 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape  Obviate-elongate 5 بيضية معكوسة - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Pale red 1 أحمر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Brown 7 بني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.68 سم سمك اللحم
 Flesh colour Cream-brown 5 كرميي مائل إىل البني لون اللحم
 Flesh texture   Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour Excellent 3 ممتازة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.96±0.18 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.90±0.20 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 0.78±0.22 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.00±0.18 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 7.01 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 5 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Tapering triangular 7 مثلث مطول شكل البذرة
 Seed Colour  Cream 1 كرميي لون البذرة
 Seed apex Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base   Mucronate 5 مستدقة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد حجــازي يف مرحلــة البــر مــن منتصــف شــهر 	 

أغســطس حتــى آخــر ســبتمر. 

ــه 	  ــة البــر، حيــث يكــون لون ــة مــن مرحل يســتهلك صنــف حجــازي بداي

ــد النضــج. ــي عن ــون البن ــح يتحــول إىل الل أحمرفاتحأحمــر فات

صنــف حجــازي صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة الرطــب وميكــن 	 

ان متتــد ايل مرحلــة نصــف الجــاف.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, 

from mid-August until the end of September. 
• Hegazi dates are consumed  during the Khelal phase. 

When the fruit is mature, its colour changes from pale 
red to brown.

• Hegazi dates are suitable for consumption and marketing 
during the soft phase and may be extended to the semi-
dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 80-90 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield  of a single palm tree is about 80-90 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ــد  ــوادي الجدي ــة ال ــة مبحافظ ــة الخارج ــازي يف الواح ــف حج ــزرع صن ي

ــتان.  ــري البس ــة ب ــة يف منطق وخاص

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف حجازي رطوبة نســبية متوســطة، ودرجة حرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Hegazi cultivars are cultivated at a low scale in the El-
Kharga oasis, especially in Bir El-Bustan.

• Appropriate environmental conditions:

Hegazi cultivars require moderate relative humidity and 
high temperature



211

Atlas of date palm in Egypt

Kapoushiكبوشي



212

أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 430 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 60 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 14 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 330 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 77 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 169 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very lax 4 سائبة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 65 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 40 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 9 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 3-15 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.80±0.77 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.34±0.07 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 25.22±4.24 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 24.50±4.11 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Falcoidelongate 3 منحنية - مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   Yellowish red 6 أحمر مائل لألصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown-red 8 بني مائل إىل األحمر لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.73 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish creamy 2 أبيض كرميي لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.96±0.36 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.16±0.15 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.75±0.14 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 2.00±0.03 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 10.9 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 8.16 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical obovate 4 عديس – بيي معكوس شكل البذرة
 Seed Colour  Pale brown 2 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex  Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base  Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد كبــويش يف مرحلــة البــر مــن منتصــف شــهر ســبتمر 	 

حتــى آخــر أكتوبــر. 

ــه 	  ــث يكــون لون ــر، حي ــة الب ــن مرحل ــة م ــويش بداي ــف كب يســتهلك صن

أحمــر مائــل إىل األصفــر يتحــول إىل اللــون البنــي املائــل اىل األحمــر عنــد 

متــام النضــج.

صنف كبويش صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة البر والرطب.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, 

from mid-September until the end of October. 
• Kapoushi  dates are consumed during  the Khelal 

phase. When the fruit is mature, its colour changes from 
yellowish- red to brownish-red.

• Kapoushi dates are  suitable for consumption and 
marketing at both the Khelal and soft phases.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 85-100 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 85-100 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ينتــر زراعة صنف كبويش يف بعــض مناطق محافظات الدلتا. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

ــدا  ــار ع ــل األمط ــة، ويتحم ــبية عالي ــة نس ــويش رطوب ــف كب ــب صن يتطل

ــح. ــرة التلقي ف

D. Geographical distribution.
• Location:

Kapoushi cultivars are  in some of the Nile Delta 
governorates.

• Appropriate environmental conditions:

Kapoushi cultivars require high relative humidity and 
tolerate rain except during the pollination period.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 610 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 85 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 0.14 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 440 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 0.72 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 173 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very lax 4 سائبة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 30 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 85 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 0.14 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 2-15 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.32±0.43 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.12±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 9.32±1.34 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 10.02±1.47 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Obviate-elongate 5 بيضية معكوسة - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex   Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Brown-red  8 بني مائل إىل األحمر لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.65 سم سمك اللحم
 Flesh colour White 1 أبيض  لون اللحم
 Flesh texture Dry 4 جاف قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste   Palatable 1 مستساغ الطعم
 Fully matured   Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.70±0.13 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.78±0.22 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 0.81±0.22 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.00±0.18 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 8.69 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 9.98 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base   Obtuse 1 مستديرة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد ُمجــرش يف مرحلــة النصــف جــاف مــن منتصــف شــهر 	 

ســبتمر حتــى آخــر أكتوبــر. 

ــث 	  ــاف، حي ــف ج ــة النص ــة مرحل ــرش يف نهاي ــف ُمج ــتهاك صن ــدأ اس يب

يكــون لونــه برتقــايل يتحــول إىل جــاف حيــث يكــون لونــه بنــي مائــل إىل 

األحمــر عنــد اكتــال النضــج. تجفــف الثــار عــى النخلــة وذلــك ملامئــة 

ــه. الطقــس الجــاف يف مناطــق زراعت

صنف ُمجرش صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة نصف الجاف.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season  is the end of the semi-dry phase, 

from Mid-September until the end of October. 
• Mogrash  dates are consumed  at the end of the semi-dry 

phase. When the fruit is fully mature, its colour changes 
from orange to brownish-red during the dry phase. In 
terms of cultivation, the fruit reaches it dry phase on the 
tree because of the arid conditions. 

• Mogrash dates are  suitable for consumption and 
marketing at the dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 40-60 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 40-60 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ــة  ــدود يف محافظ ــاق مح ــى نط ــية ع ــة أساس ــرش بصف ــف ُمج ــزرع صن ي

اســوان. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف ُمجرش رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة نوعا ما.

D. Geographical distribution.
• Location:

Mogrash cultivars are mainly cultivated on a small scale 
in Aswan governorate. 

• Appropriate environmental conditions:

Mogrash cultivars require low relative humidity and high 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Dense 2 كثيف شكل التاج
Leaf length (cm) 525 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 45 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 9 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 400 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 75 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 201 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 50 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 80 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 15 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 7-25 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 588±0.89 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.48±0.18 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 22.60±3.76 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 15.00±2.37 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Falcoid-elongate 3 منحنية - مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Red 1 أحمر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Dark red 2 أحمر قاتم لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.84 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish yellow 3 أبيض مائل إىل اإلصفرار لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Poor 1 ضعيفة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.30±0.42 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.10±0.16 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.36±0.07 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.34±0.12 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 10.44 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 8.93 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour  Pale brown 2 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد أم الفــراخ يف مرحلــة البــر مــن أخــر شــهر أكتوبــر 	 

حتــى منتصــف شــهر ديســمر. 

يســتهلك صنــف أم الفــراخ بدايــة مــن مرحلــة البــر، حيــث يكــون لونــه 	 

أحمــر عنــد اكتــال النمــو وتحــول اىل اللــون األســود يف مرحلــة الرطــب.

صنــف أم الفــراخ صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة البــر 	 

والرطــب.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, 

from the end of October until mid-December. 
• Om El Ferakh dates are consumed during the Khelal 

phase. When the fruit is mature, its colour changes from 
red  to blackishred during  the soft (Rutab) phase.

• Om El Ferakh dates are  suitable for consumption and 
marketing at both the Khelal and soft phases.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 130-180 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 130-180 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف أم الفراخ يف منطقتي رشــيد وإدكو يف محافظات البحرية.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف أم الفــراخ رطوبــة نســبية عاليــة، ويتحمــل األمطــار عــدا 

فــرة التلقيــح.

D. Geographical distribution.
• Location:

Om El Ferakh cultivars are cultivated at low scale in 
Rasheed and Idko of El-Beheira governorate.

• Appropriate environmental conditions:

Om El Ferakh cultivars require high relative humidity 
and tolerates  rain except during the pollination period.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 455 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 60 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 13 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 340 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 75 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 213 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 70 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 55 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 12 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 5-11 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 3.96±0.36 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.84±0.16 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 13.22±2.05 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 11.50±1.73 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate 6 بيضية  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Blunt 2 محدبة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Pale red 1 أحمر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Dark red 2 أحمر قاتم لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.80 0.75- سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish yellow 3 أبيض مائل إىل االصفرار لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Poor 1 ضعيفة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Late 3 مـتأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.26±0.23 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.04±0.18 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.54±0.09 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 0.70±0.24 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 11.65 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 6.09 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour  Pale brown 2 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base Obtuse 1 مستديرة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعمة سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــف 	  ــن منتص ــب م ــر والرط ــة الب ــي يف مرحل ــاد الُعريب ــم حص ــدأ موس يب

ــر.  ــى منتصــف شــهر نوفم ــر حت شــهر أكتوب

يســتهلك صنــف الُعريبــي بدايــة مــن مرحلــة البــر، حيــث يكــون لونــه 	 

أحمــر عنــد متــام النضــج.
صنف الُعريبي صالح لاستهاك والتسويق عند مرحلة الرطب.	.أ

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal and semi-

dry phases,  from mid-October until mid- November. 
• Oreebi dates are consumed during the Khelal phase, 

when the mature fruit is red.
• Oreebi dates are suitable for consumption and marketing 

at the soft phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 100-120 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm  tree is about 100-120 kg/ 

year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	•

يــزرع صنف الُعريبي يف منطقتي رشــيد وإدكو يف محافظات البحرية.

الظروف البيئية املناسبة:	•

ــدا  ــار ع ــل األمط ــة، ويتحم ــة نســبية عالي ــي رطوب ــف الُعريب ــب صن يتطل

ــح. ــرة التلقي ف

D. Geographical distribution.
• Location:

Oreebi cultivars are cultivated at a low scale in Rasheed 
and Idko of El-Beheira governorates.

• Appropriate environmental conditions:

Oreebi cultivars requirs high relative humidity and 
tolerate rain except during  the pollination period.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Dense 1 كثيف شكل التاج
Leaf length (cm) 485 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 7 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 300 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 62 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 157 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة  كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 37.5 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 150 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 31 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 5-13 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.26±0.29 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.14±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 8.40±1.17 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 7.00±0.91 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate-elongate 4 بيضية - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex   Retuse 3 معقودة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Pale brown  6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.38 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Cream 4 كرميي لون اللحم
 Flesh texture Dry 4 جاف قوام اللحم
Flavour   Poor 1 ضعيفة النكهة الثمرة
 Flesh taste   Palatable 1 مستساغ الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.34±0.07 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.00±0.18 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.20±0.15 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 2.02±0.02 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 14.29 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 28.86 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical-ovate 3 عديي – بيي شكل البذرة
 Seed Colour Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex   Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base   Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد متــر الــوادي يف مرحلــة نصــف الجــاف مــن منتصــف 	 

شــهر ســبتمر حتــى آخــر أكتوبــر. 

ــث 	  ــاف، حي ــف الج ــة نص ــة مرحل ــوادي يف نهاي ــر ال ــف مت ــتهلك صن يس

ــي  ــه البن ــون لون ــث يك ــر يتحــول إىل نصــف جــاف حي ــه اصف ــون لون يك

ــة  ــك ملامئ ــة وذل ــى النخل ــار ع ــف الث ــج. تجف ــام النض ــد مت ــح عن الفات

ــه. ــق زراعت ــاف يف مناط ــس الج الطق

ــاف 	  ــة الج ــد مرحل ــويق عن ــتهاك والتس ــح لاس ــوادي صال ــر ال ــف مت صن

ــاف. ــف الج ونص

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season is at the end of the semi-dry phase, 

from mid-September until the end of October. 
• Tamr El Wadi dates are consumed  at the end of the 

semi-dry phase. When the  fruit is fully mature, it changes 
from yellow to pale-brown. In terms  of cultivation, the 
fruit reaches its  dry phase on the tree because of the 
arid conditions. 

• Tamr El Wadi dates are suitable for consumption and 
marketing at both the dry and semi-dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 45-65 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 45-65 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف متــر الــوادي بصفــة أساســية عــى نطــاق محــدود يف واحــة 

ــد.  ــوادي الجدي الواحــة الخارجــة مبحافظــة ال

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف متــر الــوادي رطوبــة نســبية قليلــة، وحــرارة مرتفعــة نوعــا 

مــا.

D. Geographical distribution.
• Location:

Tamr El Wadi cultivars are mainly cultivated in low scale 
at El-Kharga Oasis of the New valley governorate. 

• Appropriate environmental conditions:

Tamr El Wadi cultivars require low relative humidity and 
relatively high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 405 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 70 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 17 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 270 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 67 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 145 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 47.5 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 55 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 14 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 2.5-8 سم طول شوكة
Spine type single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.66±0.36 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 1.66±0.05 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 6.92±0.90 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 11.00±1.64 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   yellow 5 أصفر  لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown-yellow 5 أصفر مائل إىل البني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.45 سم سمك اللحم
 Flesh colour White 1 أبيض  لون اللحم
 Flesh texture   Dry 4 جاف قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 5 لذيذة  الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.40±0.11 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.87±0.21 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 0.91±0.20 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 0.80±0.22 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 13.12 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 7.27 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour Brown 4 بني  لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base Obtuse 1 مستديرة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد عينــات يف نهايــة مرحلــة نصــف الجــاف مــن منتصــف 	 

شــهر ســبتمر حتــى آخــر أكتوبــر. 

