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البحارة يتناولون القهوة والتمر 

بعد �صالة الفجر، ووجبة مماثلة 

وقت ال�صحى واأخرى يف الع�صر
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 يزور جناح اإلمارات 
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His Majesty King of 
Morocco  visits the 
UAE pavilion at the 
International Date 
Palm  Forum  2011

UAE CONFIRMS 
ITS DISTINCTION 
FOR THE SECOND 
SUCCESSIVE YEAR

KHALIFA 
INTERNATIONAL DATE 

PALM AWARD WINS THE 
CERTIFICATE  OF  MERIT

 الإمارات توؤكد متيزها 

 للعام الثاين على التوايل 

 يف امللتقى الدويل للتمر 

يف اململكة املغربية

 جائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر تفوز بجائزة 

ال�صتحقاق التقديرية



دعوة للباحثين والكتاب 
والمهتمين بزراعة النخيل 

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. 

للتو��سل تر�سل �ملو�د �لعلمية لرئي�س �للجنة �لإعالمية مدير �لتحرير 

emadsaad126@gmail.comعرب �لربيد �للكرتوين �لتايل



 نهيــان مبــارك �آل نهيــان

 وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

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

شجـرتنـا

حتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة يف الثاين من دي�سمرب 2011 باليوم الوطني الأربعني وقد تر�سخت ” 

كما اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” دعائم احتادنا ال�سامخ 

واأ�سبحت دولة الإمارات العربية املتحدة واحلمد هلل عالمة بارزة على تقدم الدول والأمم مبا انتهجته 

من �سيا�سات حكيمة وحققته من منجزات عظيمة وما تنعم به من اأمن وا�ستقرار وازدهار وطماأنينة·

اإن ما و�سلت اإليه بالدنا من مكانة ورفعة وعزة وما تنعم به من طماأنينة ورخاء هو ثمرة م�سرية طويلة 

من اجلهد واملثابرة والعمل ال�ساق الدوؤوب قادها فقيدنا الكبري املغفور له برذنه تعاىل ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه ” بحكمة وحلم و�سرب اإذ �سخر كل ثروات البالد ونذر نف�سه لبناء 

الوطن وتقدمه وتوفري احلياة الكرمية للمواطنني واملقيمني على اأر�س الدولة حتى اأ�سبحنا على ما نحن 

عليه اليوم·

وقد حظي املغفور له باإذنه تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان موؤ�س�س دولة الإمارات العربية املتحدة 

وباين نه�ستها احلديثة مبحبة الأمة واإجماع ولئها واعتزازها بقيادته احلكيمة وجهوده يف خدمة الوطن 

َ حاكمًا ملدينة العني واملنطقة ال�سرقية يف العام 1946 اإىل توليه مقاليد احلكم  واملواطن منذ اأن ُعنينِّ

يف اإمارة اأبوظبي يف ال�ساد�س من اأغ�سط�س 1966 وحتى انتخابه رئي�سًا للبالد بعد اإعالن احتاد دولة 

الإمارات العربية املتحدة يف الثاين من دي�سمرب1971 .

وقد عاهدته الأمة بعد رحيله على موا�سلة العمل وال�سري على نهجه يف احلفاظ على كل الإجنازات 

التي حققها واإعالء �سروحها كما اأكد ذلك �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

»حفظه  اهلل«  بقوله ›‹اإن دولة الإمارات قيادة وحكومة و�سعبًا م�سممة على موا�سلة التم�سك بالنهج 

الذي اأر�ساه فقيد الوطن الكبري املغفور له باإذنه تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان واأن تظل وفية ملا 

زرعه من مبادئ وقيم وما حققه من اإجنازات على جميع امل�ستويات«·

اآل نهيان  ال�سيخ زايد بن �سلطان  وقد اأجنزت امل�سرية الحتادية يف ظل القيادة احلكيمة للمغفور له 

حتولت كبرية ونه�سة �ساملة يف خمتلف نواحي احلياة توا�سلت مع تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” قيادة امل�سرية املباركة يف الثالث من نوفمرب 2004 وحققت 

دولة الإمارات بف�سل احتادها ال�سامخ الزدهار القت�سادي والجتماعي للوطن واملواطنني·

 بقيادة خليفة... 

ُل م�سرية �لإجناز�ت �لإمار�ت ُتَو��سِ



وتعد  وال�سالمة.  وال�سحة  البيئة  مبو�سوع  الهتمام  يف  كبريًا  تغيريًا  الأخريين  العقدين  يف  العامل  �سهد 

ق�سية البيئة من اأهم الق�سايا التي اأثارت انتباه العامل على وجه اخل�سو�س، ونظرًا لتزايد احلاجة حلماية 

البيئة وتعزيز مفهوم التنمية امل�ستدامة، فقد التزمت معظم الدول احل�سارية ومنها دولة الإمارات العربية 

املتحدة مبجموعة من النظم واملبادئ ذات العالقة بحماية البيئة و�سحة و�سالمة اأفراد املجتمع وفقًا ملا 

اأقرته موؤمترات قمة الأر�س للبيئة والتنمية بدءًا من قمة ريو دي جنريو 1992 اإىل قمة جوهان�سربغ 2002.

 ويف ال�سنة القادمة �سي�سهد العام قمة ريو + 20 حيث اأ�سبح لزامًا على كافة الدول وموؤ�س�سات املجتمع 

وامل�سوؤولية  املتكاملة  الإدارة  من  اإطار  يف  البيئية  العتبارات  كافة  اأخذ  اخلا�س  القطاع  و�سركات  املدين 

يعنينا يف  ما  اأكرث  واإن  والثقافية وغريها...  والجتماعية  القت�سادية  الجتماعية ملختلف جوانب احلياة 

معايري  تبني  بحيث ميكن   )GAP( الزراعية اجليدة  املمار�سات  ُيْعَرُف مبفهوم  بات  ما  الزراعي  اجلانب 

اأكرث �سمولية ل�سمان �سالمة الأغذية الزراعية وجودة املنتج �سمن ال�سل�سلة الغذائية. وحت�سني ا�ستخدام 

وا�ستغالل املوارد الطبيعية يف اإطارها امل�ستدام. و�سحة الإن�سان وظروف بيئة العمل،وخلق فر�س ت�سويقية 

اأف�سل للمزارعني.

ا�ستخدام  للبيئة باحلد من  العربية حماية  املنطقة  الزراعية اجليدة يف  املمار�سات  اأهمية تطبيق  وتكمن 

املدخالت الكيماوية من الأ�سمدة واملبيدات. وحماية املوارد الطبيعية خا�سة مع ال�ستنزاف امل�ستمر للمياه 

ال�سل�سلة  الغذاء ال�سحي و�سمان �سالمة  واإنتاج  املائية.  واملوارد  اإدارة الرتبة  اجلوفية من خالل برنامج 

اإيجاد  املزرعة عرب  دخل  للغذاء. وحت�سني  والأم��ان  ال�سالمة  بعوامل  يتعلق  فيما  الثقة  ل�ستعادة  الغذائية 

فر�س ت�سوقية اأف�سل للمنتجات. و�سمان امل�سوؤولية ل�سحة العمال و�سالمتهم من خالل التدريب والتوعية. 

وامل�ساهمة يف حتقيق الأمن الغذائي الن�سبي، ونقل التكنولوجيا احلديثة واأف�سل املمار�سات الزراعية من 

خالل انتقاء اأف�سل اأنواع البذور وال�ستالت وزراعة الأ�سناف والأنواع اجلديدة من الأعالف حتقيقًا ملبداأ 

امل�ستهلك  ثقة  ورفع  املحلية  الزراعية  للمنتجات  التناف�سية  القدرة  وتعزيز  املائية.  املوارد  على  املحافظة 

باملنتج املحلي، وتطبيق برامج املكافحة املتكاملة لالآفات.

 �أ.د. عبــد �لوهـــاب ز�يــد

 اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

امل�سرف العام

كلمتنــا

)GAP( ملمار�سات �لزر�عية �جليدة�



معايير النشر بالمجلة

لمجلة  ومخصصًا  جديدًا،  المقال  يكون  1- أن 

الجائزة فقط، ولم يسبق نشره.

الحاسب  على  مطبوعًا  المقال  يكون  2- أن 

مذياًل  االنكليزية،  أو  العربية  باللغة  سواء  اآللي 

بالمصادر والمراجع المختصة.

3- تزويد البحوث والدراسات بالصور العلمية الالزمة 

Digital-High resolution ذات الجودة العالية

اإللكتروني  بالبريد  والصور  المقاالت  4-  ترسل 

)C.D( مع  أو ترسل ضمن قرص مدمج  للمجلة، 

نسخة ورقية مطبوعة على صندوق البريد.

 5- المجلة غير ملزمة بإعادة ما يصلها من مقاالت، 

إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

6-  للجائزة حق التصرف بصور المقاالت المنشورة 

في أي عدد.

7- يرسل الكاتب صورة شخصية مع سيرته الذاتية 

الهاتف  ورقم  الثالثي  االسم  فيها  موضحًا 

باإلضافة  البريد.  وصندوق  االلكتروني  والبريد 

إلى رقم حسابه في البنك الذي يتعامل معه 

المكافأة  إرسال  من  نتمكن  حتى  بلده  في 

المالي  النظام  وفق  النشر،  حال  في  المالية 

المعمول به في إدارة المجلة.

8- المقاالت الواردة في المجلة تعبر بالضرورة عن 

آراء كتابها وال تلزم الجائزة.     

يخضع  العدد  ضمن  العلمية  المواد  9- ترتيب 

العتبارات فنية.

محبي  لجميع  مفتوحة  المجلة  01- صفحات 

توطين  في  يساهم  بما  العالم  حول  النخلة 

المعرفة وبناء مجتمع مستدام.

    الشجرة المباركة
مجلة فصلية علمية متخصصة بالنخيل والتمور

الناشـر
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

  رخصة رقم 1/107006/29505
 المجلس الوطني لالعالم  - ابوظبي

الرقم الدولي للتصنيف
 ISBN978-9948-15-335-1

المجلد الثالث - العـدد الرابــع
 محرم 1433 هجري / ديسمبر  2011  ميالدي

الرئيس الفخـري
سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

الرئيس الفخـري
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس مجلس أمناء الجائزة 

المشرف العام
الدكتور عـبد الوهـاب زايـد

أمـين عـام الجائزة

مـديـر التحـريـر
المهندس عـــــمـاد ســــعد

رئيس اللجـنة اإلعـالمـية
emadsaad126@gmail.com

المدير  القانوني
الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي

رئيس اللجنة المالية واإلدارية

تدقـيق لغـوي
    األستاذ محـمود بـدر

تصـوير ضـوئي

جاك جبور، نزار بلوط، أمجد ضرغام

تصميم وإخراج وطباعة

 صندوق بريد 111047 ابوظبي،
 اإلمارات العربية المتحدة
هاتف:  0097126333970

فاكس:  0097126333756 
 finelinead@hotmail.com

www.finelinead.ae

هيئة اإلشراف العلمي

الدكتور غالب علي الحضرمي
عميد كلية األغذية والزراعة 

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي
مدير إدارة الحدائق والمرافق الترفيهية

القطاع الجنوبي ـ بلدية مدينة العين

الدكتور حسن شبانة
الشبكة الدولية للنخيل  والتمور

مراسـالت المجـلة
ترسل كافة المواد العلمية والفنية بإسم 
رئيس اللجنة اإلعالمية مــديــــر التحــريـــر

على العنوان التالي:
 ص.ب: بريد 42781 أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف متحرك:  6979645 0097150
emadsaad126@gmail.com

www.kidpa.ae

كافة أعداد مجلة الشجرة المباركة 
متوفرة على الوقع االلكتروني 

لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
www.kidpa.ae



 تعريف وتأهيل  مزارعي النخيل باإلمارات 
20 للمشاركة بفئات الجائزة 

24 سعادة محمد بلحـسان 

 الرطب والتمور في سفن الغوص 
28 )منطقة القطيف( 

التجفيف الشمسي للتمور في جنوب مصر  36

إنشاء بساتين النخيل في دولة اإلمارات العربية

كما تمليها ظروف اقتصادات السوق  42

تطوير زراعة النخيل وإنتـاج التمـور فـي 
48 الســـودان 

النخـل في “الفالحة النبطية” البن وحشية  58

64 عوامل التلف  وفساد التمور  

نخـلة العويس  70 

 أهمية األسمدة العضوية في تسميد 
مزارع نخيل التمر  72

  

اآلفات الحيوانية 

غير الحشرية التي تصيب شـجـرة النخـيـل  76

   

الكايميرات النباتية ونخيل التمر  84

  

نهيان يبــــارك حصيلة ترشيحات الجائزة في دورتها الرابعة 2012

نهيان مبارك: اإلمارات سباقة في رعاية الشجرة المباركة

ملك المغرب يزور جناح اإلمارات في الملتقى الدولي للتمر 2011

الجـائـزة تشـارك فـي المؤتمر الدولي األول لنخيل التمر بالجزائر
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مع إغالق باب الترشيح للجائزة في دورتها الرابعة

 % 68
نسبة الزيادة في أعداد 
المترشحين المواطنين

194
مرشحًا يمثلون 25 
دولة حول العالم

 % 32
نسبة الزيادة في أعداد 

المترشحين حول العالم

نهيان يبــــارك 
حصيلة ترشيحات 

الجائزة في دورتها 
الرابعة 2012
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والهند  اأم��ري��ك��ا  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  والإم�����ارات، 

واإيران وكندا وباك�ضتان وبنجالدي�ش  وايطاليا 

والبو�ضنة والدامنرك وال�ضني.

ح�ضة  اأع��ل��ى  العربية  ال���دول  حققت  ح��ني  يف 

 170 ���ض��ارك  حيث  ال��ع��امل  دول  ب��ني  م�ضاركة 

عماًل من 16 دولة عربية مقابل 23 عماًل من 

9 دول من باقي اأنحاء العامل. اأي ما ن�ضبته 30 

43 % زي��ادة لدول  % زي��ادة للدول العربية و 

العامل. م�ضريًا اإىل اأن مكتب الأمانة العامة قد 

امل�ضاركة،  الأعمال  وتقييم  بفرز  اأعماله  ب��داأ 

ب�ضفافية  تاأ�ضي�ش اجلائزة  ات�ضمت منذ  بعملية 

عالية وحيادية تامة.

و���ض��دد الأم����ني ال��ع��ام ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اجل��ول��ة 

التعريفية التي نفذتها الأمانة العامة للجائزة 

املحلي يف  امل�ضتوى  على  املا�ضية  الفرتة  خالل 

دولة الإمارات وعلى امل�ضتوى العربي يف كل من 

املغربية،  واململكة  ال�ضعودية،  العربية  اململكة 

وجمهورية اجلزائر الدميقراطية، حيث اأعطت 

التعريف  زيادة  يف  ايجابية  نتائج  اجلولة  هذه 

بعدد  ملحوظة  زيادة  وبالتايل  اجلائزة  بفئات 

اأن  اإىل  م�ضريًا  ال���دول،  تلك  م��ن  امل�ضاركني 

حتقيقها  اإىل  تطمح  التي  اجل��ائ��زة  اأه���داف 

واأبرزها تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات 

العربية املتحدة عامليًا يف تنمية وتطوير البحث 

العاملني  وت�ضجيع  بالنخيل.  اخلا�ش  العلمي 

الباحثني  م��ن  التمر  نخيل  زراع���ة  ق��ط��اع  يف 

واملوؤ�ض�ضات  وامل�ضدرين  واملنتجني  واملزارعني 

واجل��م��ع��ي��ات وال��ه��ي��ئ��ات امل��خ��ت�����ض��ة. وت��ك��رمي 

التمر،  نخيل  جم��ال  يف  العاملة  ال�ضخ�ضيات 

على امل�ضتوى املحلي، والإقليمي والدويل.

نهيان  اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�ضيخ  �ضمو  ب��ارك 

رئي�ش  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر 

لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأم��ن��اء  جمل�ش 

التمر ح�ضيلة الرت�ضيحات التي و�ضلت الأمانة 

العامة للجائزة يف ختام اأعمال الدورة الرابعة 

الثقة  يعك�ش  مبا  بذلت  التي  باجلهود  م�ضيدًا 

وح�ضورها  اجل��ائ��زة  حققتها  ال��ت��ي  الكبرية 

املتميز يف خمتلف الأو�ضاط العلمية والإنتاجية 

على امل�ضتوى املحلي والإقليمي والدويل بف�ضل 

ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة  التوجيهات 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة )حفظه 

اهلل( ودعم الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن 

القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد 

ال�ضيخ  �ضمو  ومتابعة  امل�ضلحة.  للقوات  الأعلى 

من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 

الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة.

كما اأكد �ضعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني 

عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر اأنه مع 

دورتها  يف  للجائزة  الرت�ضيحات  باب  اإغ��الق 

 193 املتقدمني  بلغ عدد  فقد   2012 الرابعة 

بزيادة  العامل  دولة حول   25 مرت�ضحًا ميثلون 

ملحوظة عن الدورة املا�ضية وقدرها 68 % يف 

الإمارات  اأعداد املرت�ضحني من مواطني دولة 

م�ضتوى  على  املرت�ضحني  اأع���داد  يف   % و32 

ف��ئ��ات ه��ي فئة  ال��ع��امل م��وزع��ني ع��ل��ى خم�ش 

املتميزة يف جمال زراعة  والدرا�ضات  البحوث 

النخيل واإنتاج التمور وفئة اأف�ضل اإنتاج متميز 

تقنية  اأف�ضل  وفئة  تنموي  م�ضروع  اأف�ضل  وفئة 

متميزة وفئة ال�ضخ�ضية املتميزة. 

معربًا عن �ضعادته للزيادة امللحوظة يف اأعداد 

حيث  الفئات،  خمتلف  يف  للجائزة  املتقدمني 

املتميزة  وال��درا���ض��ات  ال��ب��ح��وث  فئة  �ضجلت 

اأعلى ن�ضبة م�ضاركة، وعلى م�ضتوى الدول فقد 

دول  من  عدة  م�ضاركات  العامة  الأمانة  و�ضل 

وم�ضر  عمان  و�ضلطنة  ال�ضعودية  وهي  العامل 

وال��ع��راق  ولبنان  املغربية  واململكة  و���ض��وري��ة 

والأردن وال�ضومال وليبيا واجلزائر وال�ضودان 

والبحرين  والكويت  وقطر  وتون�ش  وفل�ضطني 
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افتتح مهرجان اإلمارات الدولي للنخيل والتمر 
ومعرض »سيال«

نهيان مبارك: 
اإلمارات سباقة 

في رعاية الشجرة 
المباركة

�أ�شاد �شمو �ل�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير 

�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، برعاية �شاحب 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�لدولة حفظه �هلل، و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 

و�إخو�نهما  دب��ي،  حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س 

�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى 

�لتي  �مل�شرية  بهذه  �لإم����ار�ت،  حكام  لالحتاد 

ت�شتهدف �لرتقاء مبكانة �ل�شجرة �ملباركة.

معر�س  �ف��ت��ت��اح  خ��الل  كلمته  يف  �شموه  وق���ال 

�لإمار�ت  ومهرجان  �لأو�شط،  �ل�شرق  )�شيال( 

�لدويل �خلام�س للنخيل و�لتمر مبركز �أبوظبي 

�لنخيل  �إن �شجرة   2011 21 نوفمرب  للمعار�س 

علمنا  حيث  �ل��دول��ة،  يف  كبرية  برعاية  حتظى 
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بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ت��ع��اىل  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور 

�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه، كيفية �لهتمام 

بهذه �ل�شجرة �ملباركة منذ عقود طويلة، وهو ما 

�أعاد لهذه �ل�شجرة دورها �ل�شرت�تيجي كرفيقة 

للدرب وحمور �أ�شيل يف تر�ثنا �لوطني، و�أي�شًا 

كعن�شر �أ�شا�شي يف �إ�شرت�تيجية �لغذ�ء.

يوليه  �ل��ذي  �لال حم��دود  بالدعم  �شموه  و�أ�شاد 

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

للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 

�ملباركة، وحر�س �شموه  �ل�شجرة  لهذه  �مل�شلحة 

على دعم �جلهات �حلكومية و�خلا�شة لتطوير 

�أد�ئها فيما يتعلق برعاية �لنخلة وتوفري �لبيئة 

�ملحفزة للمو�طنني على زر�عتها، كما ثمن �شموه 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  جهود 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، 

�لدوليني،  و�ملهرجان  للمعر�س  �شموه  ورعاية 

وهي �لرعاية �لتي مكنتهما من �أن يكونا حدثني 

عامليني بكل ما حتمله �لكلمة من دللت.

جانب  من  �لكبرية  �مل�شاركة  �أن  �شموه  و�أو�شح 

�لدولة  د�خل  و�خلا�شة من  �جلهات �حلكومية 

وخارجها ترتجم ثقة �ملجتمع �لدويل، وتقديره 

فيما  �لإم��ار�ت  �أجنزته  �لذي  �لر�ئد  لالإ�شهام 

يتعلق برعاية �ل�شجرة �ملباركة. 

ح�شر �لفتتاح معايل �شقر غبا�س وزير �لعمل، 

و�ملياه،  �لبيئة  وزي��ر  فهد  بن  �أحمد  بن  ور��شد 

وعلي �شامل �لكعبي نائب �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة 

�لكتبي  و�للو�ء عبيد �حلريي  �لأ�شرية،  �لتنمية 

ور��شد  �أبوظبي،  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  نائب 

للرقابة  �أبوظبي  جهاز  ع��ام  مدير  �ل�شريقي 

�لظاهري  حرمل  ب��ن  �شعيد  وعلي  �لغذ�ئية، 

للمعار�س،  �أب��وظ��ب��ي  ب�شركة  �ملنتدب  �لع�شو 

بن  ع��ب��د�هلل  و�ل�شيخ  �مل��اج��د،  جمعة  وم��ع��ايل 

�آل خليفة من مملكة �لبحرين �ل�شقيقة،  خالد 

و�لدكتور عبد �لوهاب ز�يد �لأمني �لعام جلائزة 

من  كبري  وع��دد  �لتمر،  لنخيل  �لدولية  خليفة 

�مل�شوؤولني من د�خل �لدولة وخارجها.

�أرجاء  كما قام �شموه و�لوفد �ملر�فق بجولة يف 

�ملهرجان، برفقة كل من �شفر�ء بريطانيا وتركيا 

و�إير�ن و�لأرجنتني وباك�شتان و�إيطاليا.
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اإلمارات تؤكد تميزها للعام الثاني على التوالي

 ملك المغرب 
يزور جناح اإلمارات 

في الملتقى 
الدولي للتمر 2011 
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جائزة خليفة تفوز بجائزة االستحقاق التقديرية
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اململكة  ال�ساد�س ملك  امللك حممد  زار جاللة 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  جناح  املغربية 

للتمر يف  الثاين  امللتقى الدويل  خالل افتتاحه 

لتنمية  الوطنية  الوكالة  نظمته  ال��ذي  املغرب 

وزارة  مع  بالتعاون  الرك��ان  و�سجر  ال��واح��ات 

ارف��ود  مدينة  يف  البحري  وال�سيد  الفالحة 

 13  -  10 ال��ف��رة  خ��الل  الر�سيدية  مبنطقة 

منبع  “الواحة،  �سعار  حت��ت   2011 نوفمرب 

الإم��ارات  جناح  و�سم  الت�سامنية”.  التنمية 

ركنًا خا�سًا بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

وركنًا اآخر لوحدة درا�سات وتنمية بحوث نخيل 

التمر “خمترب زراعة الأن�سجة النباتية” التابع 

جلامعة الإمارات العربية املتحدة. 

عام  اأم��ن  زاي��د  ال��وه��اب  عبد  الدكتور  وق��ال 

�ساملة  فكرة  بتقدمي  الوحدة   ومدير  اجلائزة 

اأه��م��ي��ة م�ساركة  جل��الل��ة امل��ل��ك امل��غ��رب��ي ع��ن 

التوايل  الثاين على  للعام  امللتقى  الإم��ارات يف 

وعن اأن�سطة اجلائزة واأهدافها ونتائجها وعن 

النخيل  تنمية  وبحوث  درا�سات  وحدة  اأعمال 

والتمور.

