






التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  حرص  من  انطالقًا 
مجال  في  المتخصصة  العلمية  المعرفة  وتوطين  الوعي  نشر  على 
العالم. حول  المعنية  األوساط  كافة  في  التمور  وإنتاج  النخيل   زراعة 

والمنتجين  المختصين  والباحثين  األكاديميين  اإلخوة  ندعو  فإننا 
أو  العربية  اللغتين  بإحدى  المساهمة  المباركة  الشجرة  ومحبي 
حيث  من  التمر  نخيل  بشجرة  الصلة  ذات  الشؤون  في  االنكليزية 
جني  تقنيات،  مكافحة،  أمراض،  خدمات،  رعاية،  وقاية،  )زراعة، 
)..... تسويق  غذائية،  صناعات  تراثية،  صناعات  إرشادات،   المحصول، 
بالمجلة. الواردة  النشر  لمعايير  مطابقة  المواد  تكون  أن   على 

 شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة لخدمة الشجرة المباركة. 

للتواصل ترسل المواد العلمية لرئيس اللجنة اإلعالمية مدير التحرير 
عبر البريد االلكتروني التالي

دعوة للباحثين والكتاب 
 والمهتمين بزراعة النخيل 

emadsaad126@gmail.com



قيمنا ثابتة نلتزم ونعتز بها

     نهيــان مبــارك �آل نهيــان

 وزير التعليم العايل والبحث العلمي

  رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

اإن النه�سة الزراعية التي ت�سهدها دولة الإمارات العربية املتحدة، والتي اأر�سى دعائمها املغفور له 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان )رحمه اهلل( والتي ركزت على التو�سع يف م�ساحات واأعداد اأ�سجار 

نخيل التمر بالدولة، وا�ستمرارًا على هذا النهج، وا�سل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة )حفظه اهلل(، رعايته واهتمامه بهذه ال�سجرة املباركة، حتى اأ�سبحت دولة الإمارات، من 

اأكرب دول العامل يف زراعة اأ�سجار نخيل التمر.

فالنخلة يف الإمارات هي اإرث ثقايف وح�ساري، اإ�سافة اإىل ما تقدمه من فوائد متعددة، تدخل يف 

العديد من املجالت، واأ�سبح لدينا اليوم اإنتاجًا جيدًا كمًا ونوعًا، واأ�سنافًا متعددة من التمور، وخا�سة 

النادر منها، مبا يجعلها تتبواأ موقعًا متقدمًا يف هذا املجال على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.

لقد احتفلنا بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف �سهر مار�س املا�سي بتكرمي الفائزين بفئات اجلائزة 

يف دورتها الثانية  2010اإذ نوؤكد على امل�سي قدمًا يف خدمة التنمية الزراعية ال�ساملة، وال�سجرة املباركة 

اآل نهيان رئي�س الدولة  فكرًا وعماًل، حتت القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

)حفظه اهلل( من اأجل توفري الأمن الغذائي، والتنمية امل�ستدامة، واملحبة وال�سالم، للمجتمع والإن�سان 

حول العامل. فاجلائزة هي ر�سالة وطنية النتماء، عاملية الإطار، خلري و�سالم الب�سرية جمعاء.

اإننا اإذ نرحب ب�سيوف اجلائزة �سيوف الإمارات، �سيوفًا اأعزاء على النخلة واأهلها، قلوبنا وعقولنا 

مفتوحة لكم، ولكل ما هو جديد لديكم، من بحوث علمية وتقنية، مبا يدعم وي�ساهم، يف تطوير وتنمية 

قطاع النخيل واإنتاج التمور، يف املنطقة وحول العامل. وهذا من �سميم اأهداف جائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر، التي حتظى برعاية �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة ودعم الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد األأعلى لقوات امل�سلحة، واهتمام �سمو ال�سيخ من�سور بن 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة. 

اإننا ننطلق اليوم من قاعدة متينة من الجنازات الوا�سحة وامللمو�سة، التي حققتها الأمانة العامة 

جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وذلك بالتعاون مع كل جهات الخت�سا�س على م�ستوى الدولة 

والعامل، باأن لدينا قيمًا ومبادئ ثابتة نلتزم، بها جميعًا، ونعتز بها غاية العتزاز.

شجـرتـنــا



 �أهـاًل ب�ضيوف �لعـني

�أ.د. عبــد �لوهـــاب ز�يــد

اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

امل�سرف العام

منذ مدة ق�سرية ودعنا �سيوف الإمارات امل�ساركني يف املوؤمتر الدويل الرابع لنخيل التمر الذي 

ا�ست�سافته جامعة الإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالعا�سمة 

اأبوظبي يف ق�سر الإمارات خالل الفرتة من 15 – 17 مار�س املا�سي 2010  �سارك فيه اأكرث من 

300 باحث اأكادميي متخ�س�س بنخيل التمر، اأتوا من 40 دولة حول العامل ليقدموا خال�سة علومهم 

واأبحاثهم يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور حيث قالوا كلمتهم يف النخلة وعربوا عن حبهم 

لالإمارات وتقديرهم للقيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

)حفظه اهلل( على دعمه الالحمدود لل�سجرة املباركة والعاملني يف قطاع نخيل التمر بحثًا واإنتاجًا 

و�سناعة وت�سويقًا حول العامل، حللتم اأهاًل ونزلتم �سهاًل �سيوفًا اأعزاء بيننا.

ونحن الآن على بعد م�سافة ق�سرية من حدث دويل اآخر ترتقبه الأو�ساط املعنية بنخيل التمر على 

م�ستوى املنطقة والعامل يف �سهر اأكتوبر القادم، اإنه معر�س الإمارات الدويل الرابع للنخيل والتمور 

برعاية كرمية من �سمو ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي والذي 

�ست�ست�سيفه جامعة الإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وجمعية 

اأ�سدقاء النخلة يف رحاب مدينة العني )مدينة الواحات( خالل الفرتة 20 – 24 اأكتوبر 2010م. 

حيث العمل جاري على قدم و�ساق بتوجيهات �سمو ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان لإجناح املعر�س 

يف ن�سخته الرابعة. 

كما يعك�س هذا املعر�س الهتمام اخلا�س الذي يوليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة )حفظه اهلل( بهذا القطاع القت�سادي الهام. ودعم الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي. 

معر�س الإمارات الدويل الرابع للنخيل والتمور �سوف يوفر فر�سة ثمينة لتبادل اخلربات والآراء 

بني املنتجني والعلماء املتخ�س�سني يف زراعة النخيل واإنتاج التمور حول العامل. فاأهاًل بكم مرة 

اأخرى يف مدينة العني، فاإن كنا نحن يف قلب احلدث فاأنتم يف عني املكان، وعلى املحبة نلتقي اأكتوبر 

القادم باإذن اهلل.

كـلمـتـنـــــا



مر��ضـالت �ملجـلة

تر�ضل كافة �ملو�د �لعلمية و�لفنية 

باإ�ضم رئي�س �للجنة �لإعالمية

مــديــــر �لتحــريـــر

على �لعنو�ن �لتايل:

�س.ب: بريد 42781 اأبوظبي 

الإمارات العربية املتحدة

هاتف متحرك:  6979645 0097150

emadsaad126@gmail.com
www.kidpa.ae

هيئة �لإ�ضر�ف �لعلمي

�لدكتور غالب علي �حل�ضرمي

عميد كلية الأغذية والزراعة 

جامعة الإمارات العربية املتحدة

�لدكتور هالل حميد �ضاعد �لكعبي

مدير اإدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية

القطاع اجلنوبي ـ بلدية مدينة العني

�لدكتور ح�ضن �ضبانة

ال�سبكة الدولية للنخيل  والتمور

    �ل�ضجرة �ملباركة

جملة ف�سلية علمية متخ�س�سة بالنخيل والتمور

�لنا�ضـر

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

رخ�سة رقم 1/107006/23818  

 املجل�س الوطني لالعالم  - ابوظبي

الرقم الدويل للت�سنيف

ISBN978-9948-15-335-1 

�ملجلد �لثاين - �لعـدد �لثاين

جمادى الآخر  1431  هجري / يونيو  2010  ميالدي 

الرئي�س الفخـري

�ضمو �ل�ضيخ نهيان مبارك �آل نهيان

وزير التعليم العايل والبحث العلمي

رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة 

امل�سرف العام

�لدكتور عـبد �لوهـاب ز�يـد

اأمـني عـام اجلائزة

مـديـر التحـريـر

�ملهند�س عـــــمـاد �ضــــعد

رئي�س اللجـنة الإعـالمـية

emadsaad126@gmail.com

املدير  القانوين

�لدكتور هالل حميد �ضاعد �لكعبي

رئي�س اللجنة املالية والإدارية

تدقـيق لغـوي

    �لأ�ضتاذ حمـمود بـدر

ت�سـوير �سـوئي

جاك جبور، نز�ر بلوط، �أجمد درغام

ت�سميم واإخراج وطباعة

�سندوق بريد 111047 ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف:  0097126333970

 فاك�س:  0097126333756

 finelinead@emirates.net.ae
finelinead@hotmail.com 

معايري �لن�ضر باملجلة

وخم�ض�ضًا        جديدً�،  �ملقال  يكون  1- �أن 

ملجلة �جلائزة فقط، ومل ي�ضبق ن�ضره.

�حلا�ضب  على  مطبوعًا  �ملقال  يكون  2- �أن 

�أو  �لعربية  باللغة  �ضو�ء  �لآيل 

و�ملر�جع  بامل�ضادر  مذياًل  �لنكليزية، 

�ملخت�ضة.

بال�ضور  و�لدر��ضات  �لبحوث  تزود  3- �أن 

�لعلمية �لالزمة ذ�ت �جلودة �لعالية

Digital-High resolution

بالربيد  و�ل�ضور  �ملقالت  4-  تر�ضل 

�ضمن  تر�ضل  �أو  للمجلة،  �لإلكرتوين 

ورقية  ن�ضخة  مع   )C.D( مدمج  قر�س 

مطبوعة على �ضندوق بريد �جلائزة.

 

من  ي�ضلها  ما  باإعادة  ملزمة  غري  5- �ملجلة 

�أم  ن�ضرت  �ضو�ء  �أ�ضحابها  �إىل  مقالت، 

مل تن�ضر.

�ملقالت  ب�ضور  �لت�ضرف  حق  للجائزة   -6

�ملن�ضورة يف �أي عدد.

7- ير�ضل �لكاتب �ضورة �ضخ�ضية مع �ضريته 

�لثالثي  �ل�ضم  فيها  مو�ضحًا  �لذ�تية 

�للكرتوين  و�لربيد  �لهاتف  ورقم 

رقم  �إىل  بالإ�ضافة  �لربيد.  و�ضندوق 

معه  يتعامل  �لذي  �لبنك  يف  ح�ضابه 

�ملكافاأة  �إر�ضال  من  نتمكن  حتى  بلده  يف 

�ملالية يف حال �لن�ضر، وفق �لنظام �ملايل 

�ملعمول به يف �إد�رة �ملجلة.

تعرب  �ملجلة  يف  �لو�ردة  8- �ملقالت 

تلزم  ول  كتابها  �آر�ء  عن  بال�ضرورة 

�جلائزة.     

�لعدد  �ضمن  �لعلمية  �ملو�د  9- ترتيب 

يخ�ضع لعتبار�ت فنية.

جلميع  مفتوحة  �ملجلة  10- �ضفحات 

حمبي �لنخلة حول �لعامل مبا ي�ضاهم 

جمتمع  وبناء  �ملعرفة  توطني  يف 

م�ضتد�م.
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نهيان مبارك يكرم �لفائزين باجلائزة بدورتها �لثانية

�ملوؤمتر �لدويل �لر�بع لنخيل �لتمر

جامعة �لمار�ت توقع ثالث مذكر�ت 

خمترب �لب�ضمة �لور�ثية للنخيل

رطب ناميبيا يزين مو�ئد �لمار�ت

من هم �ملكرمون و�لفائزين بالدورة �لثانية 2010

�لجتماع �لدوري �لثالث ملجل�س �لمناء

معر�س لل�ضور �لفائزة مب�ضابقة �لت�ضوير

�ملجلد �لول لل�ضجرة �ملباركة

�ضمو �ل�ضيخ عبد �هلل بن خالد �آل خليفة

معر�س �لمار�ت �لدويل �لر�بع للنخيل و�لتمور

جائزة خليفة تكرم �ضركائها �ل�ضرت�تيجيني

الفهـرس



 

 نهـيان مبــارك 
يكرم الفائزين بالجائزة 

ويفتتــح أعـمال المؤتمـر  
الدولي الرابع لنخيل التمر 

دعم خليفة للجائزة... 
امتداد طبيعي الهتمام سموه بالنخلة

 بروفسور ليندا: 
اإلمارات تزرع النخيل 

بالحب وتنثر خيره 
للعالم
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 خليفة بن زايد
ف النخلة وأهلها شرَّ

 

برعايته للجائزة 

وزير  نهيان،  �آل  مبارك  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  رفع 

�ل�شكر  عميق  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 

�جلائزة،  موؤ�ش�س  �إىل  و�المتنان،  �لتقدير  وبالغ 

ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �لو�لد  �ل�شمو  �شاحب 

كما  �هلل(  )حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان،  �آل 

 
ٍ
بكرم �شموه  يبذلها  �لتي  �لكبرية،  بجهوده  �أ�شاد 

يف  حقيقية،  تنمية  حتقيق  �أجل  من  و�شخاء، 

�ملجال �لزر�عي ب�شكٍل عام، ونخيل �لتمر ب�شكٍل 

خا�س و�أن مو�فقة �شموه �لكرمية على �إن�شاء هذه 

�متد�دً�  ياأتي  �إمنا  لها،  �لقوي  ودعمه  �جلائزة، 

طرق  وتطوير  بالنخلة،  �شموه  الهتمام  طبيعيًا، 

لها،  �القت�شادية  �ملنافع  كافة  زر�عتها، وحتقيق 

�شموه،  حلر�س  حقيقي،  جت�شيد  كذلك،  هي  بل 

على تعبئة كافة �جلهود، وتعميق قنو�ت �لتن�شيق 

و�لعمل �مل�شرتك، مبا يحقق �الإفادة �لكاملة، من 

هذ�  يف  و�لتجارب،  و�لبحوث  �لدر��شات  كافة 

�ملجال، وعلى م�شتوى �لعامل.

تكرمي  حفل  خالل  �شموه   من  تعبريً�  ذلك  جاء 

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  بجائزة  �لفائزين 

يف دورتها �لثانية  و�فتتاح �ملوؤمتر �لدويل �لر�بع 

لنخيل يف 15 مار�س 2010  بق�شر �الإمار�ت يف 

�أبوظبي. بح�شور فخامة �لدكتور �شام  �لعا�شمة 

جنوما �لرئي�س �ل�شابق جلمهورية ناميبيا ومعايل 

�الأردنية  باململكة  �لزر�عة  وزير  �مل�شري  �شعيد 

وزير  �ل�شيخ  حممد  �ل�شديق  ومعايل  �لها�شمية 

�لزر�عة يف جمهورية �ل�شود�ن ومعايل �ل�شيخ عبد 

�هلل بن خليفة �آل خليفة رئي�س جمل�س �أمناء مركز 

عي�شى �لثقايف مبملكة �لبحرين و�لربوف�شور ليند� 

�الأمريكية  ديف�س  كاليفورنيا  رئي�س جامعة  كاثي 

رئي�س جامعة  �إبر�هيم جناحي  �لدكتور  و�شعادة 

�لبحرين يف مملكة �لبحرين، و�أ�شحاب �ل�شعادة 

�إىل  �إ�شافة  �لدولة،  لدى  �ملعتمدين  �ل�شفر�ء 

كبري  وعدد  و�لدولية  �الإقليمية  �ملنظمات  روؤ�شاء 

�لتمر  نخيل  ب�شجرة  و�ملهتمني  �لباحثني  من 

و�ملكرمني  و�لفائزين  �لعلمية  �للجنة  و�أع�شاء 

باجلائزة بدورتها �لثانية 2010.

كما تقدم �شموه بعظيم �ل�شكر، و�شادق �لتقدير، 

�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  �لفريق  �إىل 

�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي،  عهد  ويل  نهيان، 

�لقوي،  دعمه  ل�شموه  و�شجل  �مل�شلحة،  للقو�ت 

بروؤيته  �لكبري،  و�عتز�زه  �لعاملية،  لهذه �جلائزة 

�حلكيمة، مل�شتقبل �لتنمية �لزر�عية بالدولة و�لتي 

�لقلب  موقع  يف  خا�شة،  ب�شفٍة  �لتمر  نخيل  يقع 

منها، بل ونعتز �أي�شًا، بحر�س �شموه �لكبري، على 

ر�ئدً�،  منوذجًا  د�ئمًا،  �الإمار�ت  دولة  تكون  �أن 

يف �لعمل �لناجح، و�الإجناز �لكفء و�ملتميز، يف 

كافة �ملجاالت.

من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  مو�شول  و�لتقدير  و�ل�شكر 

�آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء،  بن ز�يد 

على  �لكرمي،  حلر�شه  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزير 

وتوجيهاته  �جلائزة،  لهذه  �لكامل  �لدعم  توفري 

وبالفعل،  �جلائزة  هذه  تكون  �أن  يف  �ل�شديدة، 

�لنخيل،  زر�عة  لتطوير  وناجحة،  مثمرة  �أد�ًة 
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و�إنتاج �لتمر، يف �لدولة و�ملنطقة و�لعامل.

كما هناأ �شموه جميع �لفائزين على فوزهم بفئات 

تاريخها  من  �لرغم  على  �جلائزة  و�أن  �جلائزة 

م�شيئة  وعالمة  عامليًا  ر�ئدة  �أ�شبحت  �لق�شري 

بالنجاح  حتتفي  جائزة  �لتمر،  نخيل  جمال  يف 

�لباحثني  بني  و�حليوية  �حلركة  وتثب  و�الإبد�ع، 

نتائج  ون�شر  �ملعارف  تنمية  وت�شهم يف  و�لعلماء، 

�لدر��شات و�لتجارب يف �لدولة و�ملنطقة و�لعامل. 

منا�شبة  كذلك،  هو  �إمنا  �ليوم،  �حتفالنا  و�أن 

توقعات  قدر  على  نكون  �أن  فيها،  ناأمل  مو�تية، 

�شاحب �ل�شمو �لو�لد رئي�س �لدولة، يف �ال�شتجابة 

�إىل توجيهاته �لد�ئمة، نحو �لتجويد و�لتميز، يف 

كافة جو�نب �لعمل، لي�س فقط يف قطاع �لنخيل 

وعلى  �ملجاالت،  جميع  يف  �أي�شًا،  ولكن  وحده، 

كافة �مل�شتويات.

الأمانة العامة للجائزة:

عبد  �لدكتور  �شعادة  �أعرب  فقد  جهته  من 

�لدولية  خليفة  جائزة  عام  �أمني  ز�يد  �لوهاب 

عن  �الفتتاح  حفل  خالل  كلمة  يف  �لتمر  لنخيل 

�حلفل  هذ�  يلقى  �أن  عظيم  ل�شرف  �أنه  �شعادته 

�ل�شمو  �ل�شامية من قبل �شيدي �شاحب  �لرعاية 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ 

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ودعم  �هلل(  )حفظه 

حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

�شمو  و�هتمام  �مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 

رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ 

ونت�شرف  �لرئا�شة.  �شوؤون  وزير  �لوزر�ء  جمل�س 

نهيان  �آل  مبارك  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 

�لرئي�س  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزير 

�ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  جلامعة  �الأعلى 

رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل 

�لتمر و�شيوفه �لكر�م �أ�شحاب �لفخامة و�ل�شمو 

و�ملعايل و�ل�شعادة و�ملكرمني و�ملميزين و�لعلماء 

�لر�بع  �لدويل  �ملوؤمتر  يف  �مل�شاركني  و�لباحثني 

لنخيل �لتمر.
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الفئة الأوىل: فئة البحوث 

والدرا�سات املتميزة يف جمال زراعة 

النخيل واإنتاج التمور

د. بن عي�شي ب�شري، �جلز�ئر�لفائز �الأول

د. جويـل مالك – قطـر�لفائز �لثاين

الفئة الثانية: فئة املنتجني املتميزين يف 

جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

�إد�رة �أوقاف �شالح �لفائز �الأول

عبد �لعزيز �لر�جحي ، 

�ل�شعودية

�لع�شوية، �لفائز �لثاين �لفوعة  مزرعة 

�الإمار�ت

يف  تقنية  اأف�سل  فئة  الثالثة:  الفئة 

جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

للبوليمر�ت  �لفائز �الأول ظبي  جممع 

�شالح،  �إبر�هيم  ر�شا  د. 

�الإمار�ت

�لطفيلي، �لفائز �لثاين قا�شم  �ملهند�س 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

م�سروع  اأف�سل  فئة  الرابعة:  الفئة 

تنموي يف جمال زراعة النخيل واإنتاج 

التمور

ريلي، �لفائز �الأول و�أنيتا  ديفيد  �ل�شادة 

��شرت�ليا

مت حجب �جلائزة�لفائز �لثاين

الفئة اخلام�سة: ال�سخ�سية املوؤثرة يف 

جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

بن  الرحمن  عبد  الدكتور  الفائز: 

اإبراهيم احلميد، ال�سعودية

الفائزون بح�سب الفئات:
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�سيف �سرف املوؤمتر:

بعد ذلك  حتدثت �لبوف�شور �لدكتورة ليند� كاتيهي 

رئي�س جامعة كايفورنيا ديف�س بالواليات �ملتحدة 

�الأمريكية يف كلمة قالت فيها �إن ��شطفاف �أرتال 

من  �لطريق  جانبي  على  �لتمر  نخيل  �أ�شجار 

مطار �أبوظبي حتى �لفندق لهي خري �شاهد على 

�لروؤية �ملتعمقة ملوؤ�ش�س هذ� �لبلد �لطيب �ملغفور 

نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  �هلل  باإذن  له 

روؤيته  عمق  �إىل  يرجع  و�لف�شل  �هلل(،  )رحمه 

يف  �لتمور  لنخيل  �مل�شتد�م  �الإنتاج  ي�شل  الأن 

�إىل ما هو عليه  دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�الآن. وقد �تبع تخطيط ��شرت�تيجي ملدة ناهزت 

زر�عة  وباالأخ�س  �لزر�عية  للتنمية  عامًا   25

�ملتحدة.  �لعربية  �الإمار�ت  بدولة  �لتمر  نخيل 

�ل�شمو  �شاحب  حقق  �لروؤية  لتلك  و��شتمر�رً� 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ 

مبجهود�ته  عظيمة  �إجناز�ت  �هلل(  )حفظه 

�لدوؤوبة ملو��شلة زر�عة نخيل �لتمر.

ومل تتخلل دولة �الإمار�ت يف خالل تلك �جلهود 

�مل�شتد�مة  �لتنمية  على  �حلفاظ  يف  هدفها  عن 

قفز�ت  حققت  �لبالد  �أن  ذلك  على  و�ل�شاهد 

�لغطاء  وتو�شيع  �لت�شحر  حماربة  يف  نوعية 

�لنباتي وت�شجيع تطوير ومنو �ل�شناعات �لقائمة 

على نخيل �لتمر و�لتمور. وت�شاهم هذه �خلطو�ت 

دولة  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  يف  جوهري  ب�شكل 

�ملتحدة و�شت�شتمر يف ذلك يف  �لعربية  �الإمار�ت 

�مل�شتقبل.

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر:

�أن  فيه  ال�شك  مما  �أنه  ليند�  دكتورة  و�أ�شافت 

�حت�شان دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة جلائزة 

فر�غ  من  ياأت  مل  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة 

�ملجال.  هذ�  يف  وخربتها  �لطويل  لباعها  ولكن 

حيث تتمتع �جلائزة مبكانة مرموقة على �مل�شتوى 

�لدويل و�شت�شتمر دولة �الإمار�ت باأن تكون ر�ئدة 

جمال  يف  و�لدولية  �الإقليمية  �جلهود  دعم  يف 

�القت�شادية  الأهميتها  نظرً�  �لتمر  نخيل  زر�عة 

يف مكافحة �لفقر و�جلوع يف �لعديد من �لبلد�ن 
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حول �لعامل. �الأمر �لذي من �شاأنه �أن يدعم �الأمن 

و�ال�شتقر�ر و�ل�شالم يف �لعامل �أجمع. 

و�أنتهز هذه �لفر�شة الأتقدم بالتهنئة لكل �لباحثني 

و�ملنتجني و�ملخرتعني �لذين فازو� بجو�ئز فئات 

�جلائزة يف دورتها �لثانية. ونقدر جهود كل من 

مل يحالفه �حلظ بالفوز ع�شى �أن نر�ه يف �الأعو�م 

�أن  �أود  كما  �مل�شرح.  هذ�  خ�شبة  على  �لقادمة 

�لدولية  خليفة  جلائزة  �لعامة  �الأمانة  �أ�شكر 

و�إد�رتها  �ملتميزة  جهودها  على  �لتمر  لنخيل 

�لفائقة �لتي �أو�شلت �شوت �جلائزة ورفعت �شوت 

يف  خ�شو�شًا  �لعامل  �شماء  يف  عاليًا  �الإمار�ت 

مر�كز  خمترب�ت،  )جامعات،  �لعلمية  �الأو�شاط 

بحوث..( �ملخت�شة بزر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور 

على  يوؤكد  مبا  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  يف 

�لبعد �لعاملي للجائزة وهي حتمل هوية �الإمار�ت 

�ل�شيخ  �ل�شمو  بقيادة �شاحب  �لوطنية  وب�شمتها 

)حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة 

نهيان  �ل�شيخ  �شمو  من  �حلثيثة  و�ملتابعة  �هلل(، 

و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزير  نهيان  �آل  مبارك 

�لعلمي رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة �لدولية 

لنخيل �لتمر. 

ديفي�س  كاليفورنيا  جامعة  رئي�س  �أ�شارت  كما 

�لتمور  �شناعة  يف  �حلا�شل  �لتقدم  ذلك  �إىل 

حتت قيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

ومنها  �هلل(  )حفظة  �لدولة  رئي�س  نهيان،  �آل 

لنخيل  �لر�بع  �لدويل  �ملوؤمتر  مثل  �ملنا�شبات 

�لتي  و�الأهمية  �لبالغ  �الهتمام  يعك�س  ما  �لتمر 

يوليها �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة لهذ� �لقطاع 

وهو   – �ملوؤمتر  هذ�  وياأتي  �ملهم.  �القت�شادي 

دولة  نظمتها  دولية  موؤمتر�ت  �شل�شلة  يف  �لر�بع 

عامًا.  ع�شر  �أحد  قبل  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت 

ثمينة  فر�شة  �لدولية  �ملوؤمتر�ت  هذه  وتوفر 

يف  و�ملتخ�ش�شني  و�خلرب�ء  �لبارزين  للعلماء 

جميع  من  �مل�شوؤولني  وكبار  �لتمر  نخيل  جمال 

و�لتاأكيد  و�الآر�ء  �خلرب�ت  لتبادل  �لعامل  �أنحاء 

على ��شتمر�رية �لبحث �لعلمي �ملتطور.

عن  ليند�  دكتورة  �أعربت  فقد  ثانية  جهة  من 

ثقتها يف �أن تو�جد �لعديد من �لبلد�ن و�ملنظمات 

�لتعاون  على  يوؤكد  �إمنا  �ملوؤمتر  هذ�  يف  �لدولية 

يف  �جلو�نب  من  �لعديد  يف  �لدويل  �لفني 

�لتحديات  �أكرب  �أحد  و�أن  �لتمور.  �إنتاج  �شل�شلة 

هو  و�لع�شرين  �لو�حد  �لقرن  يف  تو�جهنا  �لتي 

عنو�ن  وكذ� جند  م�شتد�م  م�شتقبل  �إىل  �لتحول 

و�لتحديات �جلديدة يف جمال  �الأبعاد   « �ملوؤمتر 

�أنه جاء  يوؤكد  �لتمر« ما  �مل�شتد�م لنخيل  �الإنتاج 

يزيد  �أن  �ملتوقع  ومن  متامًا.  �ملنا�شب  �لوقت  يف 

مليار   2.5 حو�يل  �الأر�شية  �لكرة  �شكان  عدد 

ن�شمة يف �خلم�شني �شنة �لقادمة و�شيتطلب ذلك 

زيادة 70 يف �ملائة من �إنتاج �لغذ�ء. ومتثل ندرة 

تهديدً�  للزر�عة  �ل�شاحلة  �الأر�س  وتدهور  �ملياه 

الحتياجات �لزيادة �ملتنامية ل�شكان �الأر�س.

عالوة على ذلك �شيوؤثر �لتغري �ملناخي �شلبًا على 

�الإنتاجية �لزر�عية على �مل�شتوى �لعاملي مما يوؤدي 

يوؤدي  حني  يف  �ملحا�شيل،  �أمناط  �ختالف  �إىل 

�الرتفاع يف درجات �حلر�رة �إىل تقلي�س �إنتاجية 

�ملحا�شيل وقلة �ملح�شول وال حمالة �شيوؤثر ذلك 

على �الأمن �لغذ�ئي. وهذ� �ملوؤمتر يعد جزءً� مهمًا 

اإلعالن عن إنشاء 
برنامج تعاون بين 

جامعة اإلمارات ووزارة 
شؤون الرئاسة 

وجامعة كاليفورينا 
ديفيس لتطوير مبادرة 

 التقنية الحيوية
في الدولة
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من �جلهود �لدولية ملعاجلة هذه �لتحديات.

جامعة كاليفورنيا ديفي�س ت�سارك الروؤية 

مل�ستقبل م�ستدام:

�أن  �شرورها  عن  �جلامعة  رئي�شة  و�أعربت 

�مل�شتد�مة  �لزر�عة  �أ�شلوب  يف  �لروؤية  ت�شاركنا 

معايري  و�لتز�منا  �الإمار�ت  دولة  �عتمدته  �لتي 

�ال�شتد�مة  جمال  و�أن  �لبيئة.  على  �ملحافظة 

يحظى برتكيز و�هتمام كبري ونقطة قوة متميزة 

�لتحديات  ملعاجلة  علماوؤنا  وي�شعى  جلامعتنا. 

�لبيئة،  �ال�شتد�مة،  مثل  جماالت  يف  �لعاملية 

�لطاقة، �الأمن، و�ل�شحة.

منذ  �لثاين  �لقرن  جامعتنا  تدخل  وبينما 

تاأ�شي�شها ن�شتلهم من ما�شينا وجذورنا كجامعة 

زر�عية ر�ئدة – ترتجم تر�ثنا �إىل ��شتك�شافات 

كل  يف  للنا�س  �حلياة  جودة  ت�شكل  م�شتقبلية 

�لتميز  �لعزم على تنظيم  مكان. ونحن عاقدون 

�ملو�شع جلامعتنا يف �لتعاون متعدد �لتخ�ش�شات 

ل�شمان �مل�شتقبل �مل�شتد�م.

�لتعاون  وروح  بر�جمنا  يف  �لتنوع  لنا  ويوفر 

وتعدد  �الإبد�ع  ال�شتلهام  �أكرب  فر�شة  لدينا 

�لتخ�ش�شات. وقد قدنا دولتنا بجامعة كاليفورنيا 

�لتخ�ش�شات  �لعلمي متعدد  �لبحث  �إىل  ديفي�س 

و�إيجاد  تطوير  يف  �ملنهجي  �الأ�شلوب  هذ�  ونتبع 

حلول ناجعة للتحديات �لعاملية. على �شبيل �ملثال 

نحن ن�شتخدم �جلينات و�لتقنية �حليوية لتطوير 

باملقدرة  تتميز  �لتي  �لنباتات  و�أنو�ع  �ملحا�شيل 

�حلر�رة  مثل  �لبيئية  �الجهاد�ت  حتمل  على 

�إدو�ردو  �لدكتور  �الأ�شتاذ  و�مللوحة.  و�جلفاف 

بلومو�لد يقود فريق من �لعلماء يف م�شروع يهدف 

�ملتقدمة  �لتقنيات  من  جمموعة  ��شتخد�م  �إىل 

�الألياف  و�ملحا�شيل من  و�لتغذية  �لطعام  الإنتاج 

با�شتخد�م �أمثل للمياه و��شتخد�م فّعال للمغذيات 

بتطوير  �لتقنيات  هذه  ت�شمح  و�شوف  �ملتقدمة. 

ومدخالت  مياه  ن�شبة  تتطلب  حما�شيل  وزر�عة 

�أقل وتكون قادرة على �لنمو يف �لبيئات �لقاحلة.

وجامعة  الإمارات  جامعة  بني  التعاون 

�سوؤون  ووزارة  ديفي�س  كاليفورنيا 

الرئا�سة

كما �أ�شارت رئي�شة �جلامعة عن فخرها باالإعالن 

�الإمار�ت  جامعة  بني  تعاون  برنامج  �إن�شاء  عن 

وجامعة  �لرئا�شة  �شوؤون  ووز�رة  �ملتحدة  �لعربية 

كاليفورينا ديفي�س لتطوير مبادرة �لتقنية �حليوية 

يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ويهدف هذ� 

وح�شائ�س  و�أ�شجار  نباتات  �إنتاج  �إىل  �لربنامج 

يف  وت�شتخدم  �الإجهاد  حتمل  على  قدرة  ذ�ت 

�لعديد من �الأغر��س �حل�شرية وبر�مج �لتقنية 

�لربنامج  و�شي�شمل  �الإمار�ت  دولة  يف  �حليوية 

كذلك تطوير مركز تدريب. وناأمل �أنه من خالل 

ب�شكل  وتنمو  تنتع�س  �أن  �ملبادرة  هذه  يف  �لعمل 

�أف�شل مثل �حل�شائ�س و�لنباتات ونخيل �لتمر �أكرث 

يف �لبيئة �لقاحلة. وقد ت�شرفت جامعة كاليفورنيا 

ونتطلع  �الإمار�ت  موؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  ديفي�س 

قدمًا ملزيد من �لعمل �مل�شرتك.

الجائزة مكرمة من 
خليفة )حفظه اهلل( 
واستمرار لجهود زايد 

)رحمه اهلل( 
في خدمة وتنمية 
قطاع نخيل التمر 
باإلمارات والعالم
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مقارنة بني عدد الدول الأجنبية امل�ساركة يف الدورة الأوىل والدورة الثانية 

جمموع �مل�شاركني من �لدول �الأجنبية بالدورة �الأوىل 7 م�شاركني ويف �لدورة �لثانية 16 م�شاركًا بزيادة وقدرها 129  %

�ملجموع �لعام للدول �لعربية يف �لدورة �الأوىل: 12 دولة ويف �لدورة �لثانية: 15 بزيادة وقدرها 25 %

جمموع �مل�شاركني من �لدول �لعربية بالدورة �الأوىل 32 م�شاركًا ويف �لدورة �لثانية 51 م�شاركًا بزيادة وقدرها 59 %
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من هم الفائزون ؟
بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

الدورة الثانية 2010

الجائزة كانت وستبقى تعبيرًا صادقًا وأمينًا لرؤية 
مؤسسها وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه اهلل( 

سمو الشيخ عبد اهلل
 بن خالد آل خليفة 

مملكة البحرين

من مو�ليد �ملحرق عام 1922

خريج �ملد�ر�س �حلكومية �آنذ�ك 

1951- 1956 قا�ٍس مبحاكم �لبحرين

1957- 1962 قا�ٍس مبحكمة �ال�شتئناف 

بلدية  رئي�س   1967  -1962 �لعليا، 

�لرفاع

1967- 1970 رئي�س بلدية �ملنامة ورئي�س 

جمل�س �لتخطيط و�لتن�شيق،

1971- 1975 وزير �لبلديات و�لزر�عة، 1975- 2002 وزير �لعدل و�ل�شئون �الإ�شالمية،  رئي�س 

جمل�س �لوالية على �أمو�ل �لقا�شرين 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ل�شئون �الإ�شالمية، رئي�س �للجنة �لوز�رية لل�شئون �لقانونية

رئي�س �للجنة �لعليا ل�شئون �حلج ، رئي�س جملة �لوثيقة، 2007 رئي�س �ملجل�س �الأعلى لل�شئون 

�الإ�شالمية، رئي�س مركز �لوثائق �لتاريخية �لتابع لديو�ن ويل �لعهد، نائب رئي�س جلنة �ملو�رد 

لدعم  �لوطنية  �للجنة  رئي�س  �لبحريني،  �الأحمر  �لهالل  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملالية، 

د�ر �حلكمة �لفخري جلمعية  �لرئي�س  �لبحرين �خلريية،  �لفخري جلمعية  �لرئي�س  �لقد�س، 

رئي�س جملة �لهد�ية  ، 2008  رئي�س جمل�س �أمناء مركز عي�شى �لثقايف  

- وله كتاب »�لبحرين عرب �لتاريخ« بجز�أيه �الأول و�لثاين. وكتاب » مكانة �لبحرين يف �لتاريخ 

�الإ�شالمي«. وكتاب » تاريخ �آل خليفة يف �لبحرين«. و كتاب » ملك وم�شرية« .
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سعادة المستشار األستاذ زهير أبو األديب-اإلمارات

ُمنح �شعادة زهري �أبو �الأديب �مل�شت�شار �لزر�عي ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

�إحدى  ب�شفته  �لتذكاري  �جلائزة  درع  �هلل(  )حفظه  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  رئي�س 

�ل�شخ�شيات �ملوؤثرة يف جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة،

بد�أ م�شو�ره �لزر�عي يف مدينة �لعني عام 1960 وخالل عقد �ل�شبعينيات من �لقرن �ملا�شي �أن�شاأ 

�أول مزرعة للنخيل معتمدً� يف ذلك على �الأ�شناف �ملحلية و�إتباع �لطرق �لتقليدية يف �لعمليات 

بكفاءتها  تتميز  و�لتي  �أمناطها  �لري �حلديثة مبختلف  �أنظمة  �أدخل  �لثمانينيات  �لزر�عية، ويف 

�لعالية يف توفري �ملياه، و�أدخل �أ�شنافًا جديدة من �لتمور ذ�ت �ل�شهرة �لعاملية و�ملردود �لعايل عرب 

��شتري�دها من خمتلف دول �لعامل. كما �أن�شاأ مز�رع حديثة ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة تعترب من 

�أف�شل �ملز�رع وذلك لتطبيقها �أحدث �لتقنيات �لزر�عية �ملوجودة �الآن يف جمال �لنخيل، مبا يف 

ذلك مز�رع خا�شة لفحول �لنخيل من �أجود �الأ�شناف �لعاملية  ملا لها من تاأثري مبا�شر على مو��شفات �لثمار وحت�شينها. ومن �أبرز حمطاته �ملتميزة يف هذ� 

�ملجال هو �إنتاج فحل مبو��شفات مميزه )�أزهار غري طبيعية فائقة �جلودة( �أ�شماه فحل مدينة �لعني، وعمل على �إكثاره بطريقة زر�عة �الأن�شجة يف وحدة 

در��شات وتنمية بحوث �لنخيل و�لتمور بجامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. و�أن�شاأ �أول م�شنع لتعليب �لتمور يف مدينة �لعني عام 1986 )م�شنع �لعني للتمور( 

جميع �لتمور �مل�شتخدمة هي من مز�رع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظه �هلل(.

معـالي سعيد محمد الرقباني – اإلمارات
ُمنح معايل �شعيد حممد �لرقباين وزير �لزر�عة و�لرثوة �ل�شمكية )�شابقًا( درع �جلائزة �لتذكاري 

ب�شفته �إحدى �ل�شخ�شيات �ملوؤثرة يف جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور بدولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة. حيث �شكل وجوده ملدة ربع قرن م�شى )1974 – 2006( وهو ي�شغل �أعلى من�شب وز�ري 

ذ� عالقة بزر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور، عن�شرً� �يجابيًا لدفع عجلة �لتنمية و�لتطوير �لزر�عي على 

خمتلف �ل�شعد خ�شو�شًا نخيل �لتمر. فقد �أ�ش�س �أربع مناطق زر�عية على م�شتوى �لدولة هي �ملنطقة 

�أم �لقيوين( و�ملنطقة �ل�شمالية  �أبوظبي، و�ملنطقة �لو�شطى )دبي، �ل�شارقة، عجمان،  �لغربية يف 

�لزر�عي  �لقطاع  خدمة  ت�شهيل  بهدف  وخورفكان(  )�لفجرية  �ل�شرقية  و�ملنطقة  �خليمة(  )ر�أ�س 

و�ملز�رعني و�لتو�شع يف زر�عة �أ�شجار نخيل �لتمر حتى و�شل �لعدد �لكلي �إىل 42,7 مليون نخلة وهو 

�لرقم �الأكرب على م�شتوى دول �لعامل. باالإ�شافة �إىل �عتماد نظام خا�س لت�شويق منتجات مز�رع 

�لنخيل من �لرطب و�لتمور على م�شتوى �لدولة، كما �أن�شاأ �لعديد من حمطات �لتجارب �لزر�عية كان 

�أهمها حمطة �أبحاث �حلمر�نية يف ر�أ�س �خليمة �ملتخ�ش�شة يف جمال �لبحوث �لزر�عة على �شجرة 

نخيل �لتمر ومكافحة �الآفات و�الأمر��س �لتي ت�شيب �لنخلة و�أهمها �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء بحيث مت ت�شجيل بر�ءة �خرت�ع يف هذ� �ملجال ملكافحة �ل�شو�شة 

بطريقة �لفطريات.  كما عمل معاليه على دعم وتنمية �ملو�رد �لب�شرية �لوطنية عرب توفري بعثات علمية لهم د�خل وخارج �لدولة و�أ�شحت وز�رة �لزر�عة 

ت�شم �لكثري من �لكفاء�ت �لفنية و�لعلمية �ملتخ�ش�شة �شو�ء من حملة �ملاج�شتري �أو �لدكتور�ه. وكان ملعاليه ح�شور بارز وفاعل يف �ملنظمات �الإقليمية 

و�لدولة باعتباره �أقدم وزير زر�عة عربي. 
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الفئة الأوىل: فئة البحوث والدرا�سات املتميزة يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

الفائز الثاني: الدكتور جويل مالك - قطـر

ُمنحت جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر للدكتور جويل مالك من كورنيل كوليج يف دولة قطر. 

لفوزه باملركز �لثاين عن فئة �لبحوث و�لدر��شات �ملتميزة يف جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور عن 

بحث بعنو�ن )ت�شل�شل �جلينوم �ملقارن ل�شجرة �لنخيل وكيفية ��شتخد�مها بكثافة مت�شل�شلة(. 

�جلينات  عدد  وز�د  �لتمر،  لنخيل  �لكاملة  �جلينية  �خلريطة  رموز  فك  على  جويل  دكتور  عمل 

�ملعروفة من نحو 80 �إىل �أكرث من 19000 من �جلينات �لتي تعمل. من هذه �الأعمال �لتي ��شتقيناها 

�إناثًا  �أم  �أ�شا�س �الختالفات �جلينية لنخيل �لتمر متنوعة، ذكورً� كان  من �ملعلومات �ملهمة على 

لالختالفات �جلينية، وحت�شني تربية �لعالمات. ونفهم �شرورة هذه �ملعلومات كاأ�شا�س للدر��شات 

�جلينية يف �مل�شتقبل من نخيل �لتمر.

�أن �لدكتور جويل مالك حا�شل على �شهادة ماج�شتري يف �لتكنولوجيا �حليوية من جامعة  يذكر 

جون هوبكنز بالتيمور وبكالوريو�س علم �الأحياء �ملجهرية �جلزيئية و�جلينية من جامعة كاليفورنيا لو�س �أجنلو�س ويعمل حاليًا مدرب علم �لور�ثة يف �لطب 

ومدير خمترب �جلينومية، كما �أن�شاأ مرفقًا جديدً� للجينومية مبا يف ذلك �حل�شول على �لتكنولوجيا وتنفيذها و�إد�رة �ملخترب و�لعمل على تطوير تكنولوجيا 

جديدة لالأبحاث �جلينومية يف دولة قطـر. 

الفئة الأوىل: فئة البحوث والدرا�سات املتميزة يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

الفائز األول: الدكتور بن عيشي بشير - الجزائر

باملركز  لفوزه  ب�شري من �جلز�ئر  عي�شي  بن  للدكتور  �لتمر  لنخيل  �لدولية  ُمنحت جائزة خليفة 

�الأول عن فئة �لبحوث و�لدر��شات �ملتميزة يف جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور عن بحث بعنو�ن 

)�قت�شاديات �إنتاج �لتمور يف �جلز�ئر(، حيث تطرق يف بحثه �إىل �أهم �لعقبات و�مل�شاكل �ملرتبطة 

باإنتاج �لتمور، و�الأ�شاليب �ملقرتحة للنهو�س مبح�شول �لتمور يف �جلز�ئر، �إ�شافة �إىل �ملقومات 

على  �لدر��شة  ��شتملت  وقد  ت�شدير(  مقومات،  �الإنتاجية،  �لطاقة  ت�شويق،  )معوقات،  �لدليلية 

�الأق�شام �لتالية:

حم�شول  تو�جه  �لتي  و�مل�شاكل  للتمور.  �لت�شويقي  و�لو�شع  �جلز�ئرية.  للتمور  �الإنتاجي  �لو�شع 

�لتمور. و�الأ�شاليب �ملقرتحة للنهو�س مبح�شول �لتمور. �إ�شافة �إىل �لنتائج و�لتو�شيات.

يذكر �أن �لدكتور بن عي�شي ب�شري من دولة �جلز�ئر حا�شل على �شهادة �أ�شتاذ �لتعليم �لعايل من 

جامعة حممد خي�شر ب�شكرة ويعمل حاليًا حما�شرً� بق�شم �لعلوم �القت�شادية يف جامعة حممد خي�شر ب�شكرة وكان يعمل �شابقًا �أ�شتاذً� ورئي�س ق�شم 

�الإعالم �الآيل للت�شيري باملركز �جلامعي م�شطفى ��شطنبويل مبع�شكر. 
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الفئة الثانية: فئة املنتجني املتميزين يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

الفائز األول: إدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي 
المملكة العربية السعودية

منحت جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر الإد�رة �أوقاف �شالح عبد �لعزيز �لر�جحي من �ململكة 

�لعربية �ل�شعودية لفوزه باملركز �الأول عن فئة �ملنتجني �ملتميزين يف جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج 

�لتمور، عن م�شروع نخيل �لباطن.   

تاأ�ش�شت �إد�رة �أوقاف �شالح عبد �لعزيز �لر�جحي )وهي موؤ�ش�شة خريية( يف منت�شف عام 1997, 

م�شاريع  ثالثة  �لزر�عية  �الإد�رة  ويتبع  �الأوقاف  الإد�رة  تابعة  زر�عية  �إد�رة  �ملوؤ�ش�شة  من  ويتفرع 

زر�عية، �أحدها هو م�شروع نخيل �لباطن ويحتوي على �أكرث من 200000 نخلة متر و�حلا�شل على 

�شهادة �عتماد كونها �أكرب مزرعة نخيل متر على م�شتوى �لعامل بح�شب مو�شوعة جيني�س �لربيطانية 

لالأرقام �لقيا�شية عام 2005 باالإ�شافة �إىل م�شروع �شرماء و�لذي ي�شم 50000 نخلة متر وم�شروع 

�حلائر و�لتوفيق و�لعفجة وت�شم 2085 نخلة متر وكلها تقع يف �ملنطقة �لو�شطى باململكة �لعربية 

�ل�شعودية. كما ح�شلت �الإد�رة على �شهادة �عتماد من �ملنظمة �الأوروبية للزر�عة �لع�شوية �الأيكو�شريت تفيد بتحويل جزء من م�شروع �لباطن �إىل �لزر�عة 

�لع�شوية )29000 نخلة بن�شبة 14.5%( ونالت �أي�شًا �ملركز �لثاين جلائزة �الأمري في�شل بن بندر للنخيل و�لتمور على م�شتوى مز�رع �لنخيل �لنموذجية 

بالق�شيم لعام 2008م باالإ�شافة �إىل ثمان �إفاد�ت علمية من خمترب�ت كلية �لزر�عة و�لطب �لبيطري بجامعة �لق�شيم وخمترب�ت كلية علوم �الأغذية 

و�لزر�عة بجامعة �مللك �شعود تفيد خلو منتجات �الإد�رة �لزر�عية من �الأثر �ملتبقي للمبيد�ت على �لتمور.

الفئة الثانية: فئة املنتجني املتميزين يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

الفائز الثاني: مزرعة الفوعة العضوية-اإلمارات

ُمنحت جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر ملزرعة �لفوعة �لع�شوية يف مدينة �لعني لفوزها باملركز 

�لثاين عن فئة �ملنتجني �ملتميزين يف جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور. وتعترب مزرعة �لفوعة 

�لع�شوية �أحد �ملر�فق �لرئي�شية ل�شركة �لفوعة ذ.م.م. و�لتابعة لل�شركة �لقاب�شة �لعامة �أبوظبي 

و�لتي �أ�ش�شت يف مايو 2005 ك�شركة متخ�ش�شة يف تنمية وتطوير قطاع �لنخيل يف دولة �الإمار�ت 

ومر�كز  باملرفاأ  و�لظفرة  بال�شاد  �الإمار�ت  متور  م�شنعي  مظلتها  حتت  ت�شم  �ملتحدة،  �لعربية 

��شتالم �لتمور ومزرعة �لفوعة بالعني. 

�لتمور  �إىل مزرعة الإنتاج  65000 نخلة ومّت حتويل �ملزرعة  �أكرث من  �لفوعة على  حتتوي مزرعة 

�لع�شوية �إميانًا منها باأهمية �ملحافظة على �لبيئة و�إنتاج �لغذ�ء �الآمن من خالل تطبيق �ملعاير 

�لعاملية باإ�شر�ف مكتب �لتفتي�س و�لت�شديق �الإيكو�شري�ت �لعاملية حيث متكنت �ملزرعة يف يونيو 2008 من �حل�شول على �شهادة �لزر�عة �لع�شوية وفق 

�لنظامني �الأوروبي و�الأمريكي لتكون بذلك �أكرب مزرعة نخيل ع�شوية يف �لعامل، ومنوذجًا يحتذى بها من قبل �لر�غبني يف �لتحول �إىل �لزر�عة �لع�شوية 

من خالل تقدمي �مل�شورة �لفنية و�خلرب�ت �لد�عمة مل�شرية �لزر�عة �لع�شوية بالدولة من خالل تطبيق �أحدث �الأ�شاليب �لزر�عية على �أ�شجار �لنخيل 

و�عتماد �ملدخالت �لزر�عية من �أ�شمدة ومبيد�ت ومو�د متو�فقة مع �أنظمة �لزر�عة �لع�شوية.
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الفئة الثالثة: فئة اأف�سل تقنية يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

الفائز الثاني: المهندس قاسم طفيلي - أمريكا

ُمنحت جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر للمهند�س قا�شم طفيلي من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

لفوزه باملركز �الأول عن فئة �أف�شل تقنية متميزة يف جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور عن بحث 

تقنية  باإدخال  قا�شم  �ملهند�س  قام  �لنخيل �حلمر�ء(، حيث   ل�شو�شة  �ملبكر  بعنو�ن )�الكت�شاف 

بع�س  بني   �ملزج  على  تقوم  �لطريقة  هذه  �حلمر�ء.  �لنخيل  �شو�شة  عن  �ملبكر  للك�شف  جديدة 

�لتقنيات �اللكرتونية و �لتكنولوجيا �لطبية الأن مرحلة �لريقة RPW Larva تعترب �ملرحلة �الأكرث 

خطورة نظرً� الأنها تلحق �شررً� مبا�شرً� على �ل�شجرة �مل�شابة، و�ملهند�س قا�شم ركز على هذه 

�ملرحلة من دورة حياة �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء، حيث عر�س �لعديد من �لر�شومات و�ل�شور �لتي 

بع�س  �قرتح  �أنه  كما  �الأ�شلوب  هذ�  تطوير  �شياق  يف  �أجر�وؤها  مت  �لتي  �الختبار�ت  نتائج  تظهر 

�ل�شحي  للحجر  �حلالية  �ل�شيا�شات  حت�شني  يف  ت�شاعد  �أن  ميكن  �لتي  �جلديدة  �لربوتوكوالت 

باأ�شاليب �أكرث كفاءة وفعالية �لنتائج. �أخريً� �قرتح �الجتاهات �ملمكنة للبحث يف �مل�شتقبل وتطوير 

�ملنتجات الكت�شاف RPW يف كل دورة من دور�ت حياة �ل�شو�شة.  و�ملهند�س قا�شم ي�شدد على �عتبار �الكت�شاف �ملبكر كخط دفاع �ول يف �أي بر�مج للمكاف

حة �ملتكاملة الأمر��س و�آفات نخيل �لنخيل. يذكر �أن �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء)Rhynchophorus Ferrugineus( ، تعترب �ليوم من �الآفات �خلطرية �لتي 

تو�جه معظم �أ�شجار �لنخيل يف �أكرث من 35 بلدً� حول �لعامل مبا يف ذلك منطقة �خلليج �لعربي و�لبحر �الأبي�س �ملتو�شط و�شرق �آ�شيا وجزء من �أوروبا. 

على �لرغم من �ملحاوالت �لعديدة �لتي �أجريت للتعامل مع هذه �الآفة �لقاتلة، وغالبًا ما ي�شار �إليها على �أنها )�شرطان �لنخيل(.

الفئة الثالثة: فئة اأف�سل تقنية يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

الفائز األول: الدكتور رضا إبراهيم صالح - اإلمارات

�لعربية  �الإمار�ت  �شالح/دولة  �إبر�هيم  ر�شا  للدكتور  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  ُمنحت 

�ملتحدة لفوزه باملركز �الأول عن فئة �أف�شل تقنية متميزة يف جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور عن 

�لبحث �ملقدم بعنو�ن )ت�شنيع و��شتخد�م �ألياف �شعف وخملفات �لنخيل مع ر�تنجات بال�شتيكية 

Polymers النتاج مو�د متعددة �ملركبات(.  يتلخ�س �البتكار با�شتخد�م خملفات �لنخيل يف جمال 

�شناعة مكونات �لبال�شتيكية مركبة وذلك با�شتخال�س �ل�شيلولوزعلى �شكل  �ألياف من �شعف �لنخيل 

�أو نفايات �لنخل �الخرى حيث متر يف عمليات �شناعية تتعامل حر�ريًا وحتت �شغط عال وخلط 

متجان�شة مع مركبات من �لبويل �أليفينات الإنتاج مو�د جديدة متجان�شة وتت�شف �ملنتجات �مل�شنوعة 

�لبال�شتيكية.  للمركبات  �الإيجابية  بال�شمات  مع  �لنخيل  �ألياف  يف  ممثلة  �لطبيعية  �ملكونات  من 

وت�شتخدم هذه �ملركبات �جلديدة على نطاق و��شع يف �نتاج مو�د و�أنظمة �لبناء، ويف �ل�شناعات 

�لتحويلية �الأخرى. هذه �لتقنية و�البتكار فريدة من نوعها و�شوف تتنا�شب مع متطلبات تطوير ثروة و زر�عة �لنخيل على �مل�شتوى �لعاملي. يذكر �أن �لدكتور 

ر�شا �إبر�هيم �شالح خمرتع عر�قي حا�شل على �شهادة  دكتور�ه يف �لهند�شة �لكيميائية وله �بتكار�ت و�خرت�عات عديدة �خرى ق�شم منها مطبق ب�شكل 

�شناعي.
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الفئة اخلام�سة: ال�سخ�سية املوؤثرة يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

الفائز  الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد   
المملكة العربية السعودية

ُمنحت جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر للدكتور عبد �لرحمن بن �إبر�هيم بن عبد �هلل �حلميد 

و�إنتاج  �لنخيل  زر�عة  جمال  يف  �ملتميزة  �ل�شخ�شية  بلقب  لفوزه  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  من 

�لتمور. فقد ح�شل �لدكتور �حلميد على �شهادة �لبكالوريو�س من كلية �لزر�عة و�لطب �لبيطري 

�لواليات  يف  �إلينوى  جامعة  من  و�لدكتور�ه  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �أيو�  والية  جامعة  من  و�ملاج�شرت 

�ملتحدة �الأمريكية. كما �أن حياته �ملهنية كانت مليئة باالجناز�ت �لعلمية و�لعملية �لتي من �شاأنها 

تنمية قطاع �لنخيل و�إنتاج �لتمور يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�ملنطقة باأ�شرها، نذكر منها �الآتي: 

�لزر�عة  بكلية  له  �مل�شاحبة  و�الأن�شطة  �لتمر  لنخيل  �الأول  �لدويل  �لعلمي  للقاء  مقررً�  عمل   -1

و�لطب �لبيطري بالق�شيم.

2- قام باإعد�د وكتابة �شيناريو و�الإ�شر�ف �لتنفيذي لفيلم )نخيل �لتمر( وعر�س �أثناء �فتتاح �ملوؤمتر �لدويل لنخيل �لتمر وعدة قنو�ت ف�شائية عربية.

3- �الإعد�د و�لتنفيذ و�الإ�شر�ف على معار�س �لنخلة يف )مهرجان �لرت�ث و�لثقافة باجلنادرية( و)معر�س �لنخلة يف رو�شيا( و)معر�س �لنخلة يف جمهورية 

قاز�ن( و)معر�س �لنخلة يف تركيا( و)معر�س �لنخلة يف �جلز�ئر( و)معر�س �لنخلة يف فرن�شا(.

4- �ألف �لعديد من �لن�شر�ت �لفنية �لعلمية �ملتعلقة بالنخيل و�لتمور. 

5- تقدمي بع�س �الأبحاث �ملتعلقة بالنخيل و�لعديد من �للقاء�ت �لتلفزيونية و�الإذ�عية �ملحلية و�لدولية وكتابة �لعديد من �ملقاالت يف �ل�شحف و�ملجالت 

الإي�شاح �أهمية �لنخلة ودورها يف حياة �الإن�شان و�لبيئة.

الفئة الرابعة: فئة اأف�سل م�سروع تنموي يف جمال زراعة النخيل 

واإنتاج التمور

الفائز األول: السادة ديفيد و أنيتا ريلي 
استراليا

من  ريلي  �أنيتا  و  ديفيد  لل�شادة  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  ُمنحت 

��شرت�ليا لفوزهما باملركز �الأول عن فئة �أف�شل م�شروع تنموي يف جمال زر�عة 

�لنخيل و�إنتاج �لتمور لدورهما يف تطوير �شناعة �لنخيل و�لتمور يف ��شرت�ليا. 

حيث قاما با�شتري�د �لعديد من �أ�شناف نخيل �لتمر تلك �لتي حتظى ب�شعبية يف 

دولة �الإمار�ت، و�لهدف من ذلك هو ت�شدير �ملح�شول من �لتمور �ملمتازة يف 

كل مو�شم �إىل دولة �الإمار�ت.

 Gurra Downs Date Company يذكر �أن ديفيد ريلي �لع�شو �ملنتدب ل�شركة

 Gurra Downs Date Company Pty Ltd �شركة  �شاحب  وهو   ،Pty Ltd

للب�شتنة و�لرطب يف حني ت�شغل �أنيتا ريلي من�شب مديرة �ل�شركة، وتلعب �لدور �الأ�شا�شي ملو��شلة تطوير �شناعة �لنخيل يف ��شرت�ليا، وديفيد حا�شل على 

�لدر��شات �جلامعية يف �الأر��شي �ل�شمالية �لزر�عية من �لكلية �لزر�عية كاثرين، كما ح�شل موؤخرً� على دبلوم يف �إنتاجيات �لب�شتنة. ويف �شنة 1990 قاما 

ب�شر�ء Gurra Downs و�أن�شاأ� ب�شتانهما �خلا�س عام 2007 . 
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نهيان مبارك يشهد 
افتتاح المؤتمر الدولي 

الرابع لنخيل التمر

برعاية صاحب السمو رئيس الدولة )حفظه اهلل(

260 عالمًا وباحثًا وخبيرًا يمثلون 40 
دولة قدموا 144 ورقة عمل 

اخلرباء  وكبار  الزراعة  وزراء  من  عدد  امل�ؤمتر 

على  والتمور  النخيل  جمال  يف  املتخ�ص�صني 

امل�صتويني الإقليمي والدويل، حيث ح�صر كل من 

ال�صابق جلمهورية  الرئي�س  �صام جنوما  الدكتور 

اآل  خليفة  بن  اهلل  عبد  ال�صيخ  ومعايل  نامبيا، 

خليفة رئي�س جمل�س اأمناء مركز عي�صى الثقايف 

وزير  امل�صري  �صعيد  ومعايل  البحرين،  مبملكة 

الزراعة باململكة الأردنية الها�صمية، ومعايل عبد 

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 

وح�صور  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

�صمو ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم 

جلامعة  الأعلى  الرئي�س  العلمي  والبحث  العايل 

الإمارات العربية املتحدة انطلقت اأعمال املوؤمتر 

مار�س   15 الثنني  يوم  للنخيل  الرابع  الدويل 

وا�صتمرت لغاية 17 مار�س 2010 بق�صر الإمارات 

يف اأبوظبي. حيث �صارك يف فعاليات حفل افتتاح 
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ال�صالم من�صور، وزير الزراعة بجمهورية تون�س، 

الزراعة  وزير  اخلليلي،  هالل  بن  �صامل  ومعايل 

ب�صلطنة عمان، ومعايل ال�صديق حممد ال�صيخ، 

والربوف�صور  ال�صودان،  بجمهورية  الزراعة  وزير 

ديف�س  كاليفورنيا  جامعة  رئي�س  كاثي  ليندا 

اإبراهيم  بالوليات املتحدة الأمريكية، والدكتور 

جناحي رئي�س جامعة البحرين.

وقد ناق�س املوؤمتر يف جل�صاته العلمية على مدى 

ثالثة اأيام عددًا من الأوراق العلمية �صمن عدة 

حماور اأ�صا�صية ركزت على عدة حماور، ف�صمن 

النخيل،  لزراعة  احلايل  العاملي  الو�صع  حمور 

قدمت درا�صة حول دور �صجرة النخيل يف حت�صني 

يف  التمر  نخيل  �صجرة  لعبت  اإذ  تاريخيًا،  البيئة 

البناء  ومواد  للغذاء  كم�صدر  مهمًا  دورًا  العراق 

ال�صجرة  هذه  كون  الطبيعية،  املناظر  وهند�صة 

من الأنواع التي تتحمل اجلفاف وملوحة الرتبة، 

كما  الت�صحر.  مكافحة  يف  ا�صتخدامها  وميكن 

قدمت درا�صة اأخرى حول اآثار التعبئة على حفنة 

ودرا�صة  وخال�س(  )�صكري  التمور  اأ�صناف  من 

الباحثون  قام  حيث  الفيزيائية،  خ�صائ�صه 

التمر  نخيل  اأ�صناف  بع�س  تكيي�س  بدرا�صة 

العذوق  تغطية  جرى  حيث  واخلال�س،  ال�صكري 

البال�صتيك:  اأكيا�س  من  خمتلفة  األوان  بخم�صة 

اإىل  اإ�صافة  والأ�صفر،  والأزرق  والأبي�س  الأ�صود 

كي�س الدليل، فوجد باأن اللون الأزرق قد اأعطى 

وتعزيز  الوزن  زيادة  حيث  من  نتيجة  اأف�صل 

القطر.  وطول  احلجم،  وزيادة  الثمار،  ن�صوج 

احتمالت  حول  بدرا�صة  الآخر  البع�س  و�صارك 

تو�صعة الزراعة التجارية لنخيل التمر )فينيك�س 

الهند  بغرب  dactylifera L( يف ولية راجا�صتان 
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حيث يجري تن�صيط زراعة النخيل يف الهند من 

خالل م�صروع النهار )يتم حاليًا ري 1،96 مليون 

اأي�صًا(  هكتار  ماليني   10 زيادة  ويتوقع  هكتار، 

راجا�صتان  ولية  من  اإ�صافية  مناطق  خم�س  ويف 

الغربية )4،1 مليون هكتار متاحة ومنا�صبة ملزيد 

من زراعة النخيل(.

حماية النخيل:

الباحثون  عر�س  النخيل،  حماية  حمور  وحول 

�صو�صة  على  لل�صيطرة  ت�صتخدم  جديدة  طريقة 

ne ، والتطبيق الناجح لأ�صلوب  ءالنخيل احلمرا

النخيل  �صو�صة  النخيل �صد  ل�صجرة   dotherapic

اأن يتم يف الوقت املنا�صب  احلمراء والذي يجب 

الر�صد  يليه  ال�صنة  يف  التدخالت  من  اثنني  مع 

امل�صتمر للنباتات. 

و�صارك البع�س الآخر يف تو�صيف العوامل امل�صببة 

�صلطنة  يف  النخيل  بجذور  املرتبطة  لالأمرا�س 

عمان، فقد اأجريت درا�صة على مدى عامي 2008 

الأكرث  الأمرا�س  م�صببات  لتو�صيف   2009  -

املرتبطة  الفطرية  الأمرا�س  اأن  فوجد  �صيوعًا، 

اأ�صجار النخيل يف �صلطنة عمان  باأمرا�س جذور 

وت�صري  الأمرا�س.  من  غريها  بني  الأعلى  هي 

البيانات الأولية اإىل اأن فيوزاريوم �صولين وغريه 

هي الأكرث �صيوعًا بني الفطريات املرتبطة بنظم 

النخيل اجلذرية. 

املبيدات  مو�صوع  حول  بحثًا  الآخر  وقدم 

ملكافحة  الرتبة  وتبخري  ت�صمي�س  البيولوجية، 

فطر فيوزاريوم اأوك�صي�صبورم، اإذ ت�صري التجارب 

الأوراق  اأن  اإىل  الهند،  نخيل جوز  على  املخربية 

واجلذور تاأثرت كثريًا مما اأدى اإىل اإعاقة كاملة. 

اأما عن نتائج ت�صمي�س الرتبة وحقنها بغاز امليثان 

حيث  طيبة  نتائج  اأعطت  قد  �صم   40 عمق  على 

الفطريات  جمموع  من   %80 على  الق�صاء  مت 

اإىل  ت�صري  النتائج  هذه  الفيوزاريوم،  من  و%90 

على  الق�صاء  يف  �صت�صاعد  الرتبة  هذه  مثل  اأن 

فطر فيوزاريوم اأوك�صي�صبورم قبل زراعة اأ�صجار 

النخيل.

�صناعة التمور:

ويف اجلل�صة العلمية املخ�ص�صة لت�صنيع وت�صويق 

�صاهمت  كثرية  اأوراق  قدمت  النخيل  منتجات 

باأ�صواق  النخيل  لثمار  ميكروبيولوجي  حتليل  يف 

اأبوظبي للرقابة الغذائية  اأبوظبي. فجهاز  اإمارة 

اأثناء  العامة  النظافة  تطبيق  كثب  عن  يراقب 

عملية الت�صنيع )نظام الها�صب( ويطبق معايري 

�صالمة الأغذية يف جهاز الرقابة، كما قدم بحث 

اآخر حول مو�صوع تعديل جو تعبئة وتغليف التمور 

الإنتاج،  تاريخ  على  وتاأثريه  اخلالل  مبرحلة 

ل�صنف  الطازجة  الفواكه  نوعية  يف  والتغريات 

والت�صويق  الإنتاج  عن  درا�صة  واآخر  برحي. 

بلدان  من  امل�صتفادة  واخلربة  احلديث،  الدويل 

درا�صة  وهي  التقليدية،  الزراعة  طرق  تعتمد 

والت�صويق  الإنتاج  تاريخ  عن  وحتليلية  مقارنة 

املنتجة  الرئي�صية  البلدان  تاريخ  من  مقابل  يف 

تاريخ  ارتفاع  اأن  على  الباحث  ويوؤكد  للعر�س. 

الدول املنتجة لي�س دائمًا اأف�صل اأداء يف الأ�صواق 

ن�صبيًا  املنخف�س  الإنتاج  ذات  والبلدان  الدولية، 

جراأة”  “اأكرث  ت�صويق  اأ�صاليب  تظهر  الآن  حتى 

عر�صت  التي  الناجحة  الت�صويقية  والتجارب 

للتعلم من ال�صرتاتيجيات الناجحة و�صيا�صاتها.

زراعة النخيل الع�صوية

لزراعة  علمية  جل�صة  املوؤمتر  خ�ص�س  كما 

الع�صوية، �صارك فيها علماء خمت�صون  النخيل 

الأثر  بعنوان  عمل  بورقة  الع�صوية  بالزراعية 

على  الع�صوية  الزراعة  مفهوم  لتطبيق  املتوقع 

عن  ذلك  ويتحقق  التمور،  اإنتاج  اقت�صاديات 

من  احلد  على  املرتتبة  الآثار  قيا�س  طريق 

وزيادة  واملبيدات احل�صرية،  الكيماوية  الأ�صمدة 

الإنتاج  تاريخ  يف  الع�صوية  الأ�صمدة  ا�صتخدام 

وال�صتهالك والتجارة اخلارجية. 

نفايات النخيل:

جتريبية  درا�صة  الباحثني  من  عدد  عر�س  كما 

)الأوراق،  النخيل  نفايات  ا�صتخدام  لقيا�س 

وليف(، ال�صماد الع�صوي يف املناطق ال�صحراوية، 

ا�صتغالل  اإمكانية  بدرا�صة  الباحثون  قام  حيث 

املحلية  النفايات  من  الع�صوية  املواد  بع�س 

الن�صاط  لتح�صني  وليف(،  )الأوراق،  للنخيل 

املناطق  وحت�صني  الرملية  للرتبة  امليكروبي 

ال�صحراوية يف �صمال اأفريقيا، وخا�صة يف عملية 

يخلق  اأن  �صاأنه  من  اأمر  وهو  الكربون،  متعدن 

و�صائل لإعادة ا�صتخدام املواد بطريقة م�صتدامة 

مت  التي  النباتات،البيانات  قبل  من  لال�صتعمال 

هذه  ملثل  الإيجابي  الأثر  تظهر  عليها  احل�صول 

واأظهرت  للرتبة،  امليكروبي  الن�صاط  على  املواد 

النفايات  اإ�صافة  اأهمية  على  العامة  النتائج 

املناطق  يف  الرتبة  لتح�صني  للنخيل  الع�صوية 

ال�صحراوية لأغرا�س ال�صت�صالح.
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يشكل انعقاد المؤتمر للمرة الرابعة على التوالي في أبوظبي دلياًل على 
المكانة العلمية المرموقة التي تحظى بها دولة اإلمارات عالميًا في مجال 

زراعة النخيل وإنتاج التمور
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توصيات
المؤتمر الدولي

الرابع لنخيل التمر

الذين  واملخت�صون  والباحثون  العلماء  اأ�صاد 

لنخيل  الرابع  الدويل  املوؤمتر  اأعمال  يف  �صاركوا 

البحث  يلقاه  الذي  الالحمدود  بالدعم  التمر 

العلمي والتنمية امل�صتدامة لقطاع لنخيل التمر يف 

الإمارات على كافة امل�صتويات الر�صمية وال�صعبية 

ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  ال�صامية  الرعاية  بف�صل 

الدولة، حفظه  نهيان، رئي�س  اآل  زايد  خليفة بن 

بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأول  الفريق  ودعم  اهلل، 

القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد 

ال�صيخ  �صمو  واهتمام  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى 

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�صور 

�صمو  ومتابعة  الرئا�صة،  �صوؤون  وزير  الوزراء 

التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�صيخ 

جلامعة  الأعلى  الرئي�س  العلمي  والبحث  العايل 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  املتحدة  العربية  الإمارات 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والذي اختتم 

اأعماله م�صاء الأربعاء 17 مار�س 2010  يف ق�صر 

الإمارات بالعا�صمة ابوظبي.

جائزة  بفئات  والفائزون  املكرمون  اأ�صاد  كما   

ال�صاملة  بالنه�صة  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  ت�صهدها  التي 

ال�صيخ  ال�صمو  القيادة احلكيمة ل�صاحب  يف ظل 

خليفة بن زايد اآل نهيان )حفظه اهلل(، واإخوانه 

الإمارات  حكام  الأعلى،  املجل�س  اأع�صاء  الكرام 

الذي  القومي  للنهج  امتدادًا  الأمني،  عهده  وويل 

اأر�صاه املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان 

اآل نهيان، موؤ�ص�س دولة الإمارات العربية املتحدة 

)طيب اهلل ثراه(.

واأعرب امل�صاركون يف املوؤمتر عن عظيم تقديرهم 

الدولة،  رئي�س  ال�صمو  ل�صاحب  �صكرهم  وجزيل 

الكرمية،  رعايته  حتت  املوؤمتر  بو�صع  لتف�صله 

تعبري  اأ�صدق  عربت  التي  ال�صامية  اللفتة  وهي 

عن اعتزاز دولة الإمارات العربية املتحدة بنخيل 

لالقت�صاد  ودعمًا  وطنية  ثروة  باعتباره  التمر 

الوطني زراعة و�صناعة وجتارة. 

والفائزون  باملوؤمتر  امل�صاركون  اأعرب  وقد  هذا 

وتقديرهم  �صكرهم  عن  باجلائزة  واملكرمون 

ل�صمو ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان، وزير التعليم 
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الرئي�س الأعلى جلامعة  العلمي،  العايل والبحث 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  املتحدة،  العربية  الإمارات 

لتوجيهاته  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 

للموؤمتر  �صخي  دعم  من  قدمه  وما  احلكيمة 

لالأمانة  �صكرهم  عن  اأعربوا  كما  واجلائزة. 

واملوؤ�ص�صات  اجلهات  ولكافة  للجائزة  العامة 

احلدثني  هذين  ورعاية  تنظيم  يف  �صاركت  التي 

الرئا�صة  �صوؤون  وزارة  راأ�صها  وعلى  املتميزين، 

وجامعة الإمارات العربية املتحدة وجائزة خليفة 

الدولية لنخيل التمر وجمعية اأ�صدقاء النخلة.

من  عددًا  اأعمالهم  ختام  يف  املوؤمترون  واأ�صدر 

اجلهود  م�صاعفة  اإىل  تهدف  التي  التو�صيات 

كافة  يف  التمر  نخيل  و�صناعة  زراعة  لتنمية 

مبا  الإنتاجية  تزداد  حتى  ومراحلها  جوانبها 

يتنا�صب مع النمو ال�صكاين حول العامل، ومن ثم 

الطلب املتزايد على التمور ومنتجاتها. 

وفيما يلي ت��صيات امل�ؤمتر: 

لت�صجيع  املتحدة  العربية  الإمارات  بجامعة  التمر  لنخيل  خليفة  كر�صي  اإن�صاء   -1

البح�ث والدرا�صات باجلامعة يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التم�ر.

العامة  الأمانة  )باإ�صراف  بال�صنة  مرتني  ت�صدر  حمكمة  علمية  جملة  اإ�صدار   -2

التمر(  لنخيل  العاملية  ال�صبكة  مع  بالتعاون  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة 

لن�صر البح�ث العلمية اخلا�صة بتنمية نخيل التمر باللغتني العربية والنكليزية.

3- تكثيف التعاون العلمي والتقني بني خمتلف اجلهات املعنية بتنمية نخيل التمر، 

وذلك بت�صجيع تبادل املعل�مات واخلربات، ويف هذا ال�صدد فاإن �صل�صلة امل�ؤمتر الدويل 

لنخيل التمر من�ذج يحتذى حيث تهيئ فر�صا ثمينة للتبادل املن�ص�د، وعر�ض اأحدث 

املنجزات يف خمتلف ج�انب زراعة و�صناعة وجتارة النخيل والتم�ر. 

والعامل،  العربية  املنطقة  يف  املتخ�ص�صة  الفنية  العمل  ور�ض  من  حملة  اإطالق   -4

عرب  التم�ر،  واإنتاج  النخيل  بزراعة  ال�صلة  ذات  املحلية  وامل�صاكل  الق�صايا  ملناق�صة 

م�صاركة اأو�صع للخربات الن�عية العاملية كل ح�صب اخت�صا�صه يف نقل وت�طني املعرفة 

الفنية.
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نهيان مبارك
ترأس االجتماع الدوري 
الثالث ألعضاء مجلس 

أمناء الجائزة

وزير  نهيان  �آل  مبارك  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  تر�أ�س 

�لعلمي ظهر يوم �الثنني  �لعايل و�لبحث  �لتعليم 

�الجتماع  �الإمار�ت  ق�شر  يف   2010 مار�س   15

�لثالث ملجل�س �أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل 

�لتمر بح�شور كامل �أع�شاء �ملجل�س ومقرر جمل�س 

�الأمانة  �جناز�ت  �شجل  على  فيه  �طلع  �الأمناء، 

و��شتعر�س  �لثانية  دورتها  يف  للجائزة  �لعامة 

�لتقرير �لفني و�ملايل الأعمال �جلائزة يف دورتها 

�لثانية، �إ�شافة �إىل �مللفات �الإعالمية وما حققته 

�جلائزة من �شعة �نت�شار خالل مدة وجيزة. كما 
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�عتمد �شموه �خلطة �الإد�رية و�الإعالمية للجائزة 

بدورتها �لثالثة مبا يكفل تو�شع عالقاتها وتثبيت 

و�لدولية،  �لعربية  �ل�شاحتني  على  م�شاركاتها 

يف  �جلائزة  بفئات  �مل�شاركة  ن�شبة  رفع  بهدف 

دورتها �لثالثة. و�عتماد نتائج م�شابقة �لنخلة يف 

عيون �لعامل وجو�ئز �لفائزين فيها رغبة يف تفعيل 

فن  توظيف  �ملجتمع عرب  فئات  م�شاركة خمتلف 

لتنمية وعي �جلمهور  كو�شيلة  �ل�شوئي  �لت�شوير 

�أرحب  ف�شاء  وخلق  �لتمر.  نخيل  �شجرة  باأهمية 

من  �ل�شوئيني  �مل�شورين  بني  �خلرب�ت  لتبادل 

�ل�شياحية  �ملقومات  و�إبر�ز  �لعامل.  �أنحاء  كافة 

و�لبيئية و�لرت�ثية ل�شجرة نخيل �لتمر من خالل 

�الإن�شان  �رتباط  وت�شجيع  �لفوتوغر�فية  �ل�شورة 

باالأر�س و�لزر�عة.

جمل�س  رئي�س  �شمو  �عتمد  فقد  ثانية  جهة  من 

�لعامة  �الأمانة  قبل  من  �ملرفوع  �ملقرتح  �الأمناء 

با�شم كر�شي  �إن�شاء كر�شي خا�س  للجائزة حول 

خليفة لنخيل �لتمر على �أن تتوىل جامعة �الإمار�ت 

وتوفري  �لكر�شي  هذ�  �حت�شان  �ملتحدة  �لعربية 

خدمة  يف  �لنبيلة  �أهد�فه  لتحقيق  جناحه  �شبل 

�لنخلة  وحمبي  و�ملنتجني  و�لباحثني  �ملز�رعني 

حول �لعامل. كما �عتمد �ملجل�س توظيف م�شوؤول 

عالقات عامة وتكليف م�شوؤول م�شرتيات و�شر�ء 

�شيارة لالأمانة �لعامة للجائزة.
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نهيان مبارك: 
جامعة اإلمارات مركز 

إشعاع حضاري ومعرفي 
لنقل تكنولوجيا زراعة 
األنسجة للعالم أجمع

جامعة اإلمارات توقع ثالث مذكرات تفاهم 
مع ثالث جهات علمية وبحثية عالمية   

مبارك  نهيان  ال�شيخ  �شمو  وح�شور  بتوجيهات 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل 

الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة 

على  املتحدة  العربية  الإمارات  جامعة  وقعت 

هام�س اأعمال املوؤمتر الدويل الرابع لنخيل التمر 

علمية  جهات  ثالث  مع  تفاهم  مذكرات  ثالث 

وبحثية واإنتاجية عاملية خمتلفة بوقت واحد. 

املتحدة  العربية  الإمارات  جامعة  كانت  وملّا 

ت�شتهر عامليًا باأنها مركز اإ�شعاع ح�شاري مل�شاركة 

وتطوير  النخيل  اأ�شجار  اأبحاث  يف  املعلومات 

اأن�شجة  زراعة  وخدمات  الزراعة  مواد  وتوريد 

اأ�شجار النخيل، بهدف تو�شيع نطاق تبادل العلم 

بزراعة  املخت�شة  التكنولوجيا  ونقل  واملعرفة 

جامعة  من  التمر  بنخيل  ال�شلة  ذات  الأن�شجة 

بحوث  وتنمية  درا�شات  بوحدة  ممثاًل  الإمارات 

النخيل والتمور اإىل خمتلف اأرجاء العامل.
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فيونك�س  �شركة  مع  كانت  الأوىل:  املذكرة 

كاليفورنيا  ولية  للتقنيات احليوية من  اأجروتك 

الدكتور عبد  �شعادة  الأمريكية، بح�شور كل من 

والدكتور  اجلامعة  مدير  اخلنب�شي  �شعد  اهلل 

فرانز هوفمان �شاحب وممثل عن �شركة فيونك�س 

للتجديد  قابلة  �شنوات  خم�س  ومدتها  الأمريكية 

والتطوير بر�شا الطرفني. 