ــث 	  ــاف، حي ــف الج ــة نص ــة مرحل ــات يف نهاي ــف عين ــتهاك صن ــدأ اس يب

ــر  ــه أصف ــون لون ــث يك ــاف حي ــول إىل ج ــح يتح ــر فات ــه أصف ــون لون يك

مائــل إىل البنــي عنــد اكتــال النمــو. تجفــف الثــار عــى النخلــة وذلــك 

ــه. ــق زراعت ــاف يف مناط ــس الج ــة الطق ملامئ

صنف عينات صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة الجاف.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of the  semi-dry 

phase, from mid-September until the end of October. 
• Aienat dates are consumed at the end of the semi-dry 

phase. When the fruit is fully mature, its colour changes 
from pale yellow to brownish-yellow during the dry phase. 
In terms of cultivation, the fruit reaches dry phase on the 
tree because of the arid conditions. 

• Aienat dates are suitable for consumption and marketing 
at the dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 60-75 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 60-75 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ــوان  ــر واس ــا واألق ــات قن ــية يف محافظ ــة أساس ــات بصف ــف عين ــزرع صن ي

ــر.   ــوب م بجن

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنف عينات رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Aienat cultivars are mainly cultivated in Qena, Luxor and 
Aswan governorates.

• Appropriate environmental conditions:

Aienat cultivars require low relative humidity and high 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 540 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 90 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 11 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 350 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 65 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 249 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very dense 1 كثيفة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 30 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 100 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 19 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 2.5-14 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.54±0.47 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.92±0.17 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 18.82±3.07 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 22.50±3.74 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate 6 بيضية  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 3 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Pale Brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.8 سم سمك اللحم
 Flesh colour Cream 4 كرميي لون اللحم
 Flesh texture Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour Good 2 خيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Late 3 متاخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.86±0.16 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.18±0.15 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.30±0.05 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.70±0.07 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 12.22 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 7.56 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex  Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base  Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد الســنراوي يف مرحلــة الرطــب مــن منتصــف شــهر 	 

أغســطس حتــى آخــر ســبتمر. 

يســتهلك صنــف الســنراوي أثنــاء مرحلــة الرطــب، حيــث يكــون لونــه برتقــايل 	 

يتحــول إىل اللــون البنــي الفاتــح عنــد النضــج.

صنــف الســنراوي صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة الرطــب وميكــن 	 

ان متتــد ايل مرحلــة نصــف الجــاف.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the soft phase, from 

mid-August until the end of September. 
• Centrawi dates are consumed during  the soft phase. 

When the fruit is mature, its colour changes from orange 
to pale brown.

• Centrawi dates are suitable for consumption and 
marketing during the soft phase and may be extended 
to the semi-dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 80-90 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 80-90 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف الســنراوي يف الواحــة الخارجــة مبحافظــة الــوادي الجديــد 

وخاصــة يف منطقــة بــري البســتان. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف الســنراوي رطوبة نســبية متوسطة، ودرجة حرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Centrawi cultivars are cultivated on a small  scale in the 
El-Kharga Oasis, especially in Bir El-Bustan.

• Appropriate environmental conditions:

Centrawi cultivars require moderate relative humidity 
and high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 445 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 50 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 11 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 315 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 71 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 185 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 60 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 80 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 18 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 6-23 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.50±0.37 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.50±0.09 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 11.00±1.64 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 13.30±2.06 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Pale brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.8 سم سمك اللحم
 Flesh colour Cream-brown 5 كرميي مائل إىل البني لون اللحم
 Flesh texture Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.90±0.07 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.30±0.18 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 0.99±0.18 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.50±0.09 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 9 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 11.28 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Obovate 6 بيي معكوس شكل البذرة
 Seed Colour  Pale brown 2 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشنة سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد الفالــق يف مرحلــة الرطــب مــن منتصــف شــهر أغســطس 	 

حتــى آخــر ســبتمر. 

ــه 	  ــون لون ــث يك ــب، حي ــة الرط ــن مرحل ــة م ــق بداي ــف الفال ــتهلك صن يس

ــج. ــد النض ــح عن ــي الفات ــون البن ــول إىل الل ــر يتح أصف

صنــف الفالــق صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة الرطــب وميكــن ان 	 

متتــد ايل مرحلــة نصــف الجــاف.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season is at the end of the soft phase, from 

mid-August until the end of September. 
• El Falek dates are consumed during the soft phase. 

When the fruit is mature, its colour changes from yellow 
to pale brown.

• El Falek dates are suitable for consumption and 
marketing at the soft phase and may be extended to the 
semi-dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 80-100 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 80-100 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف الفالــق يف الواحــة الخارجــة مبحافظــة الــوادي الجديــد وخاصــة 

يف منطقــة بــري البســتان.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف الفالق رطوبة نســبية متوســطة، ودرجة حرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

El Falek cultivars are cultivated on a  low scale in the El-
Kharga oasis, especially in Bir El-Bustan.

• Appropriate environmental conditions:

El Falek cultivars require moderate relative humidity and 
high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 525 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 55 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 11 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 395 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 75 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 294 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 1 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 1 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 37.5 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 75 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 14 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 3-6 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.84±0.53 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 3.74±0.33 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 13.28±2.06 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 18.88±3.08 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Pale Red 1 أحمر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Brown-red 8 بني مائل إىل األحمر لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.56 سم سمك اللحم
 Flesh colour Whitish creamy 2 أبيض كرميي لون اللحم
 Flesh texture Fibrous 3 ليفي قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.50±0.09 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.96±0.19 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.38±0.11 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.00±0.18 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 10.39 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 5.3 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Elliptical-ovate 2 عديي – بيي شكل البذرة
 Seed Colour Pale brown 2 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Obtuse 3 مستديرة قمة البذرة
 Seed base Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــة النصــف جــاف مــن منتصــف 	  ــة مرحل ــدأ موســم حصــاد الحمــرا يف نهاي يب

ــر.  ــى منتصــف أكتوب شــهر أغســطس حت

يبــدأ اســتهاك صنــف الحمــرا يف نهايــة مرحلــة النصــف جــاف، حيــث يكــون 	 

لونــه أحمــر فاتــح يتحــول إىل جــاف حيــث يكــون لونــه أحمــر مائــل إىل البنــي 

ــس  ــة الطق ــك ملامئ ــة وذل ــى النخل ــار ع ــف الث ــج تجف ــال النض ــد اكت عن

الجــاف يف مناطــق زراعتــه.

صنف الحمرا صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة الجاف.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of the semi-dry 

phase, from mid-August until mid-October. 
• El Homra dates are consumed at the end of the semi-dry 

phase. When the fruit is fully mature, its colour changes 
from pale red to brownish-red during the dry phase. In 
terms of cultivation, the fruit reaches its dry phase on the 
tree because of the arid conditions. 

• El Homra dates are suitable for consumption and 
marketing at the dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 06-57 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 60-75 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ــوان  ــر واس ــا واألق ــات قن ــية يف محافظ ــة أساس ــرا بصف ــف الحم ــزرع صن ي

ــر.   ــوب م بجن

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنف الحمرا رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

El Homra cultivars are mainly cultivated in Qena, Luxor 
and Aswan governorates.

• Appropriate environmental conditions:

El Homra cultivars require low relative humidity and high 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 400 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 30 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 0.08 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 290 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 0.73 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 218 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 75 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 80 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 0.20 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 4-25 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.80±0.70 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.64±0.13 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 25.90±4.36 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 25.00±4.20 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylidrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Pale yellow 4 اصفر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Brown yellow 5 أصفر ضارب إىل البني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.81 سم سمك اللحم
 Flesh colour White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.00±0.18 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.96±0.19 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.05±0.03 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.25±0.14 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 7.92 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 5 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour  Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex  Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد ُصفــر الدومــن مــن منتصــف شــهر ســبتمر حتــى آخــر 	 

ــر.  أكتوب

ــون 	  ــث يك ــة الرطــب، حي ــن مرحل ــة م ــن بداي ــر الدوم ــف ُصف يســتهلك صن

ــو. ــال النم ــد اكت ــح عن ــر فات ــه أصف لون

صنف ُصفر الدومن صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة الرطب.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins from mid-September until 

the end of October. 
• Sofer El Domin dates are consumed during the soft 

phase, when the colour of the mature fruit is  pale yellow.
• Sofer El Domin dates are suitable for consumption and 

marketing at the soft phase.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 80-100 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 80-100 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنف ُصفر الدومن عــى نطاق محدود يف محافظة الرقية. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف ُصفــر الدومــن رطوبــة نســبية عاليــة، ويتحمــل األمطــار عــدا 

فــرة التلقيــح.

D. Geographical distribution.
• Location:

Sofer El Domin cultivars are cultivated on a small scale 
in the governorate of El-Sharqia.

• Appropriate environmental conditions:

Sofer El Domin cultivars require  high relative humidity 
and tolerate rain  exceptduring the pollination period.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 460 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 50 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 11 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 310 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 67 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 220 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very 1 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 55 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 100 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 22 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 2-20 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة



275

Atlas of date palm in Egypt



276

أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.88±0.61 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.00±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 17.10±2.76 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 16.60±2.67 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate-elongate 4 بيضية – مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex Retuse 3 معقودة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Pale brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.55 سم سمك اللحم
 Flesh colour Cream-brown 5 كرميي مائل إىل البني لون اللحم
 Flesh texture Dry 4 جاف قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.90±0.35 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.85±0.17 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.36±0.07 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.62±0.08 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 13.8 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 9.76 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Elliptical obovate 4 عديس – بيي معكوس شكل البذرة
 Seed Colour Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد ســلطاين يف نهايــة مرحلــة النصــف جــاف مــن منتصــف 	 

شــهر ســبتمر حتــى آخــر أكتوبــر. 

يســتهلك صنــف ســلطاين يف نهايــة مرحلــه النصــف جــاف، حيــث يكــون لونــه 

أصفــر يتحــول إىل جــاف حيــث يكــون لونــه بنــي فاتــح عنــد النضــج. تجفــف 

الثــار عــى النخلــة وذلــك ملامئــة الطقــس الجــاف يف مناطــق زراعتــه.

ــة الجــاف ونصــف  ــد مرحل ــح لاســتهاك والتســويق عن ــف ســلطاين صال صن

الحــاف.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of the semi-dry 

phase, from mid-September until the end of October. 
• Sultani dates are consumed  at the end of the semi-dry 

phase. When the fruit is mature, its colour changes from 
yellow to pale brown during the dry phase. In terms of 
cultivation, the fruit reaches its dry phase on the tree 
because of the arid conditions. 

• Sultan dates are suitable for consumption and marketing 
at the dry and semi-dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

يراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 40-60 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 40-60 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزرع صنف ســلطاني بصفة أساســية في الواحات البحرية بمحافظة الجيزة. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف ســلطاين رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة نوعا ما.

D. Geographical distribution.
• Location:

Sultani cultivars are mainly cultivated in the Bahariya 
Oasis in the governorate of Giza.

• Appropriate environmental conditions:
• Sultani cultivars require low relative humidity and 

relatively high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Dense 1 كثيف شكل التاج
Leaf length (cm) 540 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 95 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 17 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 350 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 65 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 242 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very dense 1 كثيفة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose and retrose 2 متجهة لألعى نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 30 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 105 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 18 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 15-20 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 3.30±0.26 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.12±0.08 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 7.60±1.02 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 8.00±1.10 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate 6 بيضية شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   Pale yellow 4 أصفر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Pale Brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.52 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish yellow 3 أبيض مائل إىل اإلصفرار لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Excellent 3 ممتازة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.14±0.03 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.06±0.18 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.23±0.14 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 0.80±0.23 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 16.18 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 10 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Ovate 5 بيي شكل البذرة
 Seed Colour Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex   Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base   Obtuse 1 مستديرة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة



283

Atlas of date palm in Egypt



284

أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد طقطقــت يف نهايــة مرحلــة الرطــب حيــث يكــون لونــه 	 

ــر.  أصفــر خفيــف مــن منتصــف شــهر ســبتمر حتــى منتصــف أكتوب

يســتهلك ويســوق صنــف طقطقــت يف مرحلــة الرطــب ونصــف الحــاف حيــث 	 

يكــون لونــه بنــي فاتــح. 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of the soft phase, 

from mid-September until  mid-October, when the fruit is 
pale yellow. 

• Taktakt dates are suitable for consumption and marketing 
at both the soft and semi-dry phases when the color is 
pale brown.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 40-70 كيلوجرام / ســنة	 
C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 40-70 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	•

يزرع زراعة صنف طقطقت يف واحة ســيوة عى نطاق محدود جدا.

الظروف البيئية املناسبة:	•

يتطلب صنف طقطقت رطوبة نســبية متوســطة، ودرجة حرارة متوسطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Taktakt cultivars are cultivated on a small scale in the  
Siwa Oasis. 

• Appropriate environmental conditions:

Taktakt cultivars require medium relative humidity and 
moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 360 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 30 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 8.33 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 200 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 55.55 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 142 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 45 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 130 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 36.11 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 7-19 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.12±0.41 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.24±0.09 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 14.14±2.25 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 16.15±2.12 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Falcoid-elongate 3 منحنية - مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Brown  7 بني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.86 سم سمك اللحم
 Flesh colour White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Excellent 3 ممتازة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.85±0.18 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.10±0.19 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.03±0.56 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 2.10±0.08 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 14.36 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 13.00 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical obovate 4 عديس – بيي معكوس شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base   Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface Smooth 1 ناعمة سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــث 	  ــاف حي ــف الج ــة نص ــة مرحل ــزال يف نهاي ــم غ ــاد إرغ ــم حص ــدأ موس يب

ــر.  ــر أكتوب ــى آخ ــبتمر حت ــهر س ــف ش ــال منتص ــر خ ــه أصف ــون لون يك

تجفــف الثــار عى النخلة وذلك ملامئــة الطقس الجاف يف مناطق زراعته.	 

صنــف إرغــم غــزال صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة الجــاف حيــث 	 

ــو  ــج النم ــد النض ــي عن ــون البن ــى الل ــول إل ــر يتح ــه أصف ــون لون يك

ــاف. والجف

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of the semi-dry 

phase, when the fruit is yellow, from mid-September until 
the end of October. 