كما اأكد على اأهمية التعاون القائم بن جامعة 

اململكة  يف  امل��خ��ت�����س��ة  واجل���ه���ات  الإم������ارات 

املغربية واأن هذه امل�ساركة جاءت كي تعزز دور 

الإمارات يف دعم وتنمية قطاع نخيل التمر على 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  الدويل  امل�ستوى 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 

اهلل( ودعم الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن 

القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد 

الأعلى للقوات امل�سلحة 

واأ�سار اإىل توجيهات �سمو ال�سيخ نهيان مبارك 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  نهيان وزير  اآل 

الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات رئي�س جمل�س 

اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بتو�سيع 

العامل  اأرج��اء  نطاق عمل اجلائزة يف خمتلف 

خ�سو�سًا الدول العربية لتعريف اأكرب �سريحة 

واملزارعن  واملخت�سن  الباحثن  من  ممكنة 

وحمبي �سجرة نخيل التمر وت�سجيعهم للر�سح 

جلوائز الفئات اخلم�س للجائزة.
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امللتقى  افتتح  ق��د  امل��غ��رب  ملك  جاللة  وك��ان 

عزيز  وم��ع��ايل  ر�سيد  م��ولي  الأم���ر  بح�سور 

البحري  وال�����س��ي��د  ال��ف��الح��ة  وزي���ر  اأخ��ن��و���س 

باأعمال  القائم  الكتبي  هويدن  نا�سر  و�سعادة 

يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  �سفارة 

ال�سخ�سيات  كبار  من  وع��دد  املغربية  اململكة 

الأكادميية واملخت�سة يف جمال زراعة النخيل 

واإنتاج التمور على امل�ستوى العربي والدويل.

الإماراتية  امل�ساركة  زايد عن  الدكتور  وحتدث 

يف  مميزًا  ح�سورًا  كان  اأن��ه  واأك��د  امللتقى.  يف 

للتمر  ال��دويل  امللتقى  لأعمال  الثانية  ال��دورة 

الذي يحظى باهتمام خا�س على اأعلى م�ستوى 

يف اململكة ملا متثله ال�سجرة املباركة من اأهمية 

املجتمع  يف  وثقافية  واجتماعية  اقت�سادية 

املحلي خ�سو�سا يف منطقة الر�سيدية.

اململكة  اإرادة  يعك�س  امللتقى  �سعار  اإن  وق��ال 

ال��واح��ات  مناطق  على  احل��ف��اظ  يف  املغربية 

البيولوجي  للتنوع  ا�ستثنائيًا  خزانًا  باعتبارها 

�سرورة  وكذا  امل�ستدامة  واخل��ربات  واملعارف 

املناطق  ه��ذه  تنمية  ل�سمان  اجلهود  ت�سافر 

وحت�سن ظروف عي�س �ساكنيها

للجولة  ا�ستكماًل  تاأتي  امل�ساركة  اإن  واأ�ساف 

العامة  الأم��ان��ة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  التعريفية 

خالل  الرابعة  دورت��ه��ا  اإط���الق  بعد  للجائزة 

اململكة  من  كاًل  �سملت  والتي  املا�سي  ال�سيف 

وجمهورية  املغربية  واململكة  ال�سعودية  العربية 

بفئات  املخت�سن  تعريف  ب��ه��دف  اجل��زائ��ر 

واإع���داد  ال��ر���س��ح  وكيفية  اخلم�س  اجل��ائ��زة 

املخت�سن  تعريف  اإىل  اإ�سافة  الفنية  امللفات 

باأن�سطة اجلائزة الأخرى مثل امل�سابقة الدولية 

عيون  يف  )النخلة  بعنوان   النخلة  لت�سوير 

العامل(.

من  ع���ددًا  امللتقى  اإىل  الإم����ارات  وف��د  و�سم 

امل�سوؤولن يف كل من جامعة الإم��ارات )وحدة 

وال��ت��م��ور(  النخيل  تنمية  وب��ح��وث  درا���س��ات 

وال�سبكة  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  وجائزة 

الدولية لنخيل التمر و�سركة طيبة لل�سناعات 

الهند�سية.
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التي  التظاهرة،  هذه  ت�سكل  اأخ��رى،  جهة  من 

اإط���ار خمطط امل��غ��رب الأخ�����س��ر،  ت��ن��درج يف 

الذي يتوخى بالأ�سا�س حتقيق تنمية ت�سامنية 

لفائدة  القت�سادية  للتنمية  قاطرة  م�ستدامة، 

�سكان الواحات. كما �سعى املعر�س، الذي اأقيم 

ي�سكل  اأن  اإىل  هكتارات،  ثالثة  م�ساحة  على 

املغاربة  املهنين  بن  �سراكات  لإقامة  ف�ساء 

وتثمن  التمور،  قطاع  يف  العاملن  والأج��ان��ب 

وحت�سن  القطاع،  بها  يتمتع  التي  الإمكانيات 

و�سعيته يف الن�سيج القت�سادي الوطني. وكان 

املعر�س قد ا�ستقطب اأكرث من 60 األف زائر، 

وم�ساركة نحو 180 عار�سًا ميثلون 13 دولة.

اأقطاب  ت�سعة  حول  املعر�س  اأجنحة  وتتمحور 

هي قطب اجلهات، قطب املوؤ�س�سات والهيئات 

و�سائل  وقطب  ال���دويل،  والقطب  املحت�سنة، 

وقطب  التمر،  �سوق  وقطب  الفالحية،  الإنتاج 

وقطب  الواحات،  وف�ساء  املحلية،  املنتوجات 

الآلت الفالحية، واملعر�س الثقايف.

وخ�س�س قطب �سوق التمور للتعريف باأن�سطة 

باملغرب،  الفالحية  والتعاونيات  اجلمعيات 

وجمهوداتها يف �سبيل النهو�س بزراعة النخيل، 

واإنتاج التمور واملنتوجات املحلية.

كما عقدت اللجنة املنظمة للملتقى على هام�س 

يومًا علميًا حول )البتكار من  التظاهرة  هذه 

اأجل حتديث �سل�سلة التمر وحت�سن اإنتاجيتها( 

مب�ساركة خرباء دولين، بهدف توفر الفر�سة 

للمنتجن لتبادل اخلربات واكت�ساف التقنيات 

زراعة  تثمن  ميدان  يف  والبتكارات  احلديثة 

خ��الل  امل�����س��ارك��ون  ت��ن��اول  وال��ت��م��ور.  النخيل 

�سبل  منها  املوا�سيع  من  العديد  جل�سات  اأربع 

بالتمور،  اخلا�سة  الدولية  للمعاير  ال�ستجابة 

الوطنية  ال�سوق  يف  املغربية  التمور  ومكانة 

بالواحات  ال�ستثمار  حول  وملتقى  والدولية، 

التمويل.  وو�سائل  وخدمات  ال�ستثمار  فر�س 

عر�سًا  للجائزة  العامة  الأم��ان��ة  قدمت  كما 

امللفات  اإعداد  واآليات  بفئات اجلائزة  تعريفيًا 

م��ب��دي��ة ك��ل ال���س��ت��ع��داد مل��د ي��د ال��ع��ون الفني 

والتعاون مع كل من يرغب الر�سح للجائزة.
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 ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال���دول���ي���ة ل��ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر 

تفوز بجائزة اال�ستحقاق التقديرية

بجائزة  الأول  ب��امل��رك��ز  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  ف���ازت 

املغربية  اململكة  يف  للتمر  الثاين  الدويل  للملتقى  التقديرية  ال�ستحقاق 

الذي ا�ست�سافته مدينة اأرفود مبنطقة الر�سيدية خالل الفرة 10 – 13 

2011، حيث ت�سلم اجلائزة �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد  نوفمرب 

اأمن عام اجلائزة من ال�سيد حممد اأمغوز عامل �ساحب اجلاللة حممد 

ال�ساد�س يف منطقة الر�سيدية خالل حفل ختام اأعمال امللتقى.

نتيجة  ياأتي  الذي  الفوز  لهذا  تقديره  عن  العام  الأم��ن  �سعادة  واأع��رب 

العايل  التعليم  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات 

اأمناء اجلائزة، واجلهود املخل�سة لفريق  والبحث العلمي رئي�س جم�س 

العمل يف الأمانة العامة للجائزة، كما اأعرب عن �سكره وتقديره للوكالة 

الوطنية لتنمية مناطق الواحات و�سجر الأركان التي اأ�سرفت على تنظيم 

الفالحة  ووزارة  الزراعي  للبحث  الوطني  املعهد  مع  بالتعاون  امللتقى 

امللتقى  فعاليات  اإجناح  على  العمل  يف  جهودهم  على  البحري  وال�سيد 

يف ن�سخته الثانية.

اأهم  باأن  اأمن عام اجلائزة  زايد  الوهاب  الدكتور عبد  �سعادة  واأ�سار 

ما ميز امللتقى لهذا العام هو ت�سريف �ساحب اجلاللة حممد ال�ساد�س 

ودولية  عربية  مب�ساركة  امللتقى  اأعمال  بافتتاح  املغربية  اململكة  ملك 

واأعرب  امل�ساركة  الأجنحة  كافة  بجولة على  قام جاللته  وا�سعة. حيث 

عن تقديره جلهود دولة الإمارات يف دعم زراعة النخيل واإنتاج التمور 

لنخيل  الدولية  خليفة  فيه من خالل جائزة  العاملن  وتقدير  وت�سجيع 

التمر.

يذكر باأن دولة الإمارات كانت قد فازت بجائزة ال�ستحقاق التقديرية 

عن اأف�سل جناح على م�ستوى الدول امل�ساركة يف اأعمال امللتقى الدويل 

للتمر يف ن�سخته الأوىل 2010.
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ضمن حملة التعريف بالجائزة على المستوى العربي

الجـائـزة تشـارك فـي 
المؤتمر الدولي األول 

لنخيل التمر بالجزائر
 �شاركت الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر ب�رقة عمل خالل امل�ؤمتر الدويل 

 14 - 13 التتفتترة  ختتتالل  التتنتتختتيتتل  لتتبتتحتت�ث 

العل�م  جامعة  نظمته  والتتذي   ،2011 ن�فمرب 

ب�ميدين  التتهتت�اري  جامعة  يف  والتكن�ل�جيا 

مبتتنتتطتتقتتة التتعتتريتتد يف جتتمتتهتت�ريتتة اجلتتتزائتتتر 

الدميقراطية ال�شعبية. 

الل�زي ع�ش�  �شامل  الدكت�ر  �شعادة  قدم  حيث 

لنخيل  الدولية  خليفة  جتتائتتزة  اأمتتنتتاء  جمل�س 

التتتتتمتتر عتتر�تتشتتًا تتتعتتريتتفتتيتتًا بتتتاأهتتتداف اجلتتائتتزة 

امل�شاركة  يتيح  مبا  املختلفة  وفئاتها  ور�شالتها 

ال�شجرة  وحمبي  املخت�شني  متتن  عتتدد  لأكتترب 

املباركة ح�ل العامل.

اأمني  واأ�شار �شعادة الدكت�ر عبد ال�هاب زايد 

�شمن  تاأتي  امل�شاركة  هذه  بتتاأن  اجلائزة  عام 

اخلطة الإ�شراتيجية التي اأقرها جمل�س اأمناء 
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التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  �شم�  بت�جيهات  اجلائزة 

للتعريف باجلائزة على  الأمناء،  العلمي رئي�س جمل�س  والبحث  العايل 

م�شت�ى العامل وت�شجيع اأهل الخت�شا�س واملزارعني واملنتجني وحمبي 

النخلة للم�شاركة �شمن فئات اجلائزة املختلفة.

املختلفة  الأعتتمتتال  بني  متنا�شقة  ت�ليفة  حتقيق  اإىل  املتت�ؤمتتتر  ويهدف 

وعر�س  مناق�شات  وتنظيم  التمر.  نخيل  جمال  يف  اإجنازها  مت  التي 

اآراء خا�شة بتط�ر الأ�شاليب العلمية. ور�شم اخلط�ط العامة لربنامج 

الأبحاث للم�شاعدة يف املحافظة على نخيل التمر. كما مت خالل امل�ؤمتر 

ا�شتعرا�س النظريات املتط�رة يف هذا املجال مثل حالة نخيل التمر يف 

مقاومة  على  الثقافة  هذه  وتاأثري  وتط�رها  التمر  نخيل  وثقافة  العامل 

الت�شحر واأو�شاع الأبحاث اخلا�شة باأ�شجار نخيل التمر. 

املختلفة  اجلائزة  مطب�عات  بت�زيع  باجلائزة  الفني  الفريق  قام  كما 

وجملة ال�شجرة املباركة على الأخ�ة امل�شاركني بامل�ؤمتر وزوار املعر�س 

املرافق لأعمال امل�ؤمتر.
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بتوجيهات نهيان مبارك آل نهيان

األمانة العامة تطلق الحملة الوطنية للتعريف 
بالجائزة في ابوظبي والمنطقة الغربية 

بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين

 تعريف وتأهيل 
مزارعي النخيل باإلمارات 
للمشاركة بفئات الجائزة
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بتوجيهات �شمو �ل�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان 

رئي�س  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر 

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

�أطلقت �لأمانة �لعامة حملتها �لوطنية للتعريف 

�ملو�طنني  �لإخ��وة  وت�شجيع  �جلائزة  باأهد�ف 

للم�شاركة  �بوظبي  �إم��ارة  يف  �لنخيل  مز�رعي 

 2012 �لر�بعة  بدورتها  �جلائزة  فئات  �شمن 

�ملز�رعني  خدمات  مركز  مع  بالتعاون  وذل��ك 

يوم  �لأول  �للقاء  فقد عقد  �أبوظبي.  �إم��ارة  يف 

�بوظبي،  �شنغريال  بفندق   2011 �أكتوبر   18

كما عقد �للقاء �لثاين يوم 20 �أكتوبر 2011 

�إمارة  من  �لغربية  باملنطقة  ليو�  تالل  بفندق 

فيه عددً� كبريً� من مز�رعي  �شارك  �أبوظبي. 

فيه عر�س  �أبوظبي، مت  �إم��ارة  �لتمر يف  نخيل 

و�آل��ي��ات  �خلم�س  وفئاتها  �جل��ائ��زة  لأه���د�ف 

�لرت�شح وتقنيات �إعد�د �مللفات �خلا�شة بفئات 

�جلائزة.

ز�يد  �لوهاب  عبد  �لدكتور  �شعادة  �أك��د  حيث 

لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  ع���ام  �أم����ني 

جهات  مع  �لتعاون  تفعيل  �أهمية  على  �لتمر 

�لخت�شا�س على م�شتوى �لدولة ملا فيه ت�شجيع 

وتاأهيل �لأخوة �ملو�طنني مز�رعي نخيل �لتمر 

م�شيدً�  �ملباركة،  �ل�شجرة  وحمبي  و�ملهتمني 

خدمات  مركز  به  يقوم  �لذي  �لريادي  بالدور 

�ملز�رعني على م�شتوى �إمارة �أبو ظبي.

�أك���د �ل��دك��ت��ور ز�ي���د �أم���ني ع��ام �جل��ائ��زة ب��اأن 

ت�شهد  �لتمر  لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 

ونوعًا  كمًا  �مل�شاركني  عدد  يف  م�شطردً�  منوً� 

توجيهات  بف�شل  وذلك  �لأربع،  دور�تها  خالل 

ودعم �شمو �ل�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير 

جمل�س  رئي�س  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 

�أمناء �جلائزة. 

�جل��ائ��زة  عمل  ف��ري��ق  ح��ر���س  فقد  جهته  م��ن 

�لالزم  و�للوج�شتي  �لفني  �لدعم  تقدمي  على 

�ملز�رعني  �لأخ��وة  ��شتف�شار�ت  على  و�لإجابة 

يف كيفية �لتقدم و�آليات �إعد�د �مللف وتقنيات 

لفئات  �مل��رت���ش��ح��ني  ب���ني خم��ت��ل��ف  �مل��ن��اف�����ش��ة 

�جلائزة على م�شتوى �لعامل.
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صممته »وزارة الداخلية« من نواة التمر فكان األكبر 
في العالم

اللواء عبدالقدوس العبيدلي: إهداء شرطي لدولتنا 
الحبيبة ومجتمعنا باحتفاالت األربعين

شعار دولة 
اإلمارات يدخل 

موسوعة »غينيس«

مكون من نحو مليون و أربعمائة ألف نواة تمر



20
11

ر  
مب

س
دي

 -
ة 

رك
با

لم
ة ا

جر
ش

ال

23

الإم���ارات  دول��ة  �شعار  الداخلية  وزارة  اأدخلت 

ل���أرق��ام  غيني�س  مو�شوعة  املتحدة  العربية 

�شعار  اأك��ر  ت�شميمها  عر  العاملية،  القيا�شية 

التمر، وذل��ك  ن��واة  ال��ع��امل مكون م��ن  دول��ة يف 

�شمن  الحتفالت باليوم الوطني الأربعني لدولة 

عبدالقدو�س  الدكتور  اللواء  وت�شلم  الإم���ارات. 

العامة  الإدارة  مدير  العبيديل،  ع��ب��دال��رزاق 

فريق  ورئي�س  دبي؛  �شرطة  يف  ال�شاملة  للجودة 

برنامج ال�شيخ خليفة للتمّيز احلكومي يف وزارة 

الداخلية، �شهادة اأكر �شعار بالعامل، من قا�شي 

التحكيم، املهند�س ط�ل عمر، املدير الإقليمي 

ال�شرق  يف  القيا�شية  ل�أرقام  غيني�س  ملو�شوعة 

الأو�شط.

عمل  ال��ذي  ال�شعار  اإن  العبيديل  ال��ل��واء  وق��ال 

عليه فريق من وزارة الداخلية طوال ال�شهرين  

من  وتكون  م��رًا،   160 حجمه  وبلغ  املا�شيني، 

األف نواة متر، حقق النجاح  نحو مليون و400 

وت�شجيع  دع��م  بف�شل  م��ن��ه؛  امل��رج��و  وال��ه��دف 

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، الذي 

ارتاأى اأن تقدم الوزارة اإهداًء فنيًا وتراثيًا يف اآن، 

اإىل قيادة الب�د و�شعب الإم��ارات الكرمي، كما 

اإه��داًء  الإجن��از احل�شاري اجلديد  ه��ذا  ميثل 

اإىل  ال�شرطية  املوؤ�ش�شة  تقدمه  هادفًا؛  رمزيًا 

دولتنا احلبيبة وجمتمعنا الكرمي، مبنا�شبة العيد 

الوطني الأربعني لقيام احتادنا املجيد.

على  حر�شت  ال�شرطية  املوؤ�ش�شة  اإن  واأ�شاف: 

مواكبة هذه املنا�شبة الغالية، بتقدمي رمز وطني 

وهو  الإماراتيني،  قلوب  يف  اخلا�شة  مكانته  له 

�شعار الوطن متفردًا مبكوناته املنتمية اإىل البيئة 

الذي  التمر  نواة  وهي  الثقايف،  وتراثها  املحلية 

يعد اأحد املنتجات املتميزة والأ�شيلة ل�إمارات 

منذ اأقدم الع�شور. 

للجمهور  عر�شه  مت  ال��ذي  ال�شعار،  وا�شتحوذ 

مت  التي  الداخلية؛  وزارة  قرية  فعاليات  خ�ل 

على   2011 نوفمر   27 الأح��د  ي��وم  افتتاحها 

اإعجاب قطاعات وا�شعة من اجلمهور والزائرين 

حديقة  يف  لح��ق��ًا  ال�شعار  و�شي�شتقر  للقرية. 

لتمكني  العني،  مبدينة  امل��ب��زرة 

اأك���ر ق���در م��ن اجل��م��ه��ور على 

م�شاهدته.

جهود  العبيديل  ال��ل��واء  وث��م��ن 

ك��ل من  ال��ت��ي قدمتها  ال��ت��ع��اون 

�شركة  والعني،  اأبوظبي  بلديتي 

الفوعة للتمور، مدر�شة الإمارات 

الوطنية-العني، و�شركة �شكيور، 

احلثيثة  اجل��ه��ود  ج��ان��ب  اإىل 

التي بذلها اأع�شاء فريق العمل 

لإمتام ال�شعار يف وقته املحدد. 

�شهادة  ت�شليم  مرا�شم  ح�شر 

العميد حممد نخرية،  »غين�س« 

الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  اإدارة  م��دي��ر 

بوزارة الداخلية، والعقيد حممد 

حميد بن دملوج الظاهري مدير 

وتطوير  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ع���ام 

الأداء بوزارة الداخلية، والعقيد 

اإدارة  مدير  ال�شاعدي،  �شعود 

�شكرتارية الأمانة العامة ملكتب 

�شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة، وع����دد من 

ال�شباط واملدعوين.
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أحد مؤسسي التنظيم الفالحي 
لقطاع نخيل التمر بالمملكة المغربية

سعادة 
محمد بلحـسان

�صـــخـ�صـــية العــــــدد
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الوطنية  ال��ف��درال��ي��ة  رئي�س  حممد  بلح�سان 

البني  الفدرالية  رئي�س  ونائب  التمور  ملنتجي 

املجل�س  ورئي�س  املغربية  باململكة  للتمور  مهنية 

الإقليمي لتافياللت وم�ست�سار مبجل�س الربملان 

اكت�سبت  �سخ�سية  وف���الح،  وم��ق��اول  املغربي 

والتدبريية  والتنظيمية  ال�سيا�سية  حنكتها 

نخيلها.  ظ���الل  وحت���ت  امل��غ��رب��ي��ة  ب��ال��واح��ات 

واع��راف��ًا لها مب��ا اأ���س��دت اإل��ي��ه م��ن خ��ريات، 

خادمها  ليكون  بلح�سان  ال�سيد  جتند  فقد 

ب��ك��ل م��وؤه��الت��ه وق���درات���ه. وه��ك��ذا وان��ط��الق��ًا 

باململكة  النخيل  لقطاع  واقعي  ت�سخي�س  من 

املعنية  اجل��ه��ات  ك��ل  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  املغربية 

جهودًا  بذل  فقد  احلكومية،  وغري  احلكومية 

جبارة ومتميزة لإحداث هياكل مهنية منظمة 

وقطاع  التمور  اإنتاج  �سل�سلة  يف  الفاعلني  لكل 

النخيل متج�سدة يف الفدرالية الوطنية ملنتجي 

وتعترب  للتمور.  مهنية  البني  والفدرالية  التمور 

فعاًل  ومن��وذج��ًا  رائ���دًا  اإجن���ازًا  الهياكل  ه��ذه 

لتجميع كل قوى الإنتاج للنهو�س بقطاع النخيل 

وحتديثه باململكة املغربية. ويف وقت وجيز فقد 

تنظيمات  العدم  �سبه  من  يخلق  اأن  ا�ستطاع 

يف  وفاعلة  التحديات  رف��ع  على  ق��ادرة  مهنية 

وال��ت��اآزر  وال��ت��ف��اه��م  التكامل  يطبعها  اأج����واء 

وف��ق  والتجميع  ال��ت�����س��ارك  م��ف��ه��وم  وت��ر���س��ي��خ 

منهجية ا�ست�سارية تهم خمتلف فئات ال�سل�سلة 

الإنتاجية. وقد بداأت هذه الفدراليات املحدثة 

خا�سة  التمور  منتجي  لفائدة  امليداين  عملها 

باإبرام عالقة تعاقدية بني احلكومة واملنتجني 

هي  تلك  هادفة.  ميدانية  عمل  برامج  لجناز 

للنهو�س  بلح�سان  حممد  ميزت  التي  اجلهود 

بقطاع النخيل باململكة املغربية. بلح�سان ميلك 

فاز  التمر، كما  6000 �سجرة نخيل  اأكرث من 

زراع��ة  جم��ال  يف  املتميزة  ال�سخ�سية  بلقب 

النخيل وانتاج التمور �سمن فئات جائزة خليفة 

 ، 2011 الدولية لنخيل التمر بدورتها الثالثة 

�سمن هذا الإطار كان لل�سجرة املباركة احلوار 

التايل: 

باململكة  النخيل  قطاع  معطيات  من  انطالقًا 

به  النهو�س  ال�����س��روري  م��ن  اأ�سبح  املغربية 

اأجل  ومن  �ساملة.  م�ستدامة  تنمية  منظور  يف 

بو�سع  اخلا�س  والقطاع  احلكومة  قامت  ذلك 

القطاع  اإنتاجية  حت�سني  اإىل  يهدف  برنامج 

وال��ف��ر���س  امل���وؤه���الت  ك��ل  ذل���ك  يف  م�ستغلني 

شجرة نخيل التمر 
أحد عناصر التنمية 

المستدامة في 
المملكة المغربية
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يطبعها  اأج����واء  وال��ع��م��ل يف  ال��ت��ح��دي��ات  رف���ع 

مفهوم  وتر�سيخ  وال��ت��اآزر  والتفاهم  التكامل 

ا�ست�سارية  منهجية  وف��ق  والتجميع  الت�سارك 

تهم خمتلف فئات ال�سل�سلة الإنتاجية. 

لقد حر�سنا على خلق جمال للحوار والت�ساور 

ال�سل�سلة.  فعاليات  خمتلف  ب��ني  والتن�سيق 

وال���س��ط��الع ب����دور حم����وري يف احل����وار مع 

يتمتع  كمخاطب  ال�سل�سلة  مكونات  خمتلف 

بالتمثيلية وال�سالحية لدى امل�سالح احلكومية 

من  املتوا�سل  العمل  اإىل  اإ�سافة  املخت�سة. 

والكفاءات  املتاحة  الإمكانيات  كل  ح�سد  اأجل 

واإ�سداء  الالزمة  باجلهود  والقيام  املتواجدة 

وينمي  يحفظ  وع��ادل  متوازن  ب�سكل  خدمات 

بال�سل�سلة  العاملني  الفرقاء  جميع  م�سالح 

الإنتاجية. 