وتهدف هذه التفاقية اإىل تطوير التعاون الفني 

العالقات  وتعزيز  والتبادل  امل�شاواة  اأ�شا�س  على 

تقوم  بحيث  املوؤ�ش�شتني.  بني  امل�شرتك  والتفاهم 

جامعة الإمارات العربية املتحدة على توفري نقل 

فيونك�س  اإىل  الإمارات  جامعة  من  التكنولوجيا 

واأي  النخيل  اأن�شجة  زراعة  جمال  يف  اأجروتك 

نخيل  زراعة  جمال  يف  اأخرى  فنية  م�شاعدة 

اأجروتك متويل  اأن تتحمل فيونك�س  التمور. على 

درا�شات  وحدة  بوا�شطة  املقدمة  اخلدمات 

الإمارات  والتمور بجامعة  النخيل  تنمية  وبحوث 

على  اخلدمات  هذه  وت�شمل  املتحدة  العربية 

للموقع،  ميدانية  زيارات  ا�شت�شارية،  خدمات 

تكلفة تدريب العاملني ب�شركة فيونك�س اأجروتك 

والتحقق من  والإ�شراف عليه  الربنامج  ت�شميم 

اجلودة.

و�شركة  مع  توقيعها  جرى  الثانية:  املذكرة 

�شابقًا  واملعروفة   )ACGT( تي  جي  �شي  اأى 

باملركز الآ�شيوي للتقنية الوراثية ك�شركة خا�شة 

عبد  الدكتور  �شعادة  من  كل  بح�شور  حمدودة، 

اهلل �شعد اخلنب�شي مدير اجلامعة والدكتور ت�شيا 

ال�شركة  يف  العلميني  امل�شوؤولني  كبري  ت�شو  �شوان 

مدتها �شنة واحدة قابلة للتجديد مبعرفة ور�شا 

بني  اجلمع  على  الطرفان  اتفق  حيث  الطرفني. 

اخلربات  ونقل  التقني  والتطوير  العلمي  البحث 

تي  جي  �شي  اأى  �شركة  بني  امل�شرتكة  الفنية 

املاليزية وجامعة الإمارات العربية املتحدة ممثلة 

يف وحدة درا�شات وتنمية اأبحاث النخيل والتمور، 

وزيادة  النخيل  اإنتاجية  لتح�شني  حماولة  يف 

التناف�شية ال�شناعية يف هذا الإطار، كما حتدد 

التفاقية اخلطوط العري�شة خلطط التعاون بني 

الطرفني يف جمال اأبحاث النخيل.

مركز  مع  توقيعها  جرى  الثالثة:   املذكرة 

التقنية احليوية يف جمهورية جورجيا املتخ�ش�س 

يف النباتات الطبية والعطرية ولديه بنك جينات 

�شعادة  من  كل  بح�شور  جرثومية،  وبالزما 

الدكتور عبد اهلل �شعد اخلنب�شي مدير اجلامعة و 

د. كاخا ناديرادزي مدير مركز التقنية احليوية 

والعلوم يف جورجيا.  الرتبية  وزارة  يف جورجيا، 

وتهدف هذه التفاقية اإىل تطوير التعاون الفني 

العالقات  وتعزيز  والتبادل  امل�شاواة  اأ�شا�س  على 

والتفاهم امل�شرتك بني املوؤ�ش�شتني. بحيث توافق 

توفري  على  املتحدة  العربية  الإمارات  جامعة 

نقل التكنولوجيا من جامعة الإمارات اإىل مركز 

خمترب  لإن�شاء  جورجيا  يف  احليوية  التقنية 

يف  اأخرى  فنية  م�شاعدة  واأي  الأن�شجة  لزراعة 

جمال زراعة نخيل التمور. ويتحمل مركز التقنية 

املقدمة  اخلدمات  متويل  جورجيا  يف  احليوية 

النخيل  تنمية  وبحوث  درا�شات  وحدة  بوا�شطة 

والتمور بجامعة الإمارات العربية املتحدة وت�شمل 

ا�شت�شارية، زيارات  هذه اخلدمات على خدمات 

مبركز  العاملني  تدريب  تكلفة  للموقع،  ميدانية 

الربنامج  ت�شميم  جورجيا  يف  احليوية  التقنية 

والإ�شراف عليه والتحقق من اجلودة. 

اخلنب�شي  �شعد  اهلل  عبد  الدكتور  �شعادة  واأ�شار 

التفاهم  مذكرات  باأن  الإمارات  جامعة  مدير 

�شمو  لتوجيهات  عملية  ترجمة  هي  اإمنا  تلك 

التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ 

جلامعة  الأعلى  الرئي�س  العلمي  والبحث  العايل 

الإمارات، يف تطوير وتنمية قطاع نخيل التمر يف 

خمتلف اأرجاء العامل من خالل تقدمي اخلربات 

العربية  الإمارات  جامعة  متلكها  التي  الوطنية 

تنمية  وبحوث  درا�شات  بوحدة  ممثلة  املتحدة 

النخيل والتمور ونقلها للعامل اأجمع.

جامعة  ت�شبح  اأن  يف  �شعادته  عن  اأعرب  كما 

ح�شاري  اإ�شعاع  ومركز  علم  منارة  الإمارات 

الأن�شجة  بزراعة  اخلا�شة  التكنولوجيا  لنقل 

دولة  م�شتوى  على  ن�شيجية  نخيل  �شتول  واإنتاج 

الإمارات عرب مواكبة العلم وبناء جمتمع املعرفة 

وتوفري التكنولوجيا املنا�شبة وكل ما هو جديد  يف 

جمال زراعة الأن�شجة وحت�شني اجلينات الوراثية 

لأ�شناف نخيل التمر يف الإمارات.
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خليفة بن زايد
يهدي 20000 غرسة نخيل 

لـوزارة الزراعة السورية

 ت�سلمت وز�رة �لزر�عة �ل�سورية 20 �ألف غر�سة 

خليفــة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  من  هدية  نخيل، 

�هلل(  )حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن 

وقام  �ل�سقيقة.  �ل�سورية  �لعربية  للجمهورية 

�سفري  �لزعابي  �لقطام  عي�سى  �سامل  �سعادة 

�أبريل   11 �لأحد  يوم  �سباح  �سوريا  لدى  �لدولة 

2010 بت�سليم �لهدية مل�سوؤولني يف وز�رة �لزر�عة 

�ل�سورية.

�لدويل  �لزور  دير  مطار  يف  �لت�سليم  جرى 

عرنو�س  ح�سني  �ملهند�س  بح�سور  �سوريا  �سرق 

وز�رة  عن  وممثلني  �لزور  دير  مدينة  حمافظ 

�لأمم  مكتب  عن  وممثلني  �ل�سورية  �لزر�عة 

�ملتحدة �لإمنائي يف �سوريا وعدد من �مل�سوؤولني 

�لإعالميني  من  وح�سد  �لزور  دير  حمافظة  يف 

عرنو�س  ح�سني  �ملهند�س  و�أعرب  و�ل�سحفيني. 

حمافظ دير �لزور و�مل�سوؤولون يف �ملحافظة عن 

�لعربية  �لإمار�ت  لدولة  و�لتقدير  �ل�سكر  بالغ 

�لهدية  و�سعبًا على هذه  وحكومة  قيادة  �ملتحدة 

م�سكلة  من  �حلد  يف  �ست�ساهم  �لتي  �لكرمية 

�لت�سحر و�حلفاظ على �لبيئة يف �ملنطقة.

وتعترب دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من �لدول 

�أ�سجار  عدد  وو�سل  �لنخيل،  زر�عة  يف  �لر�ئدة 

�لنخيل يف �لدولة �إىل 42 مليون نخلة، منها �أكرث 

وحدها.  �أبوظبي  �إمارة  يف  نخلة  مليون   33 من 

يف  �ل�ساد�سة  �ملرتبة  يف  �لإمار�ت  وت�سنف 

للتمور يف �لعامل، بح�سب  قائمة �لدول �مل�سدرة 

تقرير منظمة �لأمم �ملتحدة لالأغذية و�لزر�عة 

�أغنى  من  و�حدة  �لإمار�ت  ومتتلك  “�لفاو”. 
جممعات جينات �لنخيل، لإكثار �لنخيل بو��سطة 

��ستزر�ع ن�سيج لب �لف�سائل لالأ�سناف �ملتميزة، 

�لنخيل  تنمية  وبحوث  در��سات  وحدة  وتقوم 

�لف�سائل  باإنتاج  �لإمار�ت  جامعة  يف  و�لتمور 

�أجود  من  �سنفًا   120 حو�يل  من  �لن�سيجية 

�أ�سناف �لتمور.

من   %20 �لإمار�ت  يف  �لنخيل  �أ�سجار  وت�سّكل 

 16.5 منها  �لعامل،  يف  �لنخيل  �أ�سجار  �إجمايل 

مليون �سجرة حتمل ثمارً�. وو�سل �إنتاج �لإمار�ت 

من �لتمور �إىل حو�ىل 757 �ألف طن يف �ملو�سم، 

ح�سب  �لتمور،  �أنو�ع  �أجود  من  �سنفًا   73 من 

�إح�ساء�ت عام 2007.

سلمها سفير الدولة بدمشق
للحد من مشكلة التصحر والحفاظ على البيئة
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معرض األعمال الفائزة 
في مسابقة النخلة 

في عيون العالم 2010

في خطوة أثارت اهتمام وتقدير ضيوف الحفل

�لدولية  خليفة  جلائزة  �لعامة  �لأمانة  �أقامت 

تكرمي  حفل  �أعمال  هام�س  على  �لتمر  لنخيل 

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  بجائزة  �لفائزين 

و�فتتاح �أعمال �ملوؤمتر �لدويل �لر�بع لنخيل �لتمر 

م�سابقة  يف  و�ملتميزة  �لفائزة  لل�سور  معر�سًا 

�لت�سوير �لفوتوغر�يف )�لنخلة يف عيون �لعامل( 

�لتي �أطلقتها جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر 

للت�سوير  �لدولية  �أبوظبي  ر�بطة  مع  بالتعاون 

�لفوتوغر�يف، بح�سور �ل�سادة �لفائزين باملر�كز 

بالت�سوير  �ملخت�سني  من  وح�سد  �لأوىل  �لثالثة 

�لفوتوغر�يف و�ملهتمني، حيث مت تكرمي �لفائزين 

بجو�ئز �مل�سابقة �لع�سرة �لأو�ئل و�سهاد�ت تقدير 

لكافة �مل�ساركني بامل�سابقة.

�سور  من  و�ملتميزة  �لفائزة  �لأعمال  تركت  وقد 

�مل�ساركني  نفو�س  يف  طيبة  ب�سمة  �مل�سابقة 

و�سيوف �حلفل و�ملوؤمتر من خمتلف دول �لعامل 

قدمًا  �مل�سي  للجائزة  �لعامة  �لأمانة  �سجع  مبا 

لدعم �مل�سابقة وتو�سيع �إطار �مل�ساركة يف دورتها 

�لثانية.

فاخر  كتيب  باإ�سد�ر  �لعامة  �لأمانة  قامت  كما 

مت توزيعه على كافة �لأخوة �مل�ساركني �سم كافة 

كافة  لأ�سماء  �إ�سافة  و�ملتميزة  �لفائزة  �ل�سور 

م�سورً�   182 وعددهم  بامل�سابقة  �مل�ساركني 

عربية،  دولة   15( �لعامل  حول  دولة   20 ميثلون 

�سورة   858 بتقدمي  �ساهمو�  �أجنبية(  دول  و5 

�إىل  بالإ�سافة  ومنتجاتها.  �لتمر  نخيل  ل�سجرة 

�ملعايدة  بطاقات  من  جمموعة  طباعة  مت  ذلك 

�لربيدية لل�سور �لع�سر �لفائزة بامل�سابقة تقديرً� 

�جلميلة  و�سورهم  للفائزين  �لعامة  �لأمانة  من 

�لتي حازت على تقدير و�إعجاب �لزو�ر و�سيوف 

�حلفل و�ملوؤمتر.



 

بتوجيهات نهيان مبارك 
إنشاء أول مختبر جزيئيات 

لتحديد أصناف النخيل 
بطريقة البصمة الوراثية

تدشنه وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل 
والتمور في جامعة اإلمارات

مبارك  نهيان  ال�شيخ  �شمو  ودعم  بتوجيهات 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل 

الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة 

النخيل  تنمية  وبحوث  درا�شات  وحدة  د�شنت 

اجلزيئيات  خمترب  الإمارات  جامعة  يف  والتمور 

تقنية  با�شتخدام  التمر  نخيل  اأ�شناف  لتحديد 

الب�شمة الوراثية. 

اأكد ذلك �شعادة الدكتور عبد الوهاب زايد كبري 

درا�شات  وحدة  م�شروع  الفنيني/مدير  اخلرباء 

وبحوث تنمية النخيل والتمور يف جامعة الإمارات 

العربية املتحدة يف ت�شريح �شحفي مبنا�شبة قرب 

افتتاح املوؤمتر الدويل الرابع لنخيل التمر برعاية 

كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل(، وح�شور �شمو 

ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل 

والبحث العلمي الرئي�س الأعلـى جلامعة الإمارات 

الإمارات  والذي نظمته جامعة  املتحدة،  العربية 

العربية املتحدة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر وجمعية اأ�شدقاء النخلة يف اخلام�س 

ع�شر من �شهر مار�س 2010.

حتديد  اعتماد  يجري  حاليًا  �شعادته  واأ�شاف 

اأ�شناف النخيل بدرجة كبرية على مالحظة عدد 

قليل من ال�شفات املورفولوجية والتي حتملها يف 

الغالب �شفات الثمار. وهذه ال�شفات معقدة جدًا 

اجلوية  والعوامل  البيئة  بوا�شطة  ب�شهولة  وتتاأثر 

طريقة  احلديث  العلم  يوفر  ذلك  مع  املحيطة. 

اأ�شرع واأدق يف حتديد الأنواع املختلفة للنخيل اإنها 

الب�شمة الوراثية.

نهيان  ال�شيخ  �شمو  وبتوجيهات  ال�شبب  ولهذا 

والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك 

العلمي الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية 
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املتحدة ودعم �شعادة الدكتور عبد اهلل اخلنب�شي 

وحدة  اأ�شافت  فقد  الإمارات  جامعة  مدير 

درا�شات وبحوث تنمية النخيل والتمور باجلامعة 

مدينة  يف  لوحدتها  الوراثية  الب�شمة  خمترب 

وبناء  العلم  مواكبة  يف  متقدمة  كخطوة  العني، 

جمتمع املعرفة. لأن تقنية الب�شمة الوراثية �شوف 

للنباتات  الوراثي  الثبات  التاأكد من  ت�شاعدنا يف 

 150 من  يقارب  ما  باإنتاج  تقوم  الوحدة  لكون 

وهو  الواحد  العام  ن�شيجية يف  نخيل  ف�شيلة  األف 

الإنتاج  على جودة  اأكرث  نحر�س  اأن  ي�شتدعي  ما 

املحلي  الإنتاج  �شوق  متطلبات  من  يتما�شى  مبا 

والعاملي.

واأكد الدكتور زايد باأن طريقة الب�شمة الوراثية 

اأدق  تعترب من  النووي  تعتمد على احلم�س  التي 

اأنها  كما  الوراثي  الثبات  جتزم  التي  الطرق 

للتاأكد  احلايل  الوقت  يف  عامليًا  املتبعة  الطريقة 

من القرابة الوراثية يف كل الكائنات احلية ولها 

الكلمة النهائية يف حماكم الق�شاء لإثبات الأبوة. 

على  الوراثية  الب�شمة  تقنية  بتطبيق  قمنا  حيث 

وحدة  تنتجها  التي  الن�شيجية  النخيل  ف�شائل 

درا�شات وبحوث تنمية النخيل والتمور منذ مدة 

طويلة وكانت النتائج ممتازة، هذه التقنية التي 

اعتمدتها الوحدة تلقى اهتمامًا يف دولة الإمارات 

منافع  من  الدرا�شات  وحدة  تقدمه  اأن  ميكن  ملا 

وحلول مل�شاكل عدة منها الإكثار ال�شريع لأ�شناف 

امل�شببات  من  واخلالية  املمتازة  التمر  نخيل 

املر�شية عالوة على التح�شني الوراثي والهند�شة 

الوراثية للنبات.

واأ�شاف لقد كان من ال�شروري اأن نن�شىء خمترب 

الب�شمة الوراثية وذلك حلاجتنا ملراقبة والتاأكد 

�شفات  مع  املنتجة  النخيل  اأ�شجار  مطابقة  من 

املخترب  هذا  �شيمكننا  كما  الأم.  النخيل  �شجرة 

�شريع  حتديد  وتوفري  العمالء  م�شاعدة  من 

احلاجة  عند  النخيل  واأ�شناف  لأنواع  ودقيق 

من  عمله  اجلديد  املخترب  يركز  و�شوف  لذلك. 

خالل ا�شتخدام اأ�شلوب الب�شمة الوراثية املحدد 

اآخر  و�شي�شتخدم   )AFLP( بالتحديد  وامل�شمى 

والأجهزة  احلديثة  التكنولوجيا  اإليه  تو�شلت  ما 

املتقدمة املطلوبة لإجراء التحليل.

�َس خمترب زراعة اأن�شجة النخيل بوحدة  �شِّ
ُ
 وقد اأ

درا�شات وبحوث تنمية النخيل والتمور يف فرباير 

الإمارات  التابعة جلامعة  الوحدات  كاأحد   1989

العربية املتحدة. ويلقى املخترب كل رعاية واهتمام 

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من 

نهيان، رئي�س الدولة )حفظه اهلل( والفريق اأول 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة بدولة 

والإ�شراف  احلكيمة  القيادة  وبف�شل  الإمارات. 

احلثيث ل�شمو ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير 

الأعلى  الرئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

جلامعة الإمارات العربية املتحدة.
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مختبر زراعة األنسجة 
يحصل عـلى شهــادة 

الجودة أيزو 9001 / 2008

وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل 
والتمور تحصل على شهادة مرموقة

يف اإطار حر�ص جامعة الإمارات العربية املتحدة 

على توفري �أعلى معايري اجلودة والتميز يف اإنتاج 

ف�سائل �لنخيل �لن�سيجية وبتوجيهات ودعم �سمو 

�لتعليم  وزير  نهيان،  �آل  مبارك  نهيان  �ل�سيخ 

�لعايل و�لبحث �لعلمي، �لرئي�س �لأعلى جلامعة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، حققت وحدة در��سات 

وبحوث تنمية �لنخيل و�لتمور يف جامعة �لإمار�ت 

م�سرية  يف  �لذهبي  �سجلها  �إىل  ي�ساف  �جنازً� 

�لدولية  �جلودة  �سهادة  بنيلها  و�لتميز  �لنجاح 

�لأيزو 9001:2008 .

�سعادة  به  �أدىل  �سحفي  ت�سريح  يف  ذلك  جاء 

�خلرب�ء  كبري  ز�يد  �لوهاب  عبد  �لدكتور 

تنمية  وبحوث  در��سات  وحدة  مدير  �لفنيني/ 

هام�س  على  �لإمار�ت،  بجامعة  و�لتمور  �لنخيل 

 2010 �عمل �ملوؤمتر �لدويل �لر�بع لنخيل �لتمر 

ل  عامليًا  �ملرموقة  �ل�سهادة  هذه  �أن  �إىل  م�سريً� 

يتم �حل�سول عليها �إل من خالل �سمان تطبيق 

�أنظمة �إد�رة �جلودة وبعد �خل�سوع لعملية تقييم 

دقيقة ومر�جعة �سارمة من �جلهة �ملانحة لتلك 

�لإد�رة  �إجر�ء�ت  باإتباع  يتعلق  فيما  �ل�سهادة 

و�أن �سركة )مودي( �جلهة  �لقيا�سية و�ملحددة. 

�ملانحة لل�سهادة �لدولية قد منحت خمترب زر�عة 

�لأن�سجة �لنباتية بوحدة در��سات وبحوث تنمية 

�لنخيل و�لتمور �لتابعة جلامعة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة �سهادة �إد�رة �جلودة �لأيزو 9001:2008 

توكيد  مقايي�س  �سمن  كذلك  ت�سجيلها  مت  وقد 

اجلودة العاملية. 

هي  �ل�سهادة  هذه  بان  ز�يد  �لدكتور  و�أ�ساف 

ونحن  �لوحدة  به  قامت  ملحوظ  �إجناز  بالفعل 

�أن  فخورون كثريً� بهذ� �لإجناز. و�جلدير ذكره 

عليه  حت�سل  �لذي  �لأول  هو  لي�س  �لإجناز  هذ� 

و�لتمور.  �لنخيل  تنمية  وبحوث  در��سات  وحدة 

ففي يوم 14 يونيو 2002 ح�سلت وحدة در��سات 

وبحوث تنمية �لنخيل و�لتمور على �سهادة �إد�رة 

�عتربت  وحينها   9001:2000 �لأيزو  �جلودة 

�لوحيدة على �مل�ستوى  �لنخيل  �إكثار  باأنها وحدة 

�لتجاري يف �حل�سول على �سهادة توكيد �جلودة 

�إىل  �لأيزو  �سهادة  حتديث  تقرر  وقد  �لعامل.  يف 

معيار 9001:2008 من �أجل �حلفاظ على �ملعايري 

رفيعة �مل�ستوى �لتي ت�سعها �سهادة �إد�رة �جلودة 

�لأيزو. وقد حققت وحدة در��سات وبحوث تنمية 

تطمئن  وكي  كفاءة  بكل  ذلك  و�لتمور  �لنخيل 

�لإبقاء  يف  �مل�ستقبل  يف  �ست�ستمر  باأنها  عمالئها 

�لنخيل  �إنتاج  يف  �جلودة  م�ستويات  �أعلى  على 

وحتقيق ر�ساء �لعميل و�إد�رة �جلودة. 
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جائزة خليفة تكرم 
شركاءها االستراتيجيين

بعد  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  �أقامت 

للبنني  ز�يد  بجامعة   2010 �أبريل   13 يوم  ظهر 

قامو�  �لذين  �لإعالميني  لتكرمي  بابوظبي حفاًل 

 2010 �لثانية  �لدورة  خالل  فعالياتها  بتغطية 

لنخيل  �لر�بع  �لدويل  �ملوؤمتر  فعاليات  وخا�سة 

 17  –  15 �لإمار�ت  بق�سر  عقد  �لذي  �لتمر 

مار�ص 2010 حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

�لدولة )حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة 

�هلل( وح�سره معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل 

نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي رئي�س 

جمل�س �أمناء �جلائزة.

�هلل  عبد  �لدكتور  �سعادة  �لتكرمي  حفل  ح�سر 

رئي�س  �لإمار�ت  جامعة  مدير  �خلنب�سي  �سعد 

غالب  و�لدكتور  للموؤمتر  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 

رئي�س  و�لأغذية  �لزر�عة  كلية  �حل�سرمي عميد 

�لوهاب  عبد  و�لدكتور  للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة 

ز�يد �أمني عام �جلائزة.

�أمام �حلفل  �لدكتور �خلنب�سي كلمة  �ألقى  حيث 

لتغطية  جهودهم  على  �لإعالميني  فيها  �سكر 

�ملطلوب..  بال�سكل  و�إخر�جها  �جلائزة  فعاليات 

جيدة  ب�سمعة  حظيت  �جلائزة  �أن  �إىل  م�سريً� 

على �مل�ستويات �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية. و�أكد 

�أهمية �لدور �لذي تلعبه خمتلف و�سائل �لإعالم 

عن  و�سحيحة  و��سحة  �سورة  لنقل  �لدولة  يف 

و�ملوؤ�س�سات  �لوز�ر�ت  كافة  و�أن�سطة  فعاليات 

مع  �لعالقة  �أن  �إىل  م�سريً�  و�خلا�سة..  �لعامة 

بالن�سبة  حقيقية  �سر�كة  متثل  �لإعالم  �أجهزة 

للتنمية �لوطنية.

و�لدكتور  �خلنب�سي  �لدكتور  قام  ذلك  بعد 

�لإعالميني  بتكرمي  ز�يد  و�لدكتور  �حل�سرمي 

�لإعالمية  وموؤ�س�ساتهم  وم�سورين  حمررين 

ومنحهم �سهاد�ت تقدير ملا بذلوه من جهد لنقل 

فعاليات �جلائزة وموؤمترها �إىل �لر�أي �لعام عرب 

�أجهزة �لإعالم �ملتنوعة.

�لعامة للجائزة  �لأمانة  �أقامت  وعلى غر�ر ذلك 

يف  �ملعتمدين  �لإعالميني  لتكرمي  �آخر  حفاًل 

مدينة �لعني تقديرً� جلهودهم يف دعم �جلائزة 

على مد�ر �لعام.
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د. عبد اهلل الخنبشي: 
رطب ناميبيا تزين موائد 

الطعام في اإلمارات
فصلي الشتاء والربيع

اإلمارات تستثمر في زراعة النخيل وإنتاج التمور

د. عبد الوهاب زايد: القطاع الخاص يلعب دور 
مسؤول في دفع عجلة التنمية المستدامة 

من  املقدم  والدعم  ال�سامية  التوجيهات  بف�سل 

ال�سمو  �ساحب  راأ�سها  وعلى  الر�سيدة  القيادة 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ 

العربية  الإمارات  دولة  توا�سل  اهلل(  )حفظه 

الأمن  برامج  كافة  دعم  يف  جهودها  املتحدة 

الغذائي حول العامل بالتعاون مع كافة املنظمات 

الدولية ذات ال�سلة، خ�سو�سًا يف زراعة النخيل 

واإنتاج التمور، وهذا ما ت�سهد عليه اأ�سواق الدولة 

عملت  حيث  موؤخرًا  العربي  اخلليج  ومنطقة 

اأجود  توفري  على  الزراعية  الظاهرة  �سركة 

اأ�سناف الرطب العاملية للم�ستهلك املحلي خالل 

�سهري فرباير ومار�س 2010  من نوع )خال�س، 

وقت  يف  وغريها  فقو�س..(  اأبو  خنيزي،  برحي، 
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تغيب فيه رطب هذه الأ�سناف عن اأ�سواق الدولة 

خالل هذه الفرتة من العام، حيث ل ت�سل ثمار 

نخيل التمر بالإمارات اإىل مرحلة الرتطيب قبل 

فاإن  ال�سيف، وعليه  بداية ف�سل  يونيو مع  �سهر 

خري  دليل  لهو  ال�ستاء  ف�سل  يف  الرطب  وجود 

ومنطقة  الإمارات  لأبناء  حمببة  و�سلعة  وتفاوؤل 

اخلليج العربي ب�سكل عام.

الدكتور عبد اهلل  ل�سعادة  جاء ذلك يف ت�سريح 

العربية  الإمارات  جامعة  مدير  اخلنب�سي،  �سعد 

املوؤمتر  اأعمال  اختتام  هام�س  على  املتحدة 

الدويل الرابع لنخيل التمر الذي ت�سرف برعايته 

زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ال�سامية 

وح�سور  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

�سمو ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم 

جلامعة  الأعلى  الرئي�س  العلمي  والبحث  العايل 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  املتحدة،  العربية  الإمارات 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

ومنذ  الإمارات  دولة  اأن  اإىل  �سعادته  اأ�سار  كما 

زراعة  قطاع  يف  لال�ستثمار  عملت  �سنوات  عدة 

ناميبيا  جمهورية  يف  التمور  واإنتاج  النخيل 

الدولية  والزراعة  الأغذية  منظمة  مع  بالتعاون 

زايد  عبدالوهاب  الدكتور  وباإ�سراف  )الفاو( 

كبري خرباء فنيي برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

خليفة  جائزة  عام  اأمني  حاليًا  ي�سغل  والذي 

املنظمة  اللجنة  ورئي�س  التمر  لنخيل  الدولية 

للموؤمتر الدويل الرابع لنخيل التمر. 

اإنه يف هذا املجال  واأ�ساف د. عبدالوهاب زايد 

فقد قامت عدة �سركات زراعية خا�سة بالتعاون 

مع وزارة الزراعة يف ناميبيا حيث بلغت امل�ساحة 

واإنتاج  املزروعة يف بداية م�سروع زراعة النخيل 

على  جار  والعمل  هكتار،   100 حوايل  التمور 

الزراعية  الظاهرة  �سركة  قبل  من  و�ساق  قدم 

م�ساحته  بلغت  حتى  امل�سروع  هذا  تطوير  على 

باأجود  مزروعة  هكتار   300 حوايل  الإجمالية 

املنطقة.  لأهل  املحببة  والتمور  الرطب  اأ�سناف 

يعترب  اإمنا  ال�ستثمار  من  النوع  هذا  اأن  معتربًا 

اإعادة  اإىل  الرامية  الدولية  للجهود  دعم  مبثابة 

وجنوب  �سمال  بني  الزراعي  الإنتاج  توزيع 

من  اجلنوب  بلدان  متثله  مبا  الأر�سية،  الكرة 

اأهمية خا�سة يف ال�ستثمار الزراعي يف خمتلف 

اجلوانب خ�سو�سًا زراعة النخيل واإنتاج التمور؛ 

اإنتاج  جمال  يف  الذاتي  الكتفاء  لتحقيق  �سعيًا 

التمور ب�سكل خا�س والأمن الغذائي ب�سكل عام.  
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حمدان بن زايد يفتتح 
المعرض الزراعي ليوا  2010

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  �شاركت 

الأول  الزراعي  املعر�ض  يف  خا�ض  جناح  �شمن 

اأبريل   10-8 من  الفرتة  خالل  ليوا  مبدينة 

2010 ، قدمت فيه عر�شًا لأهم اأعمال اجلائزة 

الأمانة  التقت  اأن  طيبة  فر�شة  وكانت  وفئاتها 

ومنتجي  مزارعي  بالأخوة  للجائزة  العامة 

اأبوظبي.  اإمارة  من  الغربية  املنطقة  يف  التمور 

مت خالله توزيع كافة مطبوعات اجلائزة وجملة 

ال�شجرة املباركة على زوار املعر�ض وال�شركات 

العار�شة.

وقد قام �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 

بافتتاح  الغربية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل 

والذي  ليوا  مدينة  يف  الأول  الزراعي  املعر�ض 

برعاية  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  نظمه 

اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  من  كرمية 

نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �شئون 

اأبوظبي  جهاز  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الرئا�شة 

الغذائية.  للرقابة 

املعر�ض  افتتاح  حفل  خالل  �شموه  د�شن  كما 

اأبوظبي،  باإمارة  املزارعني  خدمات  مركز 

يف  نوعية  نقلة  اإحداث  يف  �شي�شاهم  والذي 

نواة  يعترب  كما  للمزارعني،  املقدمة  اخلدمات 

تنطلق منها جميع م�شاريع التطوير الزراعية يف 

ح�شر  اأبوظبي.  اإمارة  يف  النائية  املناطق  كافة 

ال�شخ�شيات  كبار  من  لفيف  الفتتاح  حفل 

ال�شيوف  من  كبري  عدد  جانب  اإىل  وامل�شئولني 

اأرجاء  خمتلف  من  املزارع  واأ�شحاب  والزوار 

اأبوظبي. اإمارة 

برعاية منصور بن زايد آل نهيان

 تواصل فاعل لجائزة خليفة مع مزارعي
ومنتجي التمور في المنطقة الغربية
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دور المكافحة 
الزراعية والميكانيكية 

في الحد من أضرار 
آفات الخيل

دعت إليها جمعية أصدقاء النخلة

نظمت جمعية اأ�شدقاء النخلة بالتعاون مع قطاع 

ال�شوؤون الزراعية بجهاز اأبوظبي للزراعة و�شالمة 

الأغذية حما�شرة يوم 2010/4/26 مبقر جمعية 

اأ�شدقاء النخلة مبدينة العني حول )دور املكافحة 

الزراعية وامليكانيكية يف احلد من اأ�شرار اآفات 

ال�شعود،  اأحمد  الدكتور  املحا�شرة  قدم  اخليل( 

عر�ض فيها بع�ض ال�شور عن �شوء التخطيط يف 

العمليات  اإجراء  يف  والإهمال  الزراعية  الإدارة 

وذكر  النخيل.  اأ�شجار  على  املختلفة  الزراعية 

املحا�شر اأنه من اأجل احل�شول على مزرعة نخيل 

منوذجية خالية من الإ�شابة بالأمرا�ض والآفات 

لبد من اإتباع اخلطوات التالية: اأول خطوة تتمثل 

وترك  وتخطيطها  للزراعة  الأر�ض  حت�شري  يف 

م�شافة ل تقل عن ثمانية اأمتار ما بني الأ�شجار، 

للمنطقة،  املنا�شبة  الأ�شناف  اختيار  ثم  ومن 

من  واخلالية  اجليد  القت�شادي  العائد  ذات 

اإجراء  لأهمية  تطرق  ثم  والأمرا�ض.  الآفات 

العمليات الزراعية املختلفة للنخلة من ا�شتخدام 

واإجراء  واملعقمة  النظيفة  الع�شوية  الأ�شمدة 

الف�شائل  وف�شل  تكريب  من  اخلدمات  جميع 

والتحدير  والعذوق  الثمار  وخف  الأمهات  عن 

والتفريد ثم اختتم حديثه ب�شرورة التخل�ض من 

احل�شائ�ض والأع�شاب ال�شارة والعمل على نظافة 

املزرعة من املخلفات الزراعية املختلفة. 



 

»الشجرة المباركة« 
تؤسس لإلعالم العلمي 

المتخصص باإلمارات 

بمناسبة صدور المجلد األول في عامها األول 

د. عبد الوهاب زايد: عززنا الدور الريادي لإلمارات 
ودخلنا عامنا الثاني بمسؤولية أكبر
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الأمانة  حققتها  التي  النجاحات  �سل�سلة  �سمن 

يف  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة 

ال�سعيد  على  �سواء  التوايل،  على  الثاين  عامها 

ملحبي  وفرت  فقد  والدويل،  الإقليمي  اأو  املحلي 

العلمية  املعرفة  م�سادر  اأهم  اأحد  النخلة 

واإنتاج  النخيل  زراعة  جمال  يف  املتخ�س�سة 

التمور يف املنطقة العربية من خالل اإ�سدار اأول 

جملة علمية ف�سلية متخ�س�سة موجهة للباحثني 

والأكادمييني واملزارعني وحمبي ال�سجرة املباركة 

عرب العامل.

وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  �سمو  بارك 

جمل�س  رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، اجلهود 

خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  قبل  من  املبذولة 

املباركة«  »ال�سجرة  لتكون  التمر  لنخيل  الدولية 

يف  نوعها  من  الأوىل  املتخ�س�سة  العلمية  املجلة 

على  موا�سيعها  كافة  اأن  حيث  العربي،  العامل 

درجة علمية عالية ذات �سلة ب�سجرة نخيل التمر 

باللغتني العربية والنكليزية، لتكون مرجعًا علميًا 

وفنيًا لذوي الخت�سا�س حمليًا وعامليًا.  

حيث عرب �سموه ب�سفته الرئي�س الفخري للمجلة 

عن عمق العالقة التي تربط بني اأبناء الإمارات 

وال�سجرة املباركة عرب التاريخ فكانت النخلة منذ 

فخر  و�سموخها  بارتفاعها  متثل  تزال  ول  القدم 

رمز  متثل  كانت  كما  الإمارات،  �سعب  واعتزاز 

احلياة والعطاء الوفري املتجدد.

اهتمام  و�سط  تاأتي  املباركة  ال�سجرة  جملة  اإن 

زراعة  التمر  نخيل  ب�سجرة  وا�سح  حكومي 

احلكيمة  التوجيهات  بف�سل  وت�سويقًا  و�سناعة 

اآل نهيان  ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اأول  الفريق  ودعم  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�س 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو 

امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

ومتابعة �سمو ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير 

جمل�س  رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. جاءت 

لتلبي حاجة ال�سوق املحلية من مزارعني ومنتجني 

وم�سوقني وباحثني على حد �سواء.  

�سعادة  به  اأدىل  �سحفي  ت�سريح  يف  ذلك  ياأتي 

الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام جائزة خليفة 

الدولية لنخيل التمر مبنا�سبة �سدور املجلد الأول 

املباركة  ال�سجرة  جملة  �سدور  على  �سنة  ومرور 

الأمانة  يف  الإعالمية  اللجنة  عن  ت�سدر  التي 

العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وقد 

�سم املجلد اأربعة اأعداد متميزة )بعلبة فاخرة( 

احتوت على الكثري من البحوث العلمية املتميزة 

مبا يرثي املكتبة العربية. 

املباركة« وهي تخطو بنجاح يف عامها  »ال�سجرة 

الثاين ت�سعر بكثري من امل�سوؤولية العلمية والفنية 

اأمام الفئات امل�ستهدفة لأكرث من �سبب اأولها لأنها 

الدولية  خليفة  )جائزة  موؤ�س�سة  ومتثل  ت�سدر 

على  وغاليًا  عزيزًا  ا�سمًا  حتمل  التمر(  لنخيل 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وهو  األ  قلوبنا 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل(. فذلك 

�سرف كبري لنا وم�سوؤولية ملقاة علينا ن�ساأل اهلل 

العلي القدير اأو يوفقنا باأداء مهمتنا تلك لن�سل 

بالعلم واملعرفة ذات ال�سلة ب�سجرة نخيل التمر 

اإىل كل من هو بحاجة اإليها.

يف  الأربع  املجالت  ملحتوى  حتليلية  قراءة  ويف 

�سعد  عماد  املهند�س  اأ�سار  فقد  الأوىل  ال�سنة 

رئي�س اللجنة الإعالمية يف جائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر باأن العدد الأول قد ت�سمن 9 اأبحاث 

اأبحاث   5 و  عربية  دول   4 متثل  العربية  باللغة 

جند  كما  غربية.  دول   4 متثل  النكليزية  باللغة 

باللغة  بحثًا   16 على  احتوى  قد  الثاين  العدد 

باللغة  بحوث   5 و  عربية  دول   10 متثل  العربية 

اأما العدد الثالث  5 دول غربية.  النكليزية متثل 

 7 12 بحثًا باللغة العربية متثل  فقد احتوى على 

 7 متثل  النكليزية  باللغة  بحوث   7 و  عربية  دول 

دول غربية. اأما العدد الرابع فقد احتوى على 15 

بحثًا باللغة العربية متثل 5 دول عربية و 6 بحوث 

باللغة النكليزية متثل 4 دول غربية.

العلمية ذات  للبحوث  العام  املجموع  يكون  بذلك 

التي  العربية  باللغة  التمر  نخيل  ب�سجرة  ال�سلة 

47 بحثًا متثل  اإىل  الأول قد و�سل  املجلد  �سمها 

14 دولة عربية و 22 بحثًا باللغة النكليزية متثل 

ملا  العام  املجموع  يكون  بذلك  غربية.  دولة   14

بحثًا   75 اإىل  الأول قد �سول  املجلد  ن�سره يف  مت 

دولة حول   28 والنكليزية متثل  العربية  باللغتني 

العامل.

اجلائزة  عام  اأمني  �سعادة  اأكد  اخلال�سة  بهذه 

دكتور عبد الوهاب زايد امل�سرف العام على جملة 

ن�ستطيع  حقيقة  هناك  باأن  املباركة«  »ال�سجرة 

قد  الإعالمية  اللجنة  اأن  بالقول  عليها  نبني  اأن 

عامل  يف  متميزًا  واجنازًا  نوعية  قفزة  حققت 

التمر  العلمي املتخ�س�س ب�سجرة نخيل  الإعالم 

على م�ستوى العامل العربي. وبالتايل اأمامها حتد 

اأكرب للمحافظة على هذا النجاح لكي ت�سمو اأكرث 

الخت�سا�س  لذوي  العلمية  ر�سائلها  اإي�سال  يف 

ومن هم بحاجة اإليها يف اأ�سقاع الأر�س حتقيقًا 

يف  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  لأهداف 

وقيادتها  الإمارات  لدولة  الريادي  الدور  تعزيز 

احلكيمة يف دعم وتنمية البحث العلمي اخلا�س 

بالنخيل ون�سر ثقافة الهتمام بنخيل التمر على 

امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.
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معرض اإلمارات 
الـدولــي الرابـــع 
للنخيل والتمـور

برعاية نهيان مبارك آل نهيان

د. عبد الوهاب زايد: يوفر فرصة ثمينة 
لتبادل الخبرات واآلراء بين المنتجين 

والعلماء المتخصصين في زراعة النخيل 
وإنتاج التمور حول العالم

مديـنة العـني ت�ستعد 

ال�ضتقبال �ضيوف النخلة

2010/10/24-20
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نهيان  ال�شيخ   �شمو  رعاية  حتت 

التعليم  وزير  نهيان،  اآل  مبارك 

تنظم  العلمي،  والبحث  العايل 

جامعة الإمارات العربية املتحدة 

خليفة  جائزة  مع  بالتعاون 

وجمعية  التمر،  لنخيل  الدولية 

اأ�شدقاء النخلة وال�شبكة الدولية 

للنخيل والتمور، معر�ض الإمارات 

الدويل الرابع للنخيل والتمور يف 

العربية  بالإمارات  العني  مدينة 

 24 –  20 الفرتة  خالل  املتحدة 

اأكتوبر 2010م. 