• In terms of cultivation, the fruit reaches the dry phase on 
the tree because of the arid conditions.

• Argham Ghazal dates are suitable for consumption and 
marketing at the dry phase. When the fruit is fully mature, 
its colour changes from yellow  to brown during the dry 
phase.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 50-60 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 50 -60 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	•

يــزرع صنــف إرغــم غــزال بصفــة أساســية يف واحــة ســيوة مبحافظــة مطــروح 

عــى نطــاق ضيــق جــدا، كــا أن الصنــف مهــدد باإلنقــراض. 

الظروف البيئية املناسبة:	•

يتطلــب صنــف إرغم غزال رطوبة نســبية قليلة جدا، وحرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Argham Ghazal cultivars are mainly cultivated in the 
Siwa oasis at a very low scale. They are threatened by 
extinction.

• Appropriate environmental conditions:

Argham Ghazal cultivars require low relative humidity 
and high temperature. 
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 370 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 30 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 8 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 250 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 68 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 153 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة  كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 45 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 90 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 24 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 5-19 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.56±0.41 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.18±0.09 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 12.94±2.00 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 15.00±2.37 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Elliptical 2 عديي شكل الثمرة
Fruit apex   Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Yellow orange 8 لون الثمرة )بر( برتقايل مائل إىل األصفر
Fruit colour of the maturity Pale brown  6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.70 سم سمك اللحم
 Flesh colour Cream-brown 5 كرميي مائل إىل البني لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Excellent 3 ممتازة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.20±0.19 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.00±0.16 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.33±0.06 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 2.00±0.06 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 18.01 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 13.33 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base    Acuminate 7 طويلة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــه 	  ــة النصــف جــاف او حيــث يكــون لون ــدأ موســم حصــاد غــزال يف مرحل يب

أصفــر خــال منتصــف شــهر ســبتمر حتــى آخــر أكتوبــر. 

تجفــف الثــار عى النخلة وذلك ملامئــة الطقس الجاف يف مناطق زراعته.	 

صنــف غــزال صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة الجــاف حيــث يكــون 	 

ــد  ــح بع ــى الفات ــل للبن ــج ويص ــد النض ــر عن ــل إىل األصف ــايل مائ ــه برتق لون

ــاف. الجف

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the semi-dry phase, 

from mid-September until the end of October when the 
fruit is yellow. 

• In terms of cultivation, the fruit reaches the dry phase on 
the tree because of the arid conditions.

• Ghazal dates are suitable for consumption and marketing 
during the dry phase. When the fruit is mature, its colour 
changes from orange-yellow to pale brown during the 
dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 40-60 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 40-60 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف غــزال بصفــة أساســية يف واحــة ســيوة مبحافظــة مطــروح عــى 

نطــاق ضيــق جــدا، كــا أن الصنــف مهــدد باإلنقــراض. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنف غزال رطوبة نســبية قليلة جدا، وحرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Ghazal cultivars are mainly cultivated in the Siwa Oasis 
at a very small scale. They are threatened by extinction.

• Appropriate environmental conditions:

Ghazal cultivars require low relative humidity and high 
temperature. 
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and flat above 3 سائب ومسطح من أعى شكل التاج
Leaf length (cm) 390 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 8.97 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 270 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 69.23 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 184 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose and retrose 2 متجهة لألعى نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 40 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 85 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 21.25 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 4-9 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.80±0.51 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.24±0.05 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 13.40±2.09 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 16.00±2.56 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطوانية شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Pale brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.44 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.00±0.18 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.92±0.20 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.66±0.07 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.76±0.06 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 12.39 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 11 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour  Cream 1 كرميي لون البذرة
 Seed apex  Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base  Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعمة سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــة الرطــب ويســتمر 	  ــع العروســة يف منتصــف مرحل ــدأ موســم حصــاد أصاب يب

ايل مرحلــة الرطــب مــن أخــر شــهر أغســطس حتــى أخــر شــهر ســبتمر. 

يســتهلك صنــف أصابــع العروســة يف مرحلــة الخــال )البــر(، حيــث يكــون 	 

لونــه برتقــايل يتحــول إيل اللــون البنــي الفاتــح يف طــور الرطــب عنــد النضــج، 

ــة. ــار عالي ــة يف الث وتكــون نســبة الرطوب

ــة الخــال 	  ــد مرحل ــح لاســتهاك والتســويق عن ــع العروســة صال ــف أصاب صن

)البــر( والرطــب.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at soft phase from mid-

August until the end-September. 
• The consumption of Sawabea Al-Aarosa is started at the 

khalal phase, where fruits are orange change to pale 
brown at maturity (soft phase).

• Sawabea Al-Aarosais suitable for consumption and 
marketing at the Khalal and soft phase.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 50-90 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 50-90  kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزرع صنف أصابع العروســة يف واحة ســيوة عى نطاق محدود. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف أصابــع العروســة رطوبــة نســبية عاليــة، ودرجــة حــرارة 

متوســطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Sawabea Al-Aarosa cultivar is cultivated at low scale in 
Siwa oasis.

• Appropriate environmental conditions:

Sawabea Al-Aarosa cultivar requires low relative humidity 
and Moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة

 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 480 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 50 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 0.12 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 330 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 69 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 145 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 37.5 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 100 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 21 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 2-12 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.50±0.46 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.14±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 9.00±1.10 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 10.08±1.48 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate-elongate 4 بيضية - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Pale red 1 أحمر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity  Brown 7 بني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.68 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.70±0.13 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.78±0.22 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 0.81±0.22 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.00±0.18 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 8.69 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 9.98 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base   Obtuse 1 مستديرة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــف 	  ــن منتص ــاف م ــف ج ــة النص ــة مرحل ــاد وردي يف نهاي ــم حص ــدأ موس يب

ــبتمر.  ــهر س ــف ش ــى منتص ــطس حت ــهر أغس ش

ــه 	  ــة النصــف جــاف، حيــث يكــون لون ــة مرحل يســتهلك صنــف وردي يف نهاي

أحمــر فاتــح يتحــول إىل جــاف حيــث يكــون لونــه بنــي  عنــد النضــج النمــو. 

تجفــف الثــار عــى النخلــة وذلــك ملامئــة الطقــس الجــاف يف مناطــق زراعتــه.

صنــف وردي صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة نصــف الجــاف 	 

والجــاف.

B. Harvest / consumption phase.

• The harvest season begins at the end of semi-dry phase 
from the mid-August until the Mid-September. 

• The consumption of Wardy is at the end of semi-dry 
phase, where fruits are pale red change to brown at full 
maturity and dry phase. In terms of cultivation, the fruit 
reaches its dry phase on the tree because of the arid 
conditions. 

• Wardy is suitable for consumption and marketing at the 
semi-dry and  dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 75-60 كيلوجرام / ســنة	 
C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 60-75  kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزرع صنف وردي بصفة أساســية يف محافظة اســوان بجنوب مر.  

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنف وردي رطوبة نســبية قليلة، وحرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Wardy cultivar is cultivated at Aswan governorate.

• Appropriate environmental conditions:

Wardy cultivar requires low relative humidity and high 
temperature. 
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 470 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 7.45 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 325 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 69.15 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 208 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 35 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 110 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 23.40 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 8-20 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.20±0.40 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.42±0.09 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 10.40±1.54 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 12.80±1.97 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate 6 بيضية  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown 7 بني  لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.54 سم سمك اللحم
 Flesh colour  Whit 1 أبيض  لون اللحم
 Flesh texture   Fibrous 3 ليفي قوام اللحم
Flavour   Poor 1 ضعيفة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.04±0.19 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.06±0.17 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.34±0.07 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 2.24±0.08 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 22.5 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 17.5 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشنة سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد أبــو تيــده يف مرحلــة الرطــب مــن منتصــف شــهر 	 

ســبتمر.  منتصــف  حتــى  أغســطس 

يســتهلك ويســوق صنف أبو تيده يف مرحلة الرطب. 	 

يســتهلك أبــو تيــده بعــد نهايــة مرحلــة الخــال، حيــث يكــون لونــه برتقــايل 	 

يتحــول إيل اللــون البنــي يف طــور الرطــب عنــد النضــج.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at soft phase from mid-

August until the mid-September.
• Abou Teda is suitable for consumption and marketing at 

the soft phase.
• The consumption of Abou Teda is at the end of khalal 

phase, where fruits are orange change to brown at full 
maturity.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 40-60 كيلوجرام / ســنة	 
C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 40-60 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزراع صنف أبو تيده يف واحة ســيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف أبو تيده رطوبة نســبية متوســطة، ودرجة حرارة متوســطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Abou Teda cultivar is cultivated at low scale in Siwa 
oasis.

• Appropriate environmental conditions:

Abou Teda cultivar requires medium relative humidity 
and moderate temperature.



319

Atlas of date palm in Egypt

Afrahأفراح



320

أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and flat above 3 سائب ومسطح من أعى شكل التاج
Leaf length (cm) 470 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 7.45 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 305 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 64.89 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 160 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very lax 4 شائبة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 35 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 130 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 27.66 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 12-15 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.86±0.53 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.42±0.08 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 12.60±1.95 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 19.20±3.16 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal    Yellow-brown 7 أصفر مائل إىل البني لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Pale brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.55 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Poor 2 ضعيفة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة الطعم
 Fully matured late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.40±0.26 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.16±0.15 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 0.76±0.23 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.52±0.10 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 6.03 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 7.92 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour  Cream 1 كرميي لون البذرة
 Seed apex  Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد أفــراح يف مرحلــة الرطــب مــن منتصــف شــهر أغســطس 	 

حتــى منتصــف ســبتمر. 

يســتهلك ويسوق صنف أفراح يف مرحلة الرطب. 	 

ــه 	  ــون لون ــث يك ــال، حي ــة الخ ــة مرحل ــد نهاي ــا بع ــراح تدريجي ــتهلك أف يس

ــد  ــح يف طــور الرطــب عن ــي فات ــون بن ــي يتحــول إيل الل ــل إىل البن أصفــر مائ

ــة. ــار عالي ــة يف الث ــبة الرطوب ــون نس ــج، وتك النض

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the soft phase, from 

mid-August until  mid-September. 
• Afrah dates are suitable for consumption and marketing 

at the soft phase. 
• Afrah dates are consumed  at the end of the  Khelal 

phase. When the fruit is fully mature, its colour changes 
from brownish yellow to pale brown.

• The moisture content  of this fruit is high.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 100-120 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 100-120 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزراع صنف أفراح يف واحة ســيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف أفراح رطوبة نســبية متوســطة، ودرجة حرارة متوسطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Afrah cultivars are cultivated at a small scale in the Siwa 
Oasis.

• Appropriate environmental conditions:

Afrah cultivars require medium relative humidity and 
moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 360 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 45 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 12.5 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 220 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 61.11 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 140 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very lax 4 سائبة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 35 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 95 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 26.39 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 9-19 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 3.36±0.25 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.00±0.03 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 6.98±0.91 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 7.32±0.98 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown 7 بني  لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.62 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish creamy 2 أبيض كرميي لون اللحم
 Flesh texture   Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste Delicious 2 لذيذة الطعم
 Fully matured Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.00±0.03 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.70±0.24 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.12±0.16 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 0.86±0.21 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 16.05 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 11.75 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base Obtuse 1 مستديرة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــن 	  ــب م ــر( والرط ــال )الب ــة الخ ــب يف مرحل ــاد أغري ــم حص ــدأ موس يب

ــبتمر.  ــف س ــى منتص ــطس حت ــهر أغس ــف ش منتص

يســتهلك ويســوق صنــف أغريــب يف مرحلــة الرطــب، حيــث يكــون لونــه 	 

برتقــايل يتحــول إيل اللــون البنــي يف طــور الرطــب عنــد النضــج.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, 

from mid-August until mid-September. 
• Aghreeb dates are suitable for consumption and 

marketing at the soft phase when the fruit is fully mature, 
its colour changes from orange to brown.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 40-60 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The productivity of a single palm tree is about 40-60 kg/ 

year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزراع صنف أغريب يف واحة ســيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف أغريب رطوبة نســبية متوســطة، ودرجة حرارة متوسطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Aghreeb cultivars are cultivated on a small scale in the 
Siwa Oasis.

• Appropriate environmental conditions:

Aghreeb cultivars requirs medium relative humidity and 
moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 400 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 45 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 11.25 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 280 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 70 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 172 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيف كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 35 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 75 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 18.75 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 9-18 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.68±0.50 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.22±0.05 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 10.82±1.62 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 13.30±2.07 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape  Obviate-elongate 5 بيضية معكوسة - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown 7 بني  لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.42 سم سمك اللحم
 Flesh colour  Whit 1 أبيض  لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour   Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.48±0.28 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.14±0.16 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.20±0.05 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 2.02±0.04 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 20.33 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 15.19 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشنة سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد أجزيــن يف مرحلــة البــر ونصــف الجافــه مــن منتصــف 	 

شــهر أغســطس حتــى منتصــف شــهر أكتوبــر. 

يســتهلك صنــف أجزيــن يف نهايــة مرحلــة البــر، حيــث يكــون لونــه أصفــر 	 

ــج.  ــد النض ــح عن ــي الفات ــه البن ــون لون ــث يك ــاف حي ــف ج ــول إىل نص يتح

تجفــف الثــار عــى النخلــة وذلــك ملامئــة الطقــس الجــاف يف مناطــق زراعتــه.

ــف 	  ــر ونص ــة الب ــد مرحل ــويق عن ــتهاك والتس ــح لاس ــن صال ــف أجزي صن

ــاف. الج

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal  and semi-

dry phases, from  mid-August until mid-October. 
• Agzeen dates are consumed at the end of the Khelal 

phase. When the fruit is fully mature, its colour changes 
from yellow to pale brown during the semi-dry phase. In 
terms of cultivation, the fruit reaches the  dry phase on 
the tree because of the arid conditions. 