اجلهود  كافة  اأدت  لقد  القول  بلح�سان  يتابع 

احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  وامل�سركة  املنهجية 

تنظيمية  هياكل  اإح��داث  اإىل  احلكومية  وغري 

على ثالث مراحل اأ�سا�سية: 

اململكة  العتبار خمتلف جهات  بعني  اأخ��ذت    

وتدبري  وال�سيا�سية  اجلغرافية  الوجهة  م��ن 

الراب الوطني.

  يوم 5 اأبريل 2010. 

  والتي ت�سم اإىل جانب املنتجني كل الفاعلني 

والقطاع  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  الآخ��ري��ن 

ومراكز  )الزراعة(  الفالحة  ك��وزارة  اخلا�س 

البحوث وال�سناع وامل�سوقني.

ترمي هذه التنظيمات الفدرالية اإىل النهو�س 

وحلقات  مكوناته  جميع  يف  النخيل  بقطاع 

اإن��ت��اج��ي��ت��ه وذل���ك م��ن خ���الل اجن��از  حت�سني 

وحمددة  مرقمة  اأه��داف  ذات  تنموية  برامج 

)تنظيم،  تاأطري  على  والعمل  ومكانيًا،  زمنيًا 

التقنية  امل��ج��الت  يف  املنتجني  جت��م��ي��ع(  اأو 

والت�سنيعية والت�سويقية.

ومنذ يوم اإحداثها، فقد اهتمت هذه التنظيمات 

ال�سركاء  ينتظره  ك��ان  ال��ذي  امليداين  بالعمل 

تعاقدية  عالقة  رب��ط  مت  وه��ك��ذا  والأع�����س��اء. 

اجلهات  جميع  لتمكني  احلكومة  وب��ني  بينها 

الفاعلة من تنفيذ برامج العمل التي مت التفاق 

هذا  ويف  امليدانية.  تدخالتها  وتن�سيق  ب�ساأنها 

الإطار التعاقدي، فقد بداأ تنفيذ م�سروع تاأهيل 

�ساحب  انطالقته  اأعطى  الذي  النخيل  قطاع 

املغربية  اململكة  ال�ساد�س ملك  اجلاللة حممد 

)حفظه اهلل(، وذلك من خالل:

على  النخيل  واح���ات  وت��اأه��ي��ل  تكثيف  اإع���ادة 

م�ساحة اإجمالية تناهز 48000 هكتار.

اإحداث ب�ساتني جديدة للنخيل خارج الواحات 

على م�ساحة 17000 هكتار.

األف طن يف   160 اإجمايل يفوق  اإنتاج  حتقيق 

اأفق عام 2020 بدل 20 األف طن حاليًا.

رفع طاقة اإنتاج خمتربات زراعة الأن�سجة من 

60 األف طن �ستلة حاليًا اإىل 400 األف �سنويًا 

يف اأفق 2014 .

تعليب  ل��وح��دات  ال�ستيعابية  الطاقة  تعزيز 

التمور وت�سنيعها اإىل 110 اآلف طن �سنويًا.

كما متت امل�ساركة الفعلية لتنظيم اأول معر�س 

 3 اإىل  �سبتمرب   30( باملغرب  للتمور  دويل 

لعر�س  املنتجني  وم�ساركة  اكتوبر2010( 

جائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر عالمة 

فارقة في تاريخ 
العطاء

املعوقات  من  التخفيف  على  وعاملني  املتاحة 

الفر�س  ومن  املتواجدة.  ال�سعف  نقط  واإزال��ة 

النخيل  قطاع  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  املتاحة، 

متواجدة  عاملية  �سمعة  ذات  اأ�سنافًا  يت�سمن 

مكت�سبون  لكنهم  تقليديني  م��زارع��ني  عند 

اأرا���س  اإىل  بالإ�سافة  ه��ذا  عريقة،  مل��ه��ارات 

زراعية بكر يف حوزة ال�ساللت القبلية. وهذه 

الفر�س ت�سع املزارعني واملنتجني وامل�ستثمرين 

وبالتايل  القطاع.  هذا  يف  الفاعلني  واجهة  يف 

والعمل  اأهداف حمددة  حتمية تنظيمهم حول 

ب�سكل جماعي للو�سول اإليها.

وي�سيف بلح�سان باأن قطاع نخيل التمر يواجه 

و�سغر  البيو�س  كمر�س  ال�سعوبات  بع�س 

ال�سناعات  و�سعف  وت�ستتها  املزارع  م�ساحات 

املياه  كقلة  الطبيعية  العوامل  واأث��ر  التحويلية 

وتبني  املعوقات  هذه  على  وللتغلب  والت�سحر. 

�سيا�سات ناجعة لذلك، فلقد اأ�سبح من الواجب 

يف  وال��دخ��ول  اجلماعي  العمل  على  العتماد 

�سدارتها  يف  الأط�����راف  م��ت��ع��ددة  ���س��راك��ات 

اإىل حتمية  اأدى  ما  واملنتجون. هذا  املزارعون 

وذلك  للفالحني،  التنظيمية  الهياكل  تطوير 

على  قادرة  �سلبة  مهنية  اأر�سية  تاأ�سي�س  بغية 
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كبرية  مب�ساحة  الأ�ساليب  باأح�سن  منتجاتهم 

بالذكر  اجلدير  وم��ن  الغر�س.  لهذا  جمهزة 

فاإن العقد-الربنامج املوقع مع احلكومة يعطي 

املتوا�سل  للعمل  جم���اًل  املهنية  للتنظيمات 

م�سوؤولية جناحه،  تقع  عاتقها  وعلى  وال��دوؤوب 

ذلك ما يربر كل التوجهات والآفاق امل�ستقبلية 

لها من خالل:

عملي  برنامج  وو�سع  التعاونية  احلركة  تقوية 

اجلوانب  جميع  ي�سمل  وجمموعة  تعاونية  لكل 

والت�سويق  والت�سنيع  والتعبئة  بالإنتاج  املتعلقة 

والإمداد باملوارد الأولية.

التدريب  بوا�سطة  الفنية  الكفاءات  حت�سني 

ال�سل�سلة  جم��الت  كل  يف  اخل��ربات  واكت�ساب 

من  ذلك  يف  الفاعلني  كل  واإ�سراك  الإنتاجية 

)زراع��ي��ة(  فالحية  وغ��رف  حملية  جماعات 

وجمعيات  وف��ي��درال��ي��ات  ج��ه��وي��ة  وج��م��ع��ي��ات 

املجتمع املدين.

تقوية البحث العلمي والتطبيقي يف كل تقنيات 

تثمني  وتقنيات  الأ���س��ن��اف  واخ��ت��ب��ار  الإن��ت��اج 

لتبني  ذل��ك  يف  الفاعلني  واإ���س��راك  املنتجات 

لدينا شبكة 
متكاملة من 

التنظيمات المهنية 
للنهوض بواقع 

نخيل التمر

النتائج وبثها لدى كل املهتمني بتح�سني اإنتاجية 

القطاع.

القطاع  يف  ال�ستثمارات  جلب  يف  امل�ساهمة 

مبختلف  القطاع  اأهمية  ت��روي��ج  على  والعمل 

املحافل الوطنية واجلهوية والدولية.

تلك هي جمموعة اجلهود التي بذلت للو�سول 

الفاعلني  كل  تدمج  منظمة  مهنية  هياكل  اإىل 

ا�ستثناء.  وب���دون  النخيل  اإن��ت��اج  �سل�سلة  يف 

وهكذا فقد اأ�سبح لقطاع النخيل الذي كان ل 

يتوفر اإل على بع�س التنظيمات الب�سيطة ذات 

�سكل  على  مهنية  تنظيمات  املحلي،  الطابع 

اجلغرايف  تواجدها  حيث  من  متكاملة  �سبكة 

كانت  التي  النتيجة  وه��ذه  واخت�سا�ساتها. 

بف�سل  عليها  احل�سول  مت  فقد  املنال  بعيدة 

احلكومية  ال���دوائ���ر  ب��ذل��ت��ه��ا  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 

مقتنعة  ب�سرية  ق��درات  على  ذلك  يف  معتمدة 

لإعطائها  منا�سلة  النخيل،  ق��ط��اع  باأهمية 

املكانة املرموقة الالئقة بها، م�سحية باأوقاتها 

ال��واح��ات  �سكان  لإق��ن��اع  نفي�س  م��ن  لها  وم��ا 

م�سري  عن  للدفاع  والتجميع  التنظيم  باأهمية 

رئي�س  دور  كان  ذلك  املباركة.  ال�سجرة  هذه 

باملغرب  التمور  ملنتجي  الوطنية  الفدرالية 

الفدرالية  رئي�س  نائب  كذلك  ي�سغل  وال���ذي 

البني مهنية للتمور باملغرب وهو ال�سيد حممد 

لتافياللت،  الإقليمي  املجل�س  رئي�س  بلح�سان، 

وم�ست�سار  ال�����س��ري��ف��ة،  ال��ع��ل��وي��ة  ال��دول��ة  م��ه��د 

مبجل�س الربملان املغربي.

مراحل  كل  يف  وطليعي  فعال  دور  له  كان  لقد 

اإعداد هذه التنظيمات واإعطائها كل اللم�سات 

امل��ي��دان.  يف  وعاملة  املفعول  �سارية  لت�سبح 

ومن  الربملانية،  ال�سيا�سية  بحنكته  وه��ك��ذا 

كمدير  وجت��رب��ت��ه  باملجتمع  امل��ت��م��ي��ز  م��وق��ع��ه 

فقد  للتمور،  وكمنتج  للواحات  وكابن  مقاولت 

اأن  وجيز  ظ��رف  يف  بلح�سان  حممد  ا�ستطاع 

ملنتجي  وطنية  فدرالية  العدم  �سبه  من  يخلق 

برئا�ستها.  بها  املنخرطني  كل  �سرفه  التمور، 

طاقاتها  ج��ن��دت  ك�سخ�سية  مي��ي��زه  م��ا  ذل��ك 

يف  الفاعلني  خلدمة  واإمكانياتها  وموؤهالتها 

جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور.
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الرطب والتمور 
في سفن الغوص 

)منطقة القطيف(

علي الدورة

كاتب يف جمال الرتاث

اململكة العربية ال�سعودية - جزيرة تاروت
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يعترب التمر املادة الرئي�سية يف مراكب الغو�ص, 

فال تكاد تخلو اأي �سفينة مهما كان حجمها من 

التموينات  جانب  اإىل  التمور,  من  كمية  وجود 

تعد  حيث  والقهوة,  وال�سكر  ك���الأرز  الأخ���رى 

هذه التموينات من التموينات الرئي�سية جلميع 

كالهيل  الأخ��رى  املكيفات  اأم��ا  الغو�ص,  �سفن 

على  البحارة  فيح�سرها  والليمون  وال�ساي 

كالعد�ص  املقبالت  وكذلك  اخلا�ص,  ح�سابهم 

)الب�سر  وال�سلوق  واحللويات  اجل��اف  واخلبز 

�سغار  يحملها  ما  فعادة  وغ��ره��ا,  املجفف( 

ال�سن والبحارة ال�سبان.

اأن  الغو�ص  تاريخيًا يف �سفن  وكما هو معروف 

�سالة  بعد  التمر  مع  القهوة  يتناولون  البحارة 

خيوطه,  اأول  عند  العمل  يبداأ  حيث  الفجر, 

واأخرى  ال�سحى  وقت  مماثلة  وجبة  ويتناولون 

يتناولون  ال�سم�ص  غ���روب  وق��ب��ل  الع�سر  يف 

عن  عبارة  وه��ي  الوحيدة,  الرئي�سية  الوجبة 

بال�سكر,  حممر  واأرز  م�سوي  اأو  مقلي  �سمك 

ياأخذ  بحيث  ي�سبعه,  م��ا  �سخ�ص  ك��ل  وي��اأك��ل 

يف  ح�ساباته  ال�سريدان(  )�ساحب  ط��اه  ك��ل 

لكل  كافيا  الأرز  يكون  واأن  الطعام,  حت�سر 

واملعروف  ال�سفينة,  ظهر  على  البحارة  طاقم 

اثنني  �سوى  الغداء  طعام  يتناول  ل  اأنه  قدميا 

)النوخذه  وم�ساعده  النوخذة  وه��م  ثالثة  اأو 

يعتمد  – وه��ذا  النهام  دعي  ورمب��ا  اجلعدي( 

على مكانته – اإىل جانب الأطفال وهم التبابة 

وال��ن��وخ��ذة,  الغا�سة  بخدمة  يقومون  ال��ذي��ن 

اأو  واإخوانهم  لآبائهم  مرافقني  يكونون  وهوؤلء 

ال�سفن  اأن  واملعروف  اأقاربهم.  من  واح��د  اأي 

التي  اللوؤلوؤ  مغا�سات  اأي  الهرات  اإىل  تذهب 

يف  ف��رتات  ث��الث  اللوؤلوؤ  م�سائد  خطاأ  ت�سمى 

ي�سمى  ما  ال�ستاء, وهو  اأواخ��ر  ب��دءًا من  العام 

مالحيًا )اخلاجنية( ثم الد�سة العودة اأو د�سة 

الغواوي�ص ومدتها ثالثة اأ�سهر اأو اأربعة اأ�سهر 

ثم  الغو�ص  اأمر  تعليمات  ح�سب  اأيام  وع�سرة 

الأيام  خمتلفة  وهي  املعروفة,  الأخرة  الد�سة 

وهو  العام  ذلك  فيه  يقع  الذي  الطق�ص  ح�سب 

اأوائل الربيع ودخول ال�ستاء, وت�سمى الردة.

ومبا اأن �سفن الغو�ص تختلف اأحجامها, ولهذا 

البحارة  فطاقم  بحارتها  عدد  يختلف  ال�سبب 

كما هو معروف يتاألف من النوخذة اأي الربان 

جانب  اإىل  املجدمي,  اأو  اجلعدي  والنوخذة 

العمل  عماد  هم  والتبانة  وال�سيوب  الغا�سة 

على �سطح ال�سفينة, ويختلف عددهم اأو يزيد 

ي�ستدعي وجود  املركب كبرًا, وهذا  كان  كلما 

اأي جوف  التمور داخل )اخلن(  كم هائل من 

�ساحب  عليه  ي��وؤمت��ن  التمر  وه���ذا  ال�سفينة 

ال�����س��ري��دان, ح��ي��ث ي��خ��رج ال��ت��م��ر ل��ك��ل وجبة 

حتى  ب��ح��دود  ت�سب  القهوه  اأن  كما  ب��ح��دود, 

النوخذه  وان  القت�سادية,  املعادلة  يتمكن من 

لديه ح�سابات اأخرى يف معرفة )قالت التمر( 

فيها  ميكث  �سوف  التي  امل��دة  حتتاجها  التي 

غر  تكون  التمور  كمية  اأن  بحيث  ال��غ��وا���ص, 

قابلة للنفاد, اأي اأنها ميكن اأن تزيد عن حاجة 

البحارة حتى العودة. وهذا احلر�ص من بع�ص 

النوخذة  اأ�سباب منها ان  النواخذة يعود لعدة 

فر�سة  اق���رب  يف  ال��ع��ودة  اىل  ي�سطر  ���س��وف 
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تلك  واأن  هبوب,  لأي  حت�سبًا  م�ساء  يبندرون 

اأو  فقط  بالنواخذة  خا�سة  هي  اإمن��ا  الأغذية 

الطواوي�ص  اأو  البحر  ربابنة  من  يزورهم  ملن 

الأ�سا�ص  وعلى هذا  املغا�سات,  يجوبون  الذين 

يوا�سل النواخذة حتى نهاية ايام القفال, حيث 

ينتظرون ا�سارة املدفع يف �سفينة امر الغو�ص 

وتليه  ال�سفن  اأم���ام  ال�سنيار  ي�سر  وب��ع��ده��ا 

جميل  منظر  يف  الخ��رى  تلو  الواحدة  ال�سفن 

على  الأه��ايل  جميع  ينتظره  هذا  القفال  ويوم 

�سواطئ مدن اخلليج,وهو ميالد جديد لهوؤلء 

البحارة الذين غامروا باأنف�سهم نحو املجهول 

من اأجل توفر عي�ص رغيد لأفراد اأ�سرهم.

�شراء التمور

بني  و  الب�ساتني  اأحد  �ساحب  بني  التفاق  يتم 

النوخذة باأن يبيعه متر هذا العام ب�سعر معني, 

كان  ���س��واء  جيدة  نوعية  ذا  التمر  يكون  واأن 

قلة  تكون  ان  يعني  وه��ذا  مفردا,  او  خملوطا 

التمر ذات نوعية واحدة كاأن يكون من الربحي 

واحلالو  كالغزال  ان��واع  عدة  من  خملوطًا   اأو 

وال��غ��راء وغ��ره��ا م��ن الن����واع. وق��د ي�سرتي 

كاأن  التمور,  من  خمتلفة  جمموعات  النوخذة 

و)15(  )10( قالت من متر اخلنيزي  ي�سرتي 

من  نوع  وهناك  وهكذا..  ال�سي�ص  متر  من  قلة 

التمور يحر�ص النوخذة على وجوده يف منزله 

البحر وهو متر اخلال�ص ذلك  ياأخذه اىل  ول 

النا�ص  معظم  ي�ستخدمه  حيث  �سعره,  لرتفاع 

لإفطارهم يف �سهر رم�سان املبارك. 

ي�ستاأجر  عليها  املتفق  الكمية  ي�سرتي  اأن  وبعد 

�ساحب  باإ�سراف  احلمر  من  قافلة  النوخذة 

اخلن  يف  وت��خ��زن  لنقلها  وذل���ك  ال�����س��ري��دان 

اي  خ��روج  اأو  دخ��ول  تعوق  ل  بحيث  برتتيب, 

خروج  اعاقة  عدم  واأي�سا  الداخل,  اإىل  بحار 

اأخرى,  مواد  اأي  اأو  ال�سفينة  اأ�سرعة  دخول  اأو 

بني  مت�ساوية  التمور  ق��الل  و�سعية  تكون  واأن 

كل جانب حتى ل تتاأثر ال�سفينة اأثناء �سرها, 

عطب  ويحدث  األواحها  تتاأثر  ل  حتى  واأي�سا 

قد يوؤدي اإىل هالك ال�سفينة مبن فيها, وياأتي 

بحيث  الطاهي  يتبعه  نهج  وفق  الرتتيب  هذا 

املغا�ص  اإىل  وال��ع��ودة  ال��رب  من  التمور  ل�سراء 

يف  ا�سبوعًا  يغيب  قد  احلالة  ه��ذه  ويف  ثانية, 

اقت�ساديا.  عليه  يوؤثر  قد  اأمر  وهو  املغا�سات, 

اأمر  اذن من  اأخذ  ي�ستدعي  قد  نف�سه  واليبب 

هذه  ويف  الغو�ص,  ب�سردال  املعروف  الغو�ص 

احلالة ينظر اإليه على اأنه ربان بحر غر اآبه, 

يكون حديث  و�سوف  دقيقة  واأن ح�ساباته غر 

امل��ج��ال�����ص, وه��و اأم���ر ي��ت��ف��اداه رب��اب��ن��ة البحر 

ال�سفن  م��ن  مت��ور  ا�ستعارة  اأن  وي��ب��دو  ك��ث��را, 

الغو�ص, ويف  �سفن  وارد يف  اأم��ر غر  الأخ��رى 

حالة نفاد كمية التمور من ال�سفينة, واأن اأيام 

فاإن  النتهاء  على  اأو�سكت  القفال  اأي  العودة 

اأي  بحارته  لإط��ع��ام  م�سطرا  يكون  النوخذة 

وجبة  بدل من  وجبتني  الرز  يكون  كاأن  �سيء, 

من  بكمية  يحتفظ  انه  �سدف  اذا  اأو  واح��دة, 

موجودا  يكون  ع��ادة  وه��و  الطحني  او  العد�ص 

عند  اأو  املغا�سات  يف  ي��ت��زاورون  النوخذة  لأن 

ا�سرتاحاتهم يف اجلزر القريبة من مغا�ساتهم 

وهو التي تعرف ب )احل��وال(, خا�سة عندما 
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يعرف جيدا اأنواع التمور, فهو يف كل فرتة يقوم 

يف  منه  رغبة  التمور  من  خمتلف  نوع  باإخراج 

التنوع.

يجهلها  رمب���ا  اق��ت�����س��ادي��ة  م�����س��األ��ة  وه���ن���اك 

البع�ص, اأو الكثرون, وهي اأن الطاهي )راعي 

جيدا  )���س��رف(  بتنظيف  يقوم  ال�سريدان( 

فيما  ل�ستعماله  ج��اه��زا  ليكون  البحر  مب��اء 

ف��اإذا  اأخ��رى,  اأغ��را���ص  اأو  الغر�ص  لنف�ص  بعد 

انتهاء  بعد  الياب�سة  اإىل  الغو�ص  �سفينة  عادت 

مو�سوع  يطرح  ال�سريدان  راع��ي  ف��اإن  املو�سم 

)الظروف( على النوخذة يف كيفية الت�سرف 

بها, �سواء ببيعها اإىل املزارعني ب�سعر خمف�ص 

اأو حفظها للعام القادم خلزن التمور فيها مرة 

اأخرى. واملعروف اأن الظروف التي ت�سنع من 

قد  �سنوات  لعدة  البقاء  ميكنها  النخيل  �سعف 

ت�سل اإىل خم�ص و هي بحالة جيدة,وعلى هذا 

يفرطون يف هذه  يكونوا  فالقدماء مل  الأ�سا�ص 

من  بالرغم  الب�سيطة  اخل�سو�سية  ال�سناعة 

وفرتها عند اأبناء املجتمع الزراعي.

ال�سفينة,فهي  يف  ال��ق��الل  ���س��ف  كيفية  اأم���ا 

ثالثة  فهي  لل�سفينة  الهيكلي  للتق�سيم  تعود 

اأج��زاء)���س��در(و)���س��ط��ح��ة(وحت��ت��ه��ا اخل��ن 

احلبال  لو�سع  خم�س�ص  و)تفر(فال�سدر 

لو�سع  يخ�س�ص  ب�)خلراب(,واخلن  املعروف 

الوقود  خ�سب  و  التمور  فيها  مب��ا  التموينات 

البحارة يتناولون 
القهوة والتمر بعد 
صالة الفجر، ووجبة 

مماثلة وقت الضحى 
وأخرى في العصر 

وقبل غروب الشمس 
يتناولون الوجبة 
الرئيسية الوحيدة
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)التفر( املاء,اأما  م�ستودع  و)الفنطا�ص(وهو 

طاقم  جميع  ل���وازم  و  الأ���س��رع��ة  خل��زن  فهو 

البحارة و خا�سة)مراتب(النوم امل�سنوعة من 

ليف النخيل,وكل واحدة تدعى)جودري(,وهو 

مبقا�ص 50 * 180 �سم بحيث اإنه ل يزيد عن 

يح�سره  الفرا�ص  البالغ,وهذا  الإن�سان  حجم 

حيث  ال�سفينة  اإىل  ال�سعود  اأثناء  معه  البحار 

انتهى  اإذا  معه  وي��اأخ��ْذه  الغو�ص  اإىل  الذهاب 

يكن  مل  ما  القفال,  اأي��ام  العودة  عند  املو�سم 

الأعوام   النوخذة يف  نف�ص  مع  العمل  راغبا يف 

مبثابة  ال�سفينة  يف  القادمة,وتركه  املوا�سم   و 

اإ�سارة اإىل التزام البحارة  بكل �سروط الربان 

وما ي�سدرمنه من تعليمات.

بكمية  يتم  ال���ذي  ال��ت��م��ور  ���س��راء  عرفنا  وق��د 

القلة  اأو ح�سب  اأو جزء من ب�ستان نخل  كبرة 

للتمور  �سوق  القطيف  يف  ك��ان  ال��واح��دة.وق��د 

التمور بكميات   يدعى )اجللبة(حيث يتم وزن 

جتارية مبيزان �سخم فريد من نوعه,و قد كان 

موجودا اإىل اأواخر ال�سبعينيات امليالدية.

اأن  هو  و  اإليه  الإ�سارة  تتم  مل  حديث  هناك  و 

الب�ساتني,وهذا  لأحد  مالكا  يكون  قد  النوخذة 

يعني اأنه لن ي�سرتي التمور من الآخرين فيكتفي 

ذاتيا باأي نوعية من التمور التي ينتجها ب�ستانه 

وهذا النوخذة يتحكم يف وزن قالل  التمور من 

اأوزانا  عرف  املحلي  ال�سوق  الزيادة,لأن  حيث 

معروفة  قيا�ص  وح��دة  جتاوزها,وهي  ميكن  ل 

الكيلوغرام  هي  ال�سغرة  متوارثة,فالوحدة  و 

الذي يعادل 1000 غرام واأكرب منه  )الربعة(

)املن(وهو  كيلوغرامات,وبعدها  اأربعة  وهي 

يعادل 16 كلغ )اأربع ربعات(و يو�سع يف القلة 

48كيلوغراما,فاإذا  تعادل  وهي  اأمنان  ثالثة 

ويحتاج  بحارا   60 فيها  �سفينة  اأن  افرت�سنا 

اأي مبعدل  التمر  اأربع قالت من  اإىل  كل بحار 

240قلة  الكلي    العدد  ف��اإن  �سهريا  واح���دة  

كيلوغراما,اأي    11520 وزنها    و  التمر  من 

حمولة   طنا,هي  ع�سر  اثني  اأو  طنا  ع�سر  اأحد 

ب�سيطة اإىل جانب نق�سانها يوما بعد يوم,مما 

�سرها  يجعل  و  ال�سفينة  يخفف احلمولة على 
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منا�سبا عند اأي هبوب.  