معرفة  اإىل  املعر�ض  ويهدف 

النخيل،  لزراعة  الراهن  الو�شع 

اأ�شناف  اأجود  على  والطالع 

الأ�شناف  فيها  مبا  التمور، 

التي  امل�شاكل  وحتديد  النادرة. 

التمور،  وت�شنيع  اإنتاج  تواجه 

لها.  الناجحة  احللول  ودرا�شة 

وت�شنيع  اإنتاج  قطاعي  وت�شجيع 

كل  اأولويات  حتديد  مع  التمور، 

الثانوية  املنتجات  وعر�ض  منهما. 

تقنيات  مع  الن�شيجية  وال�شتالت 

بالإ�شافة  النخيل.  زراعة  وخدمة 

بني  الروابط  وتوثيق  اخلربات  تبادل  اإىل 

املزارعني ومنتجي وم�شنعي التمور داخل وخارج 

دولة الإمارات.

واأ�شار �شعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ورئي�ض اللجنة 

املنظمة للمعر�ض اأنه بتوجيهات �شمو ال�شيخ نهيان 

والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك 

العلمي الرئي�ض الأعلى جلامعة الإمارات العربية 

املتحدة، رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة خليفة الدولية 

التمر  لنخيل 

املعنية  فاإننا نعمل كفريق عمل مع اجلهات 

للنخيل  الدويل  الإمارات  معر�ض  تنظيم  على 

مدينة  رحاب  يف  الرابعة  ن�شخته  يف  والتمور 

العني )مدينة الواحات( كما يعك�ض هذا املعر�ض 

ال�شمو  �شاحب  يبديه  الذي  اخلا�ض  الهتمام 

الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ 

املهم.  القت�شادي  القطاع  بهذا  اهلل(  )حفظه 

زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ودعم 

القائد الأعلى  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد 

للقوات 

رئي�ض  امل�شلحة 

املجل�ض التنفيذي. 

واأ�شاف هذا املعر�ض هو الرابع يف 

ال�شل�شلة التي اأطلقتها الإمارات العربية املتحدة 

الدويل  املعر�ض  عقد  )حيث  �شنوات،  �شتة  قبل 

الأول خالل الفرتة من 23-25 دي�شمرب 2004م، 

ثم املعر�ض الدويل الثاين خالل الفرتة من 11-7 

نوفمرب 2006م، ثم املعر�ض الدويل الثالث خالل 

2008م(. حيث يوفر  22-26 اأكتوبر  الفرتة من 

والآراء  اخلربات  لتبادل  ثمينة  فر�شة  املعر�ض 

نخيل  يف  املتخ�ش�شني  والعلماء  املنتجني  بني 

التمر، وكبار امل�شئولني عن �شناعته حول العامل.
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تويل  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  باأن  يذكر 

رعاية خا�شة ل�شجرة النخيل، لرتباطها الوثيق 

مب�شرية التنمية ال�شاملة. كما تبذل جهودًا كبرية 

التي  الدولة  م�شتوى  على  النخيل  زراعة  لن�شر 

ا�شت�شعرت اأهمية هذه ال�شجرة املباركة، واأهمية 

الإنتاجية  جوانبه  ب�شتى  والتمور  النخيل  قطاع 

الإمارات  تبنت جامعة  فقد  وعليه  والت�شنيعية. 

جائزة  من  كل  مع  بالتعاون  املتحدة،  العربية 

اأ�شدقاء  وجمعية  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة 

تنظيم  التمر،  لنخيل  الدولية  وال�شبكة  النخلة، 

وم�شنعي  منتجي  مع  بالتعاون  املعر�ض  هذا 

املتخ�ش�شة  والهيئات  املوؤ�ش�شات  كل  التمور من 

�شواء داخل اأو خارج دولة الإمارات.

والزراعة  الأغذية  منظمة  اإح�شائية  وح�شب 

التابعة لالأمم املتحدة )الفاو(، فقد فاق الإنتاج 

العاملي �شتة ماليني طن من التمور املختلفة للعام 

2007م. ويعترب التمر غذاًء مثاليًا كافيًا لالإن�شان، 

مثل  الرئي�شية  الغذائية  املواد  على  لحتوائه 

ال�شكر والأحما�ض واملعادن والدهون والربوتينات 

وغريها. كما اأن حمتوى ثمار النخيل من الطاقة 

احلرارية يزيد عن ثالثة اأ�شعاف ما حتتويه ثمار 

البطيخ، واأربعة اأ�شعاف ما حتتويه ثمار التفاح، 

و�شبعة اأ�شعاف ما حتتويه ثمار الربتقال.

فعاليات املعر�ض:

عر�ض اأ�شناف التمور، عر�ض املنتجات الثانوية 

للنخلة، عر�ض ال�شتالت الن�شيجية، عر�ض اأفالم 

علمية متخ�ش�شة، عر�ض معدات ت�شنيع التمور، 

عر�ض اجلانب ال�شحي والقيمة الغذائية للتمور، 

عر�ض ال�شناعات الرتاثية من خملفات  النخيل، 

الفوتوغرافية،  وال�شور  الفنية  اللوحات  عر�ض 

عر�ض  النخيل،  زراعة  وخدمة  تقنيات  عر�ض 

كتب واإ�شدارات علمية عن النخيل.

امل�ضاركون باملعر�ض:

خرباء  النخيل.  بزراعة  خمت�شون  مزارعون 

جمال  يف  متخ�ش�شون  النخيل.  واإنتاج  زراعة 

ت�شنيع وت�شدير التمور. ممثلو وخرباء وزارات 

عن  ممثلو  للتمور.  املنتجة  بالدول  الزراعة 

املنظمات  وعن  والبحثية  العلمية  املوؤ�ش�شات 

والهيئات الدولية. �شركات القطاع اخلا�ض ذات 

ال�شلة بزراعة النخيل واإنتاج التمور.

ندوات علمية:

الندوات  من  جمموعة  تنظيم  املعر�ض  �شريافق 

العلمية املتخ�ش�شة لت�شليط ال�شوء على زراعة 

الإمارات  وبدولة  عام  ب�شكل  العامل  يف  النخيل 

على  الرتكيز  مع  ب�شكل خا�ض.  املتحدة  العربية 

الأمرا�ض  وحماربة  والإنتاج  الإكثار  تقنيات 

التمور  ت�شنيع  تواجه  التي  واملعوقات  والآفات 

وت�شويقها.

العمل جاٍر على قدم وساق
إلنجاح المعرض في نسخته الرابعة
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الشيخ عبداهلل 
بن خالد آل خليفة

النخـلة مصـدر رزقنـا . .
ورسالة محبة وسالم للعالم

فخور بتكريمي بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

الشيخ زايد )طيب اهلل ثراه( أعظم رجل أكرم 
النخلة وكرس حياته في خدمتها
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عا�صر  و�أهلها،  �لنخلة  حب  يف  خم�صرم  رجل 

م�ص�ؤوليات  وتب��أ  �لبحرين،  مملكة  قيام  بد�ية 

يف  �صاهم  و�لبلديات،  �لزر�عة  قطاعي  يف  عدة 

�أرجاء  �لنخيل يف خمتلف  �أ�صجار  وزر�عة  تنمية 

�أن  �إىل  نخلة  ملي�ن  عددها  فاق  حتى  �ململكة 

عرفت مملكة �لبحرين ببلد �مللي�ن نخلة. حيث 

نقل زر�عة �لنخيل من �ملز�رع �إىل د�خل كل بيت 

كان��  �لبحرين مز�رعني  �أهل  فلل  وكل فيال من 

�أم غري ذلك. فالنخلة بالن�صبة له كانت و�صتبقى 

�حلرب  يف  و�ل�صدة،  �لر�حة  يف  �لإن�صان  ملجاأ 

�ل�صيخ  �صم�  �إنه  و�حلياة.  �حلب  يف  و�ل�صلم، 

عبد �هلل بن خالد �آل خليفة رئي�س جمل�س �أمناء 

�لبحرين. حيث  �لثقايف يف مملكة  مركز عي�صى 

كان �صرف �للقاء مع �صم�ه يف �لعا�صمة �أب�ظبي 

حني مت �ختياره بني �ل�صخ�صيات �ملكرمة من قبل 

�صم� �ل�صيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم 

�لعايل و�لبحث �لعلمي رئي�س جمل�س �أمناء جائزة 

تكرمي  حفل  خالل  �لتمر،  لنخيل  �لدولية  خليفة 

15 مار�س  �لفائزين باجلائزة يف دورتها �لثانية 

2010 �لذي �حت�صنه ق�صر �لإمار�ت باب�ظبي.

ماذا تعني لكم �شجرة نخيل التمر؟

�لنخلة �صجرة مباركة تعني يل �ل�صيء �لكثري و�أول 

�صن��ت  �صبع  كان عمري  بالنخل عندما  معرفتي 

وكانت  ورثته،  على  و�لدي  تركة  وزعت  حيث 

ح�صتي من �لرتكة ب�صتانني من �لنخل يف جزيرة 

)على  �لظالل  �ل��رف  بنخيلها  �مل�صه�رة  �صرتة 

ومبا  �ل�صرقي(  �لبحرين  جزيرة  �صاحل  �متد�د 

�أين �صغري يف �ل�صن ي�م ذ�ك فقد كان جدي )�أب� 

عدة  ميتلك  وكان  �أمالكي،  �إد�رة  يت�ىل  و�لدتي( 

ب�صاتني يف جزيرة �صرتة، �أخذين معه يف �للن�س من 

�ملحرق �إىل �صرتة لرييني ممتلكاتي. وعند و�ص�لنا 

�إىل  �أن ياأخذين  �أحد �لفالحني  نزلنا و�أمر جدي 

نخلي ويجذب يل فحال �لنخل فاأخذين معه �إىل 

�لنخل وبد�أ يف عملية جتذيب �لفحال و�أنا جال�س 

على ح�صري بج��ره �أ�صاهد ما يعمل و�أخذ يقطع 

�جلريد و�ل�صعف ويك�صف عن �جلذبه وهي �أ�صل 

�لنخلة وبعد �أن ح�صر �لنخلة بد�أت �جلذبه تربز 

و�أخذ يقطع منها قطعًا �صغرية ويعطيني لأتذوقها 
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�أن  وبعد  �جلذب.  و�آكل  �أ�صاهد  مبا  م�صرور  و�أنا 

باخل��س  وخاطها  بالليف  لفها  �جلذبه  نظف 

وحملها معي �إىل �ملكان �لذي فيه جدي مع �أ�صحابه 

ثم رجعنا �إىل �ملحرق و�أخذت �جلذبه معي.

النخيل  بزراعة  اهتمامكم  بداأ  متى  منذ 

واإنتاج التمور؟

�صن  بلغ  عندما  �أنه  �لق�ل  �ل�صيخ  �صم�  يتابع 

فقد  بنف�صي  لأديرها  �أمالكي  ��صتلمت  �لر�صد: 

ز�دت ممتلكاتي نخاًل �آخر،  حيث �أن �أمي وهبتني 

�هتممت  وقد  و�لدي  من  ورثته  �لذي  �لنخل 

مبجم�ع �لنخيل لدي و�صرت �أذهب على �لدو�م 

�إىل جزيرة �صرتة للعناية بها ومالحظتها وخا�صة 

يف م���صم قطع �لف�صيل وغر�صه ومالحظة �لعكار 

�صقاية  من  به  يق�م  وما  للنخل  �ل�صامن  وه� 

�لنخل وتنظيف �ص��قي �لنخل وجد�وله و�لعناية 

باملناجي وتنظيفها لتنزيل م�صت�ى �ملياه �جل�فية 

�لذي يع�د على �لنخل بالفائدة �لكبرية �إذ� نزل 

م�صت�ى �ملاء �جل�يف، وقد �هتممت بهذه �لنخيل 

لعتمادي عليها يف معي�صتي ومعي�صة �أبنائي.

واالجنازات  الرئي�شية  املحطات  هي  ما 

يف  املباركة  لل�شجرة  قدمتموها  التي 

مملكة البحرين؟

ومعل�مات  در��صة  من  ك�صبته  وما  �لهتمام  هذ� 

و�إ�صالحها  وتعمريها  بها  و�لعتناء  �لنخيل  عن 

�أ�صبحت  بعدما  كثريً�  ذلك  �صاعدين  وخدماتها 

عام  �ل�صتقالل  بعد  و�لبلديات  للزر�عة  وزيرً� 

1971م،  وقمت بت�صجيع �أهل �لبحرين على زر�عة 

�لنخيل يف بي�تهم لأين ر�أيت �أن �مل��رد �ملائية يف 

�لبحرين بد�أت تن�صب و�أن كثريً� من �لعي�ن �لتي 

�لنا�س  �صجعت  لذ�  �صتجف،  �لنخيل  منها  تروى 

على غر�س �لنخيل يف بي�تهم وفعاًل �لآن نرى باأن 

معظم �لعي�ن قد جفت ومات �لكثري من غابات 

�لنخيل �لتي كانت ترويها و�أخذ �لنا�س يغر�ص�ن 

�لنخيل يف بي�تهم وي�صق�نها من �ملياه �لتي تروي 

�إل وفيه عدد  �أنك �لآن ل جتد بيتًا  بي�تهم حتى 

من �لنخيل يعتمدون عليها يف �ل�صيف للح�ص�ل 

على �لرطب.

�ل�صيخ  �صم�  حياة  يف  �لرئي�صية  �ملحطات  ومن 

�لنخلة  خدمة  يف  خليفة  �آل  خالد  بن  �هلل  عبد 

�لعلمية  �لندوة  عقد  ه�  فيها  �لعاملني  وتقدير 

�لأوىل بعن��ن )�لنخلة حياة وح�صارة( مبنا�صبة 

�فتتاح �مل��صم �لثقايف �لأول ملركز عي�صى �لثقايف 

خالل �لفرتة 23 – 24 ن�فمرب �ملا�صي 2009 يف 

�لعا�صمة �ملنامة. فاختيار �لنخلة م��ص�ع �لندوة 

�أتى  بل  ياأت من فر�غ  للمركز مل  �لأوىل  �لعلمية 

�لنخلة  بها  حتظى  �لتي  �لأهمية  من  �نطالقًا 

باعتبارها �أحد عنا�صر �مل�روث �لثقايف و�لفكري 

و�لديني و�ل�صعبي يف مملكة �لبحرين.

من  نخبة  بني جنباتها  �لتي جمعت  �لندوة  هذه 

�لعربي  �مل�صت�ى  على  و�لخت�صا�س  �لعلم  �أهل 

لتق�ل للعامل باأن �لنخلة بالن�صبة لنا هي مبثابة 

�أ�صل�ب حياة وح�صارة نحبها ونعي�صها بكل وقت. 

و�لعلمية  و�لدينية  �لتاريخية  �لأبعاد  عاجلت 

بها، فالنخلة كانت متثل  �ملرتبطة  و�لقت�صادية 

عام  ب�صكل  �لعربية  �جلزيرة  يف  �حلياة  ع�صب 

ر�فق  كما  خا�س.  ب�صكل  �لبحرين  مملكة  ويف 

�حلرفية  للمنتجات  مهني  معر�س  �أكرب  �لندوة 

كرب،  )�صعف،  �لنخلة  ت�صغل من خملفات  �لتي 

جذع..( وذ�ت �صلة باحلياة �لعامة لالإن�صان يف 

�ملا�صي ول غنى عنها يف �حلا�صر. 

تاأتي  �لدولية  �لندوة  هذه  بان  �صم�ه  و�أ�صاف 

يف  ممثلة  �حلكيمة  �لقيادة  روؤية  مع  لتن�صجم 

ح�صرة �صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل 

خليفة عاهل �لبالد �ملفدى )حفظه �هلل ورعاه(. 

�صلمان  بن  �لأمري خليفة  �مللكي  �ل�صم�  و�صاحب 

�آل خليفة رئي�س جمل�س �ل�زر�ء �مل�قر، و�صاحب 

خليفة  �آل  حمد  بن  �صلمان  �لأمري  �مللكي  �ل�صم� 

ويل �لعهد �لأمني نائب �لقائد �لأعلى، يف �إحياء 

�لر�صينة  و�لقاعدة  �ملنطلق  يعد  �لذي  �لرت�ث 

ل�صمان ��صتمر�ر �مل�صرية �لتنم�ية.

كيف تقيمون واقع زراعة النخيل واإنتاج 

التمور يف مملكة البحرين؟

قال �هلل �صبحانه وتعاىل يف كتابه �لعزيز )وجعلنا 

من �ملاء كل �صيء حي( لقد �هتمت �حلك�مة يف 

و�بتكار  جديدة  حل�ل  باإيجاد  �لبحرين  مملكة 

�ملياه  �أن��ع  خمتلف  من  لال�صتفادة  علمية  طرق 

�ملتاحة مبختلف �ص�رها، فقد وظفت �لكثري من 

�خلرب�ت �لعلمية �لدولية يف جمال �إعادة تدوير 

وتكرير مياه �ل�صرف �ل�صحي بالطريقة �لثالثية 

للزر�عة  �صاحلة  مياه  على  للح�ص�ل  و�لرباعية 
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بعيدً� عن �أي لغط فني �أو علمي بهذ� �خل�ص��س. 

فاملياه ثروة وطنية �أيًا كانت �ص�رتها ميكن لنا �أن 

�مل�صتد�مة.  �لتنمية  بر�مج  خلدمة  منها  ن�صتفيد 

لذ� نرى باأن جهات �لخت�صا�س �لفني يف مملكة 

مياه  وتنقية  تنظيف  على  عملت  قد  �لبحرين 

�صبكات  و�إعادة �صخها �صمن  �ل�صحي  �ل�صرف 

قطاع  على  للمحافظة  �لزر�عية  باملناطق  �لري 

�لزر�عة يف �لبحرين وخا�صة زر�عة �أ�صجار نخيل 

�لتمر،  حيث بتنا نرى �أ�صجار �لنخيل وقد زرعت 

�أكرث  �لنخيل  عمت  حتى  �ل�ص��رع  جانبي  على 

�ص��رع �ململكة وهذ� م�ؤ�صر طيب لبلد �مللي�ن نخلة، 

للمحافظة  كبريً�  تبذل جهدً�  لدينا  �حلك�مة  �إن 

على زر�عة �لنخيل يف مملكة �لبحرين بل و�صعت 

على  �لنخلة  زر�عة  يف  للت��صع  �لعلمية  �خلطط 

�أ�صجار نخيل �لتمر هي يف  �أعد�د  �أن  �لرغم من 

تده�ر تدريجي، يف �ل�قت �لذي كانت فيه مملكة 

�لبحرين ت�صتهر مبلي�ن نخلة ثم قل عدد �لنخيل 

بعد �أن جفت �لعي�ن �إىل �أن و�صل �لعدد فيها �إىل 

جه�دً�  باأن  نرى  و�لآن  نخلة.  �ألف   700 ح��يل 

زر�عة  يف  �لبحرين  جمد  ل�صتعادة  تبذل  جبارة 

وطنية  �صجرة  فهي  �لتمر  نخيل  �أ�صجار  وتنمية 

لكافة  و�صالم  حمبة  ر�صالة  م�صم�نها  يف  حتمل 

�صع�ب �لعامل.  

الدولية  خليفة  جائزة  لكم  متثل  ماذا 

لنخيل التمر- وماذا ميثل لكم هذا الفوز 

الثانية  الدورة  يف  املوؤثرة  بال�شخ�شية 

2010 ؟

خليفة  �آل  خالد  بن  �هلل  عبد  �ل�صيخ  �صم�  يق�ل 

�أنه  �لثقايف  عي�صى  مركز  �أمناء  جمل�س  رئي�س 

باأن  �أ�صهد  فاإين  �لف�صل،  لأهل  بالف�صل  �عرت�فًا 

�ملغف�ر له باإذن �هلل تعاىل �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان 

�آل نهيان )طيب �هلل ثر�ه( ه� �أعظم رجل �أكرم 

بها  و�لعتناء  غر�صها  يف  حياته  وكر�س  �لنخلة 

�لعربية  �لإمار�ت  دولة  �لنخيل يف  بلغ عدد  حتى 

نخلة  ملي�ن  �أربعني  من  �أكرث  �ل�صقيقة  �ملتحدة 

�عتناء  من  ز�يد  �ل�صيخ  به  قام  ما  بف�صل  وذلك 

بالنخلة وغر�صها و�لعناية بها وقد �أيده و�تبع خطاه 

�ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب  بعده  من  خليفته  ذلك  يف 

�لإمار�ت  دولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة 

�لعربية �ملتحدة، حيث �أ�صدر �أمره باإن�صاء جائزة 

خليفة �لدولية لنخيل �لتمر ت�صجيعًا منه للعناية 

يعتني  من  وتكرمي  وتكثريها  وغر�صها  بالنخلة 

مبنحهم  ورعايتها  غر�صها  على  وي�صجع  بالنخلة 

على  لهم  وت�صجيعًا  لهم  تكرميًا  �جلائزة  هذه 

م���صلة عملهم ح�ل �لنخلة فجز�ه �هلل كل خري، 

�آل نهيان  �ل�صيخ نهيان مبارك  و�إين لأ�صكر �صم� 

وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي رئي�س جمل�س 

�أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر على ما 

و�إد�رته جلائزة خليفة  بالنخلة  يبذله من عناية 

بتكرميي  لفخ�ر  و�إنني  �لتمر،  لنخيل  �لدولية 

رحم  �لثانية،  دورتها  يف  �جلائزة  بهذه 

�هلل �ل�صيخ ز�يد و�أعز �أبناءه وخلفاءه 

من بعده.

�أن  �لقادمة  لالأجيال  ون�صيحتي 

يحافظ�� على �لنخلة ويعتن�� بها 

د�مت  وما  رزق،  م�صدر  فهي 

مبا  بها  ومعتنى  م�ج�دة 

عليها  �صيعتمد  �إليه  و�صلت 

و�حلروب،  �ملجاعات  عند 

فهي حتمل ر�صالة مزدوجة 

و�ل�صالم  �ملحبة  يف 

وختامًا  �أجمع.  للعامل 

�لإمار�ت  �هلل  حفظ 

وحماها و�أد�م عليها 

و�ل�صحة  �لنعمة 

و�لعز و�ل�صالم.
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ينتج أعماله الفنية من النفايات 
الزراعية منذ 35 سنة

حوار مع املهند�س 

ال�صيد حممد �صالح �صيام

م�س�ؤول وحدة املعار�ض 

مركز الأبحاث الزراعية بالعني

رجل جاء من عمق الأر�ض مبا احت�ته من تراب 

وطني ومياه عذبة واأ�سجار النخيل واأ�سالة عربية، 

ال�ستخدام،  واعادة  الرت�سيد  ثقافة  معه  حمل 

مفردات  م�ستخدمًا  الفنية  اأعماله  يف  ج�سدها 

باأن ما من �سيء   للعامل  ليق�ل  الطبيعية  الأر�ض 

من  مفرداتها  بكل  فالطبيعة  ما،  قيمة  وله  اإل 

البع�ض  بع�سها  مع  ت�سكل  وجماد  حية  كائنات 

قطعة م��سيقية متناغمة، وكل ما علينا ه� قراءة 

متاأنية لهذه املفردات بروح ب�سيطة مل�ؤها احلب 

من  البال  على  يخطر  مال  منها  لننتج  والعطاء 

اأعمال فنية يف غاية الروعة واجلمال.

اإنه املهند�ض ال�سيد حممد �سالح �سيام م�س�ؤول 

الزراعية  الأبحاث  مركز  يف  املعار�ض  وحدة 

مبدينة العني. حيث اأوىل النخلة اهتمامًا خا�سًا 

وعمل خالل ربع قرن م�سى على ال�ستفادة من 

النخيل  �سعف  من  فنية  اأعمال  لإنتاج  خملفاتها 
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واحل�سر  والكرا�سي  الطاولت  مثل  )الزور( 

الكرب  ا�ستخدام  واملزارع،  واحل�س�ن  والقالع 

والألياف يف عمل ال�سالل لعر�ض الرطب والتمر، 

املعربة  املختلفة  املج�سمات  باإعداد  قام  كما 

النخيل  زراعة  وطرق  النخيل(  )واحة  مثل 

حديثًا وقدميًا م�ستخدمًا اأ�ساليب الري احلديثة 

يف  ت�ظيفها  مت  املج�سمات  هذه  والقدمية، 

املعار�ض واملنا�سبات الزراعية والبيئية والرتاثية 

وت�سجيع  بدعم  بالعني  الزراعة  قطاع  با�سم 

الأبحاث  ق�سم  رئي�ض  الكعبي  علي  املهند�ض  من 

الزراعية. 

خالل مهرجان لي�ا الزراعي الأول 2010 التقينا 

احلديث  معه  وجرى  �سيام  ال�سيد  باملهند�ض 

التايل:

متى بداأت العمل بهذه احلرفة الفنية؟

زراعي،  اإر�ساد  تخ�س�ض  زراعي  مهند�ض  اأنا 

لدّي م�هبة فنية قمت بت�ظيفها يف جمال اإنتاج 

املج�سمات الرتاثية والبيئية م�ستخدمًا النفايات 

العام  منذ  النخيل  �سعف  خ�س��سًا  الزراعية 

1975 يف متحف مدينة العني، حيث قمت بعر�ض 

بع�ض من املج�سمات وال�س�ر عن احلياة البدوية 

القدمية.

ما هي املواد اخلام التي ت�صتعملها؟ 

اخلام  الطني  هي  اأ�سا�سية  م�اد  ثالث  ا�ستعمل 

مع  ي�مني  ملدة  جيدًا  يخلط  الرتبة  باطن  من 

التنب والذي نح�سل عليه من منطقة ال�ساروج 

النخيل  �سعف  اإىل  بالإ�سافة  العني،  مدينة  يف 

بالعني  الزراعية  الأبحاث  مركز  من  واأليافه 

والرمل الأحمر من منطقة زاخر.

ما هي اأهم املعار�ض التي �صاركت بها؟ 

بالعني  الزراعية  الأبحاث  مركز  با�سم  �ساركت 

املعار�ض  من  العديد  يف  الزراعة  لقطاع  التابع 

)مدينه  الدولة  داخل  الزراعية  واملنا�سبات 

–لي�ا،  الغربية  واملنطقة  ودبي  واب�ظبي  العني 

والدوائر  واجلامعات  املدار�ض  اإىل  بالإ�سافة 

احلك�مية( وخارج الدولة �سمن فعاليات اأ�سب�ع 

والثقافة  الإعالم  وزارة  مع  بالتعاون  الإمارات 

من  كل  يف   2006 لغاية   1982 من  الفرتة  خالل 

ايطاليا وفرن�سا وم�سر ولبنان والك�يت و�سلطنة 

عمان واملغرب. 

يذكر اأن اأول معر�ض زراعي ا�سرتكت فيه كان عام 

ال�سرق  1974, 1975, 1976, 1977 ثم معر�ض 

1982ومعر�ض   ,1981  ,1980 دبي  يف  الأو�سط 

ثم  بدبي.  البيئة  وحماية  املياه  لرت�سيد  ويتك�ض 

عملت كرنفاًل لدائرة البلديات والزراعة يف عيد 

لت�سنيع  الطالب  لتعليم  مناذج  وعملت  الحتاد 

الدهماء  ومدر�سة  التقنية  كليات  يف  املج�سمات 

قرية  جم�سم  عمل  الثان�ي  للتعليم  النم�ذجية 

تراثية 2006 ومدر�سة ال�سمائل النم�ذجية لعمل 

احلي�انية  الرثوة  ومعر�ض  ناف�رة 

بكلية  الإبل  مب�ؤمتر 

الزراعة   

والأغذية جامعه الإمارات 2006 واملعر�ض البيئي 

ملدر�سة هاجر للتعليم الأ�سا�سي، وغريها الكثري 

بالرتاث  ال�سلة  ذات  واملنا�سبات  املعار�ض  من 

والبيئة.

ما هي اأهم الأعمال التي قمت بتنفيذها 

من خملفات النخيل؟ 

اأوًل قمت بتنفيذ جم�سم لقلعة اجلاهلي وهي من 

ا�ستخدمت  العني  مدينة  يف  الأثرية  املعامل  اأهم 

بالتنب مت  الرتبة خمل�ط  باطن  الطني من  فيها 

الل�ن احلقيقي  تخمريه ملدة ي�مني ليعطي نف�ض 

للقلعة وللجدار واملباين 

ال�سقف  اأما 
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والأب�اب فهم من �سعف النخيل. اأما ليف النخيل 

اإىل  بالإ�سافة  القلعة  لتحزمي  البال  به  عملت 

احل�سا والرمل الناعم من العني. 

هل مت تكرميكم من جهات معينة؟

�سبيل  وعلى  كثرية  �سخ�سيات  من  كرمت  نعم 

والتعليم  الرتبية  وزير  معايل  من  املثال: 

قمت  عندما  ح�سن  حنيف  الدكت�ر  )�سابقًا( 

هاجر  مدر�سة  بج�ار  الرتاثية  القرية  بعمل 

هذا  على  ودرعًا  تقدير  �سهادة  ا�ستلمت  للبنات 

لعمل  ا�سهر  خم�سة  مدة  وا�ستغرقت  الجناز، 

القرية كاملة ويف دبي ا�ستلمت �سهادة تقدير من 

التنفيذي  الرئي�ض  الطاير  حممد  �سعيد  �سعادة 

لهيئة كهرباء ومياه دبي. ومن ال�كالء واملديرين 

على  املختلفة  واجلامعات  احلك�مية  الدوائر  يف 

من  الدعم  كل  األقى  اأنني  كما  الدولة.  م�ست�ى 

الزراعية  الأبحاث  ومركز  العني  زراعة  اإدارة 

بالعني للم�سي قدمًا يف هذا املجال ك�ين اأ�ساهم 

بيئية  اإر�سادية تراثية  اإي�سال ر�سائل ت�ع�ية  يف 

ملختلف ال�سرائح الجتماعية.

باقتناء  قامت  اب�ظبي  مدينة  بلدية  اأن  يذكر 

والبيئية  الرتاثية  املج�سمات  من  اأعمال  اأربعة 

ل�سالح  النخيل،  �سعف  فيها  ا�ستخدمت  التي 

املج�سمات  هذه  البلدية،  يف  الدائم  املعر�ض 

والفن�ن  واحلديثة  القدمية  الزراعة  عن  حتكي 

يف  الفالج  وعن  الرتاثية  والبي�ت  ال�سعبية 

العني  اأبحاث  تزيني مركز  اإىل  بالإ�سافة  العني. 

لأغرا�ض جتميلية يف املدخل عند الباب الرئي�سي 

با�ستمرار  املياه  ي�سب  بئر  هيئه  على  ناف�رة 

واأعمده اإ�سمنتية على �سكل جذع اأ�سجار مرب�طة 

ول�حات  املركز  حلديقة  كال�سياج  باحلبال 

اأمام  وكذلك  باأ�سكال جميلة  ق�سم  لكل  اإر�سادية 

اجلاهلي  قلعة  �سكل  على  ناف�رة  الإدارة  حديقة 

واأي�سًا مظلة �سدا�سية �سخمة من �سعف النخيل 

وحبال النخيل التي �سنعت من الليف وبج�ارها 

خملفات  من  خمتلفة  باأ�سكال  وطاولت  كرا�ٍض 

النخيل و�سيارات للكرنفالت.

من ترك يف نف�صك ب�صمة؟

بن  زايد  ال�سيخ  عليه  اهلل  رحمة  الأول  �سخ�سان 

اآل نهيان )طيب اهلل ثراه( فقد كان يل  �سلطان 

من  العديد  يف  اخلري  بزايد  التقيت  اأن  ال�سرف 

املنا�سبات واملعار�ض الزراعية، واأثنى كثريًا على 

والثاين  النجاح.  من  للمزيد  و�سجعني  جهدي 

اآل  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سم�  ح�سرة �ساحب 

نهيان رئي�ض الدولة )حفظه اهلل( م�سدر قدوتنا 

ا�سم  لرفع  والتميز  العطاء  من  للمزيد  وجناحنا 

المارات عاليًا يف كافة املحافل العربية والدولية.
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النخلة ... 
في المأثورات واألمثال 

والشعر العربّي

النخيل ال�سامق املتطاول يف كبد ال�سماء عرفته 

وبقية  وم�سر  العراق  يف  القدمية  احل�سارات 

التي  املباركة  ال�سجرة  النخلة  املجاورة.  الدول 

ورد ذكرها يف كتاب اهلل املجيد ويف �سنة النبي 

الأكرم حمّمد بن عبداهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم 

عرب  والإ�سالمي  العربي  الرتاث  اأ�سفار  ويف 

عن  الأثرية  مكانتها  على  يدّل  مما  الع�سور، 

النا�س.

بني  ال�سجر” النخلة” مكانة  اأكرم  اأخذت  وقد 

النا�س من خالل تداولهم لالأمثال التي �سربوها 

بها  ازدان  التي  ال�سعرية  ق�سائدهم  ويف  عنها، 

ديوان ال�سعر العربي قدميه وحديثه. وهذه وقفة 

دبج  التي  والق�سائد  العربية  الأمثال  تلكم  عند 

ال�سعراء قوافيهم العديدة لل�سجرة املباركة.

 يف امل�أثورات العربية:

يف  املباركة  ال�سجرة  لذكر  الإ�سارات  وردت 

ال�سحابة  كان  فقد  املختلفة.  العربّية  املاأثورات 

الكرمي  النبي  عهد  يف  عنهم  اهلل  ر�سي  الكرام 

عليه ال�سالة وال�سالم ياأتي كّل واحد منهم من 

“عذق” عند جذائه ثم  بقنو  النخيل،  اأ�سحاب 

يعلقه على باب امل�سجد ياأكل منه َمن ي�ساء. كما 

تروى يف ذلك حكايات طريفة منها: اأّن اأحدهم 

يهوديًا قائاًل:

ما هي اأهم الأثمار عندكم؟  التمر.

ثم ماذا؟  التمر اأي�سًا.

�وكيف ذلك؟  لأّن النخل ن�ستظّل ب�سعفِه ون�سنع 

ونتخُذ  بيوتنا،  واأعمدة  �سقوفًا  جذوعِه  من 

منُه ومن جريدِه وقودنا، ون�سنع منُه الأ�ِسَرة 

واحِلَبال و�سائر الأواين والأثاث. ونتخُذ التمر 

طعامًا مغذيًا، ويعلف بَنَواه ما�سيتنا، ون�سنع 

منه ع�ساًل وَحْلَوى، اإىل غري ذلك.

امل�ساكني  فح�سرك  ح�سدَت  اإذا  جماهد:  وقال 

فاطرح لهم من ال�ُسنبل، واإذا جذذت فالق لهم 

لهم  فاطرح  وذريتُه  َدَر�ْستُه  واإذا  التاريخ،  من 

منه. وت�سبه النخلة الإن�سان، فالنخلة ذات جذع 

اإّل  واأنها ل تثمر  منت�سب ومنها الذكر والأنثى، 

واإذا تعر�س  راأ�سها ماتت  واإذا قطع  اإذا لقحت، 

�سعفها  قطع  واإذا  هلكت،  قوّية  ل�سدمة  قلبها 

ي�ستطيع  ل  كما  حمله،  من  تعوي�سه  ت�ستطيع  ل 

الإن�سان تعوي�س مفا�سله، والنخلة ُمغ�ساة باللِّيِف 

ال�سبيه ب�َسْعِر الإن�سان، فهل ل تكون هذه ال�سفات 

�سبيهة ب�سفات الب�سر. )1(

وروى ابن قتيبة عن اخلليفة علي بن اأبي طالب” 

قــبـــــ�س حمـــــــّمــد

كــــاتب �سحــــفي

mr_alsamarie@yahoo.com

 سيرة أكرم الشجر )5(
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�سبع  يوم  كّل  اأكل  قال:” َمن  عنه”،  اهلل  ر�سي 

مترات عجوة قتلت كّل داء يف بطنه”. )2(

الفاروق  كتابه”  يف  هيكل  ح�سني  حمّمد  وقال 

غزوة  بعد  امل�سلمني  على  اهلل  “اأفاء  عمر”: 

اأيام  والفر�س  العرب  بني  حدثت  ال�سقاطية” 

املثنى بن حارثة ال�سيباين يف خالفة �سيدنا عمر 

ر�سي اهلل عنه”، مغامن كثرية بينها من الأطعمة 

مقادير عظيمة، فلم يفرحوا منها ب�سيء فرحهم 

ملوك  كان  الرن�سيان-  يدعى-  التمر  من  بلون 

وجعلوا  بينهم  اقت�سموه  وقد  يحبونه،  الُفر�س 

اإىل  بخم�سٍة  بعثوا  ثم  الفاحتني،  منه  يطعمون 

ُعمر باملدينة وكتبوا له: “اإّن اهلل اأطعمنا مطاعم 

تروها  اأن  واأحببنا  يحبونها،  الأكا�سرة  كانت 

لتذكروا اأنعام اهلل واأف�ساله”. 

لنا  ي�سع  خيثم  بن  الربيع  كان  الأعم�س:  وقال 

وال�ّسمن-  التمر  من  ُي�سنع  طعام  اخلبي�س- 

َنْف�سًا،  لأطيبهم  اغفر  الّلُهم  ويقول:”  ويقدمه 

واأح�سنهم ُخْلَقًا، واأرحمهم جميعًا”. )3(

الباحث  اأ�سار  كما  �سفوان  بن  خالد  وو�سف 

عبدامللك  موي 
ُ
الأ للخليفة  و�سفه  عّواد  كوركي�س 

الب�سرة  الإ�سادة مبحا�سن مدينة  بن مروان يف 

بالعراق، حني و�سف ابن �سفوان النخل باأ�سلوب 

رائع منذ خروج الطلع حتى ن�سج الثمار قائاًل:

كاأّنا ُمِلئت رباطًا،  واأو�ساطًا  اأ�سفاطًا  “يخرجن 
باللوؤلوؤ  منظومة  الف�سة  ُق�سبان  عن  يتقلقن  ثم 

منظومة  الذهب  ُق�سبان  تتبدل  ثم  الأبي�س، 

اأحمر  ياقوتًا  ت�سري  ثم  الأخ�سر،  بالزبرجد 

�سّحاء  من  �سفة  يف  ع�ساًل  ت�سري  ثم  واأ�سفر، 

ودونها  املُذاب  حولها  اإناء،  ول  ِبِقْرَبة  لي�ست 

الرُتاب،  عن  مرفوعة  الذباب  لتقربها  احِلَراب 

جال ُي�ستعان به على  ثم ت�سري ذهبًا يف كي�سِة الرِّ

الِعَيال”. )4(

البلدان” عن  “ُمعجم  ياقوت احلموي يف  وذكر 

ذكره  الب�سرة يف  النخل مبدينة  َمن غر�س  اأول 

للمدينة فقال، قال الأ�سمعي: “ ملا نزل عتبة بن 

اأبي  بن  عبدالّرحمن  بها  ُوِلَد  اخلريبة،  غزوان 

اأبوُه  ُوِلَد بالب�سرة. فنحر  اأول مولود  َبكرة. وهو 

مت�سري  وكان  الب�سرة.  اأهل  منها  اأ�سبع  َجزورًا 

ب�ستة  الكوفة  قبل  اأربع ع�سرة،  �سنة  الب�سرة يف 

النخل  غر�َس  َمن  اأّول  َبْكَرة  اأبو  وكان  اأ�سهر. 