• Agzeen dates are suitable for consumption and marketing 
at the Khelal and semi-dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 60-80 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 60-80 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ينتر زراعة صنف أجزين يف واحة ســيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

ــة إىل مرتفعــة  ــة، وحــرارة معتدل ــة نســبية قليل يتطلــب صنــف أجزيــن رطوب

نوعــا مــا.

D. Geographical distribution.
• Location:

Agzeen cultivars are cultivated on a small scale in the 
Siwa Oasis.

• Appropriate environmental conditions:

Agzeen cultivars require low relative humidity and 
moderate to suitable high temperature.



337

Atlas of date palm in Egypt

Ajbeerأجبير



338

أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 460 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 45 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 10 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 295 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 64 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 168 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيف كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 27.5 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 120 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 26 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 5-15 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.02±0.37 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.50±0.10 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 13.18±2.04 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 16.70±2.68 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate-elongate 4 بيضية - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex   Retuse 3 معقودة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Yellow orange 8 لون الثمرة )بر( برتقايل مائل إىل األصفر
Fruit colour of the maturity   Brown-yellow 5 أصفر مائل إىل البني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.72 سم سمك اللحم
 Flesh colour Cream 4 كرميي لون اللحم
 Flesh texture   Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.68±0.13 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.92±0.20 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.34±0.12 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.50±0.09 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 10.17 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 8.98 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base   Obtuse 1 مستديرة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــهر 	  ــف ش ــن منتص ــاف م ــف ج ــة النص ــري يف مرحل ــاد أݘب ــم حص ــدأ موس يب

ــبتمر.  س

يســتهلك ويســوق صنــف أݘبــري يف مرحلــة نصــف الجــاف حيــث يكــون لونــه 	 

أصفــر مائــل إىل البنــي عنــد متــام النضــج.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the semi-dry phase, 

starting in mid-September. 
• Ajbeer dates are suitable for consumption and marketing 

at the semi-dry phase, when the fruit is dark brown-
yellow in color.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 70-90 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 70-90 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ينتر بأعداد قليلة يف بعض املناطق بواحة ســيوة.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنف أݘبري رطوبة نســبية ودرجة حرارة مرتفعة

D. Geographical distribution.
• Location:

Ajbeer cultivars are cultivated in some areas of the Siwa 
Oasis. 

• Appropriate environmental conditions:

Ajbeer cultivars require medium relative humidity and 
high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and flat above 3 سائب ومسطح من أعى شكل التاج
Leaf length (cm) 430 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 8.14 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 325 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 75.58 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 192 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very dense 1 كثيفة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 40 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 70 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 16.28 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 8-17 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 3.88±0.34 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.54±0.10 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 12.80±1.98 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 16.60±2.72 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate 6 بيضية  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown 7 بني  لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.55 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish creamy 2 أبيض كرميي لون اللحم
 Flesh texture   Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour   Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.48±0.09 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.14±0.16 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.66±0.07 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.82±0.05 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 12.97 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 10.96 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديىس شكل البذرة
 Seed Colour White 1 أبيض لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base   Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد عُكــوش يف مرحلــة الرطــب مــن منتصــف شــهر 	 

أغســطس حتــى منتصــف ســبتمر. 

ــر 	  ــه أصف ــون لون ــث يك ــال، حي ــة الخ ــة مرحل ــوش يف نهاي ــتهلك عُك يس

ــد النضــج،  ــل إىل األســود يف طــور الرطــب عن ــي مائ ــون بن يتحــول إيل الل

ــة. ــار عالي ــة يف الث ــبة الرطوب ــون نس وتك

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the soft phase, from mid-

August until mid-September. 
• Akoush dates are consumed  at the end of Khelal phase. 

When the fruit  is fully mature, its colour changes from 
yellow to pale brownish-black; and its moisture content 
is high.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 80-100 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 80-100 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزراع صنف عُكوش يف واحة ســيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف عُكوش رطوبة نســبية متوســطة، ودرجة حرارة متوسطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Akoush cultivars are cultivated on a small scale in the 
Siwa Oasis.

• Appropriate environmental conditions:

Akoush cultivars require medium relative humidity and 
moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 520 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 85 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 16 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 345 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 66 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 167 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose and retrose 2 متجهة لألعى نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 30 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 90 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 17 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 8-21 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.00±0.37 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.34±0.09 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 9.20±1.31 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 10.00±1.46 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Obviate-elongate 5 بيضية معكوسة - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Brownish black  9 بني مائل إىل األسود لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.59 سم سمك اللحم
 Flesh colour Cream-brown 5 كرميي مائل إىل البني لون اللحم
 Flesh texture   Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured   Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.60±0.11 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.94±0.19 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.38±0.11 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.20±0.15 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 15 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 12 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base   Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد أمينــزوه يف مرحلــة الرطــب مــن منتصــف شــهر أغســطس 	 

حتــى منتصــف ســبتمر. 

ــة الخــال، حيــث يكــون لونــه 	  ــا بعــد نهايــة مرحل يســتهلك أمينــزوه تدريجي

اصفــر مائــل إىل البنــي الخفيــف يتحــول إيل اللــون األســمر الداكــن يف طــور 

الرطــب عنــد اكتــال النمــو، وتكــون نســبة الرطوبــة يف الثــار عاليــة.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the soft phase, from mid-

August until mid-September. 
• Amenzoh dates are consumed  gradually at the end of 

the Khelal phase. When the fruit is fully mature, its colour 
changes from yellow to brownish-black; and its moisture 
content is high.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 70-40 كيلوجرام / ســنة	 
C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 40-70 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزراع صنف أمينزوه يف واحة ســيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف أمينزوه رطوبة نســبية متوســطة، ودرجة حرارة متوسطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Amenzoh cultivars are cultivated at a small scale in the 
Siwa Oasis. 

• Appropriate environmental conditions:

Amenzoh cultivars require medium relative humidity and 
moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 490 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 50 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 10.20 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 325 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 66.33 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 140 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very lax 4 سائبة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 35 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 115 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 23.47 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 5-10 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.06±0.56 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.58±0.11 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 17.10±2.77 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 22.90±3.83 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Yellow 5 لون الثمرة )بر( أصفر
Fruit colour of the maturity   Brown 7 بني  لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.85 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.92±0.17 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.96±0.19 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.69±0.06 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.68±0.07 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 9.88 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 7.34 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour Cream 1 كرميي لون البذرة
 Seed apex Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد أمــال يف مرحلــة الرطــب مــن منتصــف شــهر أغســطس 	 

حتــى منتصــف ســبتمر. 

ــه 	  ــث يكــون لون ــة الرطــب، حي ــاء مرحل ــف أمــال أثن يســتهلك ويســوق صن

أصفــر يتحــول إيل اللــون البنــي عنــد النضــج.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the soft phase, from 

mid-August until mid-September. 
• Amlal  dates are suitable for consumption and marketing 

during  the soft phase. When the fruit is fully mature, its 
colour changes from yellow to brown.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 100-120 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 100-120 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزراع صنف أمال يف واحة ســيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف أمال رطوبة نســبية متوســطة، ودرجة حرارة متوسطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Amlal cultivars are cultivated on a small scale in the 
Siwa Oasis.

• Appropriate environmental conditions:

Amlal cultivars require medium relative humidity and 
moderate temperature.



361

Atlas of date palm in Egypt

Azwaghإزواغ



362

أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Dense 1 كثيف شكل التاج
Leaf length (cm) 450 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 30 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 7 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 360 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 80 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 153 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة  كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose and retrose 2 متجهة لألعى نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 35 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 60 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 13 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 7-10 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 3.50±0.25 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.20±0.06 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 7.10±0.93 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 8.00±1.10 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Falcoid-elongate 3 منحنية - مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   Pale red 1 أحمر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brownish black 9 بني مائل إىل األسود لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.45 سم سمك اللحم
 Flesh colour Cream-brown 5 كرميي مائل إىل البني لون اللحم
 Flesh texture   Fibrous 3 ليفي قوام اللحم
Flavour Excellent 3 ممتازة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.70±0.07 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.00±0.16 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.84±0.04 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.60±0.08 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 25.92 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 20 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base   Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد إزواغ يف مرحلــة الرطــب مــن منتصــف شــهر أغســطس 	 

حتــى منتصــف ســبتمر. 

ــه 	  ــون لون ــث يك ــب حي ــة الرط ــف إزواغ يف مرحل ــوق صن ــتهلك ويس يس

ــب  ــور الرط ــود يف ط ــل إىل األس ــي مائ ــون بن ــول إيل الل ــح يتح ــر فات أحم

ــة. ــار عالي ــة يف الث ــبة الرطوب ــون نس ــج، وتك ــد النض عن

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the Khelal phase, from 

mid-August until mid-September. 
• Azwagh dates are suitable for consumption and 

marketing at the soft phase. When the fruit is fully mature, 
its colour changes from pale red to brownish-black, and 
its moisture content is high.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 80-50 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 50 -80 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزراع صنف إزواغ يف واحة ســيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف إزواغ رطوبة نســبية متوســطة، ودرجة حرارة متوسطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Azwagh cultivars are cultivated on a small scale in the 
Siwa Oasis.

• Appropriate environmental conditions:

Azwagh cultivars requires medium relative humidity and 
moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 3 سائب ومفتوح من المنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 460 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 40 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 8.70 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 300 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 65.22 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 192 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 40 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 120 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 26.09 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 12-24 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 3.50±0.28 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.52±0.10 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 9.64±1.40 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 12.80±1.97 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate 6 بيضية شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate and emarginated 7 مستعرضة وغائرة من املنتصف قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Orange 9 برتقايل  لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown 7 بني  لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.75 سم سمك اللحم
 Flesh colour  Whiti 1 أبيض  لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour   Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.20±0.05 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.04±0.18 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.02±0.18 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.32±0.13 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 10.58 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 10.31 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Cylindrical 2 اسطوانية  شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 2 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد بــادي يف مرحلــة الرطــب مــن منتصــف شــهر أغســطس 	 

حتــى منتصف ســبتمر. 

ــه 	  ــون لون ــث يك ــة الرطــب، حي ــادي يف مرحل ــف ب يســتهلك ويســوق صن

ــج. ــد النض ــي يف عن ــول إيل البن ــايل يتح برتق

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the soft phase, from 

mid-August until mid-September. 
• Badi dates are suitable for consumption and marketing 

at the soft phase, when the colour of the fully mature fruit 
changes from orange to brown.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل  60-80 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 60-80 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزراع صنف بادي يف واحة ســيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف بادي رطوبة نســبية متوســطة، ودرجة حرارة متوسطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Badi cultivars are cultivated on a small scale in the Siwa 
Oasis.

• Appropriate environmental conditions:

Badi cultivars require medium relative humidity and 
moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 450 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 45 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 10 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 285 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 63.33 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 216 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 54 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 120 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 26.67 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 8-13 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.04±0.56 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.24±0.05 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 15.80±2.53 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 17.50±2.83 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطوانية شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Yellow orange 8 برتقايل مائل إىل األصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Pale brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.75 سم سمك اللحم
 Flesh colour  Whit 1 أبيض  لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour   Poor 1 ضعيفة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.22±0.23 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.69±0.24 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.54±0.10 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.42±0.11 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 9.75 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 8.11 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد باهــي يف مرحلــة البــر مــن منتصــف شــهر أغســطس 	 

حتــى منتصــف شــهر أكتوبــر. 

يســتهلك صنــف باهــي يف نهايــة مرحلــة البــر، حيــث يكــون لونــه 	 

ــه  ــون لون ــث يك ــاف حي ــف ج ــول إىل نص ــر يتح ــل إىل األصف ــايل مائ برتق

ــة  ــك ملامئ ــة وذل ــى النخل ــار ع ــف الث ــد النضــج. تجف ــح عن ــي الفات البن

ــه. ــق زراعت ــاف يف مناط ــس الج الطق

ــة البــر ونصــف 	  ــد مرحل ــح لاســتهاك والتســويق عن صنــف باهــي صال

الجــاف.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during  the Khelal phase, 

from mid-August until mid-October. 
• Bahi dates are consumed at the end of the Khelal phase. 

When the fruit is fully mature, its colour changes from 
yellowish-orangeto pale brown during the semi-dry 
phase. In terms of cultivation, the fruit reaches the dry 
phase on the tree as a result of the arid conditions. 

• Bahi dates are suitable for consumption and marketing 
at both the Khelal and semi-dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 60-80 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 60-100  kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ينتر زراعة صنف باهي يف واحة ســيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف باهــي رطوبــة نســبية قليلــة، وحــرارة معتدلــة إىل مرتفعــة 

نوعــا مــا.

D. Geographical distribution.
• Location:

Bahi cultivars are cultivated on a small scale in the Siwa 
Oasis.

• Appropriate environmental conditions:

Bahi cultivars require low relative humidity and moderate 
to suitable high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 480 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 40 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 8.33 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 360 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 75 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 192 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 34 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 80 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 16.67 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 9-16 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة



381

Atlas of date palm in Egypt

\



382

أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 3.54±0.28 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.42±0.08 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 10.80±1.61 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 9.94±1.46 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Obviate 7 بيضية معكوسة شكل الثمرة
Fruit apex Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown 7 بني  لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.78 سم سمك اللحم
 Flesh colour  Whit 1 أبيض  لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.26±0.05 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.76±0.23 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.10±0.17 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 0.92±0.20 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 10.19 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 9.26 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشنة سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد أغــرم الصعيــد يف مرحلــة الرطــب مــن منتصــف شــهر 	 

أغســطس حتــى منتصــف ســبتمر. 