 و)القلة( كما عرفنا فيها 48 كيلوغراما,وهذا 

يعني اأن البحار �سوف يتناول 1600غرام من 

كل  وجبات,يف  ثالث  على  موزعة  يوميا  التمر 

وجبة  53333  غرامًا, ونادرًا ما ياأكل البحار 

اإذ  التمر يف وج��ب��ة واح����دة,  ال���وزن م��ن  ه��ذا 

,وبالتايل  200  غرام فقط  ما معدله  يتناول 

فائ�ص  هناك  يكون  و  تزيد  �سوف  الكمية  فاإن 

فالربان  ,ولهذا  احتياطيا  يعد  و هو  التمر  من 

قلة من   240 فتكون  اأخذ ح�سابه يف ذلك  قد 

اأربعة  60بحاراخالل  لإط��ع��ام  كافية  التمر 

عليها  يطلق  ما  اأي��ام هي فرتة  و ع�سرة  اأ�سهر 

ربابنة  كل  فيه  يلتزم  الكبر(الذي  )الغو�ص 

البحر حتت اإمرة اأمر الغو�ص )ال�سردال(كما 

ذكرنا,حيث اإن كمية  التموين ل بد و اأن تكون 

الوجود يف  البحارة خالل  كافية جلميع طاقم 

اإليها بني  املغا�سات  التي �سوف ينتقل املركب 

على  للعثور  احلاجة  دع��ت  كلما  واآخ��ر  اأ�سبوع 

اأكرب قدر من حمار اللوؤلوؤ.

ال�سفن  من  �سفينة  كل  حمولة  معرفة  وميكن  

هناك  اإن  املغا�سات,حيث  جت��وب  كانت  التي 

البحار  اأع��ايل  �سعود  و  بالنقل  خا�سة  �سفنا 

كالبوم و الغنجة وغرهما.

حمولة  كاأق�سى  طنًا   50 حمل  ميكنه  فالبتيل 

؛فاإذا افرت�سنا اأن فيه 80 بحارًا فهم يحتاجون 

)ال��ب��وم( وك��ذل��ك  التمر,  م��ن  قلة   320 اإىل 

حجمه  ح�����س��ب  300-750طنًا  وح��م��ول��ت��ه 

على  ينطبق  مت��ور  م��ن  يحتاج  م��ا  و  وط��اق��م��ه 

)البتيل(اأما )العربة(فمعدل طاقمه 60بحارًا 

ويحتاجون اإىل  240قلة من التمر, و)البقارة(

-60بحارًا   40 من  طاقمها  يكون  اأن  ميكن 

واأق�سى حد هو160قلة من التمر,اأما )البغلة(

فحمولتها من150-400 طن بينما ال�سنبوك 

فيها  طاقم  واأق��ل  15-60طنًا  من  فحمولتها 

30 بحارًا ويحتاجون اإىل 120 قلة من التمر, 

 ,  5760  =48*120 لها  العام  الوزن  ويكون 

البحارة  طاقم  جانب  اإىل  اأطنان,   6 من  اأقل 

يكون  بحيث  الأخ���رى  وامل��ع��دات  والتموينات 

معدل احلمولة 10 اأطنان فقط, بينما تتحمل 

�سراعا  يعني  وه���ذا  اأق�����س��ى,  كحد  طنا   60

واحدا ميكنه ان يبحر بها يف اأقل هبوب, واإذا 

بها  يبحروا  ان  للمالحني  فيمكن  ذل��ك  تعذر 

بوا�سطة املجاذيف, ولن يكون الأمر �ساقًا لأن 

احلمولة هي بن�سبة ال�سد�ص فقط,  وعلى هذا 

ال�سحلة,  الأم��اك��ن  يف  الر�سو  ميكن  ال�سا�ص 

مع  )البي�ص(  القاعدة  التحام  من  وجل  دون 

فيمكن  ذلك  حدث  واإذا  )حل��ام(,  البحر  قاع 

اأثناء  �سهولة  بكل  الت�سرف  احل���ارة  لطاقم 

املدي )ال�سقي(  وعادة ياأخذ الربان احتياطه 

واأطقم البحارة واحلمولت اآنفة الذكر ما هي 

اإل تقريبية فقط

قد  فال�سبب  ج���دًا,  دقيقة  تكن  مل  مل���اذا  اأم���ا 

يدركه الباحثون وهو عدم وجود درا�سة ميكن 

جانب  اإىل  املو�سوع,  هذا  حول  اإليها  الرجوع 

عقود  اأربعة  من  لأكرث  الغو�ص  ح�سارة  انتهاء 

من الزمن يف معظم مناطق اخلليج.

ومبا ان حمولة كل �سفينة تختلف, كذلك اأ�سماء 

ال�سفن تختلف, وبهذ ا يختلف الغاط�ص والطول 

والعر�ص ووجود اكرث من �سراع يف معظمها كما 

و  )اجليب(  ثالثة هم:  يوجد  البوم, حيث  يف 

)ال��رتك��ي��ت( و )ال�����س��ف��دي��رة(, وال��ب��وم نف�سه 

اإل  حد  كاأق�سى  بحارا   150 يحمل  اأن  ميكن 

120 بحارا  اأنه كان يف معظم الأوقات يحمل 

ال��رواة  من  اإلينا  وو�سل  امل�سادر  ذك��رت  كما 

الكويتيني  عن  ع��رف  وق��د  اأي�سا,  املعا�سرين 

احلرب  وبعد  قبل  الكبرة  لالأبوام  بت�سيرهم 

للغو�ص  اخلليج  داخ��ل  �سواء  الأوىل,  العاملية 

اخلليج  ح��و���ص  خ���ارج  لل�سفر  ا�ستعمالها  اأو 

الهند  طريقي  على  خا�سة  التجارية  لالأعمال 

و�سرق اأفريقيا,

املنطقة  اأب��ن��اء  يرتقب  ع��ام  كل  منت�سف  ويف 

هذه  يف  اأو  الف�سل  ه��ذا  ويف  ال��رط��ب,  مو�سم 

ارتفعت  قد  احل���رارة  تكون  العام  من  الفرتة 

عجلت  ال�سموم  ري��اح  اأن  و  معدلها,  اأوج  اإىل 

بن�سوج الثمار كالتني والرطب والرمان والبنرب 

املنطقة,  يف  امل��ع��روف��ة  ال��ث��م��ار  م��ن  وغ��ره��ا 

وميار�ص الفالحون نوعا من الفعاليات الن�سطة 

يف ب�ساتينهم يف خراف الرطب يف عمل دوؤوب, 

ط��وال  عناية  يولونها  التي  النخيل  اإن  حيث 

ال�سرام  وه��و  ي��وم ح�سادها  ج��اء  قد  ال��ع��ام, 

النا�ص  كل  ال�سرام  عند   “ املثل:  ق��ال  وكما 

كرام”. وقد كانت هناك بع�ص التقاليد املتبعة 

الرطب  بيع  اإىل  بالن�سبة  الغو�ص  ع�سر  يف 

�سيء  اأي  يبق منها  التقاليد مل  تلك  وت�سويقه, 

اليوم, بل م�ست مع م�سي اهلها فاأ�سلوب بيع 

اأو �سلق الب�سر  اأو جزء من النخل  ثمار النخلة 

)�سلوق( اأو كنز التمر يف الكندود وغرها من 

طرق التخزين, حتى تباع بكميات جتارية وهو 

�سعوب  عند  �سائع  واأ�سلوب  اقت�سادي  ه��دف 

اخل��ل��ي��ج يف ال��ب��ي��ئ��ات ال���زراع���ي���ة,ويف اأواخ���ر 

كانت  املن�سرم,حيث  القرن  من  اخلم�سينيات 

كانت  متاما,  اندثاره  قبل  الغو�ص  حياة  بقايا 

�سفن الغو�ص التي جتوب املغا�سات يف اخلليج 

تتطلع اإىل البحار نحو �سواحل جزيرة تاروت, 

والرفيعة  داري��ن  يف  حولها  البنادر  تكرث  حيث 

احلمر  واأم  احلوي�سني  واأم  وال���زور  �سناب�ص 
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�سيهات  وبندر  القطيف  وبندر  ملك  خور  ويف 

حتيط  التي  الآمنة  الر�سو  اأماكن  من  وغرها 

بجزيرة تاروت, فقد كان اأهايل قطر والكويت 

اأك���رث م��ن ي��رت��ادون تلك امل��را���س��ي, اأم���ا اهل 

ينطلقون  كانوا  بل  ذلك  يفعلوا  فلم  البحرين 

اأنها  منها:  رئي�سية,  اأ�سباب  لعدة  ديارهم  اإىل 

ب�ساتني  ميتلكون  واأنهم  مغا�ساتهم  اإىل  اأقرب 

عن  اإ���س��ارات  اإلينا  ت��رد  ومل  ه��ن��اك,   النخيل 

اإىل  ياأتون  الأرج��ح  على  ولكنهم  الأح�سائيني 

خليج  لبعد  وذل��ك  ت��اروت  جزيرة  اإىل  اأي  هنا 

العقر ومر�ساه عن اأماكن الإبحار, اإىل جانب 

حيث  نف�سها,  الأح�ساء  واح��ة  عن  العقر  بعد 

اأن الذهاب اإليها يعترب �سفرا ويف �سوق امليناء 

لجتد الرطب الطازج.

ولعل قلة امل�سادر حول هذا املو�سوع تعود اإىل 

قلة �سفن الغو�ص الإح�سائية التي كانت جتوب 

الهرات.

دارين  ارتياد  اإىل  ينطلقون  البحارة  كان  لقد 

الرطب  بالتموين من  للتزود  و�سناب�ص  وتاروت 

ج��اوؤوا  ف��اإذا  امل��اء,  مزر  وكذلك  الثمار  وباقي 

املياه  ن��درة  حيث  الأول  الهدف  وه��و  مي��زرون 

الرطب  م��ن  للتموين  �سانحة  الفر�سة  ف���اإن 

يطلق  م��ا  وه��و  الأوىل,  طالئعه  ب���دات  ال���ذي 

اأو  الرطب,  من  املبكر  – اأي   البكرات  عليه 

الفواله اأو التب�سرة, وكذلك ي�سمى )ميوة( اأو 

)ميوي( والنا�ص تقبل عليه بالرغم من طعمه 

اأو  اأي�سا  الفوالة  �سميته  و�سفت  ف��اإذا  الفج, 

الزوادة وهو اجلدوع واجليم هنا تلفظ بثالث 

طرق, العربية املعروفة, امل�سرية, حتويلها اإىل 

ياء, ح�سب اللهجات يف �سواحل اخلليج.

وع��ل��ى ج��ان��ب الم���ر ه��ذا ه��ن��اك نقطة مهمة 

عرفها اأبناء جيل الغو�ص عندما كانوا يرتادون 

تاروت  حمام  يف  ل�ستحمامهم  ت��اروت  جزيرة 

النبع  ذلك  يف  ال�ستحمام  كان  فقد  ال�سهر, 

عند  واملباهاة  للفخر  م��ن��ارًا  الكربيتي  مبائه 

خا�سة  اأحاديثهم,  على  يغلب  وه��و  البحارة 

ب�سبب  ت�سققت  اأو  اأج�سادهم  تقيحت  اأن  بعد 

ملوحة البحر وعدم توفر املاء العذب بكميات 
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كبرة يف �سفينة الغو�ص, لأن ماهو موجود كان 

خم�س�سا لل�سرب والطهي فقط ولي�ص للغ�سيل 

ومن اأراد ال�ستحمام او غ�سيل اأي �سيء –مهما 

احلارة  كان  وقد  البحر,  ماء  فله  نوعه-  كان 

مباي  ت�سبح  �سالح  يا  قلبك  “وا�سقي  يقولون: 

املالح” مبعنى اأنها قاعدة عندهم, اأي اأن املاء 

حم�سوب  )الفنطا�ص(  من  لل�سرب  املخ�س�ص 

وهو  “القبعة”  اإن  الدقيق”.  بالقلم   “ بدقة 

اإناء �سغر م�سنوع من ن�سف ثمرة جوز الهند 

وهو اأدنى حد ميكن للبحار اأن ي�ست�سقيه, ولكل 

ا�سرتاحة  هو  تاروت  حمام  كان  الأ�سباب  تلك 

اأح��د  اأن  حتى  ال��ب��ح��ارة,  لأول��ئ��ك  وا�ستجمام 

ال��زور  بندر  من  اإن��ه  يل:  ق��ال  البحارة  قدماء 

ال�سناب�ص  ببندري  مرورا  دارين  اأطراف  حتى 

اخل�ص.  على  اإل  تدو�ص  ل  الرفيعة,  ال�سطوة 

من  تتنقل  اأن  ميكنك  اأن��ه  ذل��ك  م��ن  ويق�سد 

املاء  قدماك  تطاأ  اأن  دون  اأخ��رى  اإىل  �سفينة 

ولكنها  ل�سك  مبالغة  اإنها  داري��ن,  ت�سل  حتى 

يقولون:  حيث  الغو�ص  اأي��ام  �سهد  ملن  حقيقة 

“الغو�ص نوما�ص” اأي هو اأ�سبه ما يكون بالعيد 
ال�ستاء  اأي��ام  يرونه  ل  ما  ي��رون  ففيه  عندهم, 

فيتعرفون  اخلليج,  اأب��ن��اء  م��ن  اأنا�سا  وي���رون 

ودي��اره��م  اأخ��ب��اره��م  معرفة  اإىل  ويت�سوقون 

اأ�سهر  عن  وكذلك  ومراكبهم  ابحارهم  عن 

الذي  التجمع  ه��ذا  لأن  و�سعرائهم  ربابنتهم 

باقي  يحدث يف  اأن  املغا�سات ل ميكن  ت�سهده 

اأيام ال�سنة.

قدميًا  ال�سفر  لي�ستطيعون  النا�ص  اأن  ومب��ا 

ع�سرنا,  يف  ه��و  كما  الت�����س��ال  ت��وف��ر  وع���دم 

النا�ص  اأولئك  اأخبار  ملعرفة  الت�سوق  كان  فقد 

اخلليج.  وج��زر  واإم����ارات  دول  م��ن  القادمني 

اأحداث  عا�سر  ال��رواة ممن  اأحد  وقد حدثني 

تاروت  اإن حمام  قال:  الع�سرينيات  الغو�ص يف 

لينقطع من بحارة اخلليج طول الليل وقد كانو 

اأو  احلمام  “عني  تاروت  ينبوع  مبياه  يتطيبون 

وجود  اإىل جانب  العودة” لأنها كربيتية,  عني 

نوع من الأ�سماك التي تدعى عفطي اأو طبا�سة, 

حيث  امل��اء,  حتت  باأطباء  تكون  ما  اأ�سبه  وهي 

تنظف الأج�سام من الفطريات, وهذا العتقاد 

كان �سائدا عند البحارة. وقد �سهدت ذلك يف 

طفولتي.

واإن كنا ل نوؤمن بهذا نحن اأبناء اجليل املعا�سر 

اإل اأنه كان حقيقة, وقد اأ�سار اإىل ذلك املوؤرخ 

الكويتي �سيف مرزوق ال�سمالن وكذلك الأديب 

القطري حممد امل�سلماين,  وقد يكون امل�سلماين 

هو الذي اأ�سار اإىل هذا الأمر �سراحة من اأفواه 

اأ�ساف  وق��د  القطريني,  البحارة  من  ال���رواة 

حمدثي “رحمه اهلل”: كان النواخذة ي�سرتون 

تاروت  اأهايل  من  الثمار  اأن��واع  وبع�ص  الرطب 

اإىل جانب الت�سوق ملا يحتاجون من موؤن اأخرى, 

اأما اابحارة فقد كانوا يتطلعون اإىل الهدايا من 

التاروتيني  قدماء  لأن  القدامى,  اأ�سدقائهم 

كانو اجتماعيني اأكرث يف  فقرات متالحقة من 

حمطا  كانت  جزيرتهم   ولأن  خمتلفة  ع�سور 

لالأنظار فقد كانت �سداقاتهم متينة ومتوازنة 

ين�سوا  مل  فهم  الأح���ف���اد,  اإىل  الأج����داد  م��ن 

البندر  اإىل  اأ�سدقاءهم فما جتد بحارا عائدا 

اإىل جانب  اإل ويف يده عذق و�سلة من الفواكه 

اأيام وجود املركب يف  اأو الع�ساء  دعوته للغداء 

البندر.

على  )تر�سوا  تبندر  قدميًا  النواخذة  كان  وقد 

يكونون خاللها قد  اأيام  اإىل ثالثة  يومًا  الرب( 

تزودوا مبا يحتاجون واأ�سلحوا عطب ال�سفينة 

اإىل  عودتهم  وتعجيل  خلل  اأي  فيها  ك��ان  اإذا 

املغا�سات للك�سب, وكانت ال�سرتاحة يف تاروت 

التي تعد منتجعا مالحيا لأولئك البحارة, كما 

وم�سجعًا  حافزًا  يعد  هناك  اإىل  الذهاب  اأن 

مغا�سات  يف  اجلاد  للعمل  دافع  هو  بل  كبرًا, 

ي��ذه��ب يعد  ال���ذي مل  ال��ن��وخ��ذة  ال��ل��وؤل��وؤ, وان 

جمحفا بحق حلارته, واأنه مثال ال�سمئزاز يف 

اأحاديث البحارة عند �سمرهم, بل ي�سربون به 

املثل يف البخل, بل اإن البحارة ل ي�سعدون على 

مركبه يف املوا�سم التالية.

واإذا اأخذ البحارة عذوق الرطب اإىل املغا�سات 

الأخ�سر  حتى  ���س��يء,  اأي  يتلفون  ل  ف��اإن��ه��م 

)الفج( والب�سر ياأكلونه, وكما يقال يف الأمثال 

)ال�سي�ص يف الغبة حلة( اأو ب�سيغة ) ال�سي�سة 

اأهمية  على  يدل  املثل  وهذا  ح��الوة(  الغبة  يف 

تنوع الطعام عند البحارة وهم يف غبة البحر. 

ويجففونه  ال�سعبي  اخلبز  ياأخذون  اأنهم  حتى 

مل��دة ثالثة  وال��ق��ه��وة  التمر  م��ع  ي��ت��ن��اول��وه  ك��ي 

اأج�سادهم  تكون  يعودون  عندما  ولهذا  ا�سهر, 

قد هزلت واأ�سابها النحول ال�سديد وهو عامل 

عمله  اأداء  من  الغي�ص  ورائه متكن  من  ميكن 

ب�سهولة, وقد لينطبق هذا القول على ال�سيوب؛ 

ولكن حتى هوؤلء اأي�سا ي�سابون بالهزال ب�سبب 

عدم تنوع الطعام يف غيبة البحر.

يبقى الرطب مبذاقه اخلا�ص الذي يقبل عليه 

مكانتهم  ومبختلف  اأعمارهم  مبختلف  النا�ص 

الجتماعية, واأنه غذاء فيه من الفوائد ما لي�ص 

التي  �سواء  الثمار  اأ�سناف  بقية  من  غره  يف 

قدماء  ذكريات  وتبقى  ها  اأو غر  تنتج حمليا 

كبارال�سن  اأحد  كلما حدثنا  لنا  ماثلة  البحارة 

عن تلك الأيام اخلوايل بكل حالوتها ومرارتها, 

البحر  لأ�سود  امل�سوقة  الق�س�ص  من  فيها  ملا 

اأمواج  م�سارعني  البحار  اأعايل  يجوبون  وهم 

فوق مركب بدائي , وحتت ظالل �سراع خاطته 

الغو�ص  ح��ب��ال  ب�سبب  غلظت  ال��ت��ي  اأناملهم 

اآبهني  غر  الكاحلة,  البحر  مياه  يف  املنقوعة 

مبا تخربه الأقدار لهم وهم يجوبون املغا�سات 

بحثا عن الرزق احلالل.

النوخذة يشتري 
قالل التمور من أحد 
البساتين، ثم تنقل 

وتخزن بالخن بإشراف 
السريدان



36

صر
ب م

نو
 ج

ي
ر ف

مو
لت

ي ل
س

شم
ف ال

في
تج

ال

التجفيف الشمسي 
للتمور في جنوب مصر

�أ.د �سعيد �سعد �سليمان 

جامعة الملك �سعود, ق�سم الإنتاج النباتي 

كلية علوم الأغذية والزراعة

said_soliman@hotmail.com

اأنة يحتل مركز ال�سدارة يف العامل  م�سر كما 

من حيث اإنتاج ثمار البلح باأ�سنافه املختلفة.

وت��ل��ع��ب درج����ات احل�����رارة ال��ي��وم��ي��ة وجم��م��وع 

دورًا  النمو  مو�سم  خ��ال  احل��راري��ة  ال��وح��دات 

كبريًا يف جناح وتوزيع  الأ�سناف املختلفة من 

مناطق ال�سمال اإىل اجلنوب فتنت�سر الأ�سناف 

وال��زغ��ل��ول  ال�����س��م��اين  ال�سنف  م��ث��ل  ال��رط��ب��ة 

واحلياين والأمهات وبنت عي�سة يف �سمال م�سر 

ودمياط   ور�سيد  اخلريية  القناطر  منطقة  مثل 

الإ�سكندرية  وحم��اف��ظ��ة  ال��ب��ح��رية  مبحافظة 

العائلة  اأج��ن��ا���س  اأه���م  م��ن  البلح  نخيل  يعترب 

مرتبطًا  زراعيًا  حم�سوًل  ميثل  الذي  النخيلية 

يف  الب�سرى  اجلن�س  وانت�سار  الإن�سان  بحياة 

اإن  حيث  العامل  من  واحل��ارة  القاحلة  املناطق 

للغذاء  م�سدر  اأه��م  فقط  ميثل  ل  املح�سول 

ونقله  تخزينه  ميكن  اإن��ة  بل  العالية  والطاقة 

البلح  ونخيل  ال�سحراء,  عرب  طويلة  مل�سافات 

من اأهم الأجنا�س النباتية التي تقاوم الظروف 

البيئية غري املنا�سبة للنمو. 

ويعد النخيل اأحد اأهم احلا�سات الب�ستانية يف 
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واجل��ي��زة وم��ع��ظ��م حم��اف��ظ��ات ���س��م��ال الدلتا 

وميتاز البع�س من هذه الأ�سناف بطعمها احللو 

والأ�سفر  والقرمزي  الأحمر  الزاهية  واألوانها 

من  قليلة  كمية  على  حتتوي  حيث  ب�سرًا  وتوؤكل 

املواد التاأنينيه والقاب�سة بينما ل ي�سلح بع�سها 

اإج��راء بع�س معامات الإن�ساج  اإل بعد  لاأكل 

ال�سناعي عليها مثل ال�سنف احلياين والأمهات  

مثل  ج��اف��ة  الن�سف  الأ���س��ن��اف  تنت�سر  بينما 

ال�سيوي والعمري والعجاين يف منطقة الواحات 

الفيوم  وحمافظة  اجليزة  مبحافظة  البحرية 

حمافظة   مثل  م�سر  و�سط  يف  زراعته  وترتكز 

اأ���س��ي��وط وال����وادي اجل��دي��د وت��رتك��ز الأ�سناف 

واجلنديلة  ال�سكوتي  ال�سنف  م��ث��ل  اجل��اف��ة 

وال�سامية  وال��دج��ن��ة  وال���ربمت���ودا  وامل��ل��ك��اب��ي 

والقرقوده والبلدي يف جنوب م�سر )ال�سعيد( 

مثل حمافظة اأ�سوان وقنا. 

الأ�سناف  ثمار  على  م�سر  رب��وع  ك��ل  وتعتمد 

اجلافة خا�سة يف �سهر رم�سان حيث تباع الثمار 

وهو من  الفرج(  )رو���س  ي�سمى  كبري  �سوق  يف 

لبيع  املخ�س�سة  والتاريخية  القدمية  الأ�سواق 

التمور اجلافة باجلملة.