بالب�سرة. وقال: هذه اأر�ُس نخٍل ثم غر�س النا�س 

بعده”. )5(

�أمثال عربّية:

اأمثال العرب التي �سربت يف النخلة والتمر  من 

الأمثال”،  كتابه” جمهرة  الع�سكري يف  رواه  ما 

وثبته  ُعرُقوب”،  “مواعيد  يقول:  مثاًل  فذكر 

ويروي  ُعرُقوب”،  من  “اأخَلُف  عنوان:  حتت 

حكايته كالآتي: “وهو رجٌل وعَد رجاًل بَثَمِر نخلِه، 

َرمها،  اأدركْت جاءها لياًل ف�سَ اإذا  وَمَطَله، حتى 

مواعيُد  اأي  ُعرُقوٍب”.  فقيل” َمَواعيُد  واأخذها، 

ُعرُقوب،  فيه  باأمٍر  قولهم: جاء  ُخْلف، من  فيها 

اأي التواء، قال ال�ساعر:

ُعرُقوِب” )6( ِميَعاِد  ِمن  �أْي�َسُر  “ �لياأ�ُس 
هو:”  كتابه  يف  اآخر  مثل  اإىل  املوؤلف  اأ�سار  كما 

اأكَذُب من فاِخَتٍة”. والفاختة من احَلَمام ذوات 

وي�سفونها  ال�سوت،  بُح�ْسِن  وُتو�سف  الأطواق، 

لأّنهم  فاِخَتٍة”.  من  اأكذُب  فيقول”  بالكذب 

اأوان  هذا  �سياحها:”  يف  تقول  اأّنها  يزعمون 

الرطب”. والنخُل مل يطُلُع بعُد، وهو مثٌل ُمَوّلد، 

ماأخوذ من قول ال�ساعر:

�أكَذُب ِمن  فاِخَتٍة

تقوُل َو�ْسَط �لَكَرِب

و�لَطْلُع مل َيْبُدَلَها

َطِب )7( هذ� �أو�ُن �لرُّ

“حياة  يف  فقال  الدمريي،  الدين  كمال  اأما 

الأمثال  يف  التمر  عن  الكربى”،  احليوان 

اجلمل”،  ظهر  وعلى  البئر  يف  كقولهم:” التمر 

على  يقف  اجلاهلية  يف  كان  مناديًا  اأّن  واأ�سله 

اأطم من اأطام املدينة حني يدرك التمر وينادي 

بذلك. اأي َمن �سقى ماء البئر على ظهر اجلمل 

بال�سانّية” ال�ساقّية”، وجد عاقبة �سقية يف مترِه. 

)8(

�لنخل و�لتمر يف �ل�سعر:

تغنى ال�سعراء العرب يف الع�سور الأدبية بالنخل 

واألفوها �ساخمة بكربياء  �ساهدوها  التي  والتمر 

فذكر  وال�سحراوية.  احل�سرية  جمتمعاتهم  يف 

قبل  العربّي  ال�سعر  ديوان  يف  النخلة  ال�سعراء 

الإ�سالم عند �سعراء املعلقات املعروفني: كاأمريء 

�ُسلمى  اأبي  بن  وزهري  الذبياين  والنابغة  القي�س 

والنابغة اجلعدي والأع�سى قي�س، وعند ال�ساعرة 

اخلن�ساء، كما بقيت مو�سوعات النخلة مو�سوعًا 

تناوله ال�سعر يف كّل الع�سور الالحقة... )9( 

الَفَر�س  نا�سية  القي�س  امروؤ  ال�ساعر  �سّبه  فقد 

ب�سعف النخلة قائاًل:

و�ركب يف �لّروِع خيفانة           

َك�َسا وجهها �سعٌف منت�سُر

وله يف و�سف حبيبته قوله:

وفرٌع يغ�سي �ملَْتَ �أ�سود فاحم   

�ثيث كقنِو �لنخلة �ملُتعثكِل

كما و�سف ال�ساعر النابغة الُذبياين مترًا بقوله:
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�سغاُر �لنوى مكنوزُه لي�س ق�سرها

�إذ� طاَر ق�سُر �لتمِر عنها بطائِر

�أما �ل�ساعر زهري بن �أبي �ُسلمى فقال:

وهل ينبُت �خَلِطيُّ �إاّل و�سيجًة

وُتغَر�ُس �إاّل يف منابتها �لنخُل    

وقال ال�ساعر النابغة اجلعدي:

ليايل ُت�سطاد �لّرجال بفاحٍم

و�بي�س كاالأغري�ِس مل يتثلِم

وقال اأي�سًا:

و�إن �مروؤ يهدي �ليك ق�سيدًة

كم�ستب�سع مترً� �إىل �أر�ِس خيَب�

بينما اأورد ال�ساعر الأع�سى قي�س قوله:

فلو ُكنتم مترً� لُكنُتم ح�سافه

ولو ُكنُتم نباًل لكنُتم معاق�سا

يف حني ذكرت ال�ساعرة اخلن�ساء التمر بقولها:

يرى جمدً� ومكُرمًة �أتاها

�إذ� غّذى �جللي�س جرمي متر

اأبياته �سيوفًا  وهذا حميد الأرقط ي�سُف لنا يف 

نهمني. نزلوا على متٍر فلم يدعوا منُه اإّل الَنَوى، 

ومل يلُقوا اإّل يبع�سِه، فقال:

ي�سطروَن لنا �الأخباَر �إذ نزلُو�

وُكلّما �َسطّرو� للقم متكني

باُتو� وجلتنا �ل�سهباء بينُهُم

كاأّن �أظفارهم فيها �سكاكني

فاأ�سبُحو� و�لَنَوى عايل معر�سهم

ولي�َس ُكّل �لَنَوى تلقى �مل�ساكني     

ومن �لت�سبيِه �جلميل قول �أحدهم:

با�سقات �لنخِل يف �لطلِع �لن�سيِد

تتهاَدى كالَعَذ�رى يف �حُلليِّ    

 اأو كقول الآخر:

و�لنخُل حوَل �لنهِر مثل عر�ئ�ٍس

ت غد�ئُرها على غدر�ِن ن�سّ

و�لَطْلُع ِمن طرٍب ي�سقُّ ثيابُه

منت�سرً� كتن�ُسِر �جَلذالِن                                

من  وكان  الليثي،  اإيا�س  بن  مطيع  اأ�سعار  ومن 

اأ�سحاب وايل العراق احلّجاج بن يو�سف الثقفي، 

ي�سف نخلتي ُحْلوان:

�أ�سعد�ين يا نخلتي ُحْلَو�ِن

و�أبكياين ِمن ريِب هذ� �لّزماِن

و�أعلما �أّن ريبُه مل يَزْل

ُق بني �الأُالف و�جلري�ِن ُيفرِّ

ولَعمِري لو ذقُتما �أمَل �لفــ

ــَقِة �أبكاُكما �لذي �أبكاين

�أ�سعد�ين و�أيقَنا �أن نح�سًا

�سوَف ياأتيُكما فتفرتَقاِن

روف هذي �لليايل كم رمتني �سُ

ِبفر�ِق �الأحباِب و�خِلالِن   

هارون  العبا�سّي  اخلليفة  �سار  ملّا  اأّنه  ويذكر 

الطبيب  له  وو�سف  مر�س  ُحْلوان  اإىل  الر�سيد 

اجُلّمار، وكان على باب ُحْلَوان نخلتاِن متقاربتان 

فاأمَر بقطعهما واأكل ُجّمارهما، فدخلت يف ذلك 

اليوم جارية، فغنت:

�أ�سعد�ين يا نخلتي ُحْلَو�ِن

و�أبكياين ِمن ريِب هذ� �لّزماِن

و�أعلما �أّن ريبُه مل يَزْل

ُق بني �الأاُلف و�جلري�ِن ُيفرِّ

فقال الر�سيد” اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون، اأنا واهلِل 

يردد  زال  وما  ذلك،  من  فتطرَي  الَنْح�َس،  كنُت 

ُخرا�سان، وحني و�سل  اإىل  اأن و�سل  اإىل  البيتنِي 

اإليها ا�ستدت علته.

الداخل”  الأموي عبدالرحمن  الأمري  قال  بينما 

ونقل  الأندل�س،  بالد  فتح  قري�س” عندما  �سقر 

من  النخيل  زراعة  امل�سلمون  العرب  الفاحتون 

بالد ال�سام اإىل الأندل�س، فو�سف الداخل النخل 

ال�سامق بقوله:

تبّدت لنا و�سط �لّر�سافة نخلة

تناءت باأر�ِس �لغرِب عن بلِد �لنخِل

فقلُت �سبيهي بالتغّرب و�لَنَوى

وُطول �غرت�بي عن َبِنيَّ وعن �أهلي

ن�ساأِت باأر�ٍس �أنِت فيها غريبة

فمثلِك يف �الإق�ساِء و�ملنتاأى مثلي

يغردوَن  الأندل�س  يف  التمر  بائعو  كان  كما 

املغرب،  بالد  متر  من  �سنف  عن  باأنا�سيدهم 

منطقة”  من  به  واأتوا  حف�سة”،  ا�سمه” 

�ِسِجْلما�َسة “، وهي قرب مراك�س املغربية وت�سمى 

اليوم” تافلليت”، فيغنون قائلني:

جلُبوَك يا حف�سة من مكاٍن بعيد

من �ِسِجْلما�َسة ونفطة ومن بالِد �جلريِد

النخل  بغربة  الداخل  الرحمن  عبد  اأح�س  واإذا 

نوا�س  اأبي  فلل�ساعر  ال�سام،  الأ�سلي  موطنه  عن 

الب�سري و�سفه لطلع النخل والتلقيح فيقول يف 

ذلك:

نخٌل �إذ� جليَت �أباَن زينتها

الَحت باأعناِقها �أعذ�قها �لنخُل
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�أ�سفاُط ع�سجِدِه فيها الآلئها

من�سودة ب�سموط �لدّر تت�سُل

يفت�سها فطن علٌج بها خٌب

ف�سُّ �لعذ�رى حالها �لريط و�حللُل

فاأفت�ّس �أولها منها و�آخرها

فاأ�سبحت وبها من فحلها َحبُل

مل متتنع عّفة منه وال ورعًا

َد�ٍق ومل يوجد لها عقُل بال �سِ

حتى �إذ� ُلقحت �أرخت عقائ�سها

فماَل منترثً� عرجونها �لّرجُل

فبينما هي و�الأرو�ُح تنفحها

�سهريِن بارحة وهنًا وتنتحُل

�أرخت عقودً� من �لياقوِت مدجمة

�سفرً� وُحمرً� بها كاجَلمِر ي�ستعُل

فلم َتَزْل مبدوِد �لليِل تر�سعه

حّتى متكن من �أو�سالِه �لع�سُل

وو�سف اأحد ال�سعراء مراتب التمر بقوله:

�أول حمل �لنخل طلٌع يبدو

ثم �سياب فخالل بعُد

بُغٌو َفُب�سٌر فُمخّطْم يلي

ٌت بتْذنوب ُتلي ثم ُموكِّ

فَجْم�َسة فثْعَدة فرطب

وبعدُه �لتمُر �أخري� يثح�سُب

اأما مراتب النخيل فو�سفها اأحد ال�سعراء قائاًل:

غرى �لنخل ف�سيله قيل ل�سُ

وفوُقها قاعدة ت�ستعلي

جّبارٌة ِعيد�نٌة و�لبا�سقة

وفوقها ثم �ل�سحوق �ل�ساهقة

يف حني و�سف �ساعٌر �لتمر بقوله:

�أما ترى �لتمَر يحكي

يف �حُل�سِن للنظار

خمازنًا ِمن عقيٍق

عت بن�ساِر قْد ُقمِّ

كاأّنا �لزعفر�ِن

فيِه مع �ل�سهِد جاري

َي�ِسفُّ مثل كوؤو�ِس 

مملوءٍة ِمن عقاِر )10(

�لنخلة يف �ل�سعر �حلديث

اإذا تغنى ال�سعراء العرب القدامى عرب الع�سور 

و�سفها  يف  تبعهم  فقد  ال�سهّي،  ورطبها  بالنخلة 

ال�سعراء العرب املحدثون الذين اأ�سادوا بجمالها 

الفارع ومترها املتالألئ كالقناديل الوهاجة. فهذا 

ال�سجرة  عن  يقول  ال�سعراء  اأمري  �سوقي  اأحمد 

املباركة بق�سيدة منها:

�أرى �سجرً� يف �ل�ّسماِء �حتَجْب

                            و�سقَّ �لَعناَن مبر�أى َعَجْب

ماآذُن قامت هنا �أو هناك

                        ظو�هرها درٌج ِمن �َسَذْب

ولي�س ُيوؤذُن فيها �لرجاُل

                       ولكن ت�سيُح عليها �لُغَرْب

ك�ساريِة �لُفْلِك �أو كامل�سـ

اِر ور�ء �لَعَبْب                         ـلِة �أو كالفَنَ

ُر خلَف �لكثيِب تطوُل وتق�سُ

                        �إذ� �لريُح جاء به �أو َذَهْب

َحى ُتَخاُل �إذ� �تَقَدْت يف �ل�سُ

                        وجرَّ �الأ�سيُل عليها �للَهْب

وطاَف عليها �ُسعاُع �لنهاِر

ُحْب             ِمن �ل�سحوِّ �أو ِمن حو��سي �ل�سُّ

اأما ال�ساعر العراقي اأحمد ال�سايف النجفي فلُه 

ق�سيدة يقول يف اأبيات منها:

ال �أنِت نامية وال �أنا ناِم

                    يا نخلة ُغِر�َست باأر�ِس �ل�ساِم

ع�سنا ولكن بانتظار مماتنا

                        كمعي�سة �ملحكوِم باالإعد�ِم

ال فرَق بني �سبابنا وم�سيبنا

                       فكالُهما وهٌم ِمن �الأوهاِم

  ربطو� برتبتها جذورك مثلما

                ربَط �ل�سقام باأر�سها �أقد�مي

يف  ق�سيدة  ما�سي،  اأبي  اإيليا  اللبناين  ولل�ساعر 

و�سف كربياء النخلة ال�سامقة، منها قوله فيها:

�أحببُت حتى �ل�سوك يف �سحر�ئها

             وع�سقُت حتى نخلها �ملُتكب�

�لالب�س �لورق �ليبي�س تن�ُسكًا

                و�مل�سمخر �إىل �ل�سماِء جتُب�

هو �آدُم �الأ�سجاِر �أدركه �حَلَيا

                          ملّا تبّدى َعْرُيُه فت�سرَت�

�بن �ل�سحارى قد حت�سّر و�رتقى

                     يا ُح�سنه متبديًا ُمتح�سر� 
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عاتكة  الراحلة  العراقية  الدكتورة  ولل�ساعرة 

وهبي اخلزرجي ق�سيدة يف النخلة منها قولها:

تباركِت يا نخلَة �ل�ساطئنِي

                      ويا �آية �الأع�سِر �لباقيه

نهلت �خُلُلود من �لر�فديِن

                        فُبوركت م�سقّية �ساِقَيه

ترفنَي يف �أُفقِك �ل�ساعرّي

                       رفيف �لزهور على �لّر�بّيه

وت�سفنَي ِمن لوُنك �ل�سند�سيِّ

                           �سفوفًا مفوفة �حلا�ِسيه

ويف طلعك �لن�سر كم تن�سريَن

                     على �لكوِن �نفا�سك �لز�كّيه

ويف ظلِك �لرحِب عند �حلروِر

                          و�أكنافه �لعي�سة �لر��سيه

تباركِت يف �أر�سنا جّنًة

                    ُقطوف عناقيدها د�نّيه

حنانيِك يا نخلَة �ل�ساطئنِي

                      �أ�أنِت على �أم�ِسنا باقيه

�سالمًا �أيا نخلة �ل�ساطئنِي

ر للّنا�سّيه                    �سالُم �ملُّكِّ

�أظّلي �أيا نخلة �ل�ساطئنِي

                     فوؤ�دي باأفيائِك �حلانّيه

ونيِه ِمن لفحاِت �لهجرِي و�سُ

                     وخايف عليه يد �ل�ّساقيه

درر �لنحور يف و�سف �لتمور:

وجند العالمة العراقي الراحل الدكتور م�سطفى 

جواد النخلة قد كتب ق�سيدة يف النخيل اأ�سماها” 

درر النحور يف و�سف التمور، وهي ق�سيدة طويلة 

واأ�سناف  وفوائدها  النخلة  مكانة  فيها  ذكر 

وا�ستخدامات رطبها ال�سهّي، فقال فيها:  

�سحى هّب �لن�سيُم لنا عليال

          يد�عب �سّط دجلة و�لنخيال

ف�سوقنا �إىل �لنزهات فيها

          وذكرنا �لتغارد و�لهديال

فاقبلنا �إىل �لب�ستان ن�سعى

         فلفينا به ظاًل ظليال 

و�أنو�ع �لتمور به كثري

        ومل تكن �لزهور به قليال

ويف عماتنا �لنخالت خري

         عميم كان للُقربى دليال

فخ�ستاويها حلٌو لذيٌذ 

       يزيل �ل�سعف بل ي�سفي �لعليال

لقد قّلت حالوته وّرقت

         فاأ�سبح قبل جارته �كيال

�إذ� ما  جّف مكبو�سا و�أ�سحى

             لويا كان ُجكليتا جميال

ويف ح�سو �لكليجة ال ت�سامي

              لذ�ذته فال تطلب بديال

و�أما �لدب�س فالع�سل �مل�سفى 

           �إذ� قا�سيت ال يغني فتيال

و�إّن �ل�سم�سمّية منه �سيء 

           له يف �حللق ذكرى لن تزوال

ترى �أعذ�ق نخلته �سغارً� 

          ولكن قلتها فاَق �جلليال

ويف �لب�ستان خ�سر�وي متر 

            كان من �خليار به �سكوال

فخ�سرته تنّم على جماٍل 

           ورقته تدوم ولن حتوال 

ه�سو�سته لدى �الإن�سان ُنعمى 

            ومبعث لذة طابت ف�سوال 

ومتر �ل�سكرّي يفوق حفا 

          على �ل�ساهون مع�سور ح�سوال 

�أ�سابع ع�سجد قد طرفتها 

          بلون �مل�سك �أيد لن تزوال 

وما ذوب �لنبات له �سبيها 

           وال �للوزين كان له منيال

ويف �لبحي دفع �لبح دوما 

            �سيبقى �لد�طلي به ذليال 

ومن عاف �لتمور ونال كفًا 

            من �لبحي عاد لها �كوال 

ويف �لببان لو تدري �سفاء 

            ملن وجد �لدَم �ل�سايف قليال )11(

�حِل�َسان �لبا�سقات:

ال�سعر  يف  النخيل  و�سف  عن  حديثنا  ونختتم 

العربي قدميه وحديثه بق�سيدة ال�ساعر الدكتور 

وهي  الُنَمرْيي”،  الَطَيّب  “اأبو  الأحمد  ماجد 
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بعنوان” احِل�َسان البا�سقات”:

عمري مديٌد ل�سـُت باملت�سـابي

                 و�ل�سعُر �بي�ُس  لي�س �سعُر �سبـاِب

لكن قلبي خفقـة ووجيبة 

                     �أبدً� ينــاط مبنزل �الأحباب

مل ُي�ساأل �لع�ساُق عن �أ�سبـابهم   

                      و�أنا ع�سقت فال ت�سل �أ�سبابي

�حل�سُن �سحٌر و�لبيان رديفه  

                         �أمر�ن قد ملـكا علّي �سو�بي

هذي �حل�ساُن �لباهر�ت كما               

           ترى تغري �لعيون تطي�س باالألباب   

كيف �لفر�ر وكلهـن جو�ذب 

                         يف طـول فاتنة و�سمت رباِب

خاطبتهن وقد ر�أيـت متنعًا  

                        يف ردهن لكرثة �خُلّطـاب

َنخُل تاأًَود بـل تًودَد بل �أتـى    

               باحل�سن فوق �لو�سف و�الإطناب

و”العني” تطلع للجمال منائرً�        

                من باهر�ت �حل�سن دون نقتاِب

من با�سقات ال ير�م كمـالها

                        �أو �سـافرت مل تـلذ بحجاِب

قالت وقد فرحت مبن قد ز�رها 

                  قلـبي لـكم يوم �لقدوم وبـابي 

�سري بي �حلّب �لعظيم �إليكم   

                        مل �أترب مازلـت يف �أ�سر�بي

�أنا �أخت ذ�ك �لنخل يف بلد �لُهدى

ــت �إىل �ملحـر�ِب                     �أنا تلك من حَنّ

�أنا تــلك من كانت الأحمـد تكاأه 

                   �إذ كنت �ساحـبة من �الأ�سحـاِب

كم قد بكيُت لغربتي عن �أن�سـه  

                   وهو �لذي د�وى جروح عذ�بـي

قد جاورتني )�أم عي�سى( مـّرة 

              فدنوت �أطعمها لـذيـذ رطابي

و��سيتها �إذ مل يكن يف يومـها   

                 �إاّل حنـاين �أو �أنيـ�س خطابي

مازلُت دومًا دوحـة لظالمـكم 

              عند �لهـجري وكرثة �الأتـعاب 

ولقد حفظُت �سجونكم و�سوؤونكم  

                  من دون ما كتـب وال ُكتـاِبِ

غنت خمائلي �حل�سان ق�سائدً�  

           ت�سـجي بال عوٍد وال زرياِب

بـ�س �جلماُل من ثوبنا ثياَبُه

            فاإذ� نظرت ففتنة بثيـاِب

 )�لعني( �أم �لنخيل و�حة خريه   

             د�ر �لكر�م عريقـة �الأن�ساب )12(

�لهو�م�س و�مل�سادر و�ملر�جع:

1-  فتحي ح�سني اأحمد وجماعته: زراعة النخيل 

واإنتاج التمور يف العاملني العربّي والإ�سالمي، 

 ،1979 م�سر،  �سم�س،  عني  جامعة  مطبعة 

�س13.

2-  فتحي ح�سني اأحمد وجماعته: املرجع ال�سابق، 

�س 14.

3-  كذلك، �س 15.

4- كذلك، �س 16.

مادة”  البلدان،  معجم  احلموي”  5-  ياقوت 

الب�سرة”.

6-  اأبو هالل الع�سكرّي: جمهرة الأمثال، حتقيق 

وعبداملجيد  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  حمّمد 

قطام�س، دار اجليل، الطبعة الثانية” د.ت”، 

بريوت، لبنان، املثل 742، 433/1.

املثل  ال�سابق،  امل�سدر  الع�سكري:  هالل  اأبو    -7

.173/2 ،1476

حتقيق  الكربى،  احليوان  حياة  8-  الدمريي: 

اجلزء  بيتية،  �سامر   عبداللطيف  ال�سيخ 

بريوت،  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  الأول، 

لبنان، الطبعة الثانية، 1999م.

9-  نزار عبداللطيف احلديثي: النخلة يف الرتاث، 

وقائع ندوة النخيل، امَلجَمع العلمي العراقّي، 

الأول”  22 دي�سمرب” كانون  العراق،  بغداد، 

1997م، �س6.

ما�سيها  التمر  نخلة  البكر:  10-  عبداجلبار 

وحا�سرها، واجلديد يف زراعتها و�سناعتها 

وجتارتها، مطبعة العاين، بغداد، العراق” 

د.ت”، انظر ال�سفحات 36-31.

انظر  ال�سابق،  املرجع  البكر:  اجلبار  عبد    -11

ال�سفحات: 43-39.

جملة  البا�سقات،  احِل�سان  الأحمد:  ماجد    -12

املر�سد، العدد 32، فرباير2006م، اأبوظبي، 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
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حــلم غبـــار 
ثمـار النخيل

ا�ستاذ بكلية الزراعة – جامعة كفر ال�شيخ

الدكتور رم�صان م�صري هالل

rahelal2001@yahoo.com

من  كثري  ملهاجمة  التمر  نخيل  �سجرة  تتعر�ض 

يف  يتمثل  بالغًا  �سررًا  لها  ي�سبب  مما  الآفات 

يف  ذلك  ي�ؤدي  وقد  وكيفًا  كمًا  اإنتاجيتها  خف�ض 

النهاية اإىل م�تها. منها الآفات الأكارو�سية التي 

ي�سبب  مما  ع�سارتها  امت�سا�ض  يف  تتخ�س�ض 

ثمارها  وجفاف  و�سم�ر  اأوراقها  وجفاف  ذب�ل 

التمر  ثمار  تخرج  واأحيانًا  من�ها  بداية  يف  وهي 

ب�سكل غري طبيعي ل ي�سلح لال�ستهالك الآدمي 

هذه  درا�سة  للمزارع.وان  النهائي  العائد  ويقلل 

من  حياتها  ودورة  ب�سل�كها  والملام  الكائنات 

ال�قاية  برامج  يف  ت�ساعدنا  التي  الع�امل  اأهم 

واملكافحة،ونتناول يف هذا املقال بع�ن اهلل حيــاة 

طرق  واأهـم  النخيل  ثمار  غبار  حلم  و�سل�ك 

ال�قاية واملكافحة.

العنكبوت الأحمر )حلم النخيل الأحمر(

Oligonychus afrasiaticus 

له  يع�د  الذي   Oligonychus جن�ض  ي�سم 

35 ن�عًا تهاجم ع�ائل  اأكرث من  الغبار  عنكب�ت 

عديدة منها نخيل التمر، البل�ط، املانك�، ال�ساي، 

الرمان،  ال�سن�بر،  الذرة،  القطن،  القه�ة، 

العنب، الكمرثى، الأف�كادو. 

مظهر ال�سابة باحللم الغباري
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اأن�اع  من   Ghobar Mite الغبار  عنكب�ت 

والتابعة  النباتات  على  املتطفلة  الأكارو�سات 

الن�ع  هذا  ويهاجم  احلمراء  العناكب  لف�سيلة 

اأ�سجار نخيل التمر وخا�سة الطلع حديث التك�ين 

اجلافة  الدافئة  املناطق  يف  الن�ع  هذا  وينت�سر 

ينت�سر  واخلريف  ال�سيف  يف  الإ�سابة  وت�ستد 

اإيران  النخيل  زراعة  بلدان  جميع  يف  احللم 

وم�سر  والعراق  العربي  اخلليج  ودول  وباك�ستان 

ودول �سمال اإفريقيا واأمريكا ويف اململكة العربية 

ال�سع�دية ينت�سر تقريبا يف جميع مناطق زراعة 

النخيل وت�سدد الإ�سابة به يف الريا�ض، الق�سيم، 

اخلرج، املنطقة ال�سرقية، بي�سة، اجل�ف، املدينة 

املن�رة، الطائف. 

اأ�سماء  بعدة  يعرف  الذي  الغبار  حلم  يعترب 

اأب�  رماد،  اأب�  الط�ز،  الغبري،  البلح،  )اأكارو�ض 

ت�سيب  التي  احل�سرية  غري  الآفات  اأهم  غفار( 

كبرية  خ�سائر  ويخلف  النخيل  ثمار  اأن�اع  جميع 

جدًا، وبني اأب� احلب واآخرون )1990( والعزاوي 

حلم  اأن   )1999( واجلب�ري   )1990( واآخرون 

النخيل  زراعة  مناطق  جميع  يف  ينت�سر  الغبار 

وال�سع�دية  العراق  يف  م�سكلة  يعد  اإذ  العامل  يف 

والإمارات  وعمان  واليمن  والك�يت  والبحرين 

واإيران وليبيا واجلزائر واملغرب وت�ن�ض وال�س�دان 

وم�ريتانيا وت�ساد ومايل واأمريكا.

حلم الغبار عبارة عن حي�ان �سغري جًدا ل يرى 

ب�سه�لة بالعني املجردة ويبداأ ظه�ره على الثمار 

مناخية  بع�امل  ت�اجده  ويرتبط  عقدها  بعد 

مالئمة لتكاثره متمثلة يف ارتفاع درجات احلرارة 

وانخفا�ض الرط�بة مبزارع النخيل.

ولهذا الن�ع دورة حياة تتميز باأن الناث امللقحة 

مدة  خالل  بي�سة   25-20 بني  بي�سها  ت�سع 

حياتها، البي�ض كروي لمع ذو الل�ن اأبي�ض كرميي 

والذي ياأخذ الل�ن الربتقايل ويزداد تركيز الل�ن 

والتي  احل�سانة  فرتة  بعد  العمر.  يف  بتقدمه 

اأيام يفق�ض البي�ض وتخرج   5-3 ت�ستغرق ح�ايل 

اأزواج من الأرجل ول�نها  اأط�ار يرقية لها ثالثة 

بال�سفرار  امل�س�ب  الأبي�ض  لل�ن  مائاًل  يك�ن 

وتن�سلخ اإىل ح�رية اأوىل ثم اىل ح�رية ثانية ذات 

ل�ن برتقايل م�سابهة لالأط�ار الكاملة ولها زوج 

من الأعني احلمراء على جانبي مقدم اجل�سم. 

الإناث وتك�ن ذات  الذك�ر مبكرة عن  ثم تخرج 

ط�يلة  ظهرية  �سعريات  وعليها  برتقايل  ل�ن 

ي�مًا   14-7 احلياة  دورة  وت�ستغرق  ومميزة. 

ال�سائدة. يق�سي عنكب�ت  ح�سب درجة احلرارة 

يف  بالغة  اإناث  هيئة  على  ال�ستاء  ف�سل  الغبار 

هذه  وتظهر  والكرب   الليف  بني  ال�سجرة  قلب 

حزيران  �سهر  ونهاية  منت�سف  بني  احلي�انات 

بعد  وتتح�ل   الطري  ال�سعف  على  تتغذى  حيث 

ذلك اإىل الثمار فتبداأ ب��سع بي�سها على منطقة 

ات�سال اجلمري واخلالل بال�سمراخ وكذلك على 

احل�ري  الط�ر  يفرزه  الذي  احلريري  الن�سيج 

الأول والثاين ثم البالغة. 

ت�سع  حيث  وعذريًا  جن�سيًا  احللم  هذا  يتكاثر 

منه  ينتج  بي�سًا  امللقحة(  )غري  العذرية  الإناث 

عند  العذوق  احللم  بالغات  ترتك  فقط.  ذك�ر 

الرطب  مرحلة  اإىل  وحت�لها  الثمار  ن�سج  متام 

تتغذى  حيث  ال�سجرة  قلب  اإىل  متجهة  والتمر 

ال�سعف  على  الأول  ت�سرين   �سهر  اإىل  متتد  ملدة 

عند  الت�ستية  ط�ر  يف  تدخل  بعدها  اجلديد 

انخفا�ض درجات احلرارة. عدد الأجيال: ي�سري 

علي عبد احل�سني )1985( باأن لعنكب�ت الغبار 

بني  ايران  ويف  متداخلة  اأجيال  �ستة  العراق  يف 

10-12 جياًل.

النت�صار والعدوى: 

حيث  النت�سار  �سريع  الغبار  حلم  عامة،  ب�سفة 

اأو  الرياح  ب�ا�سطة  اأخرى  اإىل  نخلة  من  ينتقل 

امل�ستخدمة  والأدوات  لبع�سه  اجلريد  مالم�سة 

احل�سرات  تعلق  طريق  عن  اأو  النخيل  خدمة  يف 

وي�ساعد  ميكانيكا  تنقله  التي  اجل�سم  باأجزاء 

وج�د  كبرية  ب�س�رة  انت�ساره  على  كذلك 

احل�سائ�ض.

الأ�صرار الذي يحدثها عنكبوت الغبار:

عنكب�تي  ن�سيج  غزل  على  املقدرة  الغبار  حللم 

تراكم  ي�سبب  مما  احلديث  النخيل  طلع  على 

قد  والتي  الأخرى  الكائنات  وتكرث  عليه  الأتربة 

ت�سبب اأ�سرارًا اإ�سافية على النبات وب�سفة عامة 

الثمار  من  حجمًا  اأ�سغر  احلديثة  الثمار  تك�ن 

ل�نها  ويتح�ل  م�ستٍ�  غري  �سكل  وذات  ال�سليمة 

ق�سرتها  تتيب�ض  واملجعد حيث  الداكن  الل�ن  اإىل 

منها.  الع�سارة  الأكارو�سات  امت�سا�ض  نتيجة 

وقد يرتك الأكارو�ض الثمار عند ا�ستداد الإ�سابة 

لمت�سا�ض  واخل��ض  وال�سعف  العذوق  ويهاجم 

الت�ساق حبات الرمل بالن�سيج العنكب�تي على الثمار
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خا�سة  باحلمرة  م�س�بة  الل�ن  غامقة  الثمرة 

عديدة  ت�سققات  عليها  القمع  قرب  املنطقة 

ال�سديدة  الإ�سابات  حالة  ويف  خ�سن  وملم�سها 

وحتى  الب�سري  لال�ستهالك  �ساحلة  ت�سبح غري 

ن�سيج  امل�سابة  الثمار  ويغطي  احلي�اين  اأحيانا 

عنكب�تي يفرزه احللم تت�اجد حتته جميع اأط�ار 

جل�د  وبقايا  الرتاب  حبات  به  وتلت�سق  الآفة 

ال�سبب  ولهذا  مغربة  الثمار  وتظهر  الن�سالخ 

فرتة  الن�ع  هذا  يق�سي  ما  وغالبًا  ع�سارتها. 

حتى  والليف  الكرب  بني  النخلة  قلب  يف  ال�ستاء 

تتح�سن الظروف اجل�ية وترتفع درجة احلرارة 

ليبداأ مرحلة من� جديدة.

الكامل  والط�ر  واحل�ريات  الريقات  متت�ض 

حيث  الثمار  من  النباتية  الع�سارة  الغبار  حللم 

ميتلك احللم فك�كًا اأبرية )Chelicerae( يغرزها 

فتظهر  وتبقعها  تل�نها  في�سبب  الثمرة  ق�سرة  يف 

الأخري  املظهر  هذا  الغبار،  حلم  ت�سمية  جاءت 

تك�ن  املزارع،  قبل  من  الإ�سابة  اكت�ساف  ي�سهل 

اأعداد  قلة  نتيجة  ب�سيطة  البداية  يف  الإ�سابة 

الآفة على الثمار ولكن �سرعان ما تزداد اأعدادها 

اجليل  عمر  وق�سر  ال�سريع  تكاثرها  نتيجة 

دون  العذوق  بع�ض  ت�ساب  اأن  ميكن  ال�احد، 

الإ�سابة  ت�سدد  وعادة  النخلة  نف�ض  على  اأخرى 

وتختلف  الرتابية،  للطرق  املجاورة  النخيل  على 

لالإ�سابة  ح�سا�سيتها  يف  التمر  نخيل  اأ�سناف 

عامة  ب�سفة  الإ�سابة  وتزداد  الكارو�ض،  بهذا 

يف املناطق اجلافة وخا�سة املهملة منها، يتكاثر 

ول  خ�سراء  تزال  ل  التي  الثمار  على  الكارو�ض 

ل�نها  حت�ل  بعد  عليها  والتغذية  البقاء  يف�سل 

اإل يف حالة عدم  الأحمر،  اأو  الأ�سفر  الل�ن  اإىل 

ت�فر الأع�ساب، ويف هذه احلالة يبقى على الثمار 

بالأن�سجة واخلي�ط احلريرية  واملغطاة  امل�سابة 

خا�سة امل�ج�دة على النخيل يق�سي عليها فرتة 

ال�ستاء حتى امل��سم املقبل وغالبًا تظهر الإ�سابة 

على النخلة التي اأ�سيبت يف امل��سم ال�سابق حيث 

نظراء  الالحق  امل��سم  يف  الإ�سابة  بها  تكرر 

لبقاء الأكارو�ض على بقايا الثمار يف نف�ض النخلة 

احلالت  من  كثري  ويف  عليها،  غالبا  والكم�ن 

امل�ج�دة  النجيل(  )خا�سة  الأع�ساب  اإىل  ينزل 

حتت النخيل 

فرتة  انق�ساء  حتى   )Cynodon dactylon(

وبذلك  التايل  امل��سم  يف  الإ�سابة  ليعيد  ال�ستاء 

اأهم  من  الثمار  وبقايا  الأع�ساب  تلك  تعترب 

م�سدر لإ�سابة الب�ستان يف امل��سم الثاين.

اآفة  احللم  من  جعلت  املبيدات  ا�صتخدام 

رئي�صية:

احللم من الآفات الثان�ية التي ميكنها اأن تبقى 

حتت  الطبيعية  اأعدائها  مع  باإعدادها  مت�ازنة 

ما  �سرعان  ولكن  املنا�سبة  البيئية  الظروف 

تتح�ل هذه الآفة اإىل اآفة رئي�سية عندما يحدث 

اختالل مبعادلة الت�ازن التي تعد املبيدات عاماًل 

اأ�سا�سيا م�س�ؤوًل عنها.

ل�حظ  حيث  للحلم  العددية  الكثافة  زيادة 

اإ�سابة �سديدة ومتقدمة على ال�سماريخ والعرج�ن
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والكل�رينية  الع�س�ية  الف�سف�رية  املبيدات  اأن 

من  وتزيد  الإناث  عمر  من  تطيل  والكارباماتية 

قتل  على  تعمل  البي�ض.،كما  و�سع  يف  قدرتها 

الأعداء احلي�ية للحلم فتزداد اأعداده .وم�ساحة 

انت�ساره على م�ساحة اأكرب على النبات مما ي�فر 

له غذاًء كافيًا ينعك�ض يف بناء �سكن اأكرب.

ملكافحة  والعالجية  الوقائية  الطرق 

الآفة:

اإن التعامل مع هذه الآفة يحتاج اإىل دقة مالحظة 

بدايتها  يف  الإ�سابة  اكت�ساف  اأن  حيث  وخربة 

يك�ن  عندما  خا�سة  لل�سجرة  حماية  يحقق 

قد  اإذ  م�ج�د  غري  الكثيف  احلريري  الن�سيج 

يكفي الغ�سل باملاء املمزوج معه كمية قليلة جدًا 

من م�اد التنظيف املنزيل لقتل اأط�ار العنكب�ت 

املختلفة . 

الكربيت  مثل  اأوًل  اخلفيفة  املبيدات  ا�ستخدم 

ال�سائل  الكربيت  اإن  الكربيت  زهر  اأو  امل�سح�ق 

)= كيم�كب( الذي ميكنك ر�سه يف قلب النخلة 

اإذا  اأو  ني�سان(  �سهر  )اأي  الإ�سابة  ظه�ر  قبل 

كانت هناك اإ�سابة يف امل��سم املا�سي عليك بر�ض 

يتميز  امل�ستية.  الإناث  لقتل  �ست�ية  ر�سة  النخيل 

بخاره  طريق  عن  مبا�سرة  يقتل  بك�نه  الكربيت 

بالأك�سدة  الكربيت  اأوك�سيد  ثنائي  اإىل  اأو حت�له 

اأو كربيتيد الهيدروجني بالختزال اأو يتح�ل اإىل 

حام�ض �سديد ال�سمية، بالرغم من اإ�سابة اأغلب 

درجة  يف  تدرجًا  هناك  اأن  اإل  النخيل،  اأ�سناف 

واخل�سراوي  الزهدي  ي�ساب  فمثاًل  اإ�سابتها 

بدرجة  والربمي  واخل�ستاوي  والديري  واحلالوي 

عالية وي�ساب الربحي بدرجة اأقل. وب�سكل عام 

فاإن النخيل املخدوم جيدًا تك�ن اإ�سابته اأقل. 

الغبار يجب  ملكافحة عنكب�ت  مبيد  اختيار  عند 

تقتل  حلم  مبيدات  هناك  باأن  باحل�سبان  الأخذ 

تقتل  مبيدات  اأو   )Ovicides( فقط  البي��ض 

با�ستخدام  التن�ع  الأخرى،ويجب  الأط�ار 

جماميع خمتلفة من املبيدات للتقليل من فر�سة 

ظه�ر �سفة املقاومة للمبيدات.

لنجاح مكافحة اآفة حلم غبار ثمار النخيل يجب 

الآفة  بهذه  الإ�سابة  ظه�ر  بداية  ا�ستك�ساف 

بالفح�ض والرتكيز على ثمار النخيل التي اأ�سيبت 

يف امل��سم ال�سابق وبالتايل يجب اأن تبداأ املكافحة 

الطرق  جميع  باإتباع  ال�سرر  ا�ستفحال  قبل 

العناكب  مبيدات  وا�ستعمال  املتاحة   وال��سائل 

احلديثة التي ل ت�ؤثر على الأعداء الطبيعية.