يســتهلك ويســوق صنــف أغــرم الصعيــد يف مرحلــة الرطــب، حيــث يكــون 	 

لونــه برتقــايل يتحــول إيل اللــون البنــي عنــد النضــج.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season occurs during the soft phase, from 

mid-August until mid-September. 
• Eghram Elsaid dates are suitable for consumption and 

marketing at the soft phase. When the fruit is fully mature, 
its colour changes from orange to brown.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 45-70 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 45-70 kg/ year

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزراع صنف أغرم الصعيد يف واحة ســيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

ــة نســبية متوســطة، ودرجــة حــرارة  ــد رطوب يتطلــب صنــف أغــرم الصعي

ــطة. متوس

D. Geographical distribution.
• Location:

Eghram Elsaid cultivars are cultivated on asmall scale in 
the Siwa Oasis.

• Appropriate environmental conditions:

Eghram Elsaid cultivars require medium relative humidity 
and moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and flat above 3 سائب ومسطح من أعى شكل التاج
Leaf length (cm) 310 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 55 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 18 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 200 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 65 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 136 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very dense 1 كثيفة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 30 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 55 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 18 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 3-11 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.10±0.39 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.60±0.12 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 10.40±1.53 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 16.70±2.68 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate-elongate 4 بيضية - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown-red 8 بني مائل إىل األحمر لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.75 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Fibrous 3 ليفي قوام اللحم
Flavour Excellent 3 ممتازة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.92±0.17 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.42±0.11 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.80±0.15 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 2.42±0.08 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 26.92 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 14.49 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base   Obtuse 1 مستديرة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد إِغــراون نحلوتــن يف مرحلــة الرطــب مــن منتصــف شــهر 	 

أغســطس حتــى منتصــف ســبتمر. 

يســتهلك ويســوق صنــف إِغــراون نحلوتــن يف مرحلــة الرطــب ونصــف الجــاف، 	 

حيــث يكــون لونــه برتقــايل يتحــول إىل اللــون البنــي املائــل إىل االحمــرار عنــد 

. لنضج ا

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the  soft phase, from 

mid-August until mid-September. 
• Eghrawn Nehloten dates are suitable for consumption 

and marketing in both the soft  and semi-dry phases. 
When the fruit is fully mature, its colour changes from 
orange to brownish-red.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 50-70 كيلوجرام / ســنة	 
C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 50-70 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزرع صنف إِغراون نحلوتن يف واحة واحة ســيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

ــرارة  ــة نســبية متوســطة، ودرجــة ح ــن رطوب ــراون نحلوت ــف إِغ ــب صن يتطل

ــطة. متوس

D. Geographical distribution.
• Location:

Eghrawn Nehloten cultivars are cultivated on a small 
scale in the Siwa Oasis.

• Appropriate environmental conditions:

Eghrawn Nehloten cultivars require medium relative 
humidity and moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 520 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 30 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 5.77 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 375 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 72.12 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 184 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 40 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 115 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 22.12 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 6-16 سم طول شوكة
Spine type single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.66±0.49 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 1.96±0.02 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 15.50±2.47 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 18.60±3.05 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Falcoid-elongate 3 منحنية - مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate and emarginated 7 مستعرضة وغائرة من املنتصف قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Pale yellow 4 أصفر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Pale brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.4 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish creamy 2 أبيض كرميي لون اللحم
 Flesh texture   Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.92±0.17 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.96±0.19 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.69±0.06 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.68±0.07 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 9.88 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 7.34 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour Cream 1 كرميي لون البذرة
 Seed apex Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــن 	  ــاف م ــف ج ــب والنص ــة الرط ــة يف مرحل ــاد املدين ــم حص ــدأ موس يب

منتصــف شــهر أغســطس حتــى منتصــف ســبتمر. 

يســتهلك صنــف املدينــة بعــد نهايــة مرحلــة الخــال، الرطــب حيــث 	 

يكــون لونــه اصفــر فاتــح يتحــول إيل اللــون البنــي الفاتــح يف نصــف الجاف 

ــد النضــج. عن

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the  soft and semi-dry 

phases, from mid-August until mid-September. 
• El-Madenh dates are consumed at the end of both the 

Khelal and semi-dry phases. When  the fruit is fully 
mature, its colour changes from pale yellow to pale 
brown.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 40-60 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 40-60 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 
يزرع صنف املدينة يف واحة سيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 
يتطلب صنف املدينة رطوبة نسبية متوسطة، ودرجة حرارة متوسطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

El-Madenh cultivars are cultivated on a small  scale in 
the Siwa Oasis.

• Appropriate environmental conditions:

El-Madenh cultivars require medium relative humidity 
and moderate temperature. 
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 400 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 8.75 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 285 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 71.25 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 164 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose and retrose 2 متجهة لألعى نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 40 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 80 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 20.00 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 8-12 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 3.70±0.28 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.46±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 7.60±1.05 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 7.30±0.98 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape  Obviate-elongate 5 بيضية معكوسة - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex   Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 3 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Pale brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.45 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.36±0.07 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.80±0.22 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 0.98±0.19 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.08±0.17 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 12.89 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 14.79 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديىس شكل البذرة
 Seed Colour  White 1 ابيض لون البذرة
 Seed apex  Blunt 3 محدبة قمة البذرة
 Seed base   Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــبتمر 	  ــهر س ــن أول ش ــر م ــة الب ــزاوي يف مرحل ــاد الع ــم حص ــدأ موس يب

ــر.  ــر أكتوب ــى آخ حت

ــه 	  ــون لون ــث يك ــر، حي ــة الب ــة مرحل ــزاوي يف نهاي ــف الع ــتهلك صن يس

برتقالــي يتحــول إىل نصــف جــاف حيــث يكــون لونــه البنــي الفاتــح عنــد 
اكتــال النضــج. 

صنــف العــزاوي صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة البــر ونصــف 	 

لجاف. ا

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, from 

the beginning of September until the end of October. 
• Azawi dates are consumed at the end of the Khelal 

phase. When the fruit is fully mature, its colour changes 
from orange to pale brown during the semi-dry phase. 

• Azawi dates are  suitable for consumption and marketing 
at both the Khelal and semi-dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 60-80 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of asingle palm tree is about 60-80 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزرع صنف العزاوي بصفة أساســية يف واحة ســيوة مبحافظة مطروح.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف العــزاوي رطوبــة نســبية قليلــة، وحــرارة معتدلــة إىل 

ــا. ــا م ــة نوع مرتفع

D. Geographical distribution.
• Location:

Azawi cultivars are mainly cultivated in the Siwa Oasis.  

• Appropriate environmental conditions:

Azawi cultivars require low relative humidity and 
moderate to relatively high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 450 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 7.78 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 265 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 58.89 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 216 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 35 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 150 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 33.33 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 7-16 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة



405

Atlas of date palm in Egypt



406

أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.00±0.37 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 1.92±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 8.02±1.11 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 9.00±1.28 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطوانية  شكل الثمرة
Fruit apex Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 36 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   Yellow 3 اصفر  لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown 7 بني  لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.52 سم سمك اللحم
 Flesh colour  Whiti 1 أبيض  لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour   Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured Intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.70±0.13 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.84±0.22 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.42±0.11 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.16±0.16 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 17.71 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 12.89 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Cylindrical 1 اسطوانية  شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد غــزويل مــن منتصــف شــهر أغســطس حتــى منتصــف 	 

شــهر أكتوبــر. 

يســتهلك صنــف غــزويل يف نهايــة مرحلــة البــر، حيــث يكــون لونــه اصفــر 	 

يتحــول إىل نصــف جــاف حيــث يكــون لونــه البنــي الفاتــح عنــد النضــج. 

ــق  ــاف يف مناط ــس الج ــة الطق ــك ملامئ ــة وذل ــى النخل ــار ع ــف الث تجف

زراعتــه.

صنــف غــزويل صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة البــر ونصــف 	 

الجــاف.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins from mid-August until mid-

October. 
• Ghazouli dates are consumed at the end of Khelal 

phase. When the fruit is fully mature, its colour changes 
from yellow to pale brown during the semi-dry phase. In 
terms of cultivation, the fruit reaches the dry phase on 
the tree because of the arid conditions. 

• Ghazouli dates are suitable for consumption and 
marketing at both the Khelal and semi-dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 60-80 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 60-80 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ينتر زراعة صنف غزويل يف واحة ســيوة عى نطاق محدود. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف غــزويل رطوبــة نســبية قليلــة، وحــرارة معتدلــة إىل مرتفعــة 

نوعــا مــا.

D. Geographical distribution.
• Location:

Ghazouli cultivasr are cultivatedon a small scale in the 
Siwa Oasis. 

• Appropriate environmental conditions:

Ghazouli cultivars require low relative humidity and 
moderate to relatively high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and flat above 3 سائب ومسطح من أعلى شكل التاج
Leaf length (cm) 430 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 30 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 7 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 270 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 63 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 154 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 27.5 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 130 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 30 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 5-13 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.84±0.35 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 1.86±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 6.52±0.83 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 7.50±1.00 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex   Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base Truncate and emarginated 7 مستعرضة وغائرة من املنتصف قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Brown 7 بني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.42 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Fibrous 3 ليفي قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.40±0.07 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.96±0.19 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.24±0.14 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 0.80±0.22 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 19.02 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 10.67 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base   Mucronate 5 مستدقة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــهر 	  ــف ش ــن منتص ــر م ــة الب ــم يف مرحل ــو غان ــاد ُحل ــم حص ــدأ موس يب

ــر.  ــر أكتوب ــى آخ ــبتمر حت س

يســتهلك صنــف ُحلــو غانــم يف نهايــة مرحلــة البــر، حيــث يكــون لونــه 	 

برتقــايل يتحــول إىل نصــف جــاف حيــث يكــون لونــه البنــي عنــد اكتــال 

ــاف يف  ــس الج ــة الطق ــك ملامئ ــة وذل ــى النخل ــار ع ــف الث ــج. تجف النض

ــه. مناطــق زراعت

صنــف ُحلــو غانــم صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة البــر 	 

ونصــف الجــاف.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, 

from mid-September until the end of October. 
• Holow Ghanem dates are consumed at the end of the  

Khelal phase.When the fruit is fully mature, its colour 
changes from orange to brown during the  semi-dry 
phase. In terms of cultivation, the fruit reaches the dry 
phase on the tree because of the arid conditions. 

• Holow Ghanem dates are suitable for consumption and 
marketing at both the Khelal and semi-dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 80-100 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 80-100 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ــم بصفــة أساســية عــى نطــاق محــدود يف واحــة  ــو غان ــف ُحل ــزرع صن ي

ســيوة مبحافظــة مطــروح. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف ُحلــو غانــم رطوبــة نســبية قليلــة، وحــرارة مرتفعــة نوعــا 

مــا.

D. Geographical distribution.
• Location:

Holow Ghanem cultivars are mainly cultivated on a small 
scale in the Siwa Oasis. 

• Appropriate environmental conditions:

Holow Ghanem cultivars require low relative humidity 
and high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 410 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 40 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 9.76 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 260 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 63.41 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 184 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 45 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 110 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 26.83 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 7-12 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.30±0.42 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.14±0.03 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 8.72±1.23 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 10.00±1.48 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Pale red 1 أحمر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown-red 8 بني مائل إىل األحمر لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.5 سم سمك اللحم
 Flesh colour Cream-brown 5 كرميي مائل إىل البني لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.86±0.16 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.86±0.21 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.48±0.10 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.68±0.09 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 16.97 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 16.8 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour  Cream 1 كرميي لون البذرة
 Seed apex  Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base  Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد حيــدرا يف نهايــة مرحلــة النصــف جــاف حيــث يكــون 	 

لونــه احمــر خــال منتصــف شــهر ســبتمر حتــى آخــر أكتوبــر. 

ــق 	  ــاف يف مناط ــس الج ــة الطق ــك ملامئ ــة وذل ــى النخل ــار ع ــف الث تجف

ــه. زراعت

ــة نصــف الجــاف 	  ــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحل صنــف حيــدرا صال

ــل إىل  ــي املائ ــول إىل البن ــح يتح ــر فات ــه أحم ــون لون ــث يك ــاف حي والج

ــد النضــج. ــر عن األحم

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of semi-dry phase, 

from mid-September until the end of October when the 
fruit is pale red. 

• In terms of of cultivation , the fruit reaches the dry phase 
on the tree because of the arid conditions.

• Hydra dates are suitable for consumption and marketing 
at both the semi-dry and dry phases. When the fruit is 
fully mature, its colour changes from red to brownish-
red.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 70-50 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 50 -70 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ــة أساســية يف واحــة ســيوة مبحافظــة مطــروح  ــدرا بصف ــف حي ــزرع صن ي

عــى نطــاق ضيــق جــدا. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنف حيدرا رطوبة نســبية قليلة جدا، وحرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Hydra cultivars are mainly cultivated in the Siwa Oasis at 
a very small scale. 

• Appropriate environmental conditions:

Hydra cultivars require low relative humidity and high 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and flat above 3 سائب ومسطح من أعى شكل التاج
Leaf length (cm) 490 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 40 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 8 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 350 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 71 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 180 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 25 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 100 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 20 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 5-15 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 3.70±0.28 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.18±0.05 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 5.42±0.63 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 7.00±0.91 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Obviate-elongate 5 بيضية معكوسة - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex   Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown 7 بني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.36 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour   Poor 1 ضعيفة النكهة الثمرة
 Flesh taste   Palatable 1 مستساغ الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.40±0.13 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.02±0.18 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.58±0.08 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 0.80±0.22 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 29.15 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 11.43 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex   Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base   Obtuse 1 مستديرة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد كِعيبــي مــن منتصــف شــهر أغســطس حتــى منتصــف 	 

ســبتمر. 