وتزرع الأ�سناف اجلافة على �سفاف النيل ويف 

ال�سهول املتاخمة ل�سا�سل جبال البحر الأحمر 

وطريقة الزراعة املتبعة هي البورة وتتلخ�س هذه 

الطريقة يف زراعة الف�سيلة وعندما تنمو وتزدهر 

تخرج حولها ف�سائل �سغرية )اأفرخ( ترتك هذه 

ف�سلها  يتم  اأن  دون  تثمر  حتى  تنمو  الف�سائل 

من الأم وبعد مرور عدة �سنوات ت�سبح البورة 

عبارة عن الأم وحولها عدد من الف�سائل املثمرة  

 5 ويرتاوح عدد النخيل يف البورة الواحدة من 

- 15 نخلة. ويلجاأ الزراع اإىل هذه الطريقة من 

الزراعة نظرًا ملوت الف�سائل عند نقلها وكذلك 

ل�سيق الرقعة الزراعية وارتفاع درجات احلرارة  

حيث  الثمار  ن�سج  م��راح��ل  يف  خا�سة  �سيفًا 

الزراعة  طريقة  ف��اإن  لذا  بها  بالغ  �سرر  تلحق 

بنظام البورة من الطرق القدمية واملتوارثة عرب 

الأجيال يف مناطق اجلنوب حيث توفر درجات 

حرارة منا�سبة للثمار يف قيظ ال�سيف وحتميها 

يحتل النخيل مركز ال�سدارة 

منظر عام للم�سطاح

منظر لاأ�سناف املختلفة ذات الألوان املتعددة 
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اأن  ع��ن  ف�سًا  احل��ارق��ة  ال�سم�س  ل�سعات  م��ن 

التقليم ل يلجاأ اإلية معظم الزراع, ومتتاز هذه 

الأ�سناف باأن ثمارها حتتوي على ن�سب مرتفعة 

كما   %  85-65 مابني  ت��رتاوح  ال�سكريات  من 

حتتوي على ن�سب منخف�سة من الرطوبة ترتاوح 

مابني 16-22 %, وجتمع الثمار بداية من �سهر 

اأغ�سط�س وحتى بداية �سهر اأكتوبر. وعملية جمع 

الثمار تتم يدويًا بوا�سطة عمال مدربني وهناك 

طريقتان للجمع, الطريقة الأوىل وهي  ارتقاء 

ليف  بوا�سطة حبل جمدول من  للنخلة  النخال 

النخيل يلفه النخال حول خ�سره  والنخلة مم�سكًا 

به بيده اليمنى والي�سرى حتى اإذا ما و�سل اإىل 

قطع  يبداأ  ال�سوباطات  وجود  النخلة حيث  قمة 

من  )�ساح   املنجل  بوا�سطة  ال�سوباطات  هذه 

بعدها  خ�سبية(  يد  ذو  م�سر�سر  ح��اد  احلديد 

ترمى ال�سوباطة لت�سقط على فر�س من اخلي�س 

�سقوطها  ومبجرد  النخلة  اأ�سفل  البا�ستيك  اأو 

فاإن معظم العراجني تكون قد فرغت من ثمارها 

ويكمل العمال تفريغ العراجني مما تبقى فيها 

الثانية هي ربط حبل ميتد  من ثمار, الطريقة 

طرفه الأول من اأعلى النخلة بزاوية ميل  وينتهي 

عليه  �ستجمع  ال��ذي  الفر�س  على  الآخ��ر  طرفه 

ال�سوباطة وو�سعها  النخال بقطع  الثمار ويقوم 

ال�سوباطة   فت�سري  احلبل  على  منت�سفها  من 

ب�سرعة كبرية على احلبل امل�سدود من اأعلى اإىل 

اأ�سفل لت�سقط بقوة على الفر�س, بعد ذلك يبداأ 

العمال املتواجدين اأ�سفل النخلة يف جمع الثمار 

وحملها  البا�ستيك  من  �سناديق  يف  وو�سعها 

العربات مبا حتمله  تتجه ه��ذه  ك��ر   على عربة 

والتجفيف  التن�سري  مكان  اإىل  حم�سول  م��ن 

مفرو�س  مت�سع  )مكان  امل�سطاح  ي�سمى  ال��ذي 

يبداأ  هناك  اإىل  العربة  ت�سل  عندما  بالرمل( 

بال�سناديق  املتواجدة   الثمار  بتفريغ  العمال 

البا�ستيكية وو�سع كل �سنف يف قطع متجاورات 

على هيئة كومة يف املكان املخ�س�س لها  على 

امل�سطاح  ثم يبداأ العمال يف فر�س هذه الكومات 

عن  ارتفاعها  يزيد  ول  م�سطحة  تكون  بحيث 

معر�سًا  مكانه  كل �سنف يف  ثم يرتك  �سم,   5

لل�سم�س املبا�سرة. وهنا يجب الذكر باأنة من اأول 

النخال )طالع النخل(

و�سع  الفر�سة اأ�سفل البورة 

 �سقوط الثمار على الفر�سة
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يوم تو�سع فيه الثمار على امل�سطاح يبداأ تواجد 

فرد اأمن ليل نهار يحر�س امل�سطاح مبا فيه من 

عملية  وت�ستمر  جمع,  واأدوات  و�سناديق  ثمار 

اجلمع يوميًا منذ ال�سباح الباكر وحتى املغيب  

اإىل اأن ينتهي املزارع من جمع كل حم�سوله من 

فريق  ينتهي  عندما  املختلفة.  باأ�سنافه  الثمار 

العمل من جمع املح�سول بنف�س الوترية ال�سابقة 

خال اقل اأو اأكرث من  �سهر تقريبًا ح�سب اأعداد 

املو�سم  املنتجة خال  الكميات  النخيل وح�سب 

يبداأ فريق العمل نهارًا يف عملية فرز وتنظيف 

هذه الأك��وام واإخ��راج ما بها من �سي�س وثمار 

وو�سط  بالليل  اأما  )ح�سف(  رديئة  وثمار  تالفة 

بعملية  بالقيام  العمال  يبداأ  الكا�سفة  الأ�سواء 

على  املحتوية  امل��ت��ج��اورات  القطع  تلك  تقليب 

الثمار بحيث ي�سبح الأ�سفل اإىل اأعلى والعك�س 

وجترى عملية التقليب ليًا حيث تكون درجات 

وال��ث��م��ار  ب����اردًا  وال���ه���واء  منخف�سة  احل����رارة 

متما�سكة بعك�س النهار الذي تكون فيه درجات 

ما  واإذا  وطرية  لينة  والثمار  مرتفعة  احل��رارة 

متت عملية التقليب يف هذا الوقت ف�سوف يتغري 

ي�ستمر  منبعجة.  اأو  متعجنة  وت�سبح  �سكلها 

اأن  اإىل  ليًا ونهارًا  العمليتني  الفريق يف هاتني 

الثمار  لكل  والتقليب  الفرز  عملية  من  ينتهي 

العملية  هذه  ت�ستغرق  امل�سطاح,  على  املنت�سرة 

امل�سطاح  م�ساحة  ح�سب  يومًا   20-10 ح��وايل 

وكمية املح�سول. وبعد فرتة حوايل �سهر تقريبًا 

متامًا  جافة  الثمار  ت�سبح  ال��دوؤوب  العمل  من 

ون�سبة الرطوبة بها حوايل 15% بعد تلك املرحلة  

تبداأ مرحلة اأخرى وهي عملية التدريج والتكومي  

للثمار فيبداأ العمال  يف تدريج و فرز كل �سنف 

من الأ�سناف املعروفة  مبفرده يف كومة واحدة 

قليلة(  )كمياتها  املجهل  الثمار  خلط  يتم  كما 

م��ع كومة الأ���س��ن��اف امل��ع��روف��ة  التي ق��د تكون 

م�سابهة لها. بعد النتهاء من هذه العملية ي�سبح 

امل�سطاح به عدد من الأكوام املعروفة ال�سم لكل 

تقليب  بعملية  العمل  فريق  يبداأ  بعدها  كومة, 

وتنظيف نهائي لهذه الأكوام كل على حدة, بعد 

ذلك يبداأ الفريق يف املرحلة الأخرية وهي عملية 

)اأكيا�س( من اخلي�س  اأجولة  للثمار يف  التعبئة 

جمع الثمار يف ال�سناديق البا�ستيكية

نقل ال�سناديق

و�سع ال�سناديق على العربة
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ليًا  100 كجم وتتم هذه العملية  �سعة اجلوال 

ب�سبب متا�سك الثمار وجفافها حيث انخفا�س 

درجات احلرارة والتهوية اجليدة ويحذر التعبئة 

نهارًا حيث تكون الثمار لينة وطرية ب�سبب ارتفاع 

ال�سم�س  ل�سوء  الثمار  وتعر�س  احل��رارة  درج��ة 

الحتبا�س  ف���اإن  تعبئتها  مت  م��ا  واإذا  املبا�سر 

احلراري للثمار داخل الأجولة يجعلها تتما�سك 

مع بع�سها البع�س ب�سبب ليونتها خا�سًة اأنها ذات 

التعبئة  بعد  الأجولة  تو�سع  مرتفعة.  �سكريات 

حياكتها   يتم  ثم  امل�سطاح  اأر���س  على  عمودية 

يدويًا بوا�سطة دوبار من الكتان يف خميط كبري 

م�سنوع من ال�سلب, بعدها يكتب على الأجولة 

اأو املزارع بوا�سطة   ا�سم ال�سنف وا�سم التاجر 

ثم  ملونة,  �سبغة  يف  مغمو�س  اجلريد  من  قلم 

األ��واح �سميكة  اأو  تر�س الأجولة ليًا على طوب 

من اخل�سب ت�سف على اأر�س امل�سطاح بحيث ل 

تام�س الأجولة �سطح الأر�س مبا�سرة, وتر�س 

بطريقة  بالتبادل  بع�س  ف��وق  بع�سها  الأج��ول��ة 

تكون  بحيث  البناء  يف  ت�ستخدم  التي  املدماك 

الأجولة متما�سكة وت�سد بع�سها بع�سًا مع توفر 

الهواء  مب��رور  ت�سمح  بينها  الفراغات  من  قدر 

من  م�سنوع  غطاء  بوا�سطة  الأجولة  تغطى  ثم 

الأمطار  مياه  من  حلمايتها  ال�سميك   امل�سمع 

التعاونية  باجلمعيات  الت�����س��ال  يتم  بعدها 

التابعة لوزارة الزراعة ليتم تبخري هذه الأجولة 

الثمار من  التي حتمي  الكيميائية  املواد  ببع�س 

نقل ال�سناديق بوا�سطة العربة 

�سنف ال�سكوتي 

�سنف الربمتودا 

�سنف اجلنديلة

�سنف امللكابي

�سنف ال�سامية 

احل�سرات والت�سو�س عن طريق و�سع خراطيم 

و�سط الفراغات بني الأجولة تخرج منها الأبخرة 

املعقمة وغالبًا ما يتم التخزين يف نف�س املكان 

لتمكث ملدة عام  الأجولة  تلك  فيه  الذي ر�ست 

اإذا توافق موعد جمع الثمار قبل �سهر رم�سان  

ناقات  على  حتميلها  اأو  للتجار  بيعها  حل��ني 

كبرية لل�سفر اإىل حمافظة القاهرة والإ�سكندرية 

ومعظم حمافظات ال�سمال خال �سهر �سعبان 

التمور  التايل. حيث تدخل  العام  ورم�سان من 

اجلافة كوجبة اأ�سا�سية عند اإفطار ال�سائمني يف 

ال�سهر الكرمي بحيث تبل هذه الثمار يف املاء بعد 

اإخراج البذور منها وتخلط مع الفاكهة املجففة  

طبقًا  مكونة  والقرا�سيا  وامل�سم�س  كالزبيب 

�سهيًا يعرف ب� )اخل�ساف(. اإن عملية التجفيف 

ال�سم�سي للتمور اجلافة يف جنوب م�سر مكلفة 

بداية من جمع املح�سول وما يتبعه من عمليات 

اأخرى ومرورًا بعملية التعبئة وو�سوًل اإىل عملية 

النقل والت�سويق. ولكن املردود القت�سادي يكون 

تباع  حيث  املبذول  باجلهد  ق��ورن  ما  اإذا  جيد 

املدخات  تعو�س  باهظة  باأ�سعار  التمور  ه��ذه 

خا�سة الأ�سناف املمتازة مثل ال�سنف ال�سكوتي 

واجلنديلة والربمتودا وامللكابى.
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تنظمها وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع المركز 
الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا(

عمل  ور���س��ة  اأول  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  نظمت 

وت�سميم  الإح�سائي  )التحليل  مو�سوع  حول 

ال���ت���ج���ارب( ل��ت��ط��وي��ر ال����ق����درات اخل��ا���س��ة 

والتمور  النخيل  للباحثني يف جمال  بالإح�ساء 

للبحوث  ال���دويل  امل��رك��ز  م��ع  بالتعاون  وذل��ك 

وذلك  »ايكاردا«  اجلافة  املناطق  يف  الزراعية 

اأكرث  2011 بدبي, �سارك فيها  اأكتوبر   2 يوم 

جمل�س  دول  م��ن  وباحثة  باحثًا  ع�سرين  م��ن 

التعاون مت تاأهيلهم على تطبيق اأحدث الربامج 

احلديثة  التقنيات  وا�ستخدام  الإح�سائية 

وت�سميم  والتمور  النخيل  اأب��ح��اث  جم��ال  يف 

خ��رباء  ب��اإ���س��راف  النتائج  وحتليل  ال��ت��ج��ارب 

عامليني. 

م�سروع  ن�ساطات  �سمن  الور�سة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

لدول  التعاون  جمل�س  يف  التمر  نخيل  تطوير 

جمال  يف  ال��ق��درات  لتطوير  العربية  اخلليج 

من  الباحثني  متكني  بهدف  الزراعية  التنمية 

مما  بكفاءة  الإح�سائية  الربامج  ا�ستخدام 

ورشة عمل لتطوير 
القدرات الخاصة باإلحصاء 

في مجال النخيل والتمر

بمشاركة 20 باحثًا من دول مجلس التعاون

ي�ساهم يف حتليل النتائج البحثية وجعلها قابلة 

البحثية  التجارب  مناق�سة  جانب  اإىل  للن�سر 

اإىل  ال��ور���س��ة  ت��ه��دف  ك��م��ا  ال���ق���ادم.  للمو�سم 

الو�سول بالبحوث اجلارية اإىل م�ستوى يجعلها 

العاملية  العلمية  امل��ج��ات  يف  للن�سر  موؤهلة 

واملحافل الدولية املتخ�س�سة وتكون ذات تاأثري 

فاعل ومبا�سر على حم�سول التمر.

ولتحقيق هذا الهدف لبد من متكني الباحثني 

والعاملني يف هذا القطاع من الإملام مبتطلبات 

توفري اإح�سائيات دقيقة وواقعية بحيث ت�سهم 

الت�سورات  وو�سع  احل��ايل  ال��واق��ع  درا���س��ة  يف 

التي  املوؤ�سرات  واإعطاء  واحللول  والنظريات 

التي  والبحوث  والتقارير  ال��درا���س��ات  تخدم 

تعد يف هذا املجال وتبني اإطار متكامل لإدارة 

ا�ستخدام  كفاءة  ورفع  ال�سرتاتيجية  اخلطط 

بالتن�سيق  امل��ت��وف��رة  الإح�����س��ائ��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 

والتعاون بني اجلهات املعنية يف املنطقة.
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إنشاء بساتين 
النخيل في دولة 

اإلمارات العربية
كما تمليها ظروف 

اقتصادات السوق

املهند�س الزراعي

�سيف الدين را�سد الأتا�سي

Aborashed6@gmail.com

من   )Phoenix dactificra( التمر  نخيل 

ال��ن��ب��ات��ات امل��ع��م��رة دائ��م��ة اخل�����ض��رة، ذوات 

النخيلية  العائلة  اإىل  ينتمي  ال��واح��دة  الفلقة 

قدمي  منذ  الإن�����س��ان  عرفها   ،Palmaceae

فريدة:  متعددة  ب�سفات  تتميز  حيث  الع�سور 

واإم���داده  الأن�����س��ان  تغذية  يف  دور  م��ن  لها  مل��ا 

وتعد  ال�سحة،  واأ���س��ال��ي��ب  الطاقة  مب�سادر 

الإباء  رموز  ورمزًا من  املباركة  �سجرة احلياة 

العاملني  رب  �سخرها  قد  العربية،  والأ�سالة 

كم�سدر خري وبركة.

الإم��ارات  دولة  بتاريخ  ال�سجرة  هذه  ارتبطت 

يف  م��ه��م��ًا  دورًا  ول��ع��ب��ت  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

كانت  حيث  النفط،  ماقبل  فرتة  اإقت�ساديات 

املحور الأ�سا�سي للحياة، فهي ال�سجرة الوحيدة 

التي ي�ستعمل كل ما جتود به ليتحول اإىل منافع 

وا�ستعمالت كثرية لغنى للنا�س عنها.

يجب  ل��ذا  الفقري  وغ���ذاء  الغني  فاكهة  فهي 

البحوث  من  العديد  باإجراء  عليها  املحافظة 

عا�ست  كما  امل�ستقبل  لتعي�س  وال��درا���س��ات 

لأنها  بالإن�سان  ال�سبه  �سديدة  فهي  املا�سي، 

ذات جذع منت�سب اإذا قطع راأ�سها ماتت واإذا 

تعر�س قلبها ل�سدمة قوية هلكت.

حركة  الدولة  �سهدت  الأخ���رية  العقود  وخ��ال 

 ، منو وازده��ار على كافة الأ�سعدة وامل�ستويات 

وحتمل روؤية الإمارات 2021 م يف طياتها اأحام 

واآمال اأمة باأ�سرها خطط لها الأباء املوؤ�س�سون 

حماية  طريق  عن  املخل�سون  الأبناء  ويكملها 

منوذجًا  ميثل  الذي  املوحد  الإماراتي  الن�سيج 

ووح��دة  والتعا�سد  التما�سك  يف  ب��ه  يحتذى 

امل�سري.
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الكبري  الإهتمام  النه�سة  ه��ذه  جتليات  وم��ن 

امل�ستويني  على  التمور  واإنتاج  النخيل  بزراعة 

الر�سمي وال�سعبي، حيث متثل ركنًا اأ�سا�سيًا يف 

بنية القطاع الزراعي وتعترب ثروة وطنية قادرة 

تاأمني الأمن الغذائي، حيث  على امل�ساهمة يف 

العاملي  ال�سكاين  النمو  تزايد  املوؤكد  من  بات 

ب��وت��رية اأ���س��رع م��ن زي���ادة الإن��ت��اج ال��غ��ذائ��ي، 

على  الزراعية  الإنتاجية  ال��دول  ت��زد  مل  واإذا 

الغذاء  اأ�سعار  ت�ستمر  ف�سوف  ال�سرعة  وج��ه 

العاملي،  امل�ستوى  على  اجلنوين  ارتفاعها  يف 

)ال�سخ�سية  راأي جيم روجرز  فاملجتمعات يف 

مزيد  اإىل  لحتتاج  �سرتيت(  وول  يف  ال��ب��ارزة 

من  واملزيد  املزيد  اإىل  ولكن  امل�سرفيني،  من 

الزارعني حيث يعاين العامل من م�سكلة غذائية 

على  والرتكيز  الإهتمام  الوحيد  حلها  خطرية 

الزراعة.

بذلك  املتحدة  العربية  الإم���ارات  وقداهتمت 

يعترب  حيث  بكرثة،  فيها  التمور  زراع��ة  فتمت 

زراع��ة  فيه  ال��ذي جت��ود  امل��دى  مناخها �سمن 

واإنتج التمور، ويرجع هذا اإىل هطول الأمطار 

ومنو  الأزه����ار  مو�سم  خ��ال  وخا�سة  القليل 

وت��ط��ور ال��ث��م��ار، ب��الإ���س��اف��ة اإىل اجل��و احل��ار 

�سيفًا، فهي تعترب اأقرب من حما�سيل الزراعة 

املروية يف املناطق ال�سحراوية.

�سيجت  وال��ت��ي  التاأ�سي�س  ف��رتة  انتهاء  وب��ع��د 

الدولة  انتقلت  احلكومي،  والت�سجيع  بالدعم 

اإىل املرحلة التالية وهي اإن�ساء مزارع وب�ساتني 

وت�ستثمر وفق مقايي�س  تنتج  لكي  التمر،  نخيل 

التمور سلعة 
استراتيجية يمكن 

أن تحتل مكانة 
بارزة في ميزان 

المدفوعات 
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ال�سيطرة على الت�سحر.

اإحتمالت خلق فر�س عمل جديدة.

واأخ����ريًا حتقيق ال��دخ��ل ع��ن ط��ري��ق الأرب���اح 

عند  الأجنبية  العملة  عائدات  يف  وامل�ساهمة 

الت�سدير.

لذا ميكن اإعتبارها اإحدى ال�سلع ال�سرتاتيجية 

ميزان  ب��ارزة يف  مكانات  اأن حتتل  التي ميكن 

املدفوعات.

للتمور  احلديثة  املزارع  على  تاريخية  وبنظرة 

يف الدولة والتي اأن�سئت خال عقود ال�سبعينات 

والثمانينات والت�سعينات جند اأنها ا�ستخدمت 

الأ�ساليب العلمية املتطورة. ولقد تناول الدكتور 

حميد قا�سم اجلبوري من جامعة الإمارات يف 

بحث ن�سرته جملة الزراعة والتنمية الكثري من 

مو�سمان  هناك  فقال:  النخيل  زراع��ة  جوانب 

لزراعة الف�سيل، املو�سم الأول الربيع، والثاين 

اخلريف، على اأنه ميكن زراعة الف�سائل يف اأي 

وقت من ال�سنة با�ستثناء احلر ال�سديد والربد 

البيئة  وزارة  جت��ارب  اأثبتت  ولقد  ال��ق��ار���س، 

يف  الف�سائل  لزراعة  مو�سم  اأف�سل  باأن  واملياه 

ن�سبة  ارتفعت  اإذ  املو�سم اخلريفي،  الدولة هو 

جناح الف�سائل اإىل اأكرث من 80%.

العربية  الإم��ارات  دول��ة  يف  النخيل  ميتاز  كما 

الثمار  اإىل  بالإ�سافة  املبكر،  بالإنتاج  املتحدة 

اإبتداًء  اجليدة، حيث يبداأ ال�سجرة يف الإثمار 

من ال�سنة الرابعة ملعظم الأ�سناف، واأحيانًا يف 

ال�سنة الثالثة، وهذا يخالف املاألوف واملتعارف 

عليه يف مناطق العامل، حيث يبداأ الإنتاج بعد 

الزراعة من 6 – 8 �سنوات، ويبلغ معدل اإنتاج 

اأي  ال��رط��ب،  من  كغ   )350( ح��وايل  النخلة 

)100 – 120( كغ من التمر، كما هو احلال 

خ�ساب،  خا�سي،  )ب��رج��ي،  الأ���س��ن��اف   يف 

لولو(.

ونعترب كل ماذكر هي مقدمة وال�سرارة الأوىل 

النخيل  وب�ساتني  م�ساريع  اإن�ساء  للت�سجيع على 

والأ�سواق  لها،  احلا�سنة  الإقت�سادية  والبيئة 

امل�ستهدفة هي: املحلية والعاملية.

واأولويات امل�سروع املقرتح كما يلي:

اإن�ساء مزرعة نخيل متر من 5000 نخلة 

حيث  امل�ستدامة،  والتنمية  والطلب  العر�س 

تتحرك العجلة الإقت�سادية لتتفاعل عنا�سرها 

ال��داف��ع��ة  ال��ق��وة  ت��ب��ف��ى  ل��ك��ن  احل���ي���اة،  لتنتج 

والتي  متوازنة  الإقت�سادية  للعجلة  الأ�سا�سية 

اآدم  و�سفه  ما  هو  عنا�سرها  تفاعل  ت�سمن 

وتلك  الدولة،  وهي  اخلفية(  )اليد  ب�  �سميث 

امل�ستثمرين  تدفع  التي  الذهبية  القاعدة  هي 

عند  اإل  الدولة  تدخل  دون  من  الربح  لتحقيق 

تلك  وتعد  الإ�ستثنائية،  وال��ظ��روف  ال�سرورة 

لأن  اإحرتامها  يجب  اإقت�سادية  ميزة  احلقيقة 

يف جوهرها العدالة.

وي��ك��ون دور ال��دول��ة يف الأح����وال ال��ع��ادي��ة هو 

وجميع  الإقت�سادية  العجلة  دوران  مراقبة 

اأركانها فاإذا تعطل جزء عملت على دعمه واإذا 

لي�سود  جماحه  كبح  على  تعمل  حده  جتاوز  ما 

التوازن الإقت�سادي.

فهم  يجب  الإقت�سادي  الإط���ار  ه��ذا  و�سمن 

تطور زراعة و�سناعة التمور يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة للو�سول ل�:

الإ�سهام يف الأمن الغذائي.
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مرحلة اأوىل:

اأوًل: اإختيار املوقع واإعداده للزراعة:

هكتارًا   )40( ب�  تقدر  مب�ساحة  لأر�س  نحتاج 

وامل�سافة املقرتحة بني الأ�سجار )8 × 8( م.