اأوًل: طرق الوقائية:

الثمار  بقايا  جميع  من  الب�ستان  1-  نظافة 

باأي  العالقة  اأو  الأر�ض  على  �س�اء  املت�ساقطة 

عراجني  من  والتخل�ض  النخلة  من  جزء 

وكذلك  بالنخيل  العالقة  ال�سابقة  امل�ا�سم 

الآفة  على  للق�ساء  بحرقها  احل�سائ�ض 

بالعمليات  الهتمام  عليها،  املت�اجدة 

كما  جيدة.  بحالة  الأ�سجار  لتك�ن  الب�ستانية 

بالأكارو�سات  الإ�سابة  حالة  متابعة  يجب 

على النباتات واحل�سائ�ض والتي تعترب ع�ائل 

انتقالها  م�عد  يحني  حتى  ثان�ية  اأو  و�سيطة 

يف  املجاورة  التمر  نخيل  اأ�سجار  واإ�سابتها 

الأتربة  م�سادر  من  املنطقة.التخل�ض  نف�ض 

القريبة  الطرق  وتعبيد  كردم  املزارع  ح�ل 

منها جتنبًا لتفاهم الإ�سابة ،مراقبة وفح�ض 

متام  بعد  من  العراجني  على  للثمار  م�ستمر 

امل�سابة  النخيل  على  بالرتكيز  عقدها 

الإ�سابة  مالحظة  حالة  ويف  ال�سابق  امل��سم 

بدفنها  امل�سابة  العذوق  من  التخل�ض  يجب 

العذوق  غ�سل  وعالجية.  وقائية  كطريقة 

عند م�ساهدة بداية ظه�ر الإ�سابة ب�ا�سطة 

من  التخل�ض  يف  يفيد  وهذا  امل�سغ�ط  املاء 

يف  التطبيق  ويك�ن  ال�سديدة  غري  الإ�سابة 

ال�سباح الباكر اأو امل�ساء عملية الغ�سيل هذه 

تزيل اأو تقلل اعدد اأط�ار الآفة وتزيل الن�سيج 

التي تغطي  العنكب�تي )اخلي�ط احلريرية( 

الثمار وال�سماريخ وبالتايل تعرية اأط�ار الآفة 

وتعر�سها للم�ت بالع�امل الطبيعية.

2-  بعد عمليات جني املح�س�ل يتم تعفري منطقة 

بالكربيت  امل�سابة  النخيل  يف  اجلمارة 

للنخلة  جرام   100-50 مبعدل  الزراعي 

ح�سب العمر.

ثانيًا: الطرق العالجية: 
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تتم العمليات العالجية عادة بعد فح�ض الثمار 

والتاأكد من  ظه�ر الآفة عليها باإتباع الآتي:

على  تعفريًا  الزراعي  الكربيت  1-  ا�ستعمال 

للنخلة  جرام   100-50 مبعدل  العراجني 

و�سدة  حجمها  وكرب  العراجني  عدد  ح�سب 

الإ�سابة على اأن تتم العملية يف الفرتات التي 

تك�ن فيها درجات احلرارة منخف�سة وتكرر 

من )2-3( اأ�سابيع كما ميكن ر�ض العراجني 

بالكربيت امليكروين 80% ومبعدل 300 مل يف 

100 ماء لرت ويكرر الر�ض كل اأ�سب�عني.

2-  ميكن ا�ستعمال الزي�ت املعدنية ال�سيفية يف 

الثمار  تل�ن  حالة ظه�ر الإ�سابة بعد مرحلة 

واملركبات  الآمنة  واملبيدات  �سان�سرباي  مثل 

الأكارو�سات  ملكافحة  بها  امل�سم�ح  احلي�ية 

يف جمال الزراعة الع�س�ية مثل الزادركتني 

اأن  املالحظة  مع   : واملاترين  ال�سبين�زاد 

ال�سباح  يف  يك�ن  احلالت  كل  يف  العالج 

الباكر اأو يف امل�ساء.

3-  تعفري عذوق نخيل التمر بالكربيت الزراعي 

الفرتة  يف  جم/النخلة   100-50 مبعدل 

 3-2( ي�ني�  منت�سف  حتى  اأبريل  نهاية  من 

من  الأكارو�ض  اأفراد  طرد  اأو  ملنع  مرات( 

مهاجمة النخيل.

حم�س�ل  جلمع  مرة  اأول  قبل  العذوق  4-  تعفري 

التمر بح�ايل 3 اأ�سابيع )2-3 مرة(.

-200 مبعدل  امليكروين  بالكربيت  5-  الر�ض 

الر�ض  تكرار  ماء وميكن  لرت  250 جم/100 

بعد 2-3 اأ�سابيع من املرة الأوىل اأو بعد عقد 

الثمار مبا�سرة.

6-  ا�ستخدام الكربيت القابل للبلل وه� مركب على 

درجة عالية من نع�مة حبيباته بحيث ي�ساف 

اإليه م�اد ت�ساعد هذه احلبيبات على البتالل 

وي�ستعمل  النهائي.  املعلق  خ�ا�ض  لتح�سني 

هذا املخل�ط ر�سًا على خمتلف اأن�اع النباتات 

برتكيز %1.

يف�سل  بالأكارو�سات  الفعلية  الإ�سابة  7-  عند 

5و18% مبعدل  الزيتي  الكالثني  الر�ض مببيد 

يف  الر�ض  وي�سرتط  ماء  لرت  200مل/100 

ال�سم�ض  غروب  قبل  اأو  الباكر  ال�سباح 

مبا�سرة.

8-  الر�ض مببيد الأورت�ض 5% مبعدل 50مل/100 

لرت ماء.

35مل/100  20% مبعدل  برايد  9-  الر�ض مببيد 

لرت ماء.

10-  ويف جميع الأح�ال ميكن تكرار الر�ض مرة 

كل اأ�سب�عني للق�ساء على ن�سبة عالية جدًا 

من الإ�سابة ب�سرط ت�قف الر�ض متامًا قبل 

جني املح�س�ل بفرتة ل تقل عن �سهر.

املكافحة احليوية

حلم  ملكافحة  املفرت�سات  بع�ض  ا�ستعمال  ميكن 

الغبار مثل:

NEOSEIULUS  CALIFORNICUS 
PHYTOSEILUS PERSIMIMILUS 

STETHORUS PUNCTILLUM

البلح  على  ظه�ره  بداية  عند  الغبري   ملكافحة 

جناحا تعطي  التي  املحلية  ال�ساللت   ويف�سل 

 اكرب من امل�ست�ردة مع املالحظة انه يجب اأن تعم

امل�سابة العذوق  تعفري( جميع  اأو   املعاملة )ر�ض 

 وغري امل�سابة على النخلة ويف حالة الر�ض يجب

املبيد حمل�ل  من  كافية  بكمية  العملية  تتم   اأن 

اأو )ر�ض  املعاملة  تعم  اأن  يجب  انه   مع مالحظة 

امل�سابة وغري  امل�سابة  العذوق  جميع   تعفري( 

 على النخلة ويف حالة الر�ض اأن تتم العملية بكمية

كافية من حمل�ل املبيد

احللم العنكبوتي ذو البقعتني

The two-spotted spider mite  

ا�سم  العلماء  بع�ض  عليه  يطلق  الن�ع  هذا 

 Tetranychus الأخ�سر  اأو  الأحمر  العنكب�ت 

Cosmopoli� النت�سار  عاملي  ن�ع  وه�   urticae

tan  حيث يهاجم كثري من الع�ائل النباتية، على 

اأ�سجار البزروميا واأ�سجار نخيل التمر.

جمهرية  مف�سلية  حي�انات  احليوان:  و�صف 

احلجم يبلغ ط�ل الفرد فيها ح�ايل 3و. مم وله 

اأفراد هذا  اأزواج من الأرجل املف�سلية وت�سع   4

الن�ع بي�سًا كروي ال�سكل ذا ل�ن فاحت يفق�ض اإىل 

اأط�ار يرقية Larval stages لها ثالثة اأزواج من 

قليلة  اأبي�ض خم�سر  ل�ن  ذات  املف�سلية  الأرجل 

ثم  �سك�ن  ط�ر  يف  تدخل  ما  و�سرعان  احلركة 

 Protonymphal اأوىل  ح�رية  ط�ر  اإىل  تن�سلخ 

تتغذى  الأرجل  من  اأزواج  اأربعة  لها   stage

ثانية  ح�رية  ط�ر  اإىل  تن�سلخ  ثم  وت�سكن  لفرتة 

Deutonymphal stage م�سابهة متاما لالإناث 

الكاملة اإل اأنها غري نا�سجة جن�سيًا. ومير الذكر 

بط�ر ح�رية واحد قبل اأن ي�سل اإىل الط�ر البالغ 

نهاية  وله  الأنثى  اأ�سغر حجمًا من  الذكر  ويك�ن 

ج�سم م�ستدقة ول�نه مائل لالخ�سرار وله زوج من 

اأحمر على منطقة مقدم اجل�سم  ل�نهما  الأعني 

احلجم  يف  كبرية  فتك�ن  الأنثى  اأما   .Prosoma

وعلى جانبي منطقة اجل�سم  م�ستديرة  ونهايتها 

Idiosoma بقعتان �س�داء الل�ن وا�سحتان ومنها 

ا�ستق ا�سم هذا الن�ع.

احلي�ان  يتغذى  وال�صرر:  الإ�صابة  مظهر 

واأط�اره املتغذية بغرز زوائده امللقطية يف الب�سرة 

لالأوراق  ال�سفلي  اأو  العل�ي  ال�سطح  على  �س�اء 

خاليا  من  النباتية  الع�سارة  ب�سحب  ويق�م 

ي�سبه  حريري  ن�سيج  بغزل  يق�م  كما  النبات 

Stethorus punctillum
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الرتاب  ذرات  وترتاكم  العنكب�تي  الن�سيج 

و�س�ل  يع�ق  مما  األعنكب�تي  الن�سيج  هذا  على 

وبالتايل  النباتات  اأوراق  اإىل  ال�سم�ض  اأ�سعة 

ال�جه  على  ال�س�ئي  البناء  بعملية  تق�م  ل 

النبات  بالتاأكيد على مقدرة  ي�ؤثر  الأمثل وهذا 

يفرز  عامة  وب�سفة  وكيفًا.  كما  الإنتاج  يف 

اأثناء  معينة  م�اد  الأكارو�سات  من  الن�ع  هذا 

يف  تهيج  ت�سبب  النباتية  للع�سارة  امت�سا�سه 

اإىل  ويتح�ل  الأ�سفر  الل�ن  تاأخذ  النبات  ب�سرة 

الأوراق  وجتف  م�ساحتها  وتزيد  البني  الل�ن 

على  مبا�سر  ب�سكل  ي�ؤثر  مما  وت�سقط  وتذبل 

ككل. النبات 

الإناث  ت�سع  التزاوج  وبعد  احلياة:  دورة 

مت��سط عدد من البي�ض يرتاوح من )150-50( 

بي�سة لالأنثى ال�احدة  وعادة تق�م الإناث ب��سع 

لل�سطح  ال��سطي  العرق  من  بالقرب  بي�سها 

ال�سفلي لالأوراق اأو حتت الن�سيج العنكب�تي، اأما 

البي�ض  ت�سع  الإناث  فاإن  الإ�سابة  ا�ستداد  عند 

عامة  وب�سفة  والعل�ي.  ال�سفلي  ال�سطحني  على 

ترتكز  ال�سنة  يف  جياًل   25 ح�ايل  الن�ع  لهذا 

يف  وتقل  واخلريف  الربيع  ف�سلي  يف  معظمها 

ال�سيف وال�ستاء ولهذا فاإن هذا الأكارو�ض يف�سل 

اجل� الدافئ واملعتدل.

النباتات  على  الأكارو�ض  بهذا  الإ�سابة  وتبداأ 

املزروعة على ح�اف احلقل اأو احلديقة وخا�سة 

النخيل  اأ�سجار  اإىل  تنتقل  ومنها  اأوًل  البزروميا 

املجاورة وخا�سة ال�سعيفة منها. كما ميكن روؤية 

البرثات التي يخلفها الأكارو�ض على ب�سرة النبات 

وهي مرتفعة قلياًل عن �سطح الأوراق مما يعطي 

احلديث  الطلع  وي�ساب  لل�رقة.   املجعد  ال�سكل 

مما  عليه  العنكب�تي  الن�سيج  روؤية  ميكن  حيث 

على  وتظهر جتاعيد  ال�سم�ض  اأ�سعة  و�س�ل  يعيق 

الثمار احلديثة والتي ل تكرب يف احلجم وتنكم�ض 

وتذبل ثم ت�سقط على الأر�ض يف نهاية الأمر.

املراجـع:

1-  اإبراهيم جدوع اجلب�ري: عنكب�ت الغبار على 

 Oligonychus afrasiaticus )McG.( النخيل

اأ�سدرتها  اإر�سادية  ن�سرة    Ghobar Mite

 / الزراعي  والتعاون  لالإر�ساد  العامة  الهيئة 

وزارة الزراعة برقم 9 ل�سنة 1999.

قدوري  اإبراهيم  فليح،  اهلل  عبد  2-  العزاوي 

قدو، حيدر �سالح احليدري 1990 احل�سرات 

القت�سادية – جامعة بغداد.

3- احمد زياد الأحمدي، ي��سف الدريهم 1997- 

واحلي�انية-الكتيب  احل�سرية  البلح  نخيل  اآفات 

الإر�سادي للنخيل والتم�ر.

احلي�ية  املكافحة  الذويبي:  حبيب  4-  حممد 

 Oligonychus النخيل  ثمار  غبار  حللم 

الزراعة،  وزارة  فنية،  ن�سرة   ،afrasiaticus

اململكة العربية ال�سع�دية.

5-  طه م��سى ال�س�يدي 2003: التجمع احلراري 

وبناء جداول القابلية التكاثرية واحلياة حللم 

�Oligonychus afras النخيل على   الغبار 

الزراعة- كلية  ز  ماج�ستري  ر�سالة   .aticus

جامعة بغداد.

النخيل.  م�ؤمترات  يف  احللم  عن  6-  اأبحاث 

واأبحاث علمية متن�عة.

7� Ho,C.C.2000:spider mite problems 
and control in Taiwan. Experimental and 
Applidd Acarology.24)5�6(:453�462. 

8� Zaher,M.A.,E.A.Gomma andM.A.EL�
Anany.1982�Spider mites of egypt.
Int.J.Acarol.8)2(:91�114.
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التصنيف النباتي 
لنخــلة التمـــــر

يف  النبات  ت�سنيف  علماء  اعتمد  ذلك  على 

املختلفة،  عوائلها  اإىل  النباتية  اململكة  تق�سيم 

sBinomial sy  كما اتبع نظام الت�سمية الثنائي

tem( (،  وهو نظام الت�سنيف النباتي العلمي يف 

ت�سمية جميع النباتات والذي يعتمد على ا�سمني 

 ،Genus((  اأ�سا�سيني لكل نبات هما: ا�سم اجلن�س

اال�سم  يكونان  حيث   ،)Species( النوع   وا�سم 

العلمي الأي نبات.

وا�سم النوع يطلق على اأفراد اأي جمموعة نباتية 

)Photosynthesis pigments(.1- �سبغات الرتكيب ال�سوئي  

)Leaf growth pattern(.2- منط منو االأوراق

)Vascular system(.3- نظام النقل الوعائي 

)Method of propagation(.4- طريقة التكاثر

التزاوج  ت�ستطيع  والتي  قريبة وراثيًا من بع�سها 

�سفات  ومتتلك  و�سهولة  بحرية  بينها  فيما 

املجاميع  مظهرية عامة متيزها عن غريها من 

النباتية االأخرى .

االأنواع  جمموعة  على  فيطلق  اجلن�س،  ا�سم  اأما 

بع�سها  من  وراثيًا  والقريبة  املت�سابهة  النباتية 

اإن اجلن�س   . بينها  فيما  تتزاوج  اأن  والتي ميكن 

الوثيقة  ال�سلة  ذات  االأنواع  جمموعة  ميثل 

والقريبة من بع�سها وميكن اإعطاء مثال وا�سح 

ق�سمت النباتات املوجودة يف الطبيعة اعتمادًا على االختالفات املوجودة بينها يف عدد من اخل�سائ�س 

وال�سفات املميزة لها، واأهمها :
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على ذلك على جن�س النخيل  Phoenix  الذي 

النباتــات  ومتتــاز  عديدة،  اأنواعـــًا  ي�سم 

متيـزها  �سفـــات  بعدة  اجلن�س  لهذا  التابعـة 

عن غريها، هي :

1 ــ  البذرة )النواة(، يف ثمار هذا اجلن�س تكون 

حماطة بغ�ساء اأبي�س رقيق يعزلها عن حلم 

الثمرة.

2 ــ  الوريقات )اخلو�س Pinnae(، تكون منطوية 

ما  مكونة  منت�سفها  من  طويل  ب�سكل  دائمًا 

ي�سبه الزورق، ويكون قعرها مواجهًا لل�سماء 

. Induplicate  وت�سمى

3 ــ  الوريقات التي يف اجلزء ال�سفلي من ال�سعفة 

)الورقة املركبة( والقريبة من قاعدة الورقة 

خ�سراء  طويلة  اأ�سواك  اإىل  متحورة  تكون 

اللون وبو�سع مائل. 

اإن االأجنا�س النباتية املت�سابهة مع بع�سها والتي 

اأقل  بدرجة  ولكن  الوراثي  التقارب  بينها  يجمع 

�سفات  لها  ولكن  الواحد  اجلن�س  اأنواع  من 

تقع  واحد  �سلف  من  تطورت  اأنها  تبني  م�سرتكة 

والعائلة   )Family( واحدة  نباتية  عائلة  �سمن 

موؤخرًا  ا�سمها  اأبدل  والتي   )Palmae( النباتية 

فيها   جن�س  اأكرب  اإىل  ن�سبة    Arecaceae اإىل  

مقطع   من  االأول  ا�سمها  خللو  وكذلك   Areca

العوائل  جميع  اأ�سماء  على  يدخل  الذي   aceae

 200 العائلة  هذه  ت�سم  االأخرى،  النباتية 

اأجنا�سها من الناحية االقت�سادية  جن�س، واأهم 

هي  اأجنا�س،  اأربعة  االإن�سان  بحياة  وعالقتها 

ح�سب االأهمية:

1 ــ  اجلن�س Phoenix: وهو اجلن�س الذي يتبعه 

 Phoenix dactyl fera L.( التمر  نخيل 

.)Date palm

2 ــ   اجلن�س Cocos: وهو جن�س نخيل النارجيل 

sCocos nucifera L.( C ( الهند(  )جوز 

.conut palm

الزيت  نخيل  جن�س  وهو   :Elaies 3 ــ  اجلن�س 

.)Elaies  gunneinsis L.( )Oil palm(

نخيل  جن�س  وهو   :Washington 4 ــ  اجلن�س 

 ،)Washingtonia palm( وا�سنطونيا 

 Fan or( وت�سمى النخلة املروحية اأو اخليطية

.)Theardpalm(} {)Washingtonia filifera

ويتبع هذه االأجنا�س ما يقارب )4000( نوع من 

اأنواع النخيل.

والعوائـــل النباتيــة املت�سابهـــة جتمــع مع بع�سهــا 

هي  النخيــــل  ورتبـــة   ،Order واحـــدة  رتبـــة  يف 

التي  النباتية  الرتب  اأهم  من  وهي   ،Palmalea

عرفها االإن�سان، والرتب املت�سابهة واملتقاربة مع 

 ،)Subclass( بع�سها ن�سبيًا جتمع يف �سعبة واحدة

الفلقة  ذوات  �سعبة  تتبع  جميعًا  النخيل  ورتب 

)Monocotyledonae(،  وهذه ال�سعب  الواحدة 

وهي   ،)Class( واحد  �سف  يف  جتمع  املتقاربة 

وال�سفوف   ،)angiospermae( البذور  مغطاة 

ويتبع   ،)Phylum( قبيلة   اإىل  تن�سب  املت�سابهة 

الوعائية  النباتات  قبيلة  البذور  مغطاة  �سف 

هي  النباتية  والقبائل   ،)Anthophyta املزهرة 

قمة التق�سيم النباتي.

وبذا يكون الت�صنيف النباتي لنخلة التمر 

كما يلي:

    ويكون اال�سم العلمي لنخلة التمر ح�سب نظام 

اإن   .)Phoenix dactylifera ( الثنائية  الت�سمية 

ا�سم اجلن�س )فينك�س( ي�سري اإىل اال�سم القدمي 

ليفرا(  )داكتي  النوع  ا�سم  اأما  فينيقية،  ملدينة 

فيعني اال�سم االإغريقي لل�سجرة حاملة االأ�سابع  

يف  الثمار  تكون  حيث   ،)Fingers bearing(

العذوق كاالأ�سابع يف اليد.

اخل�سائ�س  يف  تغريات  حدثت  الزمن  ومبرور 

واملظهرية   ،)Physiological( الف�سيولوجية 

 ،)genetical( والوراثية   ،)Morphological(

مفهوم  حتت  وت�سنيفها  متييزها  تطلب  مما 

كبرية  اأعداد  توجد  حيث   ،)Variety( ال�سنف 

العراق  ففي  املختلفة.  التمر  نخيل  اأ�سناف  من 

ال�سنف  اإن  �سنفًا.    650 من  اأكرث  حدد  وحده 

االأ�سناف  ي�سمل  عام  نباتي  تعبري   )Variety(

كافة،  االقت�سادية  الزراعية  واالأ�سناف  الربية 

االقت�سادية  الزراعية  االأ�سناف  متييز  ولغر�س 

من  م�ستق  وهو   ،Cultivar تعبري  عليها  اأطلق 

ي�سري  وهو   ،Cultivated Variety هما  كلمتني 

املنطقة  اأو  ال�سخ�س  وا�سم  ال�سنف  ا�سم  اإىل 

التي وجد فيها وي�سار له خمت�سرًا )c.v(، وبهذا 

يكون اال�سم العلمي ل�سنف نخيل التمر احلالوي    

.)phoenix dactylifera L.cv.Hillawi(

عن  تختلف  ال�سنف  من  اأفراد  تظهر  واأحيانًا 

وتكون  ال�سفات  بع�س  يف  االأ�سلي  ال�سنف 

ات�سح  ما  واإذا  اأخرى،  �سفات  يف  له  م�سابهة 

وتنتقل  وثابتة  موروثة  اجلديدة  ال�سفات  اأن 

اخل�سري،  االإكثار  طريق  عن  االأجيال  اإىل 

بال�ساللة  يعرف  ما  تكون  اجلدد  االأفراد  فاإن 

PlantالنباتيةKingdomاململكة

Phylumالقبيلة
النباتات الوعائية 

املزهرة

Anthophyta

Angiospermaeمغطاة البذورClassال�صف

Monocotayledonaeذوات الفلقة الواحدةSubclassال�سعبة

PalmaleaالنخيلياتOrderالرتبة

Palmae ( Arecaceae (النخيليةFamilyالعائلة

GenusPhoenixاجلن�س

Speciesdactyliferaالنوع
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اأفراد  من  جمموعة  هي  وال�ساللة   .)Clone(

النخيل ذات تركيب وراثي موحد وتكون نا�سئة اأو 

م�ستقة من نخلة واحدة من اأحد االأ�سناف املعروفة 

وبالطرائق اخل�سرية، ويف النخيل يوجد عدد قليل 

من ال�سالالت املعروفة لبع�س االأ�سناف، ومثال على 

ذلك �سنف اخل�سراوي يف العراق، حيث توجد منه 

ثالث �سالالت هي ) خ�سراوي ب�سرة ، وخ�سراوي 

املوطن 

الأ�صلي:  

جزر الكناري يف املحيط االأطل�سي . ميثل نخيل الزينة ومظهره ا�ستوائي ميكن متييزه ب�سهولة تزرع ال�سجرة يف املتنزهات وال�سوارع 

وعادة ما تزرع عليها املت�سلقات لتغطي جذعها ، يزهر اأواخر ال�سيف واأوا�سط ال�ستاء. 

مكون من كتلة �سخمة ،مكتظ ببقايا قواعد االأوراق ويكون منفرداً واإ�سطوانيا ً،يرتاوح طوله ما بني  15 – 12  مرتاً.اجلذع:     

الأوراق:  
�سعفة الكناري ذات مظهر ري�سي جميل )Pinnate( والوريقات )اخلو�س( مرتبة ب�سكل مزدحم باأزواج على طول حمور الورقة ، 

يرتاوح  طول ال�سعفة مابني 5 – 6  اأمتار.

لونها برتقايل عند اكتمال الن�سج وي�سل معدل طولها اإىل2.5 �سم. الثمرة:    

) Phoenix canariensis( 1. نخيل الكناري

: )Wild palm( وي�صمى النخيل الربي اأو الوح�صي ،)Phoenix sylvestris( 2. نخيل ال�صكر

:) Phoenix reclinata (  3. نخيل ركليناتا  

املوطن 

الأ�صلي:  

الهند ، يعتقد اأن هذا النوع هو اأ�سل النخيل الذي جاءت منه بقية اأنواع النخيل ومنها نخيل التمر. وي�سمى نخيل ال�سكر لقدرته 

على اإنتاج ال�سكر بكميات جتارية حيث ي�ستخرج ال�سكر ال�سائل من ع�سارة النخلة )الن�سغ، Sap(، وذلك بعمل �سق يف حمور 

ال�سعفة )اجلريدة( فت�سيل منها الع�سارة التي جتمع يف اأواٍن، ثم تتم عملية غلي الع�سارة وجتفف لتباع اإىل معامل تنقية 

وا�ستخال�س ال�سكر. 

ممتلئ ي�سبه جذع نخيل الكناري ،ولكنها �سريعة النمو ،وراأ�سها كثيف االأوراق يرتاوح طول اجلذع ما بني9  -15 مرتاً.اجلذع:     

الأوراق:  
ري�سية ذات لون اأخ�سر رمادي مائل للزرقة ،يرتاوح طولها بني 3 – 4.5 مرت، وعر�سها  76 �سم والوريقات) اخلو�س )تت�سل 

مبحور الورقة بزوايا خمتلفة يرتاوح معدل طولها من25 – 15 �سم وتنتهي باأطراف حادة داكنة اللون.

الثمرة:    
ال�ساق الثمري ) Fruit stalk( طوله 60 – 90�سم وهو منت�سب ومغطى بطبقتني جلديتني كغالف �سميك ي�سبه القارب، والثمار 

زيتونية ال�سكل يرتاوح طولها ما بني 2.5 – 3 �سم لونها برتقايل م�سفر عند الن�سج وطعمها قاب�س.

بي�ساء اللون عطرية الرائحة.الأزهار: 

متتاز بنهايات مدورة ي�سل طولها اإىل  1.6�سم. البذور:  

املوطن 

الأ�صلي:  

اإفريقيا، وي�سمى نخيل ال�سنغال )Senegal datepalm(، ينمو ب�سكل عنقودي  ) Cluster palm(، اأي اأن النخلة تكون متعددة 

 )Multiple  trunk( اجلذوع

.)Offshoots( حتى ي�سعب متييز اجلذع الرئي�س لل�سجرة االأم من جذوع الف�سائل

نحيف يرتاوح قطره ما بني 10 – 17�سم ويكون اأمل�س خالياً من قواعد االأوراق.اجلذع:     

الأوراق:  
ري�سية ال�سكل ت�سبه �سعف نخيل التمر ،اأي مركبة من عدد من الوريقات)اخلو�س(،الذي يكون يف هذا النوع اأق�سر واأ�سيق وله 

نهايات حادة  ،ي�ستعمل ل�سناعة احل�سران والقبعات. 

بغداد ، وخ�سراوي منديل(، وهذه ال�سالالت تختلف 

فيما بينها يف حجم الثمرة فقط .

�ساللتان،  نور  دقلة  لل�سنف  توجد  وكذلك 

يف  مبكرة  اإحداهما  اأن  هو  بينهما  االختالف 

يف  احلياين  و�سنف  متاأخرة،  واالأخرى  الن�سج 

حجم  يف  تختلفان  �ساللتان  منه  توجد  م�سر 

توجد  غنامي  الذكري  ولل�سنف  فقط.  الثمرة 

�ساللتان هما الغنامي االأخ�سر والغنامي االأحمر، 

التي  الطلعة  ولون  حجم  يف  بينهما  االختالف 

يكون لون غالفها اأحمر واأكرب حجمًا يف الغنامي 

عن  تعبري  هي  النخيل  يف  ال�ساللة  اإن  االأحمر. 

احلد االأدنى يف املتغريات الوراثية واملورفولوجية 

التي تظهر بني اأفراد ال�سنف الواحد عند اإكثاره 

خ�سريًا لفرتة من الزمن.

Phoenix اأنواع اجلن�س
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 )Phoenix pusilla( 4. نخيل بوزيال

املوطن 

الأ�صلي:  
جنوبي الهند ،و�سيالن.

اجلذع:     
ب�سلي )Bulbous trunk(، واجلذوع متعددة مملوءة باللب الطري القوام والذي ينتج نوعًا من الدقيق . واالأ�سجار ق�سرية 

عنقودية، يرتاوح طول اجلذع ما بني 30 – 120 �سم .  

مزدحمة باالأ�سواك بحيث ي�ستحيل النفوذ من خالل الكتلة ال�سجرية ، والوريقات حادة النهاية ،واخلو�س ي�ستعمل يف �سناعة احل�سر.الأوراق:  

لونها اأرجواين م�سود ومعدل طولها 1.25 �سم توؤكل حلالوتها . يرتاوح طول ال�ساق الثمري ما بني 30 – 20 �سم. الثمرة:    

) Phoenix repicola(  5. نخيل ربيكول

املوطن 

الأ�صلي:  
الهند. 

اجلذع:     
وحيد )Single trunk( جمرد من قواعد االأوراق نحيف متو�سط الطول يرتاوح مابني 4.5 – 6  اأمتار وقطره 40  �سم. واجلذوع 

ت�ستعمل كع�سي يحملها النا�س لنحافتها.

الأوراق:  

ري�سية الرتكيب مظهرها م�سطح الأن جميع وريقاتها واقعة يف م�ستوى اأفقي واحد عند نقاط ات�سالها مبحور الورقة ،طول ال�سعفة 

 3م ،وطول اخلو�س 45 �سم . الوريقات ذات تركيب رقيق ،والوريقات القاعدية �سوكية مدببة  ،واالأوراق ت�ستعمل يف �سناعة 

احلبال.

بي�سوية ال�سكل متطاولة لونها اأ�سفر ملاع ومعدل طولها 1.9 �سم. الثمرة:    

العنقود الزهري طويل ومت�سعب. الأزهار: 

الثمرة:    
بي�سوية ال�سكل ،وقاب�سة الطعم بنية اأو حممرة اللون  ،اإذا غم�ست عذوق الثمار اخل�سراء باملاء ملدة 12 �ساعة يتحول لونها اإىل 

قرمزي وي�سبح طعمها حلواً.

بي�سوية ال�سكل وذات نهايات مدورة.البذور:  

) Phoenix zeylanica(  6. نخيل زيالنيكا

�سيالن ،وي�سمى نخيل متر �سيالن ،وهو متو�سط احلجم عاب�س املظهر.املوطن الأ�صلي:  

وحيد ميتاز بكثافته وتقارب قواعد االأوراق التي تغطيه . ي�سل طول اجلذع اإىل 6 اأمتار.اجلذع:     

الأوراق:  
ري�سية الرتكيب، والوريقات مرتبة يف حمور الورقة بعدة م�ستويات، وهي اأق�سر من مثيالتها يف اأنواع اجلن�س Phoenix االأخرى، 

وهي ت�سبه وريقات نخلة التمر . لون الوريقات اأخ�سر فاحت ي�ستفاد من ال�سعف يف �سناعة احل�سران واالأقفا�س .

الثمرة:    
بي�سوية ال�سكل متطاولة ولونها عند الن�سج من اأحمر اإىل بنف�سجي مزرق ،وحلمها طعمه حلو ،وطول الثمرة 13  مم ، وال�ساق 

الثمري مت�سعب.
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) Phoenix humilis( 8. نخيل هيوميل�س

)Phoenix paludosa(  9. نخيل بالودوزا

الهند وو�سط ال�سني . النخلة متو�سطة احلجم. املوطن الأ�صلي:  

مغطى بقواعد االأوراق برتتيب هند�سي حلزوين وا�سح جدا ً،ويرتاوح طول اجلذع ما بني  3 -1.5      مرت. اجلذع:     

الأوراق:  
ري�سية ال�سكل والوريقات ق�سرية متعددة امل�ستويات ،والوريقات القاعدية متحورة اإىل اأ�سواك خ�سراء ولونها اأخ�سر مائل 

للزرقة. 

الثمرة:    
بي�سوية ال�سكل ،لونها اأحمر ينقلب اإىل اأزرق م�سود عند الن�سج ،ويبلغ طول الثمرة 1.25 �سم ،وحلم الثمرة رقيق وبذرتها 

�سغرية.

)Phoenix acaulis( 10. نخيل اأكاويل�س

) Phoenix roebelenii(  7. نخيل روبيلني

يعتقد ال�سني . نخيل قزم ي�سمى نخيل التمر القزم )Dwarf date palm(، اإذ ال ي�سل طوله اإىل  6 اأمتار .املوطن الأ�صلي:  

اإما مفردًا اأو متعدد اجلذوع.اجلذع:     

الأوراق:  
ري�سية الرتكيب يرتاوح طولها ما بني 30 – 48  �سم وتكون منحنية ) متدلية (، Drooping ، والوريقات �سيقة رفيعة وعديدة 

وتتحور اإىل اأ�سواك غامقة اخل�سرة عند قاعدة الورقة .

بي�سوية ال�سكل �سغرية ،يبلغ معدل طولها 1.25  �سم. الثمرة:    

املوطن الأ�صلي:  
البنجاب ،وي�سمى نخيل البنجاب ،وهو ي�سبه اإىل حد كبري النوع ركليناتا ،حيث تكون النخلة على �سكل كتلة كثيفة �سجريية 

املظهر جميلة ولكن ي�سعب اخرتاقها.

يرتاوح طوله ما بني2.5  - 7 اأمتار ،ويبلغ قطره  8  �سم  ،ي�ستعمل كع�سي يحملها النا�س والطويلة منها ت�ستعمل كاأعمدة.اجلذع:     

الأوراق:  
ري�سية الرتكيب طولهايرتاوح ما بني  3 -2.5 مرت ،وذات وريقات خ�سراء فاحتة اللون طرية يبلغ طولها  30 �سم ،وتكون مرنة 

القوام  مرتبة ب�سكل متبادل اأو متقابل وتكون متدلية .ي�ستفاد من ال�سعف يف �سناعة احلبال. 

�سفراء ثم حتمر عند الن�سج وت�سبح بلون اأ�سود بنف�سجي يبلغ طولها 13 مم ،وهو يزهر يف اآذار/ مار�س -وني�سان /اأبريل. الثمرة:    

املوطن االأ�سلي:  

�سمال البنجاب وو�سط الهند .ي�سمى بالنخيل القزم الأنه عدمي اجلذع �سجريي ال�سكل كثري االأ�سواك يزرع ك�سجرة زينة 

جلمال منظره.

ق�سري جداً مغلف بقواعد االأوراق. اجلذع:     

ق�سرية يرتاوح طولها ما بني180 – 60 �سم واخلو�س متقابل يرتاوح طوله ما بني50 –25 �سم. االأوراق:  

بي�سوية ال�سكل متطاولة ولونها اأحمر براق اإىل اأزرق غامق.الثمرة:    
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)Phoenix farinifera( 11. نخيل فارنيفرا

)Phoenix robusta( 12. نخيل روب�صتا

الهند.املوطن الأ�صلي:  

ق�سري ال يتجاوز طوله 120  �سم.اجلذع:     

ال�سعف ق�سري ،وي�ستعمل يف �سناعة احل�سر.الأوراق:  

�سغرية جداً بحجم حبة الفا�سولياء الكبرية معدل طولها1.25 �سم. الثمرة:    

غربي الهند.املوطن الأ�صلي:  

يرتاوح طوله ما بني 6 – 4.5 مرت مغطى باأعقاب ال�سعف.اجلذع:     

ال�سعف اأمل�س ملاع يرتاوح طول ال�سعفة ما بني1.5 – 0.4 مرت .ي�ستعمل يف �سناعة احل�سر.الأوراق:  

�سمراء اللون عند الن�سج ، �سغرية احلجم ،يزهر يف �سباط. الثمرة:    

 )Phoenix dactylifera( 13 ــ نخيل التمر

 .)Offshoots( بتكوين الف�سائل Phoenix وهذا النوع �سنتحدث عن و�سفه النباتي بالتف�سيل ولكنه يتميز عن باقي اأنواع اجلن�س
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ومتتاز النخلة عن اأ�صجار الفاكهة:

اإ�سطواين �سخم  التمر )اجلذع(  1 ــ  �ساق نخلة 

على الرغم من عدم وجود الكامبيوم كونها 

من ذوات الفلقة الواحدة وهذا يعود اإىل منو 

القمة النامية وتو�سع قواعد االأوراق.

2 ــ  ورقة النخيل الكاملة )ال�سعفة( مركبة ري�سية 

ن�ساطها  يتوقف  بعدها  �سنوات،   6 عمرها 

ولكنها  جتف،  ثم  الكلوروفيل   �سبغة  وتفقد 

تبقى ملت�سقة باجلذع الأنها ال تكون منطقة  

)�سقوط( انف�سال )Abscission zone( لذا 

يجب اإزالتها بتدخل االإن�سان.

sPhy  3-  اإن نظام توزيع االأوراق يف راأ�س النخلة )

فوق  ورقة  تتطابق  ال  بحيث  مكون   )lotaxy

اأخرى اإال بعد مرور 13 ورقة، وهذا يقلل من 

تظليل االأوراق لبع�سها. 

الظل الأن  النخيل ال يكون طبيعيًا يف   4-  اإن منو 

الرتكيب  بعملية  يقوم  ال  االأخ�سر  ال�سعف 

ال�سم�س  الأ�سعة  تعر�س  اإذا  اإال  ال�سوئي 

املبا�سرة.

من  خالية  عر�سية،  التمر  نخلة  5-  جذور 

ما�سة،  جذيرات  ولها  اجلذرية  ال�سعريات 

اجلذور  تكوين  على  القدرة  ولالأ�سجار 

العر�سية على امتداد اجلذع.

 6-  متتاز جذور نخلة التمر بقابليتها على ا�ستثناء 

وال�سوديوم من حملول  الكلوريد  امت�سا�س 

الرتبة امل�سبعة وماء الري، ولها القدرة على 

ب�سبب  طويلة  لفرتة  باملاء  االنغمار  حتمل 

وجود الفراغات الهوائية املمتدة من اجلذور 

حيث  بالثغور  لتت�سل  واالأوراق  ال�ساق  حتى 

ميكن اأن يتم التنف�س من خاللها. 

وال  التمر،  نخلة  يف  وا�سحة  القمية  7 ــ  ال�سيادة 

الأ�سباب  نادرة  حاالت  يف  اإال  ال�ساق  يتفرع 

يف  كما  بال�سنف  يرتبط  ما  منها  عديدة 

واإن  اأخرى،  الأ�سباب  اأو  )التربزل(،  �سنف 

قطع القمة النامية يعني موت النخلة .

 )Dioecious( امل�سكن  ثنائية  التمر  8 ــ  نخلة 

اأحادية اجلن�س )Unisexual(، اأي اأن االأزهار 

على  واالأنثوية  �سجرة  على  حتمل  الذكرية 

التلقيح  يتم  اأن  يجب  لذا  اأخرى،  �سجرة 

اإنتاج  على  احل�سول  ل�سمان  ا�سطناعيًا 

التلقيح طبيعيًا  يتم  اأن  ، وميكن  ثمري جيد 

يجب  احلالة  هذه  ويف  الرياح،  طريق  عن 

وال  املذكرة،  االأ�سجار  من  كبري  عدد  توفر 

يتم التلقيح عن طريق احل�سرات ب�سبب عدم 

التي  الرائحة  على  املوؤنثة  االأزهار  احتواء 

جتذب احل�سرات.

املراجع

التمر  نخلة  البا�سط عودة. )2008(.  1 ــ  اإبراهيم، عبد 

املناطق  لدرا�سات  العربي  املركز  احلياة.  �سجرة 

اجلافة واالأرا�سي القاحلة. )390( �سفحة.

من  �سيء   .)1998( عودة.  البا�سط  عبد  2 ــ  اإبراهيم، 

ــ  والتمور  للنخيل  العلمية  الندوة  ــ  التمر  نخلة  تاريخ 

اليمن / �سيئون 27 ــ 1998/6/29.

نايف حم�سن،  وعزيز  البا�سط عودة،  3 ــ  اإبراهيم، عبد 

وفوزية ح�سن علي، )2001(. درا�سة بع�س ال�سفات 

جملة  التمر.  نخيل  الأوراق  والكيميائية  املظهرية 

العدد)1(:  املجلد1.  التمر.  نخلة  الأبحاث  الب�سرة 

1ــ6.

ما�سيها  التمر  نخلة   .)1972( اجلبار،  عبد  4 ــ  البكر، 

وحا�سرها واجلديد يف زراعتها و�سناعتها وجتارتها. 

مطبعة العاين  ــ بغداد .  1085 �سفحة.

ويو�سف  �سعيد،  حممد  والقحطاين،  فتحي،  5 ــ  ح�سني، 

يف  التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة   .)1979( وايل، 

العاملني العربي واالإ�سالمي، مطبعة جامعة عني �سم�س 

ــ القاهرة.