يســتهلك ويســوق صنــف كِعيبــي يف مرحلــة الرطــب ونصــف الجــاف 	 

ــج. ــام النض ــد مت ــي عن ــون البن ــول إيل الل ــر يتح ــه أصف ــون لون ــث يك حي

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins from mid-August until mid-

September. 
• Keabi dates are suitable for consumption and marketing 

at both the soft and semi-dry phases. When the fruit is 
fully mature, its colour changes from yellow to brown.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 60-80 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 60-100  kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزراع صنف كِعيبي يف واحة ســيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف كِعيبي رطوبة نســبية متوســطة، ودرجة حرارة متوسطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Keabi cultivars are cultivated on a small scale in the 
Siwa Oasis.

•  Appropriate environmental conditions:

Keabi cultivars require medium relative humidity and 
moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 480 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 7 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 380 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 79 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 138 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very lax 4 شائبة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose and retrose 2 متجهة لألعى نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 30 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 65 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 14 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 6-12 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.32±0.25 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.50±0.09 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 10.72±1.59 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 11.92±1.81 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate 6 بيضية شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brownish black 9 بني مائل إىل األسود لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.66 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish yellow 3 أبيض مائل إىل اإلصفرار لون اللحم
 Flesh texture   Fibrous 3 ليفي قوام اللحم
Flavour   Poor 1 ضعيفة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured   Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.50±0.07 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.10±0.11 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.24±0.05 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 2.00±0.03 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 20.9 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 16.78 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Obovate 6 بيي معكوس شكل البذرة
 Seed Colour Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex   Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base   Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد الكرامــت يف مرحلــة البــر مــن منتصــف شــهر 	 

ســبتمر حتــى آخــر أكتوبــر. 

ــه 	  ــون لون ــث يك ــر، حي ــة الب ــة مرحل ــت يف نهاي ــف الكرام ــتهلك صن يس

برتقــايل يتحــول إىل نصــف جــاف حيــث يكــون لونــه البنــي املائــل لألســود 

ــس  ــة الطق ــك ملامئ ــة وذل ــى النخل ــار ع ــف الث ــج. تجف ــام النض ــد مت عن

ــه. الجــاف يف مناطــق زراعت

صنــف الكرامــت صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة البــر ونصــف 	 

لجاف. ا

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase,  

from mid-September until the end of October. 
• Lakramat dates are consumed at the end of the Khelal 

phase. When the fruit is fully mature, its colour changes 
from orange to brownish-black during the semi-dry 
phase. In terms  of cultivation, the fruit reaches the dry 
phase on the tree because of the arid conditions. 

• Lakramat dates are suitable for consumption and 
marketing at both the Khelal and semi-dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل80-100 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 80-100 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ينتــر زراعــة صنــف الكرامــت بصفــة أساســية يف واحــة ســيوة مبحافظــة 

مطــروح. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

ــا  ــة نوع ــة، وحــرارة مرتفع ــة نســبية قليل ــت رطوب ــف الكرام ــب صن يتطل

مــا.

D. Geographical distribution.
• Location:

Lakramat cultivars are mainly cultivated in the Siwa 
Oasis. 

• Appropriate environmental conditions:

Lakramat cultivars require low relative humidity and high 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 470 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 40 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 8.51 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 340 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 72.34 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 172 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very 3 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 45 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 90 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 19.15 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 8-14 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.60±0.48 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.80±0.17 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 14.00±2.20 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 18.30±2.99 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Pale brown 4 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.9 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.66±0.12 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.16±0.15 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.62±0.07 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.66±0.07 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 11.57 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 9.07 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical obovate 4 عديس – بيي معكوس شكل البذرة
 Seed Colour Pale brown 2 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد لكــوارم يف مرحلــة الخــال مــن أول شــهر ســبتمر حتــى 	 

آخــر أكتوبــر. 

يبــدأ اســتهاك صنــف لكــوارم يف نهايــة مرحلــة الخــال، حيــث يكــون لونــه 	 

أصفــر يتحــول إىل نصــف جــاف حيــث يكــون لونــه البنــي الفاتــح عنــد 

متــام النضــج. تجفــف الثــار عــى النخلــة وذلــك ملامئــة الطقــس الجــاف يف 

ــه. ــق زراعت مناط

ــف 	  ــر ونص ــة الب ــد مرحل ــويق عن ــتهاك والتس ــح لاس ــوارم صال ــف لك صن

ــاف. الج

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, from 

the beginning of September until the end of October. 
• Lekwram dates are consumed at the end of the Khelal 

phase. When the fruit is fully mature, its colour changes 
from pale yellow to pale brown during the semi-dry 
phase. In terms of cultivation, the fruit reaches the dry 
phase on the tree because of the arid conditions. 

• Lekwram dates are suitable for consumption and 
marketing at both the Khelal and semi-dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 60-70 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 60-70 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزرع صنف لكوارم عى نطاق ضيق يف واحة ســيوة مبحافظة مطروح. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

ــة إىل مرتفعــة  ــة، وحــرارة معتدل ــة نســبية قليل يتطلــب صنــف لكــوارم رطوب

نوعــا مــا.

D. Geographical distribution.
• Location:

Lekwram cultivars are cultivated on a small scale in the 
Siwa Oasis.  

•  Appropriate environmental conditions:

Lekwram cultivars require low relative humidity and 
moderate to relatively high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 3 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 430 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 54 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 12.56 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 266 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 61.86 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 176 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 35 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 110 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 25.58 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 6-13 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.54±0.43 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.08±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 11.20±1.68 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 12.30±1.88 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Falcoid-elongate 3 منحنية - مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Orange 9 برتقايل  لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown 7 بني  لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.5 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish creamy 2 أبيض كرميي لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour   Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.58±0.15 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.98±0.19 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.70±0.06 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.72±0.06 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 15.18 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 13.98 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour Cream 1 كرميي لون البذرة
 Seed apex Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــطس 	  ــهر أغس ــف ش ــن منتص ــر م ــة الب ــوار يف مرحل ــاد ن ــم حص ــدأ موس يب

ــر.  ــهر أكتوب ــف ش ــى منتص حت

يســتهلك صنــف نــوار يف نهايــة مرحلــة البــر، حيــث يكــون لونــه برتقالــي 	 

يتحــول إىل نصــف جــاف حيــث يكــون لونــه البنــي الفاتــح عنــد متــام النضــج. 

تجفــف الثــار عــى النخلــة وذلــك ملامئــة الطقــس الجــاف يف مناطــق زراعتــه.

صنف نوار صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة البر ونصف الجاف.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, 

from  mid-August until  mid-October. 
• Nawar dates are consumed at the end of the Khelal 

phase. When the fruit is fully mature, its colour changes 
from orange  to pale brown during the semi-dry phase. 
In terms of cultivation, the fruit reaches the dry phase on 
the tree as a result of the arid conditions. 

• Nawar dates are suitable for consumption and marketing 
during both the Khelal and semi-dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 60-80 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 60-80 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ينتر زراعة صنف نوار يف واحة ســيوة عى نطاق محدود. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

ــة  ــة إىل مرتفع ــرارة معتدل ــة، وح ــبية قليل ــة نس ــوار رطوب ــف ن ــب صن يتطل

ــا. نوعــا م

D. Geographical distribution.
• Location:

Nawar cultivars are cultivated on a small scale in the 
Siwa Oasis. 

•  Appropriate environmental conditions:

Nawar cultivars require low relative humidity and 
moderate to relatively high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 400 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 40 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 10 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 240 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 60 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 96 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very lax 4 سائبة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 30 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 120 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 30 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 7-25 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 3.81±0.28 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.12±0.05 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 7.82±1.06 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 7.50±1.00 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Dark red  3 أحمر قاتم لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.55 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Cream 4 كرميي لون اللحم
 Flesh texture   Fibrous 3 ليفي قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste   Palatable 1 مستساغ الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.52±0.12 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.99±0.18 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.45±0.10 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 0.80±0.22 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 18.54 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 10.67 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour Cream 2 كرميي لون البذرة
 Seed apex   Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base    Acuminate 7 طويلة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد اولكيــك وينجيــم يف نهايــة مرحلــة النصــف جــاف حيــث 	 

يكــون لونــه برتقالــي خــال منتصــف شــهر ســبتمر حتــى منتصــف أكتوبــر. 

تجفــف الثــار عى النخلة وذلك ملامئــة الطقس الجاف يف مناطق زراعته.	 

ــة الجــاف 	  ــد مرحل ــح لاســتهاك والتســويق عن ــم صال ــك وينجي ــف اولكي صن

ــه أحمــر قاتــم إىل بنــي مائــل إىل الحمــر عنــد متــام النضــج. حيــث يكــون لون

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the end of the semi-

dry phase, from mid-September until  mid-October when 
the fruit is orange. 

• In terms of cultivation, the fruit reaches the dry phase on 
the tree because of the arid conditions.

• Olkik Wngem dates are suitable for consumption and 
marketing during the dry phase. When the fruit is fully 
mature, its colour is dark red to brownish-red.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 50-70 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of the single palm is about 50 -70 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ــة  ــيوة مبحافظ ــة س ــية يف واح ــة أساس ــم بصف ــك وينجي ــف اولكي ــزرع صن ي

ــق.  ــاق ضي ــى نط ــروح ع مط

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف اولكيــك وينجيــم رطوبــة نســبية قليلــة جــدا، وحــرارة مرتفعــة 

نوعــا مــا.

D. Geographical distribution.
• Location:

Olkik Wngem cultivars are mainly cultivated in the Siwa 
Oasis on a small scale. 

•  Appropriate environmental conditions:

Olkik Wngem cultivars require low relative humidity and 
appropriate high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 560 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 45 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 8 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 420 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 75 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 272 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose and retrose 2 متجهة لألعى نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 25 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 95 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 17 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 5-41 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.58±0.42 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.42±0.10 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 12.92±2.00 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 15.00±2.38 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate-elongate 4 بيضية - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex   Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal    Yellow-brown 7 أصفر مائل إىل البني لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Pale brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.55 سم سمك اللحم
 Flesh colour White 1 أبيض  لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Excellent 3 ممتازة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.92±0.17 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.96±0.19 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.69±0.06 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.68±0.07 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 9.88 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 7.34 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour Cream 1 كرميي لون البذرة
 Seed apex Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــون 	  ــث يك ــر حي ــة الب ــة مرحل ــل يف نهاي ــك إنجبي ــاد أًوش ــم حص ــدأ موس يب

ــة الرطــب مــن منتصــف شــهر  ــد إىل مرحل ــل إىل البنــي ومتت ــه أصفــر مائ لون

ــر.  ــى منتصــف أكتوب ــبتمر حت س

ــون 	  ــث يك ــب حي ــة الرط ــل يف مرحل ــك إنجبي ــف أًوش ــوق صن ــتهلك ويس يس

ــح.  ــي فات ــه بن لون

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the end of the Khelal 

phase,  from mid-September until mid-October when the 
fruit is yellowish-brown in the soft phase. 

• Oshek Engebel dates are suitable for consumption and 
marketing during the soft phase when the color is pale 
brown.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 70-100 كيلوجرام / ســنة	 
C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 70-100 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزرع زراعة صنف أًوشــك إنجبيل يف واجة ســيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

ــرارة  ــة ح ــطة، ودرج ــبية متوس ــة نس ــل رطوب ــك إنجبي ــف أًوش ــب صن يتطل

متوســطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Oshek Engebel cultivars are cultivated on a small scale 
in the Siwa Oasis. 

• Appropriate environmental conditions:

Oshek Engebel cultivars require medium relative 
humidity and moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 490 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 30 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 6.12 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 315 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 64.29 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 172 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose and retrose 2 متجهة لألعى نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 45 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 145 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 29.59 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 12-16 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 2.84±0.15 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 1.84±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 0.60±0.26 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 0.70±0.24 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate 6 بيضية  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal    Yellow-brown 7 أصفر مائل إىل البني لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown 7 بني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.4 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Fibrous 3 ليفي قوام اللحم
Flavour Poor 1 ضعيفة النكهة الثمرة
 Flesh taste   Palatable 1 مستساغ الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.92±0.17 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.96±0.19 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.69±0.06 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.68±0.07 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 9.88 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 7.34 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour Cream 1 كرميي لون البذرة
 Seed apex Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــهر 	  ــن أول ش ــر م ــة الب ــبحة يف مرحل ــف الس ــاد صن ــم حص ــدأ موس يب

ــر.  ــر أكتوب ــى آخ ــبتمر حت س

يســتهلك صنــف ســبحة يف نهايــة مرحلــة البــر، حيــث يكــون لونــه أصفــر 	 

ــج.  ــام النض ــد مت ــي عن ــه البن ــون لون ــث يك ــاف حي ــف ج ــول إىل نص يتح

ــق  ــاف يف مناط ــس الج ــة الطق ــك ملامئ ــة وذل ــى النخل ــار ع ــف الث تجف

ــه. زراعت

ــة البــر ونصــف 	  ــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحل صنــف ســبحة صال

ــع. ــات والتصني ــف الحيوان الجــاف، ويفضــل لعل

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase from 

the beginning of September until the end of October. 
• Sebha dates are consumed  at the end of the Khelal 

phase. Whenthe fruit is fully mature, its colour changes 
from pale yellow to brown during the semi-dry phase. In 
terms  of cultivation, the fruit reaches the dry phase on 
the tree because of the arid conditions. 

• Sebha dates are suitable for consumption and marketing 
at both the Khelal and semi-dry phases. They are also 
suitable for animal fodder and date processing industries.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 250-450 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of  a single palm tree is about 250-450 kg/ 

year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزرع صنف ســبحة عى نطاق ضيق يف واحة ســيوة مبحافظة مطروح.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف ســبحة رطوبــة نســبية قليلــة، وحــرارة معتدلــة إىل مرتفعــة 

نوعــا مــا.

D. Geographical distribution.
• Location:

Sebha cultivars are cultivated at on a small scale in the 
Siwa Oasis.  