للتعرف  ال��رتب��ة  فحو�سات  بع�س  اإج���راء  م��ع 

وبقية  الغذائية  العنا�سر  من  حمتواها  على 

ال�سفات الفيزيائية والكيميائية وميكن القول 

ب�سورة عامة اأن زراعة النخيل تنجح يف معظم 

منها،  اخلفيفة  اأنها جتود يف  اإل  الرتب  اأن��واع 

امل��اء  م�ستوى  وانخفا�س  ال��رتب��ة  ويعتربعمق 

مزارع  يف  الازمة  العوامل  اأهم  من  الأر�سي 

النخيل فتجود زراعته يف الأر�سي العميقة حتى 

ولو كانت فقرية عن زراعته يف اأرا�س خ�سبة 

ولكن �سحلة.

بدرجة  الرتبة  ملوحة  النخيل  اأ�سجار  وتتحمل 

ولو  اخل��رى،  الفواكه  اأ�سجار  من  الكثري  تفوق 

اإنتاجيتها تقل مع زيادة امللوحة يف منطقة  اأن 

يف  النخيل  بزراعة  ولين�سح  اجل��ذور  اإنت�سار 

ا؟ظلرا�سي التي تتعدى ن�سبة ملوحتها 7000 

جزء يف املليون مبنطقة املحموع اجلذري.

لري  و�ساحيتها  للري  املياه  توفر  من  التاأكد 

بحيث  املياه  ت�سح  املناطق  بع�س  ففي  النخيل 

لتكفي للري باإ�سافة اإىل تردي نوعية بع�سها، 

وعمومًا تعترب املياه �ساحلة لري النخيل اإذا قلت 

ن�سبة امللوحة عن )6000 جزء باملليون( حيث 

الإثمار عندما  ويتوقف  النخيل  يقل بعدها منو 

ت�سل ملوحة املياه )1200  جزء باملليون(.

تخطيط الأر�ض:

يبا�سر بت�سوية الرتبة واإعدادها للزراعة.

الدولة  ويف�سل حتت ظروف  للري  نظام  ينفذ 

وهي   Bubbler بالفقاعات  ال��ري  اإ�ستخدام 

عبارة عن اإ�سافة املاء على �سطح الرتبة كتيار 

الت�سرف عند خمارج  �سغري، وتكون معدلت 

املياه اأعلى منها يف حالة التنقيط اأو الري حتت 

 225 عن  عامة  ب�سفة  تقل  ولكنها  ال�سطحي 

ال��ق��واذف  ت�سرف  م��ع��دلت  لأن  لرتًا/�ساعة 

ت��زي��د ع���ادة ع��ن م��ع��دلت ر���س��ح امل���اء داخ��ل 

800

مت�����ر500

مت����ر

مت����ر

مت����ر 8

7

ال�سنوات

التدفقات النقدية
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الرتبة، ويف�سل عمل حو�س حول جذع النخلة 

حيث لي�سمح ب�سريان املاء جانبيًا ويوؤدي ذلك 

اإىل تعمق اجلزء املبتل.

زراعة الف�سائل يف الأرا�سي امل�ستدمية:

الف�سائل  طريق  عن  تقليديًا  النخيل  يتكاثر 

هناك  ولكن  ال�سنف،  نف�س  على  للح�سول 

الف�سائل  من  اإنتاجها  يندر  ممتازة  اأ�سنافًا 

مما يوؤدي اإىل اإرتفاع ثمنها و�سعوبة التو�سع يف 

زراعتها لذلك بداأ الإجتاه اإىل الإكثار بزراعة 

الأن�سجة لاأ�سناف املنتجة واملمتازة من نخيل 

البلح فاأ�س�س يف الدولة خمترب الأن�سجة )الذي 

النخيل  تنمية  وب��ح��وث  درا���س��ات  وح��دة  يتبع 

املتحدة  العربية  الإم����ارات  بجامعة  والتمور 

بالعني( يف عام 1989 م.

الأن�سجة  زراع��ة  تقنية  ا�ستخدام  من  واملزايا 

على  احل�سول  اإمكانية  هي  النخيل  اإكثار  يف 

با�ستخدام  الف�سائل  من  ج��دًا  كبرية  اأع���داد 

خالية  ف�سائل  وانتاج  الأمهات،  من  قليل  عدد 

من الأمرا�س والآفات، مع �سمان �سرعة النمو 

حيث ميكن احل�سول على اإنتاج بعد 4 �سنوات 

فقط من الزراعة.

التدفقات النقديةال�سنة

1)600,000.00(

2)148,750.00(

3)148,750.00(

4276,250.00 

5276,250.00 

6276,250.00 

7276,250.00 

8276,250.00 

9276,250.00 

10276,250.00 

اجمايل الدخل 

على 10 �سنوات

1,036,250.00 

متو�سط الربح 

ال�سنوي

103,625.00 

متو�سط العائد 

على ال�ستثمار

17%

ثنائية  اجل��ن�����س  اأح���ادي���ة  ال��ت��م��ر  نخلة  تعترب 

ذك��ور  اإىل  اأ�سجارها  لتميز  ون��ظ��رًا  امل�سكن، 

تعطي نورات مذكرة واإناث حتمل نورات موؤنثة.

اإقت�سادي  حم�سول  اإنتاج  يف  النجاح  ويتوقف 

واإمت���ام  التلقيح  عملية  اإج����راء  جن���اح  ع��ل��ى 

الإخ�ساب ومن املمكن اأن تتم طبيعيًا بوا�سطة 

الرياح التي حتمل حبوب اللقاح غلى الأ�سجار 

القريبة منها اإل اأن الدرا�سات امليدانية اأثبتت 

اأن هذه الطريقة غري اإقت�سادية لتطلبها توافر 

واملوؤنث  املذكر  النخيل  من  مت�ساوية  اأع���داد 

باملزرعة. ولهذا ُيلجاأ يف ب�ساتني اأ�سجار النخيل 

اإىل تقليل عدد الذكور اأىل اأقل عدد ممكن على 

ان جترى عملية التلقيح يدويًا اأو ميكانيكيًا.

يتم ت�سميم خريطة املزرعة من قبل اإ�ست�ساري 

باإ�سراف مهند�س زراعي.

ثانيًا: م�ساريف التاأ�سي�ض:

ثمن اأو اإيجار الأر�س، ف�سائل، اأ�سمدة، مبيدات 

زراعة  عناية  ت�سوية،  و�سبكات،  ري  كيميائية، 

وا�ست�ساح ملدة 4 �سنوات.

لل�سجرة  امل��ت��وق��ع  ال���دخ���ل  ث���ال���ث���ًا: 

الواحدة:

يفرت�س اأن م�ستثمر قد قرر البدء يف امل�سروع 

ال�سنة  ي��ب��داأ يف  الإن��ت��اج  اأن  ول��ك��ون  امل��ق��رتح، 

الرابعة فاإن املبلغ املقدر للبدء يف امل�سروع هو: 

 =  148750  +  148750  +  600.000(

897500 درهم(، ويظهر اجلدول اأعاه قيمة 

التدفقات النقدية على مدة ع�سر �سنوات، اأما 

الأوىل  الثاث  ال�سنوات  ال�سالبة يف  التدفقات 

املوجبة  والتدفقات  امل�ستثمر،  املبلغ  وهي قيمة 

يف  الإن��ت��اج  بداية  مع  النقدية  التدفقات  هي 

ال�سنة الرابعة للم�سروع.

�سايف  يظهر  �سنوات  ع�سر  على  الدخل  �سايف 

ال��ت��دف��ق��ات امل��وج��ب��ة وال�����س��ال��ب��ة، وم���ن اأج��ل 

التب�سيط مل يتم خ�سم التدفقات النقدية على 

تغري  يتم  وكذلك مل  لاإ�ستثمار،  العائد  معدل 

اأ�سعار البيع.

ولقد اأثبتت البحوث امليدانية عن اإقت�ساديات 

ويف  عامة  ب�سفة  اخلليج  يف  النخيل  زراع���ة 

الكفاية  اإنخفا�س  خا�سة،  ب�سورة  الإم���ارات 

البي��انرقم البند
وح�دة 

القيا�ض

 الجم�ايل-ال�سوق 

املحلي 

 الجم�ايل-

الت�سدير 

 40.00 40.00 هك�تارم�س�احة الر�س 1

125.00125.00 ع�دد�سع�ة الهكتار2

3
اجم�ايل عدد النخ�ل 

)1X2(

5,000.00 5,000.00ع�دد

4.00 4.00�سن�ة بدء النت�اج4

200.00 85.00دولرالي�راد ال�سن�وي / نخل�ة 5

6
اجمايل الي�راد ال�سن�وي 

)5X3(

1,000,000.00 425,000.00دولر

7
اجمايل التكاليف 

الت�سغيلية 

148,750.00 148,750.00دولر

8
احل�سة ال�سنوية من 

م�ساريف التاأ�سي�س

100,000.00 100,000.00دولر

9
�سايف الدخ�ل ال�س�نوي 

)8 - 7 - 6(

851,250.00 176,250.00دولر
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امل�ستمر  الإرت��ف��اع  نتيجة  للنخيل  الإن��ت��اج��ي��ة 

وال�سبب  والعمالة  الإن��ت��اج  و�سائل  تكاليف  يف 

اخل���ارج  م��ن  الإن���ت���اج  م�ستلزمات  اإ���س��ت��رياد 

وخ�سو�سًا  العاملة  الأيدي  يف  احلاد  والنق�س 

امل�سوؤولة عن خدمة راأ�س النخلة للقيام بعمليات 

مثل: التلقيح والتكريب واجلني وغريها.

ويوفر  الريفية  املناطق  دخ��ل  م��ن  يزيد  ه��ذا 

فر�س عمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

التي تعتمد اإعتمادًا تامًا على قوة العمل خا�سة 

فاإننا  اأمتتة  اأي  دون  اأي  ال��زراع��ي،  املجال  يف 

�سنحتاج اإىل 170 يوم عمل يف ال�سنة الواحدة 

لكل هكتار:

عمل  يوم   6800  = هكتارًا   40  × يومًا   170

�سنويًا.

�سجرة  اإىل  الت�سلق  يتطلب  التقديرات  وح�سب 

نخيل التمر من )8 – 10( مرات من حلظة 

وتعاين  التمور،  وجني  ن�سج  بدء  حتى  التلقيح 

العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  النخيل  ب�ساتني 

ب�سبب  امل��درب��ة  ال��ع��م��ال��ة  يف  نق�سًا  امل��ت��ح��دة 

التغريات يف الأحوال الإجتماعية والإقت�سادية 

الإن�����س��اءات  ق��ط��اع  اإىل  ال��ع��م��ال  يتوجه  حيث 

من  اأف�سل  دخ��ًا  لهم  توفر  التي  وامل��ق��اولت 

العمل يف ب�ساتني النخيل.

الغذائية  ال�سناعات  م��ن  الكثري  تدخل  كما 

ال�سائل  وال�سكر  الدب�س  ك�سناعة  التحويلية 

واخل����ل وال���ك���ح���ول ال��ط��ب��ي وخ���م���رية اخل��ب��ز 

و�سناعة  الليمون  وحام�س  املركز  والربوتني 

اليدوية  ال�سناعات  م��ن  والعديد  املعجنات 

وال�سعف  الكرب  من  الن�ساء،  عند  وخ�سو�سًا 

والليف.

اأما يف حال ت�سدير التمور للمزرعة املوؤلفة من 

5000 نخلة( ميكن  40 هكتار )اأي ما يعادل 

 )25000( يعادل  دخًا  يحقق  اأن  للم�ستثمر 

اأرباح يف كل هكتار للمو�سم الواحد.

و لإكتمال عنا�سر جناح امل�سروع يجب العناية 

لاأ�سمدة  وخا�سة  املوردين:  وتقييم  بدرا�سة 

اخلدمات  و�سركات  املكافحة  ومواد  والف�سائل 

وطريقة  واجل��ودة  ال�سعر  حيث  من  الزراعية 

ال�سداد.

امل�ستثمرين  ونن�سح  جيد  العائد  اأن  �سك  ل 

م�ساريع  يف  الإ�ستثمار  خماطرة  يف  للدخول 

النخيل، ولكن ككل م�ساريع الإ�ستثمار الزراعي 

هناك بع�س املخاطر التي يجب الوقاية منها. 

لعدم  النخيل  م�ساريع  قيام  يف  ال��دق��ة  ع��دم 

احلديثة  التقنية  باملعرفة  امل��زارع��ني  دراي���ة 

اإنت�سار  دون  للحوؤول  والإنتباه  املتخ�س�سة، 

النخيل  �سو�سة  خ�سو�سًا  والآف��ات  الأم��را���س 

بدقة  الف�سائل  اختيار  علينا  ل��ذا  احل��م��راء، 

وعناية عند زراعة امل�سروع، اإ�سافة اإىل مراقبة 

التدفقات النقدية املتوقعة من الإيرادات حيث 

من  تعاين  الإ�ستثمارية  الزراعية  امل�ساريع  اأن 

من  قدرًا  وحتمل  املتذبذبة  النقدية  التدفقات 

املخاطرة.

لتحويل  الإقت�سادي  التقييم  راب��ع��ًا: 

احللم اإىل حقيقة:

دول��ة  يف  اخل��ا���س  القطاع  م�ستثمري  نن�سح 

الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��زراع��ة �سجر 

ب�سكل  وت��واوؤم��ه��ا  تكيفها  بف�سل  التمر  نخيل 

تام مع الظروف املناخية عاوة على منافعها 

حم�سول  اأف�سل  فهي  والبيئية،  الإقت�سادية 

تفوق  فهي  اجلافة،  املناطق  يف  زراعته  ميكن 

على  والإ�ستثمارية  الإقت�سادية  منفعتها  يف 

اأغ��ل��ب ال���زراع���ات الأخ�����رى م��ع م���راع���اة اأن 

والبنوك  الدائنة  وال�سناديق  احلكومة  تقوم 

بواجبها كم�سرف وممول وداعم لهذا الن�ساط 

الإقت�سادي الزراعي.

املراجع:

التمر  نخيل  زراع��ة  الوهاب:  عبد  زاي��د  1- د. 

الو�سع  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  يف دولة 

الراهن والإمكانات امل�ستقبلية. 2005 

2- ال�سريقي را�سد حممد خلفان، �سبانة ح�سن 

التمور يف  نخيل  زراعة  واقع  الرحمن:  عبد 

دولة الإمارات. 2004 

خدمة  عمليات  علي:  ا�سماعيل  3- احلو�سني 

النخيل. ط 3 . 2008 

زراعة  تكنولوجيا  الوهاب:  عبد  4- اجلبوري 

واإنتاج النخيل.

5-مركز الإمارات للمعلومات الزراعية.

h t t p \ w w w . u a e . g o v . a e \

uaeagricenter\statistics\agry-

.stm
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تطوير زراعة النخيل 
وإنتـاج التمـور فـي 

الســـودان

د.عو�ض حممد �أحمد عثمان

emad.edriss@hotmail.com

لزراعة  ال�صاحلة  العامل  مناطق  اأه��م  متثل 

الأم��ط��ار  ت��دين  حيث  التمور  واإن��ت��اج  النخيل 

والرطوبة الن�صبية وارتفاع درجة احلرارة.

يالحظ اأن معظم تخيل العامل يزرع يف واحات، 

وكان هو العامل الرئي�صي يف تعمريها وجعلها 

�صاحلة لالإن�صان واحليوان والنباتات الأخرى.

التي  الب�صتانية  الأ�صجار  اأق��دم  النخلة  تعترب 

اأكرث  منذ  ذلك  حدث  فقد  ال�صودان.  اأدخلت 

ميثل  ال��ذي  البالد  �صمال  يف  �صنة   3000 من 

املمتدة  النخيل  زراعة  ملناطق  طبيعيًا  امتدادًا 

اآ�صيا  ال�صمال الإفريقي وحتى جنوب قارة  من 

�صماًل.  درج��ة  العر�ض35،10  خطي  بني  ما 

الدول  كافة  ت�صمل  املنطقة  هذه  اأن  ويالحظ 

العربية مبا فيها معظم م�صاحة ال�صودان، وهي 
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فو�ئد �لنخيل:  

اكت�صبت النخلة اأهميتها مما تقدمه من فوائد 

متعددة منذ اأن عرف الإن�صان كيفية ال�صتفادة 

من اأجزاء النخلة املختلفة اإ�صافة اإىل ثمارها 

التي جعلتها �صجرة احلياة يف املناطق القاحلة 

كما ظلت تعرف فيما بعد.

لقد ظلت النخلة بحكم ات�صاع مناطق زراعتها 

حيث  من  خمتلقة  �صكانية  بتجمعات  مت�صلة 

ال���ظ���روف ال��ب��ي��ئ��ي��ة وامل�����ص��ت��وى الق��ت�����ص��ادي 

والجتماعي ولقد متكن اجلميع من ال�صتفادة 

من اأجزاء النخلة كما ظلت تعرف فيما بعد.

فمنذ القدم عرف قدماء الفر�ض والبابليني اأن 

النخلة تعود على الإن�صان مبا ل يقل عن 360 

النخلة  فوائد  ذكر  اأعرابي  اأوج��ز  وقد  فائدة. 

وليفها ر�صاد،  »النخلة جزعها مناء،  يف قوله: 

غذاء  وحملها  �صياء،  و�صعفها  �صالء،  وكربها 

»فلي�ض من النخلة ما ل ي�صتفاد منه. اأما التمر 

فهو فاكهة وغذاء ودواء وحلوى و�صراب.

ولعل مما ي�صعب ح�صر الفوائد العائدة على 

وهي  منها  ج��زء  كل  اأن  النخلة،  من  الإن�صان 

اجلذور، وال�صيقان، والكرب وال�صعف، والليف، 

متعددة  ا�صتعمالت  ل��ه  وال��ث��م��ار  وال��ع��رج��ون 

ي�صعب ح�صرها.

لي���زال  النخلة  ع��ط��اء  اأن  ف��ي��ه  ل���ص��ك  ومم���ا 

اأهم  من  احلديثة.  العلوم  تقدم  مع  متوا�صاًل 

ال�صناعات التي ا�صتملت على خامات النخيل 

ما يلي:

�صناعة اخل�صب امل�صغوط من خملفات النخلة.

اللون  عدمية  طيارة  ع�صوية  مادة  الفرفورال: 

اىل �صفراء وغري قابلة لالحرتاق.

والدهون  النباتية  الزيوت  ت�صفية  يف  ت�صتعمل 

امل�صتخل�صة من النفط كما واأنها مادة و�صيطة 

يف �صناعة النايلون ومذيبة لعدد من الأ�صباغ 

�سكريات كليـة
�سكريات 

�ليافدهونبروتنيفركتوزجلكوز�سكروزخمتزلة

8074638352.23.71.9

جدول رقم )1( حمتوي 100جر�م متر طازج بدون نوى )%(

 �مل�سدر: �ل�سناعات �لغذ�ئية �لعدد 4-3 �ض62
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واملواد امللونة.

3. �صناعة الورق من املنتجات ال�صليلوزية.

4. �صناعة خيوط الريون.

5. اإنتاج الألياف والكنبار.

�لقيمة �لغائية:

وغذاء  فاكهة  باأنها  القدم  منذ  التمور  عرفت 

التحاليل حيث  باأحدث  تاأكد ذلك  وقد  ودواء. 

مركزة  طاقة  ذات  غذائية  مادة  التمر  اعترب 

ال�صكريات  م��ن  عالية  ن�صب  على  لحتوائها 

 .)1 70 % من وزنها )جدول رقم  لتقل عن 

�صورة  على  ال�صكريات  ه��ذه  معظم  وت��وج��د 

اأحادية )قلوكوز وفركتوز( مما جعلها �صريعة 

المت�صا�ض و�صهلة اله�صم.

على  حتتوي  التمور  اأن  اأع��اله  اجل��دول  يو�صح 

كميات قليلة من الربوتينات ، والدهون ، وعليه 

فاإن تناول التمر مع احلليب يكون غذاء كاماًل 

ومثاليًا لحتوائه على ن�صبة عالية من الأمالح 

الأهمية  ذات  ال��ن��ادرة  والعنا�صر  املعدنية 

الغذائية )جدول رقم 2( .

    ويتميز التمر كمادة غذائية علي غريه من 

املواد الغذائية الأخرى فيما يلي:

يحتوي على ن�صب اأعلى من كل من البوتا�صيوم 

واحلديد والكال�صيوم والفلورين.

يحتوي على �صكريات اجللكوز والفركتوز وبهذا 

يت�صاوي مع ع�صل النحل.

يحتوي على ن�صبة من الألياف ت�صاعد يف عملية 

اله�صم. 

يحتوي على ن�صبة قليلة من الدهون مما يجعله 

ت�صتدعي  التي  الأمرا�ض  غذاًء مهمًا  يف حالة 

البعد عن تناول الدهون.

وهنالك العديد من ال�صناعات ايل تقوم على 

التمور كمادة خام وهي:

عنا�سر نادرة  ملج�أمالح معدنية     ملجفيتامينات   ملج

كربيتبوتا�صيومفو�صفوركال�صيوماأب7ب2ب1

مغنزيوم

MGمغ

حديد

ح

منجنيز

من

نحا�ض

نح

فلورين

.035.0388.6801671479815933.54.92.40.13

جدول رقم )2( حمتوى 100 جر�م متر طازج من �لفيتامينات و�لأمالح �ملعدنية:

   �مل�سدر:جملة �ل�سناعات �لغذ�ئية �لعدد 4-3 �ض68 
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�سناعة كب�ض وتغليف �لتمور:

وهي ت�صمل على عمليات ح�صاد وجمع ونظافة 

وترحيلها  تخزينها  ثم  التمور  وحفظ  تبخري  و 

اإىل اأماكن الت�صويق.

�صناعة الدب�ض: )ع�صل التمر(

الدب�ض �صائل كثيف ي�صتخل�ض من التمور ويعباأ 

ن�صبة  وتكون  للع�صل  بدياًل  ل�صتعماله  علب  يف 

ال�صكريات فيه حوايل 55 % .

�سناعة �ل�سكر �ل�سائل:

70- تركيزه بني  �صكري كثيف يرتاوح  حملول 

طبيعيه  وحالوته  رائحة  ول  له  لون  ل   %  80

الغذائية  ال�صناعات  من  كثري  يف  وي�صتعمل 

املختلفة كبديل لل�صكر.

�صناعة الكحول الطبي وال�صناعي واخلل.

واملعجنات  احللويات  �صناعة  يف  التمر  يدخل 

الأطفال  واأغذية  الغازية  وامل�صروبات  والألبان 

ومربى التمر وغريها.

�صناعة  يف  وال��ت��م��ر  النخيل  خملفات  ت��دخ��ل 

الأعالف احليوانية.

بديلة  كطاقة  ل�صتعماله  الإث���ان���ول  �صناعة 

للبرتول.

للبرتول  بديل  عن  للبحث  عاملي  توجه  هنالك 

لتفادي اأثاره ال�صالبة للبيئة. وقد جنحت بع�ض 

من  الإث��ان��ول  �صناعة  نحو  التوجه  يف  ال���دول 

خاًل  اأحدثت  الغذائية مما  املنتجات  من  عدد 

و�صل  لالإن�صان  كغذاء  املنتجات  هذه  وفرة  يف 

الثالث  العامل  املجاعات يف  اإحداث  اإىل درجة 

 % 80 يقارب  ما  على  التمور حتتوي  اأن  ومبا 

من ال�صكريات الكلية فهي بذلك ميكن اأن تكون 

الكميات  من  الإيثانول  ل�صناعة  م�صدر  اأغنى 

الفائ�صة كغذاء لالإن�صان.

اأن  والتمر  النخيل  �صبق ذكره حول  يتبني مما 

هنالك ما ل يقل عن احد ع�صر م�صنعًا ميكن 

اأن تقام على خملفات النخيل والتمور املنتجة 

منها وهذا يعتمد على اإعداد كبرية من النخيل 

املحلي  ال�صتهالك  يفوق  ما  التمر  من  تنتج 

باأن  القول  ميكن  وبذلك  املرتقب  والت�صدير 

�صوى  ليحده  املباركة  ال�صجرة  هذه  تعطيه  ما 

يتوفر  التفكري والإب��داع، وما  الإن�صان يف  ملكة 

هي  ال�صتعمال،  حم���دودة  اإمكانيات  م��ن  ل��ه 

نف�صها التي ميكن اأن متدنا بكثري من الأ�صياء 

الدافع  هو  ذلك  وليكن  ح�صرها  ي�صعب  التي 

الأ�صا�صي لالهتمام بالنخيل ليو�صل عطاءه يف 

الأمن الغذائي ويكون ركيزة من ركائز التنمية 

يف العديد من املجالت.

وقائع زر�عة �لنخيل يف �ل�سود�ن:

�صاحلة  ال�����ص��ودان  م��ن��اط��ق  معظم  اأن  رغ���م 

زراعته  اأن  اإل  التمور  واإنتاج  النخيل  لزراعة 

البالد  من  ال�صمالية  املنطقة  يف  مركزة  ظلت 

النيل  نهر  وليتي  يف  النيل  نهر  امتداد  وعلى 

من  القريبة  املناطق  يف  وخا�صة  وال�صمالية 

تلك  زراعته يف  القدم يف  ومن مظاهر  النيل. 