6 ــ  ح�سني، فرعون اأحمد، )2002(. و�سنف لبع�س اأ�سناف 

نخيل التمر العراقية اجلزء االأول )70( �سفحة. وزارة 

ـ العراق. الزراعةـ 

تاريخية  خلفية   .)1988( رحمن،  ح�سن  7 ــ  �سبانة، 

للتنمية  العربية  املنظمة  ــ  النخيل  وزراعة  اأ�سل  عن 

الزراعية، ندوة اإكثار ورعاية النخيل يف الوطن العربي 

دولة االإمارات العربية املتحدة  ــ العني 5ــ10/ اأيلول.

8 ــ  مطر، عبد االأمري، )1991(. زراعة النخيل واإنتاجه. 

مطبعة جامعة الب�سرة )420( �سفحة.

واالأرا�سي  اجلافة  املناطق  لدرا�سات  العربي  9 ــ  املركز 

القاحلة ــ �سبكة بحوث وتطوير النخيل، )2001).

التمر،  نخيل  يف  االإنتاج  تقنيات  حول  احلقلية       االأيام 

م�سر 2ــ6 /2001/4.

يف  التمر  نخيل   .)2004( الغني،  عبد  وليد  10 ــ  كعكة، 

االإمارات العربية املتحدة ــ جامعة االإمارات العربية 

املتحدة، الطبعة الثانية. )227( �سفحة.

11 ــ  ال�سالح، عبا�س، )1985(. درا�سة الت�سريح الوظيفي 

للجذر االأويل لبادرة نخلة التمر. جملة نخلة التمر. 

املجلد 4. العدد 1: 1ــ14.
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صناعة التمور
بين التردي والتحدي

في ظل بروتوكول مونتريال

مقدمة

نتناول  �أن  وقبل  �لقارئ،  �لبد�ية عزيزي  نود يف 

�أثر بروتوكول مونرتيال و�أثر �ملقرر�ت �ل�صادرة 

�إنتاج  على  �مليثيل  بروميد  مادة  ��صتخد�م  ب�صاأن 

عامة  ب�صفة  �لعربي  �لوطن  يف  �لتمور  وت�صنيع 

نلقي  �أن  خا�صة،  ب�صفة  �خلليجية  �لدول  ويف 

�ل�صوء على هذه �ملعاهدة �لدولية وماهيتها حتى 

يت�صنى لنا �لربط بني متطلبات �المتثال �لوطني 

و�الإقليمي لهذه �ملعاهدة وبني متطلبات �ملحافظة 

تطويرها  على  و�لعمل  �لتمور  �صناعة  على 

و�لنهو�ض بها.

هو  �لقارئ،  عزيزي  مونرتيال،  بروتوكول   

معاهدة دولية تتعلق بحماية طبقة �الأوزون وهي 

�لكرة  على  �حلياة  حتمي  �لتي  �لغازية  �لطبقة 

�ل�صارة  �لبنف�صجية  فوق  �الأ�صعة  من  �الأر�صية 

و�لت�صوهات  �الأمر��ض  من  �لكثري  ت�صبب  و�لتي 

 الدكتور حم�سن اأحمد املهند�س

�خلبري بربنامج �مل�صاعدة على �المتثال

�ملكتب �القليمي لغرب �آ�صيا

برنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة

mohsen.elmohandes@unep.org
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للإن�صان و�لتي تتمثل يف حدوث بع�ض �صرطانات 

�جللد و�صعف �ملناعة �لطبيعية للإن�صان وبع�ض 

�إىل  �إ�صافة  �لعني  عتامة  مثل  �لعيون  �أمر��ض 

�أمر��ض  و�لنبات من  بكل من �حليو�ن  يلحق  ما 

على  مونرتيال  بروتوكول  ويعمل  وت�صوهات. 

على  �لعمل  خلل  من  �الأوزون  طبقة  حماية 

�لتخل�ض من �ملو�د �مل�صتنفدة لتلك �لطبقة و�لتي 

�لهالونات،  �لكلوروفلوروكربونية،  �ملو�د  ت�صمل 

�ملو�د  كلوروفورم،  ميثيل  �لكربون،  كلوريد  ر�بع 

بروموكلوروميثان،  �لهيدروكلوروفلوروكربونيه، 

�ملعاهدة  �مليثيل. وقد دخلت هذه  ومادة بروميد 

بلغ  حيث   1989 عام  يناير  يف  �لنفاذ  حيز  �إىل 

عدد �لدول �ملوقعه على هذه �ملعاهدة حتى �الآن 

�أكرث  بروتوكول مونرتيال من  ويعترب  دولة.   196

�الإتفاق  مت  و�لتي  جناحًا  �لدولية  �ملعاهد�ت 

�آليات �لتنفيذ  و�لت�صديق عليها وذلك من حيث 

�لتعديلت  بع�ض  �إدخال  وقد مت  و�ملتابعة. هذ�، 

�الأطر�ف  �جتماعات  يف  �ملعاهدة  هذه  على 

 1992 )نريوبى(،   1991 )لندن(،   1990 عام 

)كوبنهاجن(، 1993 )بانكوك(، 1995 )فينا(، 

وي�صري  )بيجني(.   1999 )مونرتيال(،   1997

�لتعايف  �الأوزون  طبقة  مبقدور  �أن  �إىل  �لباحثون 

2050 يف حال �إذ� ما �متثل �أطر�ف  بحلول عام 

بروتوكول مونرتيال لبنود �التفاقية و�اللتز�مات 

�ملرتتبة عليها. 

وفيما يتعلق مبادة بروميد �مليثيل، فقد مت �إدر�ج 

هذه �ملادة �صمن �ملو�د �مل�صتنفدة لطبقة �الأوزون 

وذلك يف �جتماع �الأطر�ف عام 1992، حيث يبلغ 

جهد هذه �ملادة يف ��صتنفاد طبقة �الأوزون 0.6 

�التفاق يف �جتماعات  �ل�صاأن فقد مت  . ويف هذ� 

�الأطر�ف عام 1995 وعام 1997 على �خلطو�ت 

�لوقف  �إىل  تهدف  �لتى  �لتنظيمية  و�الإجر�ء�ت 

�لتدريجى ال�صتخد�مات تلك �ملادة يف �لقطاعات 

على  �الأ�صر�ر  من  �لكثري  من  لها  ملا  �ملختلفة 

على  �ملحيطة  و�لبيئة  �حلية  �لكائنات  جميع 

طبقة  ��صتنفاد  عند  تتوقف  ال  و�لتى  �صو�ء  حد 

�إن مادة بروميد �مليثيل لها  �الأوزون فح�صب، بل 

�لوقف  �صرورة  يدعم  ما  �الأخرى  �الأ�صر�ر  من 

�لكامل لتطبيقات و��صتخد�مات تلك �ملادة ومنها 

�لتاأثري على �ل�صحة �لعامة وعلى �ملتد�ولني لتلك 

�ملادة من �لعمال و�لفنيني وغريهم، �الأثر �ملتبقي 

يف �ل�صلع و�ملو�د �لغذ�ئية �ملعاملة مبادة بروميد 

�مليثيل، �لتاأثري �ل�صار على �أحياء �لرتبة �لنافعة 

بكافة �أنو�عها و�لتي تلعب دورً� بارزً� ورئي�صيًا فى 

تي�صري �لعنا�صر �لغذ�ئية �للزمة لتغذية �لنبات 

ومنوه، �لتاأثري على تلوث �ملاء �الأر�صي مبتبقيات 

قطاع  غ�صيل  عمليات  نتيجة  �مليثيل  بروميد 

�ملياه  �إىل م�صادر  �ملتبقيات  تلك  وو�صول  �لرتبة 

�جلوفية. 

فقد  �لذكر،  �ل�صابقة  �الأ�صر�ر  لبع�ض  وكنتيجة 

�الجتماع  يف  مونرتيال  بروتوكول  �أطر�ف  �تفق 

بكند�  مونرتيال  مدينة  يف  عقد  و�لذي  �لتا�صع 

1997 على �أن يتم �لوقف �لتام  يف �صبتمرب عام 

بحلول  �مليثيل  بروميد  ال�صتخد�مات  و�لتدريجى 

�صهر يناير عام 2005 وذلك يف �لدول �ملتقدمة، 

�أما يف �لدول �لنامية فقد مت �التفاق على �أن يتم 

 2015 عام  يناير  �صهر  بحلول  �لنهائي  �لوقف 

وذلك حتى يت�صنى لتلك �لدول �لعمل على �إيجاد 

مقاومة  يف  فعال  �أثر  وذ�ت  �قت�صادية  بد�ئل 

�أثناء  �لزر�عية  �ملحا�صيل  ت�صيب  �لتي  �الآفات 

�لزر�عية  �لتي ت�صيب �حلا�صلت  تلك  �أو  �لنمو 

�الأطر�ف  �تفقت  وقد  و�لتد�ول.  �لتخزين  �أثناء 

قطاع  يف  �مليثيل  بروميد  تطبيقات  ��صتثناء  على 

�ل�صحن من  قبل  ما  �لزر�عي ومعاملت  �حلجر 

�ملنا�صبة  �لبد�ئل  �الآن  يتوفر حتى  ذلك حيث مل 

حتل  �أن  ميكن  و�لتي  وفنيًا  �قت�صاديًا  و�لفعالة 

حمل بروميد �مليثيل يف تلك �لتطبيقات. كما مت 

�مليثيل  بروميد  با�صتخد�م  �ل�صماح  على  �لن�ض 

حلاالت �ال�صتخد�مات �حلرجة يف �أغر��ض غري 

قبل  ما  ومعاملت  �لزر�عي  �حلجر  �أغر��ض 

�حلرجة  �ال�صتخد�مات  حاالت  �أن  �إال  �ل�صحن، 

�لوقف  بعد  �إال  بها  �ل�صماح  �لتقدم بطلب  يتم  ال 

�لتام ال�صتخد�مات بروميد �مليثيل �أي ما بعد عام 

�لدول  2015 يف  وعام  �ملتقدمة  �لدول  2005 يف 

�لنامية.         

بروميد امليثيل:

�ملحتوية  �الأملح  من  �مليثيل  بروميد  �إنتاج  يتم 

يف  طبيعية  ب�صورة  توجد  و�لتي  �لربوميد  على 

�الأر�ض  طبقات  يف  �ملوجودة  �مللحية  �لرو��صب 

يف  عالية  برتكيز�ت  �ملوجودة  تلك  �أو  �ل�صفلية 

كما  �مليت.  �لبحر  مثل  �ملياه  م�صادر  بع�ض 

�لربوميد  �أملح  على  �ملحيطات  مياه  حتتوي 

يتطلب  �لذي  �الأمر  منخف�صة  برتكيز�ت  ولكن 

��صتهلك معدالت عالية من �لطاقة ال�صتخد�مها 

كم�صدر الإنتاج بروميد �مليثيل. و�جلدير بالذكر 

�جلانبية  �لنو�جت  كاأحد  ينتج  �مليثيل  بروميد  �أن 

�الأخرى  �لت�صنيع  عمليات  �أثناء  )�لثانوية( 

�مليثانول  بتفاعل  �إنتاجه  يتم  حيث  للربوميد 

خ�صائ�ض  �أهم  ومن  �لهيدروجني.  بروميد  مع 

�للون  عدمي  �لهو�ء  من  �أثقل  غاز  �أنه  �لغاز  هذ� 

و�لر�ئحة يذوب يف �ملاء حيث تبلغ درجة ذوبانه 

25 م° ويغلي  درجة  عند  مليجر�م/لرت   13400

على  كبرية  قدرة  له  �أن  كما  م°   4 درجة  عند 
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�لتغلغل من خلل �لبل�صتيك و�الأ�صمنت ومعظم 

�مليثيل  بروميد  غاز  ت�صويق  ويتم  �الأخرى.  �ملو�د 

زنة  عبو�ت  �أو  كجم   50 زنة  �إ�صطو�نات  يف  �إما 

�مل�صتخدم  �مليثيل  بروميد  ويتميز  باوند.   1.5

من   %2 ن�صبة  على  باحتو�ئه  �لرتبة  تعقيم  يف 

�لغاز  �أما  حتذيرية  كمادة  �لكلوروبكرين  مادة 

فاإنه  �لغذ�ئية  �ل�صلع و�ملو�د  �مل�صتخدم يف تبخري 

يحتوي على بروميد ميثيل نقي بن�صبة %100.

خمتلفة  قطاعات  يف  �مليثيل  بروميد  ي�صتخدم 

وذلك بهدف �لق�صاء على �حل�صر�ت و�مليكروبات 

و�لفريو�صات  و�لنيماتود�  و�حل�صائ�ض  و�لقو�ر�ض 

و�مليكروبية  �حل�صرية  �الآفات  وجميع  و�لعناكب 

للمزروعات  �الأ�صر�ر  من  �لكثري  ت�صبب  و�لتي 

�لتي  تلك  �أو  �ملخزنة  �لغذ�ئية  و�ل�صلع  و�ملنتجات 

تلك  وتتمثل  و�لت�صدير.  لل�صحن  �إعد�دها  يتم 

�لقطاعات يف: 

ي�صتهلك  �لزر�عية حيث  �لرتبة  تبخري  1-  قطاع 

�إجمايل  77% من  يقرب من  �لقطاع ما  هذ� 

م�صتوى  على  �مليثيل  بروميد  ��صتهلك 

�لعامل. 

تبخري  يتم  حيث  �ملخازن  تبخري  2-  قطاع 

ومنها  �ملخزونة  �لغذ�ئية  و�ل�صلع  �حلبوب 

�لتمور �ملخزونة و�ملعدة للت�صنيع. 

3-  تطبيقات �حلجر �لزر�عي ومعاملت ما قبل 

��صتهلك  �لقطاع  يتم يف هذ�  �ل�صحن حيث 

ما يقرب من 12 % من �إجمايل كمية بروميد 

�مليثيل �مل�صتهلكة عامليًا. 

هذ�  يف  ويتم  و�ملن�صاآت  �ملباين  تبخري  4-  قطاع 

�إجمايل  من   %5 حو�يل  ��صتهلك  �لقطاع 

�لكمية �مل�صتهلكة. 

5-  و�أخري� قطاع �لو�صائط �لكيميائية و�لذي يتم 

فيه ��صتهلك حو�يل %6.

بروميد  وبدائل  مونرتيال  بروتوكول 

امليثيل يف قطاع التمور:

�أنها  على  �مليثيل  بروميد  بد�ئل  تعريف  ميكن 

ميكن  �لتي  �ملختلفة  �ملعاملت  �أو  �ملمار�صات 

وميكن  �مليثيل.  لربوميد  كبديل  ت�صتخدم  �أن 

�الأول  �لق�صم  ق�صمني،  �إىل  �لبد�ئل  هذه  تق�صيم 

و�لتي  فعليًا  و�ملتو�فرة  �ملتاحة  �لبد�ئل  ي�صمل 

�لثاين  �لق�صم  �أما  حاليًا،  ��صتخد�مها  يتم 

�الختبار  حتت  ز�لت  ما  �لتي  �لبد�ئل  في�صمل 

�أو�صحت  وقد  بعد.  تتو�فر  مل  و�لتي  و�لتقييم 

�لتابعة  �مليثيل  لربوميد  �لتقنية  �خليار�ت  جلنة 

�أي بديل يثبت  �أن  للبيئة  لربنامج �الأمم �ملتحدة 

قابًل  يكون  �لعامل  دول  من  دولة  �أي  يف  كفاءته 

للتطبيق يف �أي دولة �أخرى ما مل يكن هناك �أي 

وما  �ال�صتخد�م  قو�نني حتظر هذ�  �أو  ت�صريعات 

مل يكن هناك �أي مانع، من حيث �لظروف �لبيئية 

و�جلوية �أو من حيث �ختلف �الآفات �مل�صتهدفة 

�ملر�د �لتخل�ض منها، يحول دون ��صتخد�م هذ� 

�لبديل.  

من  �لعديد  حتديد  �أمكن  فقد  ذلك،  على  وبناء 

�لتطبيقات  من  كثري  يف  �مليثيل  بروميد  بد�ئل 

�لتقنية لربوميد  �أو�صحت جلنة �خليار�ت  حيث 

من   %95 حلو�ىل  بد�ئل  حتديد  مت  �أنه  �مليثيل 

عام  حتى  وذلك  �مليثيل  بروميد  ��صتخد�مات 

�الآن  حتى  تتمكن  مل  �للجنة  �أن  حني  يف   2006

من  فاعلية  وذ�ت  �قت�صادية  بد�ئل  حتديد  من 

�لتطبيقات  بع�ض  يف  وذلك  �لفنية  �لناحية 

�لزر�عة  قبل  ما  تطبيقات   )1( ت�صمل  و�لتي 

�ل�صتلت،  و�إنتاج  �مل�صاتل  ��صتخد�مات  ومنها 

معاملة  وت�صمل  �حل�صاد  بعد  ما  تطبيقات   )2(

�لتمور عالية �لرطوبة،  وكذلك معاملة �لك�صتناء 

و�جلنب �ملخزنة و�لقطع �الأثرية غري �لقابلة للنقل 

و�حلركة وخا�صة تلك �مل�صابة بالفطريات، )3( 

قبل  ما  وتطبيقات  �لزر�عي  �حلجر  معاملت 

�ل�صحن حيث مل يتم حتى �الآن حتديد بد�ئل لكل 

تلك �ال�صتخد�مات �صالفة �لذكر.   

بروميد  وتطبيقات  با�صتخد�مات  يتعلق  وفيما 

�مليثيل يف قطاع �لتمور وهو بوؤرة �الهتمام ، فقد 

�ملقرر  مونرتيال  بروتوكول  �أطر�ف  عن  �صدر 

�مليثيل  بروميد  با�صتخد�م  �خلا�ض   12/15

ملعاجلة �لتمور ذ�ت �ملحتوى عايل �لرطوبة وفيما 

يلي ن�ض هذ� �ملقرر:  

لربوميد  �لتقنية  �خليار�ت  جلنة  �أن  يدرك  �إذ 

�عرتفت  قد   ،2002 لعام  تقريرها  يف  �مليثيل، 

ب�صر�حة باأنه ال توجد حاليًا �أية بد�ئل ال�صتخد�م 

�ملحتوى  ذ�ت  �لتمور  معاجلة  يف  �مليثيل  بروميد 

لدى  �عتمادها  ب�صدد  �لرطوبة،  من  �لعايل 

�أن  �أي�صًا  منه  و�إدر�كًا  �لعامل،  بلد�ن  من  بلد  �أي 

�ملائة  يف   80 من  �أكرث  ت�صتهلك  �لتي  �الأطر�ف 

ملعاجلة  بها  �خلا�صة  �مليثيل  بروميد  كميات  من 

�لتمور ذ�ت �ملحتوى �لعايل من �لرطوبة، يتعذر 

عليها �لوفاء باجلدول �لزمني �لرقابي لربوميد 

�خل�صائر  �إحلاق  دون  للربوتوكول،  �لتابع  �مليثيل 

بالن�صبة  �ملهم  �لنقدي  �ملح�صول  بهذ�  �الإنتاجية 

لبلد�نهم، و�إدر�كًا منه كذلك للحاجة �إىل �ملزيد 

�مليثيل  لربوميد  بد�ئل  وجود  الإثبات  �لعمل  من 

من  �لعايل  �ملحتوى  ذ�ت  �لتمور  معاجلة  لغر�ض 

�لرطوبة.

1 -  �إنه على جلنة �لتنفيذ وعلى �جتماع �الأطر�ف 

�لقيام باإرجاء �لنظر يف و�صع �متثال �لبلد�ن 

من  �ملائة  يف   80 من  �أكرث  ت�صتخدم  �لتي 
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��صتهلكها لربوميد �مليثيل يف معاجلة �لتمور 

بعد  ما  �إىل  �لرطوبة،  عايل  �ملحتوى  ذ�ت 

�لتكنولوجيا  فريق  قيام  على  �نق�صاء عامني 

و�لتقييم �القت�صادي بالتاأكد ر�صميًا من وجود 

وتو�فر بد�ئل لربوميد �مليثيل لغر�ض معاجلة 

�لتمور ذ�ت �ملحتوى �لعايل من �لرطوبة.

2 -  �إن �ل�صرط �لو�رد �أعله يظل �صاريًا طاملا �أن 

�لطرف ذ� �ل�صلة ال يزيد من ن�صبة ��صتهلكه 

لربوميد �مليثيل يف �أغر��ض معاجلة منتجات 

من  �لعايل  �ملحتوى  ذ�ت  �لتمور  غري  �أخرى 

عام  م�صتويات  يتجاوز  وب�صكل  �لرطوبة، 

�لتز�مه  �أبدى  �لطرف قد  و�أن يكون   ،2002

ملعاجلة  �مليثيل  بروميد  ��صتخد�م  بتدنية 

ل�صمان  وذلك  �للزم،  �حلد  �إىل  �لتمور 

�ملكافحة �لفعالة للآفات.

ما  در��صة  �لتنفيذية  �للجنة  �إىل  3 - �لطلب 

�لعملي  �لبيان  م�صروعات  من  يتنا�صب 

للبد�ئل ب�صاأن �لتمور ذ�ت �ملحتوى �لعايل من 

هذه  نتائج  تقا�صم  يتم  �أن  وكفالة  �لرطوبة، 

و�لتقييم  �لتكنولوجيا  فريق  مع  �مل�صروعات 

�القت�صادي.

�أن  لنا  يت�صح  �لذكر،  �صابق  �لقر�ر  على  وبناء 

بروميد  ��صتخد�مات  با�صتثناء  يتعلق  �لقر�ر 

�لرطوبة  عالية  �لتمور  معاجلة  يف  �مليثيل 

�أ�صناف  باقي  دون  فقط  نور(  دجلة  )�صنف 

�لتمور )�الأ�صناف �لتى توؤكل طازجة و�الأ�صناف 

وهي  �جلافة(  و�الأ�صناف  �جلافة  �لن�صف 

�الأ�صناف �ملنت�صرة يف معظم �لدول �لعربية و�لتي 

لتو�فر  نظرً�  �ل�صابق  �ال�صتثناء  قر�ر  ي�صملها  مل 

�لبد�ئل �لتي ميكن �أن حتل حمل بروميد �مليثيل 

يف معاجلة تلك �الأ�صناف. �إال �أنه من �مللحظ، 

وذلك من خلل ور�ض �لعمل �خلا�صة بتطبيقات 

بد�ئل بروميد �مليثيل يف قطاع �لتمور و�لتي قام 

بتنظيمها برنامج دعم �المتثال باملكتب �الإقليمي 

لغرب �آ�صيا �لتابع لربنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة، 

للأ�صناف �جلافة  �ملنتجة  �لعربية  �لدول  �أن كل 

كبرية  كميات  با�صتهلك  تقوم  جافة  و�لن�صف 

من بروميد �مليثيل يف تبخري تلك �الأ�صناف، فقد 

م�صطردة  زيادة  ر�صد  �الأخرية  �الآونة  يف  �أمكن 

�الأ�صاف  تبخري  �مليثيل يف  بروميد  ��صتهلك  يف 

�جلافة ون�صف �جلافة يف معظم �لدول �لعربية 

فيها  �رتفع  �لدول  بع�ض  �أن  حتى  للتمور  �ملنتجة 

ثلثة  بلغ  حتى  �مليثيل  بروميد  ��صتهلك  معدل 

�أ�صعاف �لكمية �لتي كانت ت�صتهلك يف �ل�صنو�ت 

�لقليلة �ملا�صية وهو �الأمر �لذي يعد خمالفًا ملا ن�ض 

عليه �لقر�ر �ل�صابق، حيث �أن هذه �ال�صتخد�مات 

لتو�فر  نظرً�  مربرة  غري  ��صتخد�مات  تعترب 

�لتزمت  وملا  �الأ�صناف،  تلك  �لبد�ئل يف معاجلة 

به �لدول �الأطر�ف بخف�ض �ال�صتهلك تدريجيًا 

حتى �لوقف �لتام بحلول عام 2015. وهنا تكمن 

�مل�صكلة، فعلى �لرغم من �قرت�ب �ملوعد �ملحدد 

جميع  يف  �مليثيل  بروميد  ��صتخد�مات  لوقف 

ال  �مل�صتثناة،  �لتطبيقات  عد�  فيما  �لتطبيقات 

توجد يف معظم �لدول �لعربية �ملنتجة للتمور �إن 

مل يكن جميعها �صيا�صات و�إ�صرت�تيجيات و��صحة 

لتبني  توطئة  �ملتو�فرة  �ملختلفة  �لبد�ئل  الإختبار 

مبا  �لوطني  �مل�صتوى  على  �لبد�ئل  هذه  بع�ض 

يتنا�صب مع ظروف كل دولة من حيث �لظروف 

�ملنت�صرة  و�الآفات  �ملتو�فرة  و�الأ�صناف  �ملناخية 

و�قت�صاديات �إ�صتخد�م تلك �لبد�ئل، وهذ� �الأمر 

د�هم  خلطر  �لتمور  �صناعة  �صك  دون  يعر�ض 

مع  �الأ�صو�ق  يف  �مليثيل  بروميد  يتو�فر  لن  حيث 

غياب بيانات و��صحة عن �لبد�ئل �لتي ميكن �أن 

حتل حمله.            

معوقات تبني البدائل ملعاملة التمور:

�ملتبعة  �لتنظيمية  و�الإجر�ء�ت  �للو�ئح  1- تعترب 

يف ت�صجيل �ملو�د �لكيميائية ب�صفة عامة من 

�أكرب و�أهم �لعو�مل �لتي حتد من تو�فر بد�ئل 

يحتاج  ما  وعادة  وتبنيها.  �مليثيل  بروميد 

ت�صجيل مادة كيميائية جديدة �إىل وقت طويل 

ويزد�د  �الأ�صو�ق.  يف  �ملادة  هذه  تتو�فر  حتى 

�لكيميائية  �ملو�د  كانت  ما  �إذ�  �صعوبة  �الأمر 

�ملو�د  ملعاملة  خم�ص�صة  ت�صجيلها  �ملطلوب 

على  �ملبا�صرة  لتاأثري�تها  �لغذ�ئية  و�ل�صلع 

وجود  الحتمال  كنتيجة  �الإن�صان  �صحة 

�ملتبقيات �لكيميائية يف �ملنتجات �ملعاملة.
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�لن�صر�ت  �أو  �لكافية  �لدر��صات  تو�فر  2- عدم 

�لفنيه  �جلو�نب  تغطي  �لتي  و�ملطبوعات 

�ملطروحة  �لبد�ئل  مع  �لتعامل  يف  و�لتقنيه 

يف  فعال  ب�صكل  ت�صاهم  و�لتي  �ل�صاحة  على 

�لبد�ئل  تطبيق  يف  �جليدة  �ملمار�صات  �تباع 

للح�صول على �أف�صل �لنتائج �ملمكنة بحيث ال 

تقل هذه �لنتائج عن تلك �لتي يتم �حل�صول 

عليها با�صتخد�م بروميد �مليثيل.  

3- �ل�صكوك �لتي حتيط مب�صتقبل تطبيق �لبد�ئل 

يف حال �لتوقف عن ��صتخد�م بروميد �مليثيل 

�جلدوى  در��صات  تو�فر  لعدم  نتيجة  وذلك 

�الإقت�صادية �ملتعلقة بكل نوع من �أنو�ع �لبد�ئل 

�ملتو�فرة و�لتي ي�صتطيع �ملنتج �الحتكام �إليها 

�لبد�ئل  �أن�صب  على  خللها  من  و�لتعرف 

�لتي ميكن �أن يقدم على تبنيها و��صتخد�مها 

�أدنى  كحد  له  حتقق  و�لتي  �لتمور  معاملة  يف 

نف�ض �لعائد �لذي يحققه له ��صتخد�م بروميد 

�مليثيل.   

وغياب  و�لتوعية  �لتدريب  بر�مج  تو�فر  4- عدم 

�ل�صيا�صات �لهادفة �إىل تب�صرة �ملنتجني باأنو�ع 

�لبد�ئل ومدى تو�فرها وكفاءتها �لفنية.

بالتاأثري�ت  �لكافية  و�لدر�ية  �الإملام  5- عدم 

�لكيميائية  �لبد�ئل  للبد�ئل وخا�صة  �جلانبية 

�لت�صويقية  و�خل�صائ�ض  �صفات �جلودة  على 

بتلك  معاملتها  يتم  �لتي  و�ل�صلع  للمنتجات 

�لبد�ئل. فقد يوؤثر ��صتخد�م �أحد �لبد�ئل على 

�لتما�صك  درجة  �أو  �للون  �أو  و�لر�ئحة  �لطعم 

على  توؤثر  قد  �لتى  �خل�صائ�ض  من  وغريها 

�لقيمة �لت�صويقية. 

ملتبقيات  �الآمنة  باحلدود  �اللتز�م  6- �أهمية 

�ملو�د �لكيميائية وخا�صة يف �ل�صلع و�ملنتجات 

�لرتكيز�ت  عن  تزيد  ال  بحيث  �لغذ�ئية 

وحياة  �صحة  يعر�ض  ال  ومبا  بها  �مل�صموح 

�مل�صتهلكني لل�صرر، فالتمور يرتبط ��صتهلكها 

يف �ملقام �الأول بغذ�ء �الإن�صان كما �أنها ترتبط 

بغذ�ء �حليو�ن حيث تدخل �ملخلفات و�لنو�جت 

يف  و�لت�صنيع  �النتاج  عمليات  من  �لثانوية 

يف  حلومها  ت�صل  و�لتي  �حليو�نات  �أعلف 

�لنهاية لتدخل يف �صل�صلة غذ�ء �الإن�صان.  

بدائل بروميد امليثيل يف قطاع التمور:

��صتخد�م  من  �لتحول  عند  �ملنتج  على  يجب 

بروميد �مليثيل يف تبخري �لتمور �إىل ��صتخد�م �أحد 

�أو بع�ض �لبد�ئل �ملتاحة �أن يقوم بدر��صة دقيقة 

لبع�ض �لعو�مل �لتي البد من �خذها يف �العتبار 

و�لقو�نني  و�لت�صريعات  �لتنظيمية  �لقو�نني  وهى 

�ل�صارية يف �لدولة، �جلو�نب و�العتبار�ت �لفنية 

�أحد  تبني  عند  �العتبار  يف  �أخذها  يجب  �لتي 

�الآفات  على  �لق�صاء  يف  فاعليته  ومدى  �لبد�ئل 

�العتبار�ت  �لتخزين،  �أثناء  �لتمور  ت�صيب  �لتي 

�القت�صادية وجدوى تبني �لبد�ئل كبديل لربوميد 

�لكيميائية  للبد�ئل  �ل�صحية  �لتاأثري�ت  �مليثيل، 

�لتي  و�الأمان  �ل�صلمة  �إجر�ء�ت  �لعاملني،  على 

يجب �أخذها يف �العتبار ل�صمان �صلمة �لعاملني 

جهة  من  �لبيئة  و�صلمة  جهة  من  و�مل�صتهلكني 

�أخرى، و�أخري� در��صة درجة قبول �ل�صوق و�إقبال 

�مل�صتهلك على �لتمور �ملعاجلة بالبديل �أو �لبد�ئل 

�العتبار�ت  در��صة  تتم  �أن  وما  تبنيها.  �ملطلوب 

�لتالية  �خلطو�ت  �إتباع  للمنتج  ميكن  �ل�صابقة 

لتحديد �لبديل �أو �لبد�ئل �لتي ميكن ��صتخد�مها 

وهي على �لنحو �لتايل:   

ومنع  مقاومتها  �ملطلوب  �الآفات  1- �حتديد 
�نت�صارها.

و�لتطبيقات  �ل�صابقة  �لتجارب  �2-  حتديد 
بد�ئل  ��صتخد�م  فيها  مت  و�لتي  �لناجحة 

يف  �ملطبقة  تلك  خا�صة  �مليثيل   بروميد 

�لدول �لتي ت�صرتك يف نف�ض �لظروف �لبيئية 

در��صة  ميكن  كما  �الآفات.  ونوع  و�ملناخية 

و�لتي  �ملختلفة  �لبد�ئل  من  خليط  ��صتخد�م 

من خللها ميكن �ل�صيطرة على معظم �أو كل 

�الآفات �ملطلوب مقاومتها. 

�أنو�ع  من  نوع  كل  وعيوب  مميز�ت  �3-  حتديد 
�لبد�ئل �ملتاحة �ملر�صحة لل�صتخد�م وكذلك 

هذه  من  مزيج  كل  ومميز�ت  عيوب  حتديد 

�لبد�ئل.

على  �صو�ء  و�ملتخ�ص�صني  �خلرب�ء  4-  ح�صر 

�مل�صتوى �لوطني �أو �الإقليمي من ذوي �خلربة 

�مليثيل  بروميد  بد�ئل  تطبيقات  جمال  يف 

وذلك ل�صمان تو�فر �خلربة �لعملية و�لفنية 

وتقدمي �ال�صت�صار�ت �لفنية عند �حلاجة.

وما �أن يتم در��صة وحتديد ما �صبق ميكن للمنتج 

و�إ�صلوب  �لبد�ئل  �لبديل/  بنوع  �لقر�ر  �تخاذ 

وتبنى  �مليثيل  بروميد  ��صتخد�م  من  �لتحول 

�ملعاملت �لبديلة.   

هناك �لعديد من �لبد�ئل �لتي ميكن �أن ت�صتخدم 

على �لنطاق �لتجاري يف معاجلة �لتمور �لن�صف 

جافة و�جلافة كبديل ملادة بروميد �مليثيل، ومن 

هذه �لبد�ئل ��صتخد�م درجات �حلر�رة �ملنخف�صة 

)�لتربيد(، ��صتخد�م درجات �حلر�رة �ملرتفعة 

ن�صبيًا، ��صتخد�م ثاين �أك�صيد �لكربون، �صلفوريل 

فلوريد، �إثيل فورمات، ��صتخد�م �الأجو�ء �ملعدلة 

و�لتي تعتمد على ��صتخد�م ثاين �أك�صيد �لكربون 

�أو  �ملخزنة  �لتمور  معاملة  يف  �لنيرتوجني  و/�أو 

تقليل تركيز �الأك�صجني يف جو �ملخزن، ��صتخد�م 

غاز �لفو�صفني، ��صتخد�م �لت�صعيع و�أخريً� تطبيق 

بع�ض �ملعاملت �لتي يتم من خللها ��صتخد�م 

طريقتني �أو �أكرث من �لطرق �ل�صابقة.   

و�صنبد�أ �أخي �لقارئ مب�صيئة �هلل تعاىل بدءً� من 

نتناول  �لتي  �ملقاالت  من  �صل�صلة  �لقادم  �لعدد 

وغري  �لكيميائية  للبد�ئل  مف�صل  عر�ض  فيها 

�لكيميائية �لتي ميكن تطبيقها و�ال�صتعا�صة بها 

�لتمور  معاملة  يف  �مليثيل  بروميد  ��صتخد�م  عن 

للحد من �الإ�صابة �حل�صرية و�الآفات �لتي ت�صيب 

�صوف متتد  و�لتي  �لتخزين  �أثناء فرت�ت  �لتمور 

يقرب  ما  �إىل  قادمة  عديدة  ول�صنو�ت  �الآن  من 

من �لعام �الأمر �لذي يعر�ض �لتمور �ملخزونة �إىل 

�الإ�صابة بالعديد من �الآفات �حل�صرية و�مليكروبية 

�لتي توؤدي �إىل فقد �لقيمة �لغذ�ئية و�لت�صويقية 

للثمار ف�صًل عن �لفقد �لكمي. و�صوف نتعر�ض 

من خلل تلك �ملقاالت �إىل �خل�صائ�ض �لعامة 

�ملمار�صات �جليدة  و�لعيوب،  �ملميز�ت  للبد�ئل، 

�لتي يجب �إتباعها مع كل نوع من �أنو�ع �لبد�ئل 

لتحقيق �أف�صل �لنتائج �ملرجوة.   
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واقع نخيل التمر
في البصرة

تعد نخلة �لتمر )phoenix dactylifera ,L( من 

�أ�صجار �لفاكهة �مل�صتدمية �خل�صرة، ذ�ت �أهمية 

�قت�صادية كبرية مما يجعلها ت�صاهم يف �لدخل 

�لقومي بجزء كبري يف �لعاملني �لعربي و�الإ�صلمي 

ثمار  من  �ملباركة  �ل�صجرة  هذه  تعطيه  ملا  نظرً� 

ذ�ت �أهمية غذ�ئية �إذ حتتوي �لثمار على ن�صبة 

بها  باأ�ض  ال  ون�صبة  �لكربوهيدر�ت  من  مرتفعة 

من �لدهون و�لربوتني ف�صًل عن �حتو�ئها على 

A ون�صبة متو�صطة من  ن�صبة كبرية من فيتامني 

�لكال�صيوم  �أملح  من  عالية  ون�صبة   B فيتامني 

و�لف�صفور و�حلديد.

مكانة  �القت�صادية  �لناحية  من  �لنخيل  يحتل 

�إذ  �لعر�ق،  يف  �لزر�عي  �لقطاع  يف  خا�صة 

كب�ض  وعمليات  �لنخيل  ب�صاتني  �أر��صي  ي�صتغل 

�الأجز�ء  من  �مل�صتقة  و�ل�صناعات  �لتمور 

ن�صبة  ت�صغيل  يف  للنخلة  و�لثمرية  �خل�صرية 

كبرية من �لعمال.

للتمور  �ملنتجة  �لدول  �أهم  من  �لعر�ق  يعد 

مليون   30 من  �أكرث  على  يحتوي  �إذ  �لعامل  يف 

يزيد  رمبا  �أو  �لعدد  هذ�  ن�صف  وحو�يل  نخلة، 

ت�صتهر  �إذ  �لب�صرة.  حمافظة  يف  ينت�صر  قليل 

�لعامل  يف  نخيل  غابة  باأكرب  �لب�صرة  حمافظة 

�لتي جتود  �لنخيل  �أ�صناف  بتنوع  تتميز  وكذلك 

زر�عتها يف �أر��صيها، فقد ذكر )�أبو بكرة( �أحد 

�أ�صحاب عتبة بن غزو�ن وهو �أول من زرع �صجرة 

�لنخيل يف �لب�صرة �صنة 15 للهجرة، وبعده زرع 

�الآخرون.

طول  على  �لب�صرة  يف  �لنخيل  �أ�صجار  وتنت�صر 

100 ميل نقطة  �صفاف �صط �لعرب �لذي طوله 

�لتقاء نهر دجلة بالفر�ت يف منطقة �لقرنة حتى 

�أ�صجار  تزدهر  �إذ  �لعربي،  �خلليج  يف  م�صبه 

�لنخيل يف هذه �ملنطقة لوجود �لرتبة �لر�صوبية 

ولتوفر �ملياه و�ل�صقي بو��صطة ظاهرة �ملد و�جلزر 

مما ي�صهل عملية �لري و�لبزل.

وكذلك ينت�صر يف �لب�صرة عدد كبري من �أ�صناف 

�لنخيل �لزر�عية، فمن �جلدير بالذكر �إن نخلة 

حاليًا  �لب�صرة  يف  �النت�صار  �لو��صعة  �لربحي 

و�لعامل قد مت �كت�صافها من �أ�صل بذري يف منطقة 

�لب�صرة قبل �أكرث من مئة عام يف �إحدى �لقرى 

�لتابعة لق�صاء �أبي �خل�صيب وهو �صنف غيباين 

�إكثارها  على  فعمدو�  برحاء  �أر�ض  يف  )بذري( 

عن طريق زر�عة ف�صائلها، فانت�صر �صيتها ونقلت 

و�لبلد�ن  �لعر�ق  من  �أخرى  ومناطق  بغد�د  �إىل 

�لواليات  مثل  �الأخرى  �لعامل  ودول  �ملجاورة 

�ملتحدة �الأمريكية.

نبتت  �لتي  �الأر�ض  �إىل  ن�صبة  برحي  �صميت  وقد 

فيها )�ر�ض برحاء( وهكذ� بد�أت تطلق �الأ�صماء 

�لذي  �ملكان  �إىل  ن�صبة  �إما  �لنخيل  �أ�صناف  على 

�لذي  �ل�صخ�ض  ��صم  �إىل  ن�صبة  �أو  فيه  ظهرت 

�كت�صفها �أو جلبها من مكان �آخر، وقد ذكرت 

منـال زبـاري �سـبتي

ماج�صتري كلية �لزر�عة ـ ق�صم �لب�صتنة و�لنخيل

رئي�صة ق�صم �لتوثيق يف مركز در��صات �لب�صرة 

�لتابع جلامعة �لب�صرة ـ �لعر�ق
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بع�ض �مل�صادر �أن بع�ض �الأ�صماء �أطلقت �عتمادً� 

على �ل�صفات �ملظهرية �لبارزة يف �لثمرة لنخلة 

�الأ�صناف  بني  �لتفريق  لغر�ض  وذلك  �لتمر 

�ملختلفة ك�صفة لون )�خللل( كاالأحمر و�الأ�صقر 

وبي�صا وخ�صر�وي �أو �العتماد على �صفة �حلجم 

�أ�صابع  �لغز�ل،  غلف  جوزي،  مثل  و�ل�صكل 

�لعرو�ض، ليلوي، خيارة وبطيخي، �أو ح�صب نوعية 

�لثمار مثل حلوة، مايعة، �صكر. وبع�صها �الآخر ما 

يدل على وقت �لن�صج مثل مكر وبكرية.