• Appropriate environmental conditions:

Sebha cultivars require relatively low humidity and 
moderate to relatively high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and flat above 3 سائب ومسطح من أعى شكل التاج
Leaf length (cm) 470 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 7.45 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 345 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 73.40 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 182 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 35 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 90 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 19.15 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 8-22 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.58±0.47 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.00±0.00 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 8.10±1.12 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 12.00±1.83 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 4 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Yellow 4 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown 7 بني  لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.45 سم سمك اللحم
 Flesh colour  Whit 1 أبيض  لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.66±0.09 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.96±0.19 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.96±0.02 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 2.14±0.03 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 24.2 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 17.83 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعمة سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــة الرطــب مــن منتصــف شــهر أغســطس 	  يبــدأ موســم حصــاد شــايل يف مرحل

ــى منتصــف ســبتمر.  حت

يســتهلك ويسوق صنف شايل يف مرحلة الرطب. 	 

يســتهلك شــايل بعــد نهايــة مرحلــة الخــال، حيــث يكــون لونــه اصفــر يتحــول 	 

إيل اللــون البنــي يف طــور الرطــب عنــد متــام النضــج.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, 

from mid-August until mid-September. 
• Shali dates are  suitable for consumption and marketing 

during the soft phase. 
• Shali dates are consumed  at the end of the Khelal 

phase. When the fruit is fully mature, its colour changes 
from yellow to brown.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 60-100  كيلوجرام / ســنة	 
C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 60-100 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزراع صنف شــايل يف واحة ســيوة عى نطاق محدود.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف شــايل رطوبة نســبية متوسطة، ودرجة حرارة متوسطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Shali cultivars are cultivated on a small scale in the Siwa 
Oasis. 

• Appropriate environmental conditions:

Shali cultivars require medium relative humidity and 
moderate temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 410 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 50 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 0.12 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 270 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 0.66 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 161 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة  كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 35 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 90 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 0.22 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 4-12 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 3.92±0.35 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.26±0.05 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 11.80±1.79 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 10.00±1.46 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate-elongate 4 بيضية - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Brown  7 بني  لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.62 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish creamy 2 أبيض كرميي لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Late 3 متأخر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.44±0.09 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.11±0.16 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.78±0.04 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.36±0.12 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 15.08 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 13.6 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical obovate 4 عديس – بيي معكوس شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base   Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد طازراخــت يف نهايــة مرحلــة نصــف الجــاف حيــث يكــون 	 

لونــه برتقــايل خــال منتصــف شــهر ســبتمر حتــى آخــر أكتوبــر. 

تجفــف الثــار عى النخلة وذلك ملامئــة الطقس الجاف يف مناطق زراعته.	 

صنــف طازراخــت صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة نصــف الجــاف 	 

والجــاف حيــث يكــون لونــه البنــي عنــد اكتــال النضــج.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the end of the semi-

dry phase, from mid-September until the end of October 
when the fruit is orange. 

• In terms  of cultivation, the fruit reaches the dry phase on 
the tree as a result of the arid conditions.

• Tazarakht dates are suitable for consumption and 
marketing at both the semi-dry and dry phases when the 
fully mature fruit is brown in colour.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 50-70 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of the single palm tree is about 50 -70 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ــزرع صنــف طازراخــت بصفــة أساســية يف واحــة ســيوة مبحافظــة مطــروح  ي

عــى نطــاق ضيــق. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف طازراخــت رطوبــة نســبية قليلــة جــدا، وحــرارة مرتفعــة نوعــا 

. ما

D. Geographical distribution.
• Location:

Tazarakht cultivars are mainly cultivated in the Siwa 
Oasis on a small scale. 

• Appropriate environmental conditions:

Tazarakht cultivars require low relative humidity and 
appropriately high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and flat above 3 سائب ومسطح من أعى شكل التاج
Leaf length (cm) 340 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 10.29 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 230 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 67.65 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 148 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose and retrose 2 متجهة لألعى نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 40 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 75 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 22.06 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 6-8 سم طول شوكة
Spine type Mixed 3 مختلطة نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.80±0.51 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.44±0.08 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 13.20±2.09 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 18.00±2.92 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Falcoid-elongate 3 منحنية - مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Red 1 أحمر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown-red 8 بني مائل إىل األحمر لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.85 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.30±0.24 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.12±0.17 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.64±0.07 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.72±0.07 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 12.42 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 9.56 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour  Cream 1 كرميي لون البذرة
 Seed apex  Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبدأ موســم حصاد عنره من نهاية شــهر ســبتمر حتى آخر أكتوبر. 	 

يســتهلك صنــف عنــره بدايــة مــن مرحلــة نصــف الجــاف، حيــث يكــون لونــه 	 

أحمــر يتحــول إىل بنــي مائــل إىل األحمــر عنــد اكتــال النمــو.

صنــف عنــره صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة الخــال نصــف 	 

الجــاف.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins from the end of September 

until the end of October. 
• Anbara dates are consumed during the semi-dry phase. 

When the fruit mature, its colour changes from red  to 
brownish-black.

• Anbara dates are suitable for consumption and marketing 
at the semi-dry phase.

اإلنتاجية.  ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 80-100 كيلوجرام / ســنة	 
C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 80-100 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنف عنره يف محافظــة الوادي الجديد والواحات البحرية. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف عنره رطوبة نســبية وحرارة متوســطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Anbara cultivars are cultivated in the New Valley 
governorate and El-Bahariya Oasis.

• Appropriate environmental conditions:

Anbara cultivars require moderate relative humidity and 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Dense 1 كثيف شكل التاج
Leaf length (cm) 375 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 45 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 12 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 250 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 67 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 149 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيف كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 60 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 80 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 21 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 6-15 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 3.80±0.35 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.84±0.16 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 15.56±2.48 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 15.00±2.37 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate 6 بيضية  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base   Retuse 3 معقودة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   Yellow 5 أصفر  لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Orange-yellow 3 برتقايل مائل إىل األصفر لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.8 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Fibrous 3 ليفي قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured   Early 1 مبكر النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.30±0.09 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.90±0.16 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.60±0.07 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.32±0.13 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 10.28 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 8.8 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base   Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد الرحــي يف مرحلــة البــر مــن منتصــف شــهر أغســطس 	 

حتــى آخــر ســبتمر. 

ــون 	  ــث يك ــر، حي ــة الب ــه مرحل ــي يف بداي ــف الرح ــوق صن ــتهلك ويس يس

لونــه برتقــايل مائــل إىل األصفــر، ومييــل إىل اللــون األصفــر الداكــن يف مرحلــة 

ــة نصــف جــاف. ــد النضــج يف مرحل ــح عن ــي الفات الرطــب وتحــول إىل البن

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, 

from mid-August until the end of September. 
• The consumption and marketing of Barhi dates occur 

during the Khelal phase when the fruit colour is orange-
yellow. The colour of the mature fruit changes to dark 
yellow during the soft phase, and finally to pale yellow 
during the semi-dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 100-150 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 100-150 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف الرحــي يف بعــض املــزارع يف محافظــات الجيــزة والبحــرية 

البحريــة. والواحــات  واملنيــا  واملنوفيــة  واإلســاعلية 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف الرحي رطوبة نســبية وحرارة معتدلة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Barhi cultivars are cultivated in the governorates of Giza, 
El-Beheira, Ismailia, Monofia, El-Minya and El-Bahariya 
Oasis.

• Appropriate environmental conditions:

Barhi cultivars require moderate relative humidity and 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 375 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 60 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 16 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 245 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 65 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 193 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 1 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 25 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 70 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 19 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 7-22 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.96±0.54 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.14±0.03 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 11.94±1.82 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 13.30±2.06 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   Yellowish red 6 أحمر مائل إىل األصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown-yellow 5 أصفر مائل إىل البني لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.50 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish creamy 2 أبيض كرميي لون اللحم
 Flesh texture   Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.16±0.21 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.96±0.19 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.12±0.16 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.00±0.18 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 9.38 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 7.52 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical-ovate 3 عديي – بيي شكل البذرة
 Seed Colour Pale brown 3 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base   Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــهر 	  ــر ش ــى آخ ــبتمر حت ــهر س ــن أول ش ــور م ــة ن ــاد دجل ــم حص ــدأ موس يب

ــر.  أكتوب

ــه 	  ــث يكــون لون ــة نصــف الجــاف، حي ــور يف مرحل ــة ن ــف دجل يســتهلك صن

أصفــر مائــل إىل األحمــر يتحــول إىل نصــف جــاف حيــث يكــون لونــه أصفــر 

ــد النضــج. ــل إىل البنــي عن مائ

صنف دجلة نور صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة نصف الجاف.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begin from the beginning of 

September until the end of October. 
• Degllet Nou dates are consumed at the semi-dry phase. 

When the fruit is fully mature, its colour changes from 
yellowish-redto brownish-yellow during the semi-dry 
phase.

• Degllet Nour dates are suitable for consumption and 
marketing at the semi-dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 100-120 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 100-120 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزرع صنف دجلة نور يف بعض مزارع واحة ســيوة عى نطاق ضيق. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنــف دجلــة نــور رطوبــة نســبية قليلــة، وحــرارة معتدلــة إىل 

ــا. ــا م ــة نوع مرتفع

D. Geographical distribution.
• Location:

Degllet Nour cultivars are cultivated at farms in Siwa 
Oasis at a small scale. 

• Appropriate environmental conditions:

Degllet Nour cultivars require low relative humidity and 
moderate to relatively high temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 485 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 25 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 0.05 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 375 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 0.79 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 209 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose, introse and extrose 3 متجهة لألمام السفي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 55 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 85 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 0.17 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 6-22 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة



497

Atlas of date palm in Egypt



498

أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.90±0.71 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.98±0.18 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 19.50±3.20 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 23.50±3.93 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Falcoid-elongate 3 منحنية - مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Pale red 1 أحمر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Dark red 2 أحمر قاتم لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.77 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish creamy 2 أبيض كرميي لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.44±0.26 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.16±0.15 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.29±0.05 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 0.85±0.21 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 11.74 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 3.62 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour  Cream 1 كرميي لون البذرة
 Seed apex  Blunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base Truncate 6 مستعرضة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعمة سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــن منتصــف شــهر ســبتمر 	  ــر م ــة الب ــدأ موســم حصــاد حــاوي يف مرحل يب

ــر.  ــى منتصــف شــهر أكتوب حت

يســتهلك صنــف حــاوي بدايــة مــن مرحلــة البــر، حيــث يكــون لونــه أحمــر 	 

عنــد اكتــال النمــو ويتحــول إىل اللــون األســوج املائــل إىل األحمــر يف مرحلــة 

الرطــب.

صنف حاوي صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة البر والرطب.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, 

from mid-September until mid-October. 
• Halawi dates are consumed during the Khelal phase. 

When the fruit matures,  its colour is red and changes to 
blackish-red during the soft phase (Rutab).

• Halawi dates are  suitable for consumption and marketing 
at the soft phase.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 100-120 كيلوجرام / ســنة	 
C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 100-120 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يزرع صنف حاوي عى نطاق ضيق يف محافظات شــال الدلتا.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف حاوي رطوبة نســبية عالية، وحرارة متوســطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Halawi cultivars are cultivated on a small scale in the 
Northern governorates of the Nile Delta.

• Appropriate environmental conditions:

Halawi cultivars require high relative humidity and  
moderate tempratute.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Moderately dense 2 متوسط الكثافة شكل التاج
Leaf length (cm) 410 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 8.54 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 275 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 67.07 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 184 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 شائبة  كثافة الوريقات
 Pinnae types Antrose and retrose 2 متجهة لألعى نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 40 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 100 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 24.39 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 4-25 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 3.98±0.37 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.40±0.09 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 12.80±1.98 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 13.40±2.10 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate 6 بيضية شكل الثمرة
Fruit apex Obtuse 1 مستديرة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 3 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Yellow 4 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Pale brown 7 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.78 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish creamy 2 أبيض كرميي لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Excellent 3 ممتازة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.64±0.13 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.00±0.18 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.68±0.07 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.64±0.07 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 13.13 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 12.24 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape Elliptical 2 عديس شكل البذرة
 Seed Colour Pale brown 2 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــهر 	  ــف ش ــن أول منتص ــب م ــة الرط ــاص يف مرحل ــاد الخ ــم حص ــدأ موس يب

ــبتمر.  ــهر س ــر ش ــى أخ ــطس حت أغس

ــون 	  ــث يك ــة الرطــب، حي ــة مرحل ــف الخــاص يف نهاي يســتهلك ويســوق صن

ــة الرطــب وتحــول  ــون األصفــر املشــميش يف مرحل ــه أصفــر ومييــل إىل الل لون

ــة نصــف الجــاف. ــد متــام النضــج يف مرحل ــي عن إىل البن

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the soft phase, from 

mid-August until the end ofSeptember. 
• The consumption and marketing of Khalas dates occur 

during the soft phase, when the fruit is yellow. When 
it matures, the fruit changes to dark yellow in the soft 
phase and finally to brown in the semi-dry phase.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 40-60 كيلوجرام / ســنة	 
C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 40-60 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ــات  ــزة , والواح ــة الجي ــزارع يف محافظ ــض امل ــاص يف بع ــف الخ ــزرع صن ي

ــد. ــوادي الجدي ــر وال ــا واألق ــه واملني البحري

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنف الخاص رطوبة نســبية قليلة وحرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Khalas cultivars are cultivated at farms in the governorates 
of Giza, especially the Bahariya Oasis, Minya, Luxor and 
New Valley.