املنطقة ما يلي:

وج���ود اأ���ص��ج��ار ق��دمي��ه ي��ف��وق اأع��م��اره��ا املائة 

- 25 % من   15 ت��رتاوح ما بني  وبن�صب  عام 

الأ�صجار.
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اأهمها  لأ�صباب  جافة  اأ�صناف  على  الرتكيز 

احل�صاد  حيث  م��ن  ال��ت��م��ور  معاملة  �صهولة 

والتخزين.

م�صافات  على  تقليديه  بطرق  النخيل  زراع��ة 

الأم  حول  النامية  الف�صائل  ترك  مع  متقاربة 

من  يزيد  مما  الإث��م��ار،  حتى  منوؤها  لتوا�صل 

ويقلل من  النمو اخل�صري  وي�صعف  الزدح��ام 

نوعية الإنتاج.

النخلة كفايتها من مياه الري لعتقاد  ل جتد 

اأن  جذورها  واأن  للري  لحتتاج  باأنها   خاطئ 

متتد اإىل املياه الأر�صية. 

النخيل  م���زارع���ي  ع��ن��د  اخل��اط��ئ  الع��ت��ق��اد 

ن��اجت  ال�صعف  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�صبة  ج��ف��اف  ب���اأن 

ال�صبب  اأن  رغ��م  احل�صرات  اأو  الأم��را���ض  من 

الرئي�صي يف معظم احلالت هو قلة مياه الري.

انت�صار بع�ض احل�صرات مثل الر�صه واحل�صرة 

عن  مكافحتها  ميكن  التي  البي�صاء  الق�صرية 

العادية  ال��زراع��ي��ة  امل��ع��ام��الت  تطبيق  طريق 

واأهمها تقليم ال�صعف امل�صاب.

التي  اخل�����ص��راء  الق�صرية  احل�����ص��رة  انت�صار 

الثمانينات  اأواخ���ر  منذ  املنطقة  اىل  اأدخ��ل��ت 

اأدي  من القرن املا�صي يف منطقة القولد وقد 

جنوبًا  انت�صارها  اىل  املكافحة  برنامج  �صعف 

و���ص��م��اًل ح��ت��ى ج��زي��رة  ال��غ��اب��ة  ح��ت��ى منطقة 

اأرتقا�صا.

من  الناجتة  الأ�صجار  من  كبرية  ن�صبة  وج��ود 

البذور )النوى( ذات الثمار متدنية اجلودة  

عدم الهتمام بالأ�صجار الفحول بحيث لتوجد 

فحول معروفة باأ�صماء مثل الإناث وبذلك يكون 

العتماد على كل ما ميكن احل�صول عليه اأثناء 

مو�صم التلقيح .

تطوير زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور:

تطوير  مبحاولة  اخلا�صة  اجل��ه��ود  ظلت  لقد 

املا�صي  ال��ق��رن  منت�صف  منذ  تبذل  النخيل 

حيث ا �صتدعى اأول خبري من منظمة الأغذية 

DOWSON 1947 وتقدم بتقرير  والزراعة 

الأ�صناف  لتح�صني  العمل  تو�صياته  اأهم  كانت 

ع��ن ط��ري��ق اإدخ���ال اأ���ص��ن��اف رط��ب��ة اىل �صبه 

جافة ذات ثمار جيدة والتخل�ض تدريجيًا من 

الأ�صناف البذرية اإ�صافًة  اإىل حت�صني العمليات 

لقيام حمطة  ب��اق��رتاح  وت��ب��ع ذل��ك  ال��زراع��ي��ة 

التو�صيات وغريها  لتنفيذ هذه  النخيل  بحوث 

مما ي�صاعد على تطوير زراعة النخيل.

اآخ��ر  نخيل  خبري  ا�صتدعي   1955 ع��ام  ويف 

وا�صتمل  ال�صناعة  جم��ال  يف   )Winters(

جمال  يف  التو�صيات  م��ن  ع��دد  على  تقريره 

عر�ض  م��ع  ال��ت��م��ور  وت�صويق  و�صناعة  حفظ 

امل�صاكل واحللول اخلا�صة به.

ا�صتدعاوؤهم  مت  الذين  اخلرباء  اآخر  كان  وقد 

من  متكن  ال��ذي   )R.W.Nixon,1965( هو 

�صمال  يف  النخيل  زراع��ة  مناطق  كافة  زي��ارة 

املحلية  الأ�صناف  حول  بتقرير  وتقدم  البالد 

وطرق زراعتها والأمرا�ض واحل�صرات ال�صائدة 

اإ�صافة اىل الن�صاط البحثي الذي كانت بدايته 

يف نوري مع تو�صية مبتابعة البحوث يف حمطة 

بحوث احلديبة التي كانت يف طور الإن�صاء يف 

حت�صني  مو�صوع  على  والرتكيز  التاريخ  ذل��ك 

الأ���ص��ن��اف وت��دري��ب ك���ادر يف جميع جم��الت 

النخيل واإنتاج التمور.

بها  اخل��رباء  تقدم   التي  التو�صيات  اإن  ورغم 

اإدارة  اأن  اإل  العلمي،  للتنفيذ  طريقها  جتد  مل 

لف�صائل  م�صاتل  عدة  باإن�صاء  قامت  الب�صاتني 

النخيل يف كل من القرير، الكلد، الغابة، دنقال، 

اإن  للعاملني  و�صح  وق��د  وال��ب��اوق��ة.  الربقيق، 

كان جناحها حمدودًا  الأ�صناف  بع�ض  ف�صائل 

يف تلك امل�صاتل بحيث ل يزيد عن 15 %. وقد 

من  م��زارع  اإن�صاء  على  امل�صاتل  هذه  �صاعدت 

بع�ض اأ�صناف النخيل يف بع�ض امل�صاريع التابعة 



20
11

س 
ط

س
 آغ

- 
كة

بار
لم

ة ا
جر

ش
ال

53

للحكومة طبقت فيها بع�ض العمليات الزراعية 

وخا�صة امل�صافات بني الأ�صجار والعتماد على 

كما  اأ�صجار  جمموعة  م��ن  ب��دًل  واح���دة  نخلة 

كانت يف حالة الزراعة التقليدية.

وج��دت  ال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة  العمليات  اأه���م  وم��ن 

النخيل  مزارعي  عند  العملي  للتنفيذ  طريقها 

ت�صمى  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ه��وائ��ي  ال��رتق��ي��د  تقنية 

ال�صفائح،  ل�صتعمال  ن��ظ��رًا  )بالت�صفيح( 

يف  ق�����ص��وى  اأه��م��ي��ة  التقنية  ل��ه��ذه  ت���زال  ول 

�صعبة  ف�صائلها  لأن  اجلافة  الأ�صناف  حالة 

رفع  اأمكن  التقنية  هذه  وبا�صتعمال  التجزير. 

95 % مما جعل من  من  لأكرث  النجاح  ن�صبة 

حمافظة مروي م�صدرًا رئي�صيًا للف�صائل لكافة 

اإ�صافة  ال�صمالية  الولية  من  الأخ��رى  املناطق 

اإىل ولية نهر النيل.

�صتظل من  الهوائي  الرتقيد  اأهمية  اأن  ول�صك 

اأهم طرق الإكثار بعد الزراعة الن�صيجية تكون 

م�صدرًا  رئي�صيًا لعدد من الف�صائل ، واأن تقانة 

من  ال�صتفادة  على  ت�صاعد  الهوائي  الرتقيد  

تفادي  ميكن  وبهذا  الناجتة  الف�صائل  معظم 

اأو  امل�صاتل  حالة  يف  يحدث  ك��ان  ال��ذي  الفقد 

الزراعة املبا�صرة للف�صائل داخل احلقل.

��ستري�د �أ�سناف ذ�ت علية �جلودة:

لقد ظلت النخلة تعتمد يف اإكثارها على البذور 

)النوى( لفرتات طويلة من عمرها وقد �صاعد 

اىل  النخيل  اإن�صاء  �صهولة  على  بالنوى  الإكثار 

قارات  جميع  يف  احلالية  زراعته  مناطق  كافة 

املنا�صبة  الأ�صناف  اختيار  مت  وعندما  الدنيا. 

التعرف  من  لبد  كان  منطقة،  اأو  قطر  كل  يف 

على طريقة منا�صبة لالإكثار اخل�صري لتفادي 

اجلن�صي  الإك��ث��ار  حالة  يف  تغري  من  مايحدث 

عن طريق النوى . وعندما كانت الف�صائل التي 

تنتجها النخلة يف ال�صنوات الأوىل من عمرها 

يزال  ل  الذي  اخل�صري  لالإكثار  الو�صيلة  هي 

متوا�صاًل.

النخلة  تنتجها  التي  الف�صائل  عدد  وملحدودية 

وتدين ن�صبة جناح هذه الف�صائل يف حالة بع�ض 

الأ�صناف، فاإن الإكثار ظل لفرتة طويلة ي�صري 
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اأ�صجار  اق��ل  ع��ام��ة  النخيل  جعل  مم��ا  ب��ب��طء 

الفاكهة �صرعة يف الإكثار ومن ثم النت�صار اإىل 

مناطق بعيدة املن�صاأ. وبذلك متكن كل قطر من 

الأ�صناف  احتكار  من  للتمور  املنتجة  الأقطار 

ملحدودية  وذل��ك  اجل��ودة.  عالية  الثمار  ذات 

احل�صرات  نقل  من  واخلوف  املنتجة  الف�صائل 

والأمرا�ض من قطر اإىل اآخر ومن منطقة اىل 

اأخرى داخل البلد الواحد.

وم��ع ال��ت��ق��دم ال���ذي ح��دث يف ع��ل��وم ال��زراع��ة 

يزيد   ملا  توا�صلت  لبحوث  وكنتيجة  الن�صيجية، 

عن ع�صر �صنوات، مت التو�صل اإىل اأعظم حدث 

وهو  الع�صرين  ال��ق��رن  يف  النخيل  زراع���ة  يف 

فقد  الن�صيجية.  ال��زراع��ة  طريق  عن  الإك��ث��ار 

القرن  من  ال�صبعينات  اأواخ��ر  يف  ذل��ك  ح��دث 

يف  الف�صائل  م��ن  ع��دد  زراع���ة  ومت��ت  املا�صي 

اأوائل  الإثمار يف  لطور  وو�صلت  البحرين  دولة 

يومنا  وحتى  التاريخ  ذلك  ومنذ  الثمانينات. 

الأقطار  معظم  يف  خمتربات  اإن�صاء  مت  ه��ذا 

ماليني  اإنتاج  يف  كلها  �صاهمت  للتمور  املنتجة 

من الف�صائل وجدت طريقها اىل حقول النخيل 

يف كافة البالد املنتجة.

 ولعل اأعظم اإجناز حتقق عن طريق تقنية 

الزراعة الن�صيجية هو اإكثار الأ�صناف املنتجة 

ل��ث��م��ار ذات ج���ودة ع��ال��ي��ة ع��رف��ت ب��ع��د ذل��ك 

يف  حمتكرة  طلت  اأن  بعد  العاملية  بالأ�صناف 

ف�صائل  نقل  و�صهولة  فيها  ن�صاأت  التي  الأقطار 

هذه الأ�صناف اىل كافة املناطق املنتجة للتمور 

النخيل  فيها  ي��زرع  اأخ��رى  اأقطار  اىل  اإ�صافة 

وتاأكد  الف�صائل  حجم  ل�صغر  وذلك  مرة  لأول 

مزروعة  لكونها  والأمرا�ض  الآفات  من  خلوها 

يف تربة معقمة.

ويف اأواخر الت�صعينيات اأدخلت اأول ف�صائل من 

�صنف الربحي ذات اأحجام كبرية.

�صنوات  اأربع  حوايل  قبل  الإثمار  لطور  و�صلت 

وقد �صكلت حافزًا لإدخال العديد من الأ�صناف 

حاليًا  ال��ع��دد  و�صل  حيث  2003م  ع��ام  منذ 

الأ�صناف  على  بالرتكيز  الآلف  ع�صرات  اىل 

واخلال�ض  واملجهول  الربحي  واأهمها  العاملية 

وغريها. وقد و�صلت اأعداد كثرية من الف�صائل 

امل�����ص��ت��وردة  اىل ولي��ة اخل��رط��وم. ورغ��م قلة 

اىل  اأدخ��ل��ت  التي  ال��ربح��ي  �صنف  م��ن  الثمار 

من  امل�صتوردة  الكميات  على  اإ�صافة  الأ�صواق 

لتفوقها  متزايد  قبوًل  وج��دت  اأنها  اإل  الأردن 

على الأ�صناف املحلية التي ت�صوق عند مرحلة  

اخلالل اأو الرطب مثل املدينة وامل�صرقي ولقاي 

وامل�صرقي وخطيب.

مالئمة �لأ�سناف �مل�ستوردة:

املوؤثرة  العوامل  اأهم  والرطوبة  تعترب احلرارة 

وعلى مدى مالءمة  عامة  النخيل  زراع��ة  على 

دون  معينة  مناطق  علي  املختلفة  الأ���ص��ن��اف 

تقانة  جن��اح  بعد  لأن��ه  املالحظ  وم��ن  غريها. 

الزراعة الن�صيجية لإكثار العديد من الأ�صناف 

عالية،  جودة  ذات  لثمار  املنتجة  تلك  وخا�صة 

كثري  يف  الأ�صناف  تلك  ف�صائل  انت�صرت  فقد 

وو�صل  لإنتاجها  التقليدية  غري  الأق��ط��ار  من 

كثري منها لطور الإثمار واظهر مالءمة جيدة 

مما �صجع على زيادة اأعداد الف�صائل من كافة 

الأ�صناف املرغوبة والتي ميكن احل�صول على 

ف�صائل من املختربات العاملة يف هذا املجال.                                                                

وقد و�صح حتى قبل انت�صار الزراعة الن�صيجية 

اأن �صنف دقلة نور هو ال�صنف الوحيد الذي مل 

اأدخل  التي  املناخية  الظروف  كافة  يتالءم مع 

اإليها مبا يف ذلك ظروفنا املحلية.

جافة  �صبه  بثمار  نور  دقلة  �صنف  اأ�صتهر  فقد 

اإل  مميزتني،  ونكهة  وطعم  عالية  ج��ودة  ذات 

اأنه يف كافة الأقطار واملناطق التي اأدخل اإليها 

حتولت الثمار اىل جافة جدًا و�صغرية احلجم 

مناطق  غري  يف  انت�صاره  على  ي�صجع  مل  مما 

كو�صال(  )وادي  اإىل  اإ�صافة  التقليدية  زراعته 

اأوائل  يف  اإليها  و�صل  التي  كلفورنيا  جنوب  يف 

القرن املا�صي. وقد لوحظ اأن )وادي كو�صال( 

زراع��ت��ه  ملنطقة  امل�صابهة  امل��ن��اط��ق  اأك���رث  ه��و 

احل��رارة  درج��ة  حيث  من  تون�ض  يف  التقليدية 

عن  املنطقتني  كال  وانخفا�ض  الرطوبة  ون�صبة 

�صطح البحر.

�صابقًا  املذكورة  الآخرى  العاملية  الأ�صناف  اأما 

وبعد انت�صارها يف مناطق واأقطار اأخرى بعيدة 

فلم  التقليدية  زراعتها  ومناطق  من�صئها  عن 

الربحي  يذكر عدا �صنف  تغيري  ي�صاهد عليها 

يف  العالية  ال��رط��وب��ة  ث��م��اره  تتحمل  مل  ال���ذي 

عمان  �صلطنة  يف  الباطنة  �صاحل  مثل  منطقة 

يف  حتى  تتوقف  مل  زراع��ت��ه  اأن  يالحظ  ولكن 

الثمار  ا�صتهالك  املمكن  من  لأن  املنطقة  تلك 

�صنف  وجود  لعدم  اخلالل  مرحلة  يف  املنتجة 

وقد  ال�صلطنة.  مناطق  امتداد  على  له  مماثل 

اأو�صحت الدرا�صات التي اأعدت من قبل مركز 

تطوير زراعة النخيل واإنتاج التمور اأنه ليوجد 

ون�صبة  احل��رارة  درج��ات  بني  وا�صح  اختالف 

كو�صتي  مدينة  �صمال  ال�����ص��ودان  يف  الرطوبة 
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العربية  اململكة  يف  الأخ���رى  العربية  وامل���دن 

املتحدة  العربية  الإم����ارات  ودول���ة  ال�صعودية 

امل��ذك��ورة  العاملية  الأ���ص��ن��اف  معظم  اأن  ومب��ا 

من�صوؤها تلك املناطق اأو تكون قد اأدخلت اإليها 

موؤخرًا من مناطق مماثلة، فمن املوؤكد اأن هذه 

الأ�صناف �صتكون مالئمة لكافة املناطق �صمال 

�صرقًا  ال�صودان  امتداد  وعلى  كو�صتي  مدينة 

املوؤكد  فمن  امل�صرية.  احل��دود  وحتى  وغربًا 

تك���ون  اأن  ميكن  البالد  من  املناطق  ه��ذه  اأن 

ل��زراع��ة  منطقة  اأك���رب  ال��ق��ري��ب  امل�صتقبل  يف 

النخيل واإنتاج التمور يف العامل وذلك دون اأي 

املنطقة من  تلك  يزرع يف  ما  يذكر على  تاأثري 

حما�صيل لأن النخيل ميكن زراعته يف كثري من 

املناطق التي قد ل ت�صلح لغريه من املحا�صيل 

الخرى.

برنامج  امل�صاركة يف  التي ميكن  الوليات  ومن 

التو�صع الأفقي يف زراعة النخيل بالرتكيز على 

الأ�صناف امل�صتوردة وهي: ولية النيل الأبي�ض، 

�صمال  ولية  ولية غرب كردفان،  �صنار،  ولية 

ك��ردف��ان، ولي���ة غ��رب دارف����ور، ولي���ة �صمال 

الق�صارف،  ولي��ة  اجل��زي��رة،  ولي��ة  دارف����ور، 

النيل، ولية البحر  ولية اخلرطوم، ولية نهر 

الأحمر، الولية ال�صمالية. 

ظلت  التقليدية  ال��ن��خ��ي��ل  زراع����ة  اأن  ورغ���م 

حم�صورة يف وليتي نخر النيل وال�صمالية، اإل 

الوليات الأخرى املذكورة لتخلو من  اأن كافة 

بع�ض الأ�صجار التي رمبا يكون وجودها �صمن 

يجد  منها  القليل  اأن  رغم  الطبيعية  النباتات 

مبقدار  منه  املتوقعة  بالفائدة  ويعود  العناية 

التي  امل��الح��ظ��ات  وم��ن  ت��ب��ذل.  ال��ت��ي  العناية 

وليتي  من  كل  يف  املنت�صر  النخيل  علي  تذكر 

العام.  يف  مرتني  يزهر  اأنه  والق�صارف  ك�صال 

م�صتقباًل  منها  ال�صتفادة  ميكن  ظاهرة  هذه 

اإىل  الأ�صجار  من  كثرية   اأع���داد   اإدخ��ال  بعد 

هذه   اأ�صباب  اإن  امل��وؤك��د  من  حيث   الوليتني، 

ال�صائدة  املناخية  الظروف  اإيل  يعود  الظاهرة 

الأ�صناف  بنوعية  تتاأثر  ول  املنطقة  تلك  يف 

املزروعة.

حملية   �أ�سناف  �ختيار 

عالية �جلودة: 

مناطق  اإن  امل��ع��روف  م��ن 

تزخر  التقليدية  ال��زراع��ة 

ب��ال��ع��دي��د م���ن ال�����ص��اللت 

ا���ص��ت��ع��م��ال  لن  ال���ب���ذري���ة 

ال����ب����ذور )ال�����ن�����وى( ظ��ل 

م���ت���وا����ص���اًل م���ن���ذ دخ����ول 

املنطقة  تلك  اىل  النخيل 

مم����ا ي����ك����ون ق����د اأوج������د 

اأع�������دادًا ك��ث��رية م���ن تلك 

ال�������ص���اللت ع��ل��ى اإم�����داد 

م��ن��اط��ق زراع�����ة ال��ن��خ��ي��ل 

وبالتايل ي�صبح من املمكن 

احل�����ص��ول ع��ل��ى ���ص��اللت 

اجل��ودة  عالية  ث��م��ار  ذات 

عن  ف�صائلها  اإك��ث��ار  ميكن 

الن�صيجية  الزراعة  طريق 

جمموعة  اىل  واإ�صافاتها 

الأ���ص��ن��اف امل�����ص��ت��وردة يف 

امل�صتقبل. 

ــات  ــي ــل ــم ــع حتــ�ــســني �ل

�لزر�عية:

التي  اأه���م الأ���ص��ب��اب  م��ن 

توؤدي اىل تدهور النخيل يف 

التقليدية  الزراعة  مناطق 

العمليات  م��ن  ك��ث��ريًا  اأن 

طريقها  لجت��د  ال��زراع��ي��ة 

ل  رمبا  وبع�صها  ال�صليم  العلمي  التطبيق  اىل 

يطبق.

تق�صم العمليات الزراعية اخلا�صة بالنخيل اإىل 

جمموعتني:

�لعمليات �لزر�عية �لأر�سية 

اأ- حت�صري الأر�ض للزراعة 

–  ت��ن��ظ��ي��م امل�����ص��اف��ات ب���ني الأ����ص���ج���ار مع  ب 

الرتبة  ون���وع  املعني  ال�صنف  مالحظة 

والزراعة البينية يف حالة وجودها.

ج – تنظيم طرق الري املراد ا�صتعمالها.

ال�صماد  وكمية  ن��وع  واخ��ت��ي��ار  –  الت�صميد  د 

واحتياجات  الرتبة  ن��وع  ح�صب  املنا�صب 

الأ�صجار.

ال�صارة  والأع�صاب  احل�صائ�ض  ه� -  مكافحة 

بالطرق امليكانيكية اأو با�صتعمال املبيدات 

الكيماوية.

للف�صائل  الهوائي  الرتقيد  عملية  –  حتديد  و 

لال�صتفادة من كافة الف�صائل املنتجة.
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�لعمليات �خلا�سة بر�أ�ض �لنخلة:

اأ  -  ال��ت��ل��ق��ي��ح، ت��وف��ري ال��ل��ق��اح وط����رق جمعه 

وا�صتعماله.

اخلف  وموعد  اخلف  طرق  الثمار،  –  خف  ب 

املنا�صب لكل �صنف.

التي  بالطرق  ومعاملتها  ال��ع��ذوق  ج -   تدليه 

حتافظ عل« �صالمة الثمار .

د -  مكافحة العناكب واحل�صرات التي ت�صيب 

الثمار بالطرق الوقائية املنا�صبة. 

اأن  من  التاأكد  مع  النا�صف  ال�صعف  و -  تقليم 

هنالك عددًا من ال�صعف الأخ�صر. 

املذكورة  الزراعية  العمليات  اإىل  الرجوع  عند 

يف  م��ع��روف  غ��ري  معظمها  اأن  يالحظ  اأع���اله 

الزراعة التقليدية للنخيل. ول�صك اإنها ت�صبح 

احلديثة  ال���زراع���ة  يف  ق�����ص��وى  اأه��م��ي��ة  ذات 

و�صيكون من �صاأنها اإحداث التطور املرتقب يف 

زراعة النخيل واإنتاج التمور.

مكافحة �حل�سر�ت و�لأمر��ض: 

احل�صرات  ع��دد  بقلة  ال�����ص��ودان  نخيل  مي��ت��از 

والأمرا�ض والآفات الأخرى التي ت�صيب النخيل 

وال��ث��م��ار م��ق��ارن��ة ب��غ��ريه م��ن الأق��ط��ار املنتجة 

يعاين  يظل  التي  احل�صرات  اأخطر  من  للتمور. 

منها النخيل يف ال�صنوات الأخرية هي احل�صرة 

كثرية  جهود  بذلت  وق��د  اخل�صراء.  الق�صرية 

يف  انت�صارها  بداية  من  احل�صرة  هذه  ملكافحة 

الثمانينيات، ولكن  القولد يف منت�صف  منطقة 

عدم توا�صل برنامج املكافحة منذ بدايته، ورغم 

اإن درج��ة املكافحة  و�صلت اىل ح��وايل 95 % 

الغابة  منطقة  حتى  احل�صرة  انت�صار  عنه  نتج 

اإ�صابة عدد  جنوبًا وجزيرة ارتقا�صه �صماًل مع 

من النخيل يف منطقة اأبو حمد عن طريق نقل 

ت�صديد  رغم  هناك  اىل  و�صلت  م�صابة  ف�صيلة 

على  املكافحة  اعتمدت  وقد  الزراعي.  احلجر 

ا�صتعمال املواد الكيماوية. ومبا اأن هذه احل�صرة 

الذي  ال�صودان  نخيل  ت�صبب خطورة يف غري  ل 

خارج  م�صابة  ف�صيله  طريق  عن  اإليه  انتقلت 

ذات  ت�صبح  البيولوجية  املكافحة  فان  البالد، 

اأهمية ق�صوى كما كان خمططًا لها منذ بداية 

وعليه ي�صبح من  القولد،  الربنامج يف منطقة 

ال�صروري موا�صلة برنامج املكافحة البيولوجية 

ا�صتجالب  طريق  عن  احل�صرة  بهذه  اخلا�صة 

اأعداء طبيعية من كل من اإيران واإ�صبانيا حيث 

برامج جارية يف كال من القطرين.