وهكذ� فقد �قرتن كل �صنف با�صم معني متييزه 

نوع  �إىل  جميعها  تعود  �لتي  �الأ�صناف  باقي  عن 

ويف   )phoenix dactyifera, l( �لتمر  نخلة 

�لتمر  �أ�صناف زر�عية كثرية من نخيل  �لب�صرة 

و�مل�صتهر  بكرثة  يزرع  �لذي  ولكن  �ملئات،  تبلغ 

جتاريًا منها قليل، يف حني �أن �الأ�صناف �لتجارية 

لي�صت باأجود �الأ�صناف، فهناك �أ�صناف تفوقها 

ويحظى  و�لكمية  �لنوعية  �جلودة  حيث  من 

وعددً�  �نت�صارً�  �أقل  �أنها  �إال  بخ�صائ�ض ممتازة 

�صنف  �لدهن،  �أم  �صنف  �لقنطار،  �صنف  مثل 

جند  ما  نادرً�  �إذ  خل�ض،  و�صنف  مو�صى  دكلة 

�ملحلية  �الأ�صو�ق  غرت  قد  �الأ�صناف  لهذه  ثمارً� 

يف  �مل�صتهلك  ذوق  ت�صتحوذ  �أنها  من  وبالرغم 

ال  فقط،  �لب�صرة  يف  ولي�ض  �الأر�ض  بقاع  كل 

هذه  �إعد�د  يف  �لتدين  مدى  نلحظ  فاليوم  �أنه 

�أو  �لب�صاتني  يف  منها  �ملزروعة  �صو�ء  �الأ�صناف 

حتى يف �حلد�ئق �ملنزلية، �إذ �أن عدد بع�صها ال 

�أن جتد  �لو�جب  �ليد، فمن  �أ�صابع  يتجاوز عدد 

و�لرعاية  �الهتمام  يوليها  من  �الأ�صناف  هذه 

�للزمة لينقذها من �النقر��ض و�الندثار ويعيد 

وهبها  و�قت�صادية  غذ�ئية  ثورة  الأنها  �زدهارها 

�لرحمن لهذه �الأر�ض �ملباركة.

�ملر�جع  بع�ض  تطرقت  فقد  عمومًا 

 )1962 )�لعز�وي،  �الإح�صائية  �أو  �لعلمية 

و)�لفيا�ض،1965( و)�لبكر، 1972( �إال �أن عدد 

�لب�صرة  حمافظة  يف  �ملوجودة  �لنخيل  �أ�صناف 

زر�عي،  �صنف   )200،  300  ،146( بلغ  قد 

�أن هذه �الأرقام غري دقيقة لكونها لي�صت  ويبدو 

�أنها  �إال  �أنها متباينة ب�صكل كبري(  متقاربة )�أي 

مثبتة علميًا و�إح�صائيًا و�أي�صًا ر�صميًا.

جمموع  �أن  �أي�صًا  �مل�صادر  �أحد  ذكر  كما 

بلغ حو�يل  قد  �لعر�ق  �الإناث يف  �لنخيل  �أ�صجار 

�ملثمرة  �الأ�صجار  عدد  و�أن  نخلة   )15911000(

الأهم  وبالن�صبة  نخلة،   )13663000( منها 

�لب�صرة  حمافظة  يف  حاليًا  �ملنت�صرة  �الأ�صناف 

وباأعد�د قليلة جدً� يف خمتلف مناطق �ملحافظة 

منطقة  يف  �ملتو�جد  �لدهن  �أم  �صنف  منها 

�لفرج،  كوت  حمزم،  بلد  �جلز�ئر،  حمد�ن، 

�ل�صبيليات، �جلبيلة.

و�صنف �لربحي، �حللوي، �ل�صاير، �خل�صر�وي 

�ملحافظة  مناطق  �أغلب  يف  زر�عتهم  �ملنت�صر 

وخ�صو�صًا يف �حلد�ئق �ملنزلية. و�صنف حت�صيني 

و�أجمدي �ملنت�صر�ن يف منطقة �لتح�صينية و�صنف 

�لقنطار �ملنت�صر يف منطقة ق�صاء �أبي �خل�صيب 

،كوت  حمزم  بلد  حمد�ن،  )منطقة  منها 

و�صنف  �ل�صبيليات(  �لزهري،  حمولة  �لبلجان، 

�لبلجان،  كوت  منطقة  يف  �ملنت�صر  مو�صى  دقلة 

باب �صليمان، حمولة �لزهري، �جلزيرة. و�صنف 

حمد�ن،  حمزم،  بلد  منطقة  يف  �ملنت�صر  هليل 

يف  �ملنت�صر  �حمر  برمي  و�صنف  �فري�ض.  كوت 

�ل�صغري،  �جلبا�صي  حمد�ن،  �ملحافظة،  مركز 

باب �لزبري، �لهارثة.

�لرب��صعية،  �ملنت�صر يف حمد�ن،  فر�صي  و�صنف 

حمزم،  بلد  �ل�صغري،  �جلبا�صي  �لكرمة، 

�ملنت�صر  �خلل�ض  و�صنف  �جلمعيات.  �جلنينة، 

�أبي �خل�صيب، وغريها  ق�صاء  �أغلب مناطق  يف 

يف  منت�صرة  تكون  قد  �لتي  �الأ�صناف  من  �لكثري 

تعرفت  �ليوم  �أنها  �إال  قدميًا  �لب�صرة  حمافظة 

�مل�صادر  وفر  لعدم  نظرً�  �أخرى  حملية  باأ�صماء 

لدى  موثوقة  ر�صمية  ب�صورة  ت�صنفها  �لتي 

�جلهات �حلكومية �ملعنية بها.

على �صبيل �ملثال نذكر �الأ�صناف �لتي كنا ن�صمع 

بها، منها �صنف �بنحماد �أبو �ل�صويد، �أبو فيا�ض، 

�لبي�ض،  �أم  �لبغد�دي،  �إ�صحاق،  حلوي،  �حمر 

�أم �حللى، �أم �لدرمي، �أم �ل�صينية، �أم �حللول، 

بديعة،  �أم عبدة،  �أم در�ع،  �أم ح�صنة،  ثابت،  �أم 

�لعبد، خ�صريية، حوز، حناية  زند  �لبنات،  ريق 

�مللية، حمر�، حليلي، جمايلي، تنور، ��صحاقي، 

جبا�صي، تكلنة، �دخيني، �أبو بقيع،�أم �جل�صاري، 

تفاحة، بيو�صي، بي�ض �لبلبل، بني رعية، بنو�صي، 

بن عمار، بنت �صهلن، بنت �ل�صيخ، بنت �لبحر، 

فريحة، معلنة، هربة، هديل، وطف، خ�صريية، 

ربه،  طبخ  عطري،  مد�دي،  مهمال،  نر�صيان، 

�ملحلية  �الأ�صناف  من  �لكثري  وغريها  �صهلنة، 

و�لتي مت ذكرها يف �مل�صادر �لقدمية.

ن�صميها  ما  �أو  �الأ�صناف  هذه  �أين  �الآن  �لت�صاوؤل 

�الأ�صناف �لتجارية يف حمافظة �لنخيل �ليوم؟ .

�لعر�ق  يف  �لنخيل  �إنتاجية  �أن  حاليًا  معروف 

�أ�صبحت  خا�ض  ب�صكل  �لب�صرة  ويف  عام  ب�صكل 

وقد  �مللئمة  �لبيئية  �لظروف  ظل  يف  متدنية 

يف  �لنخيل  يف  �الإنتاج  يف  �لو��صح  �لتدين  يعزى 

�خلارجية  �حلروب  �إىل  �أ�صا�صي  ب�صكل  �لعر�ق 

و�لد�خلية �لتي خا�صها، �إ�صافة �إىل عدم �لكفاءة 

زر�عة  �ملتاحة يف  �لزر�عية  �ملو�رد  ��صتخد�م  يف 

و�إنتاج �لنخيل و�العتماد على �الأ�صاليب �الإنتاجية 

�لتقليدية و�لبطء يف ��صتخد�م وتطبيق �لتقنيات 

��صتخد�م  نتائج  يف  �مل�صد�قية  وعدم  �ملتطورة 

هذه �لتقنيات و�لتي تعرف بتقنية زر�عة �الأن�صجة 

�إكثار  هو  �لتقنية  لهذه  �لرئي�صية  �ملميز�ت  )من 

باأعد�د  �لزر�عة  يف  �مل�صتخدم  �لنباتي  �لن�صيج 

هائلة وحتمل نف�ض �صفات نبات �الأم �ملاأخوذ منه 

عمليات  ��صتخد�م  عدم  �إىل  وكذلك  �لن�صيج(، 

تعترب  و�لتي  ب�صورة �صحيحة  �لزر�عية  �خلدمة 

من �أهم �لعو�مل �ملوؤثرة على جناح زر�عة و�إنتاج 

�لنخيل يف �لب�صرة.



 

التشعيع ... 
تقنية رائدة 

لمعالجة وحفظ التمور

�أهم  �أحد  �لغذ�ئية،  �ملو�د  ف�ساد  م�سكلة  تعد 

فجر  منذ  �لإن�سان  و�جهت  �لتي  �لتحديات 

�لتاريخ، وقد مت تطوير عدد كبري من �لتقنيات 

�لتي تهدف �إىل حفظ تلك �ملو�د �لغذ�ئية، لتقليل 

ولتخزينها  �إنتاجها،  ذروة  وقت  منها  �لفاقد 

لفرت�ت زمنية طويلة.

�ملحا�سيل  حلفظ  متعددة  و�سائل  �بتكرت  وقد 

و�لتبخري  و�لت�سخني  كالتجفيف  �لزر�عية، 

وغريها من �لطرق، �لتي �أثبتت جناعتها وقدرتها 

جر�ء  �لغذ�ئية  �ملو�د  تلك  تلف  من  �حلد  على 

�أو  و�مليكروبات  و�لفطريات  باحل�سر�ت  �إ�سابتها 

ب�سبب �لن�ساط �لإنزميي فيها.

�ملهند�س �أجمـــد قــا�ســـم

متخ�س�ص يف تكنولوجيا �ل�سناعات �لكيميائية

ع�سو �لر�بطة �لعربية لالإعالميني �لعلميني

عمان - �لردن

engamjad@gmail.com
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�ل�سكان،  �أعد�د  يف  �مل�سطردة  للزيادة  ونظر� 

�أحد  لهم،  و�لكايف  �ملنا�سب  �لغذ�ء  تاأمني  �حتل 

�أهم �لأولويات يف حياة �لإن�سان، فاأتبعت �أ�ساليب 

وطرق علمية دقيقة جلمع ثمار �لنباتات وتعبئتها 

ونقلها وتخزينها.

�لعلمية  �لدر��سات  فاإن  ذلك،  من  وبالرغم 

جممل  من   %50 �إىل   %30 بني  ما  �أن  تبني 

ت�ساب  �لغالل،  وخ�سو�سا  �لغذ�ئية،  �ملو�د 

وعدم  ونقلها  تخزينها  �سوء  نتيجة  بالتلف 

�ملنظمة  وتقدر  حلفظها،  �ملنا�سبة  �لطرق  �إتباع 

�خل�سائر  جممل  �أن  �لزر�عية،  للتنمية  �لعربية 

�لغذ�ئية  �ملنتجات  بها  متنى  �لتي  �لقت�سادية 

و�لزر�عية يف �ل�سرق �لأو�سط تقدر بنحو خم�سة 

مليار�ت دولر �سنويا.

ول �سك �أن �لتعامل �ل�سليم مع �لتمور، �أمر مهم ل 

بد منه، بدء� من كيفية جنيها ونقلها ومعاجلتها 

وتخزينها وت�سديرها للم�ستهلك، وهذ� يوؤدي �إىل 

تقليل �خل�سائر �لقت�سادية �لتي ميكن �أن تنجم 

عن ف�ساد تلك �لتمور ب�سبب �إ�سابتها باحل�سر�ت 

و�لكائنات �حلية �لدقيقة �لأخرى.

وبالرغم من وجود طرق متعددة حلفظ �لتمور، 

على جودة  توؤثر  و�لتي  عيوبها،  لكل طريقة  فاإن 

�لب�سري،  �لتمور، ومدى �سالحيتها لال�ستهالك 

�لطرق  تلك  بع�ص  تطبيق  ي�سعب  قد  كذلك 

و�لأوقات، مما  �لأماكن  كافة  �لتمور يف  ملعاجلة 

يحد من ��ستخد�مها ويتعذر تطبيقها د�ئما.

من هنا فقد طورت و�سائل حديثة حلفظ �لتمور 

وللحد  �لتقليدية،  للطرق  منا�سبا  بديال  لتكون 

�لكيميائية،  �حل�سرية  �ملبيد�ت  ��ستخد�م  من 

تنجم  �أن  ميكن  �لتي  �ل�سحية  �لأ�سر�ر  ب�سبب 

عنها جر�ء ��ستخد�مها ب�سكل مبا�سر، �أو ب�سبب 

�لآثار �ملتبقية منها يف �لثمار �أو ب�سبب خماطرها 

على �لبيئة، ومن �أهم تلك �لطرق �لبديلة، تقنية 

�لت�سعيع Irradiation  �لتي �بتكرت يف منت�سف 

�لقرن �ملا�سي، لتعقيم �لأدو�ت و�ملو�د �لطبية ، 

�ملو�د  معاجلة  يف  ل�ستخد�مها  لحقا  طورت  ثم 

بحيث  و�لتمور،  �لنباتية  و�ملنتجات  �لغذ�ئية 

�لطرق  �أهم  �أحد  �لر�هن،  �لوقت  يف  �أ�سبحت 

�لعالقة  ذ�ت  �لدولية  �ملنظمات  حتث  �لتي 

ب�سالمة �لغذ�ء على ��ستخد�مها.

الطرق التقليدية ملعاجلة وحفظ التمور

من  كبري�  عدد�  �لقدم،  منذ  �لإن�سان  ��ستخدم 

�مليكروبات  ومكافحة  �لتمور  حلفظ  �لطرق 

�أهم  ومن  بها،  تفتك  �لتي  و�لآفات  و�حل�سر�ت 

تلك �لطرق، جتفيف �لثمار، وهي طريقة تهدف 

��ستعملت  وقد   ،Dehydration منها  �ملاء  لإز�لة 

 Artificial �ل�سناعي  �لتجفيف  عملية  من  كل 

يتم  بحيث  حمددة  ظروف  �سمن    Drying

�لتحكم بدرجة �حلر�رة و�لرطوبة، �أو �لتجفيف 

تعري�ص  بها  يتم  Sun Dryingو�لتي  �ل�سم�سي 

ويف  مبا�سر،  ب�سكل  �ل�سم�ص  لأ�سعة  �لتمور  تلك 

يوؤدي  مما  مك�سوفة،  حقول  يف  ذلك  يتم  �لعادة 

�إىل تلوثها بالغبار و�لأدخنة و�لأتربة و�حل�سر�ت 

�إىل  وبالإ�سافة  و�لطيور،  �لقو�ر�ص  وخملفات 

�لثمار،  تلك  ي�سيب  �لذي  �خلطري  �لتلوث  هذ� 

فاإنها �أي�سا تفقد كمية ل باأ�ص بها من �ل�سكريات 

ب�سبب عملية �لتخمر وتلف بع�ص �ملو�د �لغذ�ئية 

�لأخرى �ملهمة �ملوجودة فيها.

حتت  �لتجفيف  طريقة  ��ستخدمت  فقد  لذلك 

لذلك  و��ستخدمت   Under Vacuum �لتفريغ 

بع�ص �أنو�ع �ملجففات و�لأفر�ن �خلا�سة.

حلفظ  �أخرى  طرق  ��ستخدمت  فقد  كذلك 
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�لتمور، كغمرها يف �ملاء �ل�ساخن لفرتة ق�سرية، 

�أو تعري�سها للحر�رة �لعالية، �أو جتميدها لب�سع 

�ساعات للق�ساء على �حل�سر�ت و�لأحياء �لدقيقة 

�ملوجودة فيها.

بع�ص  ��ستخد�م  حاليا،  متبعة  طريقة  �أهم  لكن 

�إطالة  بق�سد  �لتمور  حلفظ  �لكيميائية  �ملو�د 

فرتة تخزينها و�ملحافظة على طعمها ومظهرها 

خا�سة  وتعليمات  قو�نني  �سنت  وقد  �خلارجي، 

على  توؤثر  ل  بحيث  �ملو�د  تلك  ��ستخد�م  تنظم 

�سحة و�سالمة من يتناولها.

�حلافظة  �ملو�د  �مل�ستخدمة،  �ملو�د  تلك  ومن 

�مليكروبي  �لف�ساد  متنع  و�لتي   ،  Preservatives

�ملو�د  تلك  �أهم  ومن  �لثمار،  لتلك  و�لكيميائي 

ثاين  �لتمور،  ملعاجلة  و�مل�ستعملة  �حلافظة 

وميتا   Sulfur Dioxide �لكربيت  �أوك�سيد 

  Sodium Metabisulfite �ل�سوديوم  باي�سلفات 

و�أك�سيد �لثيلني Ethylene Oxide ، وخليط من 

 %85 و   Ethylene Oxide �وك�سيد �لثيلني   %15

Methyl Formate وغريها من  �مليثيل  فورمات 

�ملو�د �حلافظة.

للق�ساء  �أخرى  مو�د  ��ستخدمت  فقد  كذلك 

تلك  وتعرف  و�حل�سر�ت،  �لدقيقة  �لأحياء  على 

�لطريقة بالتبخري �أو �لتعفري Fumigation وهي 

م�ستخدمة حاليا على نطاق و��سع.

�حلرب  قبيل  �ملو�د  تلك  با�ستعمال  بد�أ  وقد 

�ملتحدة  بالوليات  كاليفورنيا  يف  �لأوىل  �لعاملية 

�لهيدروجني  �سيانيد  ��ستخدم  حيث  �لأمريكية، 

Hydrogen Syanide ، وثاين كربيتيد �لكربون 

عن  �لتوقف  مت  و�لذي   Carbon Disulifide

�أحد  بانفجار  لت�سببه   1928 عام  يف  ��ستخد�مه 

م�سانع �لتبخري و��ستبدل ب�سيانيد �لهيدروجني.

بروميد  غاز  فو�ئد  �كت�ساف  مت   1932 عام  يف 

لقتل   )  Methyl Bromide ) CH3Br �مليثيل 

عاملي  نطاق  على  �عتماده  ومت  �حل�سر�ت، 

ملعاجلة �لتمور حتى �ليوم، كذلك ويف عام 1935 

ور�بع  �ليثيلني  ��ستخدم خليط من ثاين كلوريد 

 Ethylene Dichloride +  ( �لكربون  كلوريد 

ويدعى   3:1 بن�سبة   )  Carbon Tetrachloride

ويعرف    Chlorasol بالكلورو�سول  �خلليط  هذ� 

.ECM جتاريا با�سم

خماطر ا�ستخدام بروميد امليثيل حلفظ 

�لتمور

�لرئي�سة  �ملادة  �مليثيل،  بروميد  مادة  تعترب 

مادة  وهي  �لتمور،  لتبخري  حاليا  �مل�ستخدمة 

�لق�ساء على �حل�سر�ت،  و�سريعة يف  فعالة جد� 

�أو  لال�ستعال  قابلة  وغري  لالإن�سان،  جد�  و�سامة 

على  توؤثر  ل  �ملاء،  يف  �لذوبان  وقليلة  �لنفجار، 

و�سريعة  �لأملنيوم،  تاآكل  يف  تت�سبب  لكن  �ملعادن 

 17 لالإن�سان  �لآمن  �لرتكيز  وحدود  �لتطاير، 

عنها  �لك�سف  ويتم  �لهو�ء،  �ملليون يف  من  جزءً� 

�لأزرق  �للهب  ذي  كريو�سني  م�سباح  بو��سطة 

حال  يف  �لأخ�سر  �للون  �إىل  يتغري  و�لذي  �لفاحت 

وجود غاز بروميد �مليثيل يف �ملكان.

�خلطرة  �ملو�د  من  �مليثيل  بروميد  غاز  ويعترب 

قد  �أنه  �لطبية  �لدر��سات  دلت  وقد  و�ل�سامة، 

يت�سبب ملن يتعر�ص له بحدوث مر�ص �ل�سرطان، 

�سارة  وتاأثري�ت  �لتنف�سي  للجهاز  �سديد  وتهيج 

على �جلهاز �لع�سبي، و�سد�ع وغثيان وتلعثم يف 

�لكالم ورع�سة و�عتالل �ملز�ج، كما �أن مالم�سته 

عميقة،  وحروق  تهيج  حدوث  �إىل  توؤدي  للجلد 

كما �أنه �سار بطبقة �لأوزون، وهذ� ما حد� بعدد 

ب�سالمة  �ل�سلة  ذ�ت  و�جلهات  �لعامل  دول  من 

�لغذ�ء، �إىل �ملطالبة بالتوقف �لتام عن ��ستخد�م 

حلفظ  �أخرى  طرق  وتطوير  �مليثيل  بروميد  غاز 

�لغاية  لهذه  �قرتحت  وقد  �لتمور،  ومعاجلة 

مدى  �لتجارب  �أثبتت  و�لتي  �لت�سعيع  طريقة 

على  �ملحافظة  على  �لفائقة  وقدرتها  جناعتها 

�لتمور لفرت�ت زمنية طويلة.

تقنية الت�سعيع

�لتعقيم  �أو   Irradiation �لت�سعيع  تقنية  تعد 

�ملعاجلة  طرق  من   Cold Sterilization �لبارد 

و�ملحا�سيل  �لغذ�ئية  �ملو�د  لبع�ص  �لفيزيائية 

�أنو�ع  بع�ص  �لغاية  لهذه  وت�ستخدم  �لزر�عية، 

من  وحفظها  �ملو�د  تلك  تعقيم  بهدف  �لأ�سعة، 

��ستخد�م  �إىل  �حلاجة  دون  و�لف�ساد،  �لتلف 

�لطرق �لتقليدية �لقدمية.

�أ�سعة  �مل�ستخدمة،  �لأ�سعة  �أنو�ع  �أهم  ومن 

 X �ل�سينية  و�لأ�سعة   ،  Gamma Ray جاما 

فاعلية  وتكمن  �مل�سرعة،  و�لإلكرتونات   ،ray
وحتطيم  تخريب  على  قدرتها  يف  �لتقنية  هذه 
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�حلية  �لكائنات  لتلك   DNA �لنووية  �لأحما�ص 

على  قدرتها  يفقدها  مما  �لتمور،  يف  �ملوجودة 

�حلياة و�لتكاثر، وبالتايل يتم �لق�ساء عليها.

للغر�ص  تبعا  �لت�سعيع  من�ساآت  ت�سميم  ويختلف 

منها، لكن يوجد منوذجان �أ�سا�سيان، هما نظام 

تركيب  يتم  حيث  �مل�ستمر،  و�لنظام  �لدفعات 

 Shielded مدرعة  حجرة  يف  �لإ�سعاع  منبع 

كافة  توفر  مع  �لغاية،  لهذه  م�سممة   Room

و�سائل �حلماية و�لأمان من خماطر �لأ�سعة على 

�سحة �لعاملني يف تلك �ملن�ساآت.

م�سرعات  من  تكون  فقد  �لأ�سعة  م�سادر  �أما 

يتم  �لتي  �لإلكرتونات  لإنتاج كميات حمددة من 

يكون  وقد  ت�سعيعها،  �ملر�د  �ملادة  على  ت�سليطها 

�مل�سدر من نكليد�ت م�سعة Radionuclide وهي 

�لغاية  لهذه  وي�ستخدم  �ل�ستخد�م،  يف  �ل�سائعة 

�لكوبالت Cobalt ( 60 – 60 ( و�ل�سيزيوم 137 

جاما  �أ�سعة  تنتج  حيث   )  )  137  –  Cesium

�لقادرة على �خرت�ق �ملو�د �لغذ�ئية و�لتمور �إىل 

عمق كاف لتحقيق عملية �لت�سعيع �ملطلوبة.

جتاريا  ��ستخد�ما  �لأكرث   ،60 �لكوبالت  ويعد 

يف  �لعن�سر  هذ�  ويوجد  جاما،  لأ�سعة  كم�سدر 

 27 59 ويحتوي على  �لطبيعة على هيئة كوبالت 

بروتون و 32 نيوترون، وعند ق�سفه بنيوترونات 

بطيئة، ميت�ص بع�سها ويتحول �إىل �لكوبالت 60 

من  نوعان  منه  ينبعث  حيث  �إ�سعاعيا،  �لن�سط 

 1.1732 تبلغ  طاقة  ذو  �أحدهما  جاما،  �أ�سعة 

تبلغ  طاقة  ذو  و�لثانية  فولت،  �إلكرتون  ميجا 

1.3305 ميجا �إلكرتون فولت.

يتم ت�سنيع �لكوبالت 60 بعدة �أ�سكال، فقد يكون 

بقطر  ق�سبان  �أو  �سغرية،  حبيبات  �سكل  على 

كما  �سنتيمرت،   25.4 بطول  �سنتيمرت   1.84

رقائق  �أو  حلزونية  ملفات  �سكل  على  ي�سنع  قد 

بغالفني  تغليفه  ويتم  م�ستديرة،  �أو  م�سطحة 

�لبيئة  �إىل  �مل�سعة  �ملادة  خروج  ملنع  حمكمني 

�ملحيطة �أو لتفادي تعر�سه لالأك�سدة.

يف  كبري  ب�سكل  �لأ�سعة  تلك  ��ستغلت  وقد  هذ� 

جمال �لتنمية �لزر�عية، حيث ��ستخدمت حلفظ 

�لأغذية، و��ستحد�ث طفر�ت يف بع�ص �ملحا�سيل 

�حليو�نية،  �لأعالف  تلوث  وملعاجلة  �لزر�عية، 

ولتعقيم �حل�سر�ت، ول�ستنباط �ساللت جديدة 

من �لنباتات �ملقاومة للظروف �ملناخية �ملتطرفة، 

وغريها من �ل�ستخد�مات �ملهمة.

ومنذ عام 1961 حظيت تقنية �لت�سعيع باهتمام 

و�لوكالة  �لدولية  �لغذ�ء  منظمة  قبل  من   ، بالغ 

�لدولية للطاقة �لذرية ومنظمة �ل�سحة �لعاملية، 

للتاأكد متاما من �أن ��ستخد�م تلك �لأ�سعة ل يوؤثر 

على �سالمة وجودة �ملو�د �لغذ�ئية، كما �قرتحت 

�لأغذية  منظمات  من  م�سرتكة  خرب�ء  جلنة 

و�لزر�عة و�ل�سحة �لعاملية يف عام 1980 ح�سر 

م�ستويات �لطاقة �مل�ستخدمة �إىل �حلدود �لدنيا 

ت�سعيع  عملية  لإجناز  �لالزم  �لزمن  حتديد  مع 

�ملو�د �لغذ�ئية �ملختلفة.

�ملمت�سة  �لأ�سعة  كمية  ��سطلح على حتديد  وقد 

بوحدة غر�ي Gray �و ر�د Rad ) 1 ر�د = 0.01 

غر�ي (، و�لغر�ي �لو�حد ي�ساوي و�حد جول من 

من  كيلوغر�م  لكل  �ملمت�سة  �لإ�سعاعية  �لطاقة 

 FAO لغذ�ء �مل�سعع، وطبقا لدليل �لغذ�ء �لدويل�

 / WHO Codex Alimentarius Commission

فاإن �جلرعة �لإ�سعاعية �لتي يتم تعري�سها للمو�د 

حيث   ، كيلوغر�ي   10 تتجاوز  �أل  يجب  �لغذ�ئية 

�مل�ستوى  �أن جتاوز هذ�  �لتجارب �ملخربيه،  دلت 

يف  طفيفة  تغري�ت  حدوث  �إىل  يوؤدي  �أن  ميكن 

�ملو�د �لغذ�ئية �لتي يتم ت�سعيعها.

اأهداف عملية ت�سعيع التمور وتاأثرياتها

�لتمور،  ملعاجلة  جاما  �أ�سعة  ��ستخد�م  يهدف 

و�مليكروبات  �حل�سر�ت  ن�ساطات  �إيقاف  �إىل 

�أو خالل  �أثناء تخزينها  �لثمار،  تلك  تف�سد  �لتي 

�حلاجة  دعت  وقد  �لأ�سو�ق،  يف  وعر�سها  نقلها 

�لتحذير�ت  ب�سبب  �لأ�سعة  تلك  ��ستخد�م  �إىل 

�أن  ميكن  �لتي  �ل�سحية  �ملخاطر  من  �لطبية 

�لكيميائية  و�ملو�د  �ملبيد�ت  ��ستخد�م  عن  تنتج 

وخ�سو�سا بروميد �مليثيل، كما تبني �أن �لإفر�ط 

يف ��ستخد�م بع�ص �أنو�ع �ملعقمات، �أدى �إىل ظهور 

للتاأثري�ت  �ملقاومة  �حل�سر�ت  من  جديدة  �أنو�ع 

على  خماطرها  عن  ناهيك  للمبيد�ت،  �ل�سمية 

كافة عنا�سر �لبيئة.

يتم  �لتي  �لإ�سعاعية  �جلرعة  كمية  وتختلف 

ن�سج  ملدى  تبعا  �لتمور  ملعاجلة  ��ستخد�مها 

تدين  وي�ساعد  فيها،  �لرطوبة  ون�سبة  �لثمار 

�لثمار على حتملها  و�لربوتني يف  �لرطوبة  ن�سبة 
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�لتجارب  دلت  �إذ  مرتفعة،  �إ�سعاعية  جلرعات 

جلرعة  تعري�سه  يتم  عندما  �جلاف  �لتمر  �أن 

مرتفعة من �لإ�سعاع ت�سل �إىل 5.4 كيلو غر�ي ل 

تتاأثر قيمته �لغذ�ئية �أو طعمه.

Sayed,El- وح�سب در��سة علمية قام بها كل من

 Feasibility of بعنو�ن   S.A And S.A.Baeshin
 disinfestations of date fruits produced in

Saudi Arabia by gamma irradiation، ذكر� 

فيها �نه بعد تعري�ص ثمار �لتمور جلرعة 0.25 

كيلو غر�ي من �أ�سعة جاما وبعد مرور 3 ، 6 ، 9 

، 12 �سهر� على تخزينها مل يحدث تغيري معنوي 

يف قيمتها �لغذ�ئية.

يف   Auda,H. and H.el-Wandawi ذكر  كما 

در��ستهم حول تاأثري �أ�سعة جاما على �لتمور، �نه 

لأ�سعة  �لعر�قية  �لتمور  �أنو�ع  بع�ص  تعري�ص  مت 

جاما مبعدلت تر�وحت بني ) 0.30 ، 5 (  كيلو 

�إىل   25 غر�ي وحتت درجة حر�رة تر�وحت من 

�لتمور  تلك  �إخ�ساع  وبعد  �سل�سيو�ص،  درجة   35

لتحاليل دورية ملعرفة مدى حدوث تغري�ت عليها، 

وقد تبني �أنه مل يحدث �أي تغيري معنوي ل�سفات 

�لتمر.

�أي�سا يذكر �لدكتور حممود توفيق حممد �سربا�ص 

يف كتابه ) تكنولوجيا �لإ�سعاع يف �لأغذية و�لزر�عة 

( و�ل�سادر عن �ملنظمة �لعربية للتنمية �لزر�عية 

�أجريت  �نه  �لذرية،  للطاقة  �لعربية  و�لهيئة 

در��سة مف�سلة على ثالثة �أنو�ع من �لتمور، وهي 

عر�ست  وقد  و�خل�سر�وي  و�لهيالوي  �لز�هدي 

تلك �لتمور جلرعة �إ�سعاعية منخف�سة بلغت 0.1 

�إىل 0.3 كيلو غر�ي وتبني �أنها �أطالت فرتة بقاء 

�لتمر يف �ملخازن حيث �نخف�ست �سرعة حتولها 

جرعة  ��ستخد�م  وعند  �لرطبة،  �ل�سورة  �إىل 

�إ�سعاعية بلغت 2.7 �إىل 5.4 كيلو غر�ي، يزد�د 

معها حم�سول �لبلح �لرطب، و�ل�سبب يف طر�وة 

�ملرتفعة  �لإ�سعاعية  �أن �جلرعة  �إىل  يعود  �لثمار 

�جلدر�ن  متا�سك  يف  تغيري  حدوث  �إىل  توؤدي 

ن�ساط  زيادة  ب�سبب  نفاذيتها  وزيادة  �خللوية 

�إنزمي Polygalacturonase، كما يذكر �سربا�ص 

�أن �لت�سعيع بجرعة 2.7 كيلو غر�ي، ل يوؤثر على 

�ل�سكريات يف �لتمور، ويبني �جلدول �لتايل تاأثري 

�لت�سعيع على �ل�سكريات �ملختزلة �لكلية يف ثالثة 

�أ�سناف من �لتمور

على  يوؤثر  ل  �لت�سعيع  �أن  �لتجارب  دلت  كما 

و�جللوكوز  �لفركتوز  �سكر  من  �لتمور  حمتوى 

�جلرعة  تاأثري  �لتايل  �جلدول  ويبني  و�ل�سكروز، 

�لإ�سعاعية على �ل�سكريات �ملختزلة �ملوجودة يف 

متور �لز�هدي

يف  �ملوجود  �لربوتني  على  �لت�سعيع  تاأثري  �أما 

�لتمور، فيو�سح �سربا�ص �أن حمتوى ثمار �لبلح ل 

يتاأثر كثري� عقب تعر�سه جلرعة ت�سعيع مبا�سرة 

�لطويل،  �لتخزين  لكن  غر�ي،  كيلو   2.7 بلغت 

�لتغري  وهذ�  �لربوتني،  من  حمتو�ها  على  يوؤثر 

�لتخزين  جر�ء  �لربوتني  من  �لتمور  حمتوى  يف 

�لثمار  بكون  مبا�سرة  عالقة  له  لي�ص  �لطويل، 

�لتايل  �جلدول  ويبني  م�سععة،  غري  �و  م�سععة 

حمتوى  على  و�لتخزين  �لت�سعيع  عملية  تاأثري 

�لربوتني لثالثة �أ�سناف من �لتمور.

�لتمور  معاملة  �أن  �ملخربية  �لتجارب  بينت  كما 

– 1.5 كيلو غر�ي   0.5 �إ�سعاعية بلغت  بجرعة 

�لدهنية  �لأحما�ص  بع�ص  تركيز  زيادة  �إىل  �أدى 

�حلرة، مثل ك10 ، ك12 ، ك14 ، ك16 ، ك18 ، 

و�ن هذه �لزيادة مل توؤثر على طعم وجودة �لتمور 

�حلرة  �لدهنية  �لأحما�ص  ن�سبة  زيادة  جر�ء 

فيها.

حماذير وخماطر ت�سعيع التمور

طاقة  �لتمور،  لتعقيم  �مل�ستخدمة  �لأ�سعة  متتلك 

كافية حلدوث �سل�سلة من �لتفاعالت �لكيميائية 

يف �ملو�د �لغذ�ئية، �إذ يتم �أك�سدة و�ختز�ل بع�ص 

ينتج  �ملاء، حيث  بع�ص جزيئات  وتاأين  �ملركبات 

�أيون �لهيدروجني و�أيون �لهيدروك�سيل وبريوك�سيد 

-Free Rad  �لهيدروجني،  وبع�ص �جلذور �حلرة 

cals، ح�سب �ملعادلت �لكيميائية �لتالية:

مت  حال  يف  حمدودة  تكون  �لتغري�ت  وهذه 

��ستخد�م �جلرعات �لإ�سعاعية �ملن�سو�ص عليها 

يف د�ساتري حفظ وتعقيم �لتمور و�لتي مت �لتو�سل 

اخل�سراوي�لهيالويالزاهديال�سنف

%%%)�جلرعة)كيلو غر�ي

63.071.060.8غري م�سعع

0.3062.072.561.7

0.7061.770.062.5

2.7063.071.660.8

�سكروزجلوكوزفراكتوزال�سكر

%%%)�جلرعة )كيلو غر�ي

22.323.916.0غري م�سعع

0.7021.327.215.1

1.0023.630.513.2

2.7022.526.115.1
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�ملخربية  �لتجارب  من  طويلة  �سل�سلة  بعد  �إليها 

�لعملية.

كذلك فاإن م�ستوى �جلرعات �مل�ستعملة يف ت�سعيع 

�لتمور ومو�د �لتغليف، ل جتعلها ن�سطة �إ�سعاعيا 

حيث ل حتدث تغيري�ت نووية يف �ملو�د �لغذ�ئية، 

�أو�ست  وبالتايل لن تكون تلك �ملو�د م�سعة، وقد 

جلنة خرب�ء م�سرتكة من بع�ص �لهيئات �لدولية 

�جلرعة  �أن  �إىل   )  IAEA ، WHO ، FAO  (

�لغذ�ئية  �ملو�د  مبعاجلة  �خلا�سة  �لإ�سعاعية 

عموما يجب �أل تتجاوز 10 كيلو غر�ي.

لكن �خلطر �حلقيقي �لناجم عن ��ستخد�م هذه 

�إتباع  عدم  �أو  �إهمال  وجود  يف  يكمن  �لتقنية، 

�لطرق �لعلمية �ل�سحيحة عند �لت�سعيع، كحدوث 

تلوث للمو�د �لغذ�ئية �ملعاجلة مبو�د م�سعة ب�سبب 

يف  �لعاملني  �أحد  تعر�ص  �حتمال  �أو  �لإهمال، 

مبا�سر،  ب�سكل  �لأ�سعة  لتلك  �لت�سعيع  من�ساآت 

�ل�سحيحة،  �لإ�سعاعية  باجلرعة  �لتقيد  وعدم 

و�أجهزة  و�لأمان  �حلماية  �أجهزة  توفر  وعدم 

قيا�ص درجة �لإ�سعاع �لدقيقة.

وبالتايل ينبغي على كل من�ساأة متخ�س�سة بت�سعيع 

بتعليمات  �لتام  �للتز�م  و�لتمور  �لغذ�ئية  �ملو�د 

 The �مل�سععة  لالأغذية  �لعام  �ملعيار  و�إر�ساد�ت 

 codex of general standard of irradiated

foods وكذلك نظام �ملمار�سة �لدولية يف ت�سغيل 

-I �لغذ�ء ملعاجلة  �مل�ستخدمة  �لت�سعيع   مر�فق 

ternational code of practice for opera-
 tion of irradiation facilities used for the

treatment of food ، وهذه �لتعليمات �حلازمة 

و�لدقيقة ت�سكل �أ�سا�سا لت�سعيع �آمن وفعال للغذ�ء 

ومعرتف بها حاليا من قبل �جلهات �لدولية ذ�ت 

�ل�سلة بغذ�ء �لإن�سان و�سالمته.

�سالمة  ي�سمن  �لتمور،  وتعقيم  ت�سعيع  تقنية  �إن 

هذه �ملنتجات �لغذ�ئية �ملهمة، كما ي�سكل بدياًل 

��ستخد�م  وخ�سو�سا  �لتقليدية،  للطرق  منا�سبًا 

غاز بروميد �مليثيل �ل�سام، و�لذي ثبتت خطورته 

على �سحة �لإن�سان و�سالمته.

جناعتها  ثبتت  �لتمور  حلفظ  �آمنة  طرق  فاإتباع 

للدول  كبري�  �قت�ساديا  مردود�  يحقق  وكفاءتها 

�ملنتجة للتمور و�لتي ت�سعى �إىل ت�سويق وت�سدير 

�ملعايري  �سمن  �خلارجية  �لأ�سو�ق  يف  منتجاتها 

و�ملو��سفات �ملتبعة عامليا.
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4�سفر23�سفر23�سفرمدة �لتخزين - �أ�سبوع

%%%%%%%%�جلرعة - كيلوغر�ي

2.452.091.842.452.012.012.41.97غري م�سعع

0.702.412.281.972.362.101.972.061.88

1.02.012.231.842.492.202.491.842.06

2.72.102.102.142.541.932.011.881.97

H. + H.  H2  (Hydrogen)

OH. + OH. H2O2 (Hydrogen Peroxide)

OH. + H. H2O (Water)

H2O2 H2O + O

O. + O. O2 (Oxygen)

O2 + H. HO2 (Hydroperoxy)

H2O2 + H2O2 2H2O + O2
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