• Appropriate environmental conditions:

Khalas cultivars require low relative humidity and high 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and flat above 3 سائب ومسطح من أعى شكل التاج
Leaf length (cm) 350 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 10.00 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 230 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 65.71 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 180 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Dense 2 كثيفة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 40 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 85 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 24.29 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 8-16 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.68±0.49 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.18±0.04 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 16.20±2.61 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 18.20±2.97 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Cylindrical 1 اسطواين  شكل الثمرة
Fruit apex Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base Obtuse 1 مستديرة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal   Pale yellow 4 أصفر فاتح لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brownish black 9 بني مائل إىل األسود لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.72 سم سمك اللحم
 Flesh colour   Whitish creamy 2 أبيض كرميي لون اللحم
 Flesh texture   Soft 1 ناعم قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.26±0.23 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.82±0.22 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.20±0.15 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.44±0.11 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 7.41 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 7.91 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour  Cream 1 كرميي لون البذرة
 Seed apex  Bunt 2 محدبة قمة البذرة
 Seed base Bunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبدأ موســم حصاد خري من نهاية شــهر ســبتمر حتى آخر أكتوبر. 	 

يســتهلك صنــف خــري يف مرحلــة نصــف جــاف، حيــث يكــون لونــه أصفــر 	 

فاتــح ومييــل إىل اللــون األخــر يتحــول إىل بنــي مائــل إىل األســود يف مرحلــة 

الجــاف عنــد اكتــال النمــو.

ــاف 	  ــف الج ــة نص ــد مرحل ــويق عن ــتهاك والتس ــح لاس ــري صال ــف خ صن

ــاف. والج

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins from the end of September 

until the end of October. 
• Khedri dates are consumed during the semi-dry phase. 

When the fruit is mature, its colour changes from pale 
yellow with pale light green to brownish-black.

• Khedri dates are suitable for consumption and marketing 
at both the semi-dry and dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 80-100 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 80-100 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنف خري يف محافظــة الوادي الجديد والواحات البحرية

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف خري رطوبة نســبية وحرارة متوســطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Khedri cultivars are cultivated in the  governorates of 
New Valley and  El-Bahariya Oasis

• Appropriate environmental conditions:

Khedri cultivars require moderate relative humidity and 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and flat above 3 سائب ومسطح من أعى شكل التاج
Leaf length (cm) 360 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 40 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 11.11 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 235 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 65.28 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 128 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very lax 4 شائبة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 35 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 85 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 23.61 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 4-14 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.88±0.89 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 3.44±0.45 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 62.46±12.32 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 49.60±10.37 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate-elongate 4 بيضية - مطولة شكل الثمرة
Fruit apex Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Pale brown 6 بني فاتح لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 1.4 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Excellent 3 ممتازة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.58±0.29 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.86±0.15 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.96±0.04 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 2.02±0.02 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 2.82 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 3.45 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical obovate 4 عديس – بيي معكوس شكل البذرة
 Seed Colour Pale brown 2 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــهر 	  ــف ش ــى منتص ــبتمر حت ــهر س ــن أول ش ــدول م ــاد مج ــم حص ــدأ موس يب

ــر.  اكتوب

ــون 	  ــث يك ــة الرطــب، حي ــة مرحل ــف مجــدول يف نهاي يســتهلك ويســوق صن

لونــه أصفــر ومييــل إىل اللــون األصفــر الداكــن يف مرحلــة الرطــب وتحــول إىل 

البنــي الفاتــح عنــد متــام النضــج يف مرحلــة نصــف الجــاف.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins from mid-September until 

mid-October. 
• The consumption and marketing of Medjool dates occur 

during the soft phase, when the fruit is yellow. When the 
fruit is mature, its colour changes to dark yellow in the 
soft phase  and finally to pale yellow during the semi-dry 
phase.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 50-70 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 50-70 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف مجــدول يف بعــض املــزارع يف بعــض املــزارع يف محافظــة الجيــزة  

خاصــة الواحــات البحريــة، والــوادي الجديــد واملنيــا واألقــر. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف مجدول رطوبة نســبية وحرارة معتدلة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Medjool cultivars are cultivated at farms in the 
governorates of Giza, especially in the Bahariya Oasis, 
New Valley, Minya, and Luxor.

• Appropriate environmental conditions:

Medjool cultivars require moderate relative humidity and 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 380 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 9.21 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 240 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 63.16 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 186 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 35 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 105 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 27.63 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 8-12 سم طول شوكة
Spine type Twin 2 زوجية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 4.44±0.45 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.40±0.07 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 17.20±2.80 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 19.10±3.13 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Obvate-elongate 5 بيضية معكوسة -مطولة شكل الثمرة
Fruit apex Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Orange 9 برتقايل لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity Yellow-orange mottled pale red 3 أصفر برتقايل مزركش بأحمر خفيف لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.42 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious 2 لذيذة  الطعم
 Fully matured Intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 2.90±0.17 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 0.82±0.22 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.28±0.14 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 1.40±0.12 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 7.44 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 7.33 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical-ovate 3 عديي – بيي شكل البذرة
 Seed Colour  Cream 1 كرميي لون البذرة
 Seed apex Obtuse 1 مستديرة قمة البذرة
 Seed base Blunt 2 محدبة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد أم الدهــن يف مرحلــة البــر مــن نهايــة شــهر اغســطس 	 

حتــى آخــر ســبتمر. 

ــه 	  ــون لون ــث يك ــر، حي ــة الب ــن مرحل ــة م ــن بداي ــف أم الده يســتهلك صن

ــج. ــام النض ــد مت ــف عن ــر خفي ــش بأحم ــايل ومزك ــل إىل الرتق ــر مائ أصف

صنــف أم الدهــن صالــح لاســتهاك والتســويق عنــد مرحلــة الخــال والرطــب 	 

والنصــف جــاف.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, from 

the end of August until the end of September. 
• Om El-Dehn dates are consumed during the Khelal phase.

When the fruit is mature, its colour is yellowish-orange to 
mottled pale red.

• Om El-Dehn dates are suitable for consumption and 
marketing at the Khelal, soft and semi-dry phases.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 50-70 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 50-70 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف أم الدهــن يف محافظــة اإلســاعلية مبنطقــة القصاصــن وبعــض 

مــزارع طريــق القاهــرة اإلســاعلية الصحــراوي. 

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف أم الدهن رطوبة نســبية وحرارة متوســطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Om El-Dehn cultivars are cultivated in Ismailia governorate  
at Al-Kassassin area and at farms along the  Cairo-Ismailia 
desert road.

• Appropriate environmental conditions:

Om El-Dehn cultivars require moderate relative humidity 
and temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and open from the middle 4 سائب ومفتوح من املنتصف شكل التاج
Leaf length (cm) 370 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 9.46 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 265 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 71.62 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 164 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Lax 3 سائبة كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 35 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 70 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 18.92 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 2-1 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 6.14±0.76 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 2.74±0.15 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 18.10±2.95 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 18.70±3.05 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Falcoid-elongate 3 منحنية - مطولة  شكل الثمرة
Fruit apex   Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base  Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal Yellow 5 أصفر لون الثمرة )بر(
Fruit colour of the maturity   Brown-red 8 بني مائل إىل األحمر لون الثمرة الناضجة
 Flesh thickness (cm) 0.95 سم سمك اللحم
 Flesh colour White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Excellent 3 ممتازة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.36±0.25 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.14±0.16 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 2.20±0.12 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 2.30±0.12 سم3 حجم البذرة
 Seed weight: fruit weight (%) 12.15 % وزن البذرة: وزن الثمرة
Seed volume: fruit volume (%) 12.3 % حجم البذرة: حجم الثمرة
 Seed Shape   Elliptical 2 عديي شكل البذرة
 Seed Colour   Pale brown 1 بني فاتح لون البذرة
 Seed apex   Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base Acuminate 7 مستدقة طويلة قاعدة البذرة
 Seed surface   Smooth 1 ناعم سطح البذرة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

يبــدأ موســم حصــاد الصقعــي يف مرحلــة النصــف جــاف مــن منتصــف شــهر 	 

ســبتمر. 

يســتهلك ويســوق صنــف الصقعــي يف مرحلــة نصــف الجــاف والجــاف حيــث 	 

يكــون لونــه بنــي مائــل إىل األحمــر عنــد اكتــال النمــو.

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins at the end of the Khelal phase 

from mid-September. 
• Sakaai dates are  suitable for consumption and marketing 

during both the semi-dry and dry phases, when the fruit is 
brownish-red in colour.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 60-80 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree  is about 60-80 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

يــزرع صنــف الصقعــي يف بعــض املــزارع يف محافظــة الجيــزة واملنيــا والــوادي 

الجديــد واألقــر والواحــات البحريــة.

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلــب صنف الصقعي رطوبة نســبية قليلة ودرجة حرارة مرتفعة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Sakaai cultivars are cultivated at some farms in the 
governorates of Giza, Minya, New Valley, Luxor and 
Bahariya Oasis.

• Appropriate environmental conditions:

Sakaai cultivars require low relative humidity and high 
temperature.
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

A. Morphological description أ. الوصف الظاهري

Vegetative data البيانات الخرية

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
 Crown shape Loose and flat above 3 سائب ومسطح من أعى شكل التاج
Leaf length (cm) 410 )سم( طول الورقة
Petiole length (cm) 35 )سم( طول عنق الورقة
 Petiole: leaf ratio (%) 8.54 % نسبة العنق: الورقة
 Blade length (cm) 255 سم طول النصل
Blade: leaf ratio (%) 62.20 % نسبة النصل: الورقة
Number of pinnae Number 136 عدد عدد الوريقات
 Pinnae density Very lax 4 شائبة جدا كثافة الوريقات
 Pinnae types Introse and antrose 1 متجهة لألمام العلوي نوع الوريقات
 Pinna-rachis angle (°) 35 )°( زاوية الوريقة -العرق الوسطي
 Spine area length (cm) 120 سم طول منطقة األشواك
Spine area : leaf ratio (%) 29.27 % نسبة طول منطقة األشواك: طول الورقة
Spine length (cm) 2-7 سم طول شوكة
Spine type Single 1 فردية نوع الشوكة
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أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

Fruit data بيانات الثار

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Fruit length (cm) 5.10±0.57 سم طول الثمرة
Fruit width (cm) 3.46±0.27 سم عرض الثمرة
Fruit weight (gm) 31.34±5.38 جم وزن الثمرة
Fruit volume (cm3) 29.40±5.02 سم3 حجم الثمرة
Fruit shape Ovate 6 بيضية  شكل الثمرة
Fruit apex Blunt 2 محدبة قمة الثمرة
Fruit base Truncate 6 مستعرضة قاعدة الثمرة
(Fruit colour (khalal  Yellow orange 8 لون الثمرة )بر( برتقايل مائل إىل األصفر
Fruit colour of the maturity  Yellow-orange mottled pale

red 3
أصفر مائل إىل الرتقايل ومزكش بأحمر 

خفيف

لون الثمرة الناضجة

 Flesh thickness (cm) 3 سم سمك اللحم
 Flesh colour   White 1 أبيض لون اللحم
 Flesh texture   Firm 2 متاسك قوام اللحم
Flavour Good 2 جيدة النكهة الثمرة
 Flesh taste  Delicious-sweet 3 لذيذة وحلوة الطعم
 Fully matured intermediate 2 متوسط النضج

Seed data بيانات البذور

Parameter Character State  Score القيمة حالة الصفة الصفة
Seed length (cm) 3.62±0.30 سم طول البذرة
Seed width  (cm) 1.30±0.13 سم عرض البذرة
Seed weight (gm) 1.76±0.05 جم وزن البذرة
Seed volume (cm3) 2.08±0.05 سم3 حجم البذرة
 Seed weight : fruit
 weight

(%)
5.62

% وزن البذرة: وزن الثمرة

 Seed volume : fruit
volume

(%)
7.07

% حجم البذرة: حجم الثمرة

 Seed Shape   Cylindrical 1 اسطواين شكل البذرة
 Seed Colour  Cream 1 كرميي لون البذرة
 Seed apex  Retuse 3 معقودة قمة البذرة
 Seed base Oblique 9 مائلة قاعدة البذرة
 Seed surface   Rough 2 خشن سطح البذرة



535

Atlas of date palm in Egypt



536

أطلس نخيل البلح والتمور في مصر

 مرحلة الحصاد / االستهاك. ب. 

ــبتمر 	  ــهر س ــة ش ــن نهاي ــر م ــة الب ــه يف مرحل ــاد ونان ــم حص ــدأ موس يب

ــر.  ــر أكتوب ــى آخ حت

ــه 	  ــون لون ــث يك ــر، حي ــة الب ــن مرحل ــة م ــه بداي ــف ونان ــتهلك صن يس

ــايل  ــل إىل الرتق ــر مائ ــول إىل أصف ــر يتح ــى األصف ــل إل ــر مائ أحم
ــو. ــال النم ــد اكت ــف عن ــر خفي ــش بأحم ومزك

صنف ونانه صالح لاســتهاك والتســويق عند مرحلة الخال والرطب.	 

B. Harvest / consumption phase.
• The harvest season begins during the Khelal phase, 

from the  end of September until the end of October. 
• Wanana dates are consumed during  the Khelal phase. 

When the fruit is mature, its colour changes from 
yellowish-red  to yellowish-orange and mottled pale red.

• Wanana dates are suitable for consumption and 
marketing at both the Khelal and soft phases.

اإلنتاجية. ج. 

تراوح إنتاجية النخلة الواحدة حوايل 100-120 كيلوجرام / ســنة	 

C. Productivity.
• The yield of a single palm tree is about 100-120 kg/ year.

د. التوزيع الجغرايف.

مكان الزراعة:	 

ــة القصاصــن وبعــض  ــه يف محافظــة اإلســاعلية مبنطق ــف ونان ــزرع صن ي

ــق القاهــرة اإلســاعلية الصحــراوي.  ــزارع طري م

املناسبة:	  البيئية  الظروف 

يتطلب صنف ونانه رطوبة نســبية وحرارة متوســطة.

D. Geographical distribution.
• Location:

Wanana cultivars are cultivated in Ismailia governorate 
at Al-Kassasin area and at farms along Cairo-Ismailia  
desert road.

• Appropriate environmental conditions:

Wanana cultivars require relatively moderate humidity 
and temperature.
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