اأق��ل من  اأم��ا الآف��ات الأخ��رى امل�صتوطنة وهي 

احل�صرة الق�صرية اخل�صراء اإل يف حالة اإهمال 

انت�صارها.  علي  ي�صاعد  مما  امل�صاب  النخيل 

هذه الآفات ت�صمل كاًل من:

�لعناكب:

تكوينها،  الأوىل من  املرحلة  الثمار يف  ت�صيب 

زهرة  م�صحوق  با�صتعمال  مكافحتها  وت�صهل 

املوعد  يف  للنخلة  )100-150جم(  الكبريت 

املنا�صب وهو الأ�صبوع ال�صاد�ض من بعد التلقيح 

حالة  يف  ر���ص��ه��ا  اأو  ال��ث��م��ار  تعفري  ي��ت��م  ح��ي��ث 

الكربيت القابل للبلل مرتني.

�حل�سرة �لق�سرية �لبي�ساء:

جميع  يف  انت�صارًا  احل�صرات  اأك��رث  م��ن  تعترب 

العامل.  اأنحاء  النخيل يف جميع  زراع��ة  مناطق 

العمليات  طريق  ع��ن  مكافحتها  ال�صهل  وم��ن 

الزراعية  بالنظافة  الهتمام  واأهمها  الزراعية 

والتقليم والتخل�ض من ال�صعف امل�صاب والتاأكد 

من �صالمة الف�صائل يف حالة الزراعة احلديثة .

�لأر�سة )�لنمل �لأبي�ض(:

تتعر�ض الأ�صجار اإىل الإ�صابة يف حالة الإهمال 

والتقليم مما  والت�صميد  الري  الناجت من عدم 

ي�صعف الأ�صجار وي�صاعد على انت�صار احل�صرة. 

العناية  طريق  عن  مكافحتها  ال�صهولة  وم��ن 

النخيل امل�صاب وحرقه وعزق  وقلع  بالأ�صجار 

الرتبة حول النخيل يقلل الإ�صابة مع ا�صتعمال 

املبيدات املنا�صبة.

ح�سر�ت �ملخازن: 

من  كبري  ع��دد  اإىل  املخزنة  التمور  تتعر�ض 

احل�صرات التي تلف ن�صبة عالية منها  يف بع�ض 

اأهم طرق املكافحة: عدم خلط  احلالت ومن 

التمور املت�صاقطة وتعري�ض الثمار لل�صم�ض بعد 

احل�صاد مبا�صرة وقبل التخزين مع التاأكد من 

�صالمة املخزن با�صتعمال الكيماويات املنا�صبة 

يف املخزن وعلى التمور املخزنة.

�لتدريـــب:

حتتاج  ال��ت��ي  الن�صاطات  اأه���م  م��ن  ال��ت��دري��ب 

ذلك  ي��ك��ون  اأن  ويف�صل  اجل��ه��ود  تكثيف  اىل 

زراعتها  مناطق  اىل  الف�صائل  لتوزيع  مواكبًا 

رغم  اأنه  املالحظ  ومن  املختلفة.  الوليات  يف 

الهتمام املتوا�صل بزراعة النخيل على م�صتوى 

جمال  يف  العاملني  تق�صيم  ميكن  فاإنه  القطر 

زراعته اإىل ق�صمني:

التقليدية  الزراعة  ي�صمل مناطق  الأول  الق�صم 

بالعمليات  اخلا�صة  املعرفة  انتقال  مت  حيث 

اأقرب  طريق  عن  اآخر  اىل  جيل  من  الزراعية 

ال��زراع��ة  وب��ذل��ك ظ��ل��ت  للعلم  م��ن��ه  ل��ل��وراث��ة 

التقليدية دون تقدم يذكر لزمن طويل.
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اأما الق�صم الثاين في�صمل الذين تكون معرفتهم 

اأغلب  ميثلون  وهولء  و�صطحية  قليلة  بالنخيل 

�صكان الوليات التي يتوقع انت�صار النخيل فيها 

الهتمام  ال�صروري  من  ي�صبح  وعليه  قريبًا 

بتدريبهم على كافة العمليات اخلا�صة بزراعة 

ذلك  يقرتن  اأن  وميكن  التمور  واإنتاج  النخيل 

الوليات  تلك  يف  وزراعتها  الف�صائل  توزيع  مع 

. وميكن اأن يكون الن�صاط التدريبي م�صبقًا اأو 

متالزمًا مع توزيع ن�صخ من الن�صرات الإر�صادية 

ي�صارك يف  اأن  الغر�ض، على  لهذا  اأعدت  التي 

من  النخيل  حقل  يف  العاملني  كافة  التدريب 

فنيني ومزارعني وعمال زراعيني وغريهم من 

املهتمني بهذه ال�صجرة املباركة.

�لتو�سيات:

ال��ت��م��ور يف  واإن���ت���اج  ال��ن��خ��ي��ل  ت��ط��وي��ر  يتطلب 

العمل  جمالت  كل  يف  مكثفة  جهودًا  ال�صودان 

اخلا�صة بالنخيل. على اأن حتقق اأف�صل النتائج 

لميكن الو�صول اإليها اإل بتحويل التو�صيات اىل 

اأعمال بعد توفري كافة ماتتطلبه من اإمكانيات 

والق�صد من هذه  تدريب خا�ض،  اأو  اأدوات  اأو 

التطوير  من  ميكن  ما  اإدخ��ال  هو  التو�صيات 

اإ�صافة  على الزراعة التقليدية للنخيل القدمي 

احلديثة  الزراعة  متطلبات  كافة  تطبيق  اىل 

احل�صول  بغر�ض  امل�صتوردة  الأ�صناف  على 

على منو خ�صري جيد على الأ�صجار وثمار ذات 

جودة عالية:

بلغ  وال���ذي  املعمر  النخيل  م��ن  1.  التخل�ض 

جعل  م��ا  اإل��ي��ه  ال�صعود  ي�صعب  ارت��ف��اع��ًا 

بن�صب  اإل  الإن��ت��اج  يف  ي�صام  ل  منه  الكثري 

الأ���ص��ج��ار  قلع  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك   ، قليلة 

من  بينية  زراع��ة  اإدخ���ال  بعد  اأو  مبا�صرة 

الأ�صناف اجليدة .

ي��زال  ل  ال���ذي  بالنخيل  ال��ع��ن��اي��ة  2.  تكثيف 

يف عمر اإن��ت��اج��ي ع��ن ط��ري��ق ت��وف��ري ال��ري 

والت�صميد ومكافحة الآفات والأمرا�ض على 

الأ�صجار والثمار. 

اجل��ودة  عالية  ثمار  ذات  اأ�صناف  3.  اختيار 

من ال�صاللت البذرية املنت�صرة على امتداد 

مناطق الزراعة التقليدية والعمل على اإكثار 

ف�صائلها عن طريق الزراعة الن�صيجية.

امل�صتوطنة  الآفات  ملكافحة  اجلهود  4.  تكثيف 

البي�صاء  الق�صرية  واحل�صرة  الأر�صة  مثل 

اخل�صراء  الق�ص�رية  احل�ص�رة  اىل  اإ�صاف�ة 

مكافحت�ها  على  والعم��ل  النت�ص��ار  حديث�ة 

ب��ي��ول��وج��ي��ًا ع��ن ط��ري��ق ا���ص��ت��ج��الب اأع���داء 

طبيعيني من الأقطار التي تنت�صر فيها هذه 

احل�صرة.

الزراعيني  ت�صمل كافة  للتدريب  برامج  تنظيم 

املناطق  النخيل يف  والعاملني بحقول  والفنيني 

من  امل�صتوردة  الأ�صناف  اإدخ��ال  يف  الراغبة 

كافة الوليات املذكورة.

العمل على توفري الأعداد املطلوبة من ف�صائل 

ك��اف��ة الأ���ص��ن��اف امل��ط��ل��وب��ة وخ��ا���ص��ة ال��ت��ي مت 

ت�صنيف ثمارها باأنها ذات جودة عالية.

ملكافحة  املطلوبة  ال��ك��ي��م��اوي��ات  ك��اف��ة  ت��وف��ري 

اإ�صافة  العناكب  مثل  انت�صارها  املتوقع  الآفات 

النمو اخل�صري  ت�صاعد علي حت�صني  التي  اىل 

وبالتايل كمية و نوعية الثمار املنتجة .

م�ستخل�ض �لدر��سة:

املناطق  داخ��ل  ال�صودان  اأرا���ص��ي  معظم  تقع 

التمور.  واإنتاج  لزراعة  ال�صاحلة  اجلغرافية 

قدمي  م��ن  اأهمية  م��ن  النخلة  ب��ه  ع��رف��ت  ومل��ا 

العالية.  القيمة  ذات  ثمارها  وخا�صة  الزمان، 

العطاء  موا�صلة  ميكنها  النخلة  اأن  ول���ص��ك 

اإل ملكة العلماء يف التفكري  اإىل مدى ل يحده 

والإبداع والقدرة على التنفيذ.

رغم اجلهود التي قامت بها حكومات ال�صودان 

املتعاقبة منذ حوايل منت�صف القرن املا�صي، 

واإنتاج  النخيل  زراع��ة  تطوير  مو�صوع  اأن  األ 

بذل  اإىل  ما�صة  حاجة  يف  ال�صودان  يف  التمور 

اأ�صناف  ا�صترياد  يف  املتمثل  اجلهد  من  كثري 

���ص��اللت حملية  ث��م��ار ج��ي��ده  واخ��ت��ي��ار  ذات 

اإعداد  اإىل  اإ�صافة  وجدت،  اإن  امل�صتوى  بنف�ض 

خمترب لزراعة الأن�صجة لإكثار هذه الأ�صناف 

وتوزيعها اإىل املناطق ال�صاحلة لزراعتها.

على  العمل  م��ن  لب��د  الأخ���رى  الناحية  وم��ن 

اخلا�صة  ال��زراع��ي��ة  العمليات  ك��اف��ة  حت�صني 

بزراعة النخيل واإنتاج التمور عن طريق تكثيف 

للت�صويق  منافذ  فتح  م��ع  ال��زراع��ي  الإر���ص��اد 

الداخلي واخلارجي والعمل على ت�صنيع املنتج 

الفائ�ض عن ال�صتهالك.

واأخريًا لبد من الهتمام مبكافحة احل�صرات 

عند  والثمار  النخلة  ت�صيب  التي  والأم��را���ض 

حت�صني  من  للتاأكد  وذل��ك  املختلفة  اأط��واره��ا 

الإنتاج كمًا وكيفًا.

�ملر�جع:

1.  البكر، عبد اجلبار )1972( نخلة التمر: 

زراعتها  يف  واجلديد  وحا�صرها  ما�صيها 

و�صناعتها وجتارتها، بغداد، مطبعة العاين.

2.  عثمان، عو�ض حممد احمد )1998( نخلة 

ن�صاعدها:  وكيف  للتاأقلم  اإمكاناتها  التمر 

املركز   -18 9-13 وامليا�صة  الزراعة  جملة 

العربي لدرا�صات املناطق اجلافة والأرا�صي 

القاحلة، دم�صق، �صوريا.

 )2004( اأح��م��د  حممد  ع��و���ض  ع��ث��م��ان:    .3

نخيل ال�صودان املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل، 

ولية  التمور،  واإنتاج  النخيل  تطوير  مركز 

اخلرطوم.

ت�صنيع   )1971( ف��رج  ف���اروق  با�صات،    .4

الأدي���ب  مطبعة  ب��غ��داد،  ال��ت��م��ور  منتجات 

البغدادية.

5 -  DOWN: V.H.W. ( 1948) DATE 

CULTIVATION IN SUDAN (78 PP)                                 

6 -  WINTER: F.H. (1955)   REPORT TO 

THE GOV.OF SUDAN ON DATE 

GROWING,

    -  PACKING, PROCESSING AND 

MARKETING PROBLEMS F.A.O. 

REP. NO.44. ROME

7.- NIXON: R.W.(1967) DATE 

CULTURE IN SUDAN .DATA 

GROWERS INST.REPT. 44:9-14.



58

ية
ش

وح
ن 

 الب
ة”

طي
نب

ة ال
الح

لف
ي “ا

ل ف
خـ

الن

سيرة سيدة الشجر )11(

��ضتغل علماء �حل�ضارة �لعربية يف �أكرث 

من جانب، فمنهم من كان عاملًا يف �لعلوم 

�لتجريبية و�لعلوم �لطبية، �أو يف مقام 

و�ملثاقفة.  �لأدب  �أو  و�لعلوم،  �ملعارف 

وياأتي �لعامل �بن وح�ضية �لذي عمل يف 

�أكرث من ميد�ن ليودع لنا بخربته كتابًا 

يف  عّرفنا  �لنبطية”  �لفالحة  ��ضماه” 

�ملباركة  �ل�ضجرة  هذه  على  حمتوياته 

وجو�نب عديدة مل�ضريتها مع �لإن�ضان.

 وابن وح�شية”000 - بعد 291 هـ = 000 - 

بعد 914 م” عا�ش يف القرن الرابع الهجري/

قي�ش  بن  علي  بن  اأحمد  هو  امليالدي،  العا�شر 

بن املختار بن عبد الكرمي بن حرثيا، اأبو بكر 

اأورد  بالكيمياء،  عامل  وح�شية:  ابن  املعروف 

فيهما.  موؤلفاته  من  كثري  اأ�شماء  الندمي  ابن 

من  نبطي.  الأ�شل،  كلداين  بال�شويف.  وينعت 

اأهل ق�شني “كورة من نواحي الكوفة” من كتبه 

 – النبطية  الفالحة  كتاب  “ترجمة  الباقية: 

291هـ  �شنة  الكلدانية  عن  نقله  خمطوط” 

يف  منها  كثرية  املخطوطة  العربية  ون�شخته 

برتكيا  قابو�شراي  طوب  ويف  ك،  الرباط225 

3: 790 واأ�شرار الطبيعيات يف خوا�ش النبات 

النخـل في “الفالحة 
النبطية” البن وحشية

 قب�س حمّمد

Oms_1990@yahoo.com

في مخطوط يعود للقرن الرابع هجري ) 10 ميالدي(
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كما   ،442 �شنة  دم�شق  يف  كتب  – خمطوط، 
 – الكبري  الأ���ش��ول  وكتاب  ال��ن��وادر  تذكرة  يف 

ملي  ����ش���وراي  جم��ل�����ش  مكتبة  يف  خم��ط��وط، 

بطهران، وال�شر البديع – خمطوط، يف مكتبة 

نور عثمانية با�شتانبول. )1(

مترً� ورطبًا

و�شغريث  بنبو�شاد  لقول  وح�شية  ابن  ذكر  ثم 

قال:  فاإنهما  ينبو�شاد،  اأق��ول  اأحد  يف  جميعًا، 

ال�شهريز  ن��وى  م��ن  ل��ك  ي��خ��رج  اأن  اأردت  اإن 

نخلة  كل  ومن  برين  الربين  نوى  ومن  �شهريز 

جتعلوا  اأن  يعني  هو،  كما  بلحًا  فازرعوه  مثلها 

والتمرة كما  الب�شرة  الرطبة كما هي، وكذلك 

فاإن  ينبت،  حتى  وت�شقونه  تفلحونه  ثم  ه��ي، 

الأم  كحمل  حتمل  نخلة  النوى  من  يخرج  هذا 

بعينه ول ينقلب اإىل �شواه. بينما قال �شغريث: 

الب�شر فال،  فاأما  اأن يزرع مترًا ورطبًا،  ينبغي 

وذلك ليكون النوى قد بلغ منتهاه من الكمال، 

وليتوقى احل�شف  ياب�شًا.  اإذا �شار حلاوؤه مترًا 

جدًا  �شعيفًا  يخرج  نخله  ف��اإن  ي��زرع،  اأن  منه 

يزرع  اأن  اتفق  واإذا  بقي.  ما  اأب���دًا  يقوى  فال 

نخله  منه  فخرج  نخلته،  يف  ي�شتحكم  مل  نوى 

كانت تلك من النخل الذي يحمل �شنة ويحول 

يحمل  التي  ال�شنة  يف  ثمرته،  وتكون  اأخ��رى، 

�لأر�س �ملُّرة

خروج  تغري  قد  امل��رة  الأر���ش  اأن  واأعلموا  قال 

اأن   اإّل  ما يخرج فيها من النخل تغيريًا كثريًا، 

النخل على كل حال اأقوى املنابت على مرارة، 

ال�شالح  من  اإحالته  على  امل��رارة  تقوى  فلي�ش 

تكون  ت��غ��ريًا  ي��غ��ريه  لكنه  البتة،  الف�شاد  اإىل 

يعر�ش  فيها  املزروع  النوى  من  النابتة  النخلة 

لها الداء الذي ي�شمى �شي�شانا، اأو قالوا بال�شني 

تقبل  ل  اأنها  وهوه  �شي�شانا،  فيكون  بال�شني،  ل 

ب�شرتان  حملها  خ��رج  تقبله  مل  واإذا  اللقاح، 

له  يف قمع وثلثة يف قمع واح��د، ورمبا ل يكون 

نواة  تكون  فاإنها  نوى   لبع�شه  كان  فاإن  ن��وى،  

واإذا  تنك�شر  ك�شرت  اإذا  رطبة،  دقيقة  �شعيفة 

لي�ش  واأك��ره  دقيقة ج��دًا،  تفدعت، وهي  دقت 

تكون  فاإنها  نوى  بع�شه  كان يف  فاإن  ن��واه،  فيه 

نواة لينة. ونحن نذكر جميع هذا يف باب اأدواء 

على  الكالم  اإىل  �شرنا  اإذا  وعالجه،  النخل 

ذلك.

كرثة ثمرة �لنخلة

ثمرة  ك��رة  اإّن  ق��ائ��اًل:  وح�شية  اب��ن  واأ���ش��اف 

مقدار  على  لتكون  اإمنا  اأي�شًا  وجودته  النخلة 

جادت  جيدًا  قبلته  فاإذا  اللقاح،  قبولها  جودة 

ثمرتها وكرت مع اجلودة. ولأكر اأنواع النخل 

ال�شمن واحلالوة جميعًا، وذلك  ناق�شة  فيها، 

تاأدى فيه من اأ�شل كونه، لأنه ل يقوى ل�شعفه 

نهى  فلذلك  جيدًا.  اإليه  الغذاء  اجتذاب  على 

�شغريث عن زرع احل�شف، لأنه اإمنا ق�شر عن 

اجتذاب الغذاء اإليه، ي�شمن ما فوق النوى منه، 

فح�شف وجف. فاإذا زرع اأدى ذلك الف�شاد يف 

اإن  �شغريث  وق��ال  منه.  الكاينة  النخلة  ثمرة 

اخلا�شية  طريق  على  م�شاكالت  املنابت  بني 

للنخل،  موافق  ال��ربدي  اأن  ذلك  فمن  ظريفة. 

النوى،  يزرع  مو�شع  يغطي  ما  منه  عمل  ف��اإذا 

ب�شيء  اإم��ا  الأر����ش،  من  املو�شع  ذل��ك  وغطي 

يعمل �شبه احل�شري والبارية اأو بفر�ش الربدي 

النوى  اإىل  ي���وؤدي  ال���ربدي  ف��اإن  مو�شع،  على 

املزروع قوة عجيبة. وينبغي اأن يغطي بالربدي 

اإىل  اأي��ام  الأر���ش بثالثة  ي��زرع يف  اأن  من بعد 

فاإذا  ذلك،  مع  املاء  وي�شقى  يغطى  ثم  �شبعة، 

بينه.  فيما  الربدي  فليجعل  يطول  وابتداأ  نبت 

قال وتغطيته بالبواري امل�شنوعة من الق�شب 

اإذا  ح��ال،  و�شالح  قوة  النواة  يف  يورثان  اإمن��ا 

باأن ميا�شا النوى ول  كانا منه على بعد ما، ل 

ما  ينبت منه األبته. فينبغي اأن حتذرون هذا. 
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فحولة بعينها، فاإذا لقحت بتلك الفحولة كان 

يف  تفلح  وق��د  لثمرتها.  واأج���ود  حلملها  اأك��ر 

املن�شوبة  تلك  بغري  لقحت  الثمرة  اإن  الثمرة 

واأ�شلح  لثمرتها  اأجود  تلك  لكن  بعينها،  اإليها 

اأن كل نخلة  اإدراك��ا. فمن ذلك  واأق��وى واأ�شرع 

من  عليها  اأغ��ل��ب  وه��و  ال��ت��دوي��ر،  اإىل  ثمرتها 

اأن تلقح من الفحل امل�شمى  ال�شتطالة، ينبغي 

كثريا  يطول  ل  ال��ذي  الفحل  وهو  التمرقاين، 

كطول الفحولة، بل هو عظيم الغلظ والمتالء 

طالع  ليف  اأع��اله  اإىل  اأ�شفله  من  كربه،  على 

اإذا   “ الإن�����ش��ان  ب��دن  على  ال�شعر  ك��اأن��ه  منه 

ينبغي  الفحولة  ه��ذه  ك�ش  مثل  فمن  طال”. 

اجلوزي  مثل  احلمل،  امل��دورات  هذه  تلقح  اأن 

والطربزد والربنيا وال�شهريز وامل�شتا والبكرات 

والبا�شاقى وما اأ�شبه ذلك. 

واأما ما كان الغالب على ثمرته ال�شتطالة، مثل 

الهريون والزاد وغريهما مما اأ�شبهها فينغي اأن 

وهي  كثري  التي طوالها  الفحولة  ك�ش  يلقح من 

ممتدة يف الهواء وجذعها اإىل الدقة حتى اإنها 

على  الليف  طلوع  قلة  يف  احلامل  النخل  ت�شبه 

جدع  على  يبقى  ال��ذي  لأن  بينه،  وفيما  كربها 

اأبدان  على  كال�شعر  فيكون  الليف  من  الفحولة 

الكرب  بني  فيما  ينبت  ليف  هو  اإمن��ا  النا�ش، 

ويطول ول ينق�شف ويتحات كما يعر�ش للف، بل 

هو غليظ خ�شن باق، فهو يبقى فيما بني الكرب 

ل يزول، فريى ذلك الفحل كالرجل الأ�شعر.

�ضروب فحولة �لنخل

النخل  فحولة  ���ش��روب  الكتاب  م��وؤل��ف  وع��دد 

�شروب  خم�شة  النخل  يف  الفحولة  اإّن:  فقال: 

اأن  ينو�شاد  راأى  اأجل هذا  لها. فمن  �شاد�ش  ل 

اأنواع الفحول الأ�شول خم�شة �شروب ل اأربعة، 

يف  املجودة  الأ�شول  عن  املخرب  اخرب  ما  على 

اأن  اأظن  اأنني  اإل  اأربعة.  كانت  واأنها  اجلزيرة 

هو  الفحولة  ���ش��روب  م��ن  اخلام�ش  ال�شرب 

فاإن كل  الوجود. وكيف كان ذلك،  قليل  عزيز 

�شرب من هذه الفحولة يتلقح به ما كان يوافقه 

موافقًا.  جيدًا  �شحيحًا  تلقيحًا  احلاملة  من 

النخل  اأ�شحاب  هم  الذين  الأمم  ع��رف  ول��و 

ال�شي�ش،  امل�شمى  لهم يف احلمل  كان  ملا  ذلك 

 “ “ قلة قبول  اإمنا يعر�ش من  الداء  لأن هذا 

قبوله  من  متتنع  واإمنا  اللقاح،  احلاملة  النخلة 

يكن  ف��اإذا مل  الفحل،  املوافقة من  لأج��ل عدم 

لها موافقًا مل تقبل ك�شه، واإذا مل تقبل ذلك مل 

ونق�شت  نوى  بغري  ف�شار  حملها  وف�شد  تتلقح 

حالوته ومل يرتطب ول ي�شري رطبًا ول مترًا. 

ف��ل��و ع���رف اأ���ش��ح��اب ال��ن��خ��ل ال��ف��ح��ول��ة التي 

للنخل احلامل  املوافقة منها  ذكرناها وعرفوا 

ب�شرية  على  النخل  اإفالحهم  لكان  واملخالفة 

والتقطع.  ال��داء  ه��ذا  من  فا�شرتاحوا  ثاقبة، 

ذكرنا  ال��ب��اب يف  ه��ذا  يتم  هنا حتى  ه��ا  ه��ذا 

النخل  �شفة  اإىل  ون��رج��ع  وع��الج��ه��ا.  النخل 

اإذا زرع  اإن نوى ال�شرفان  النوى. فنقول:  من 

فانه يف الأكر ينبت منه نخل يحمل �شرفانا، 

الأق��ل تخلف، فيخرج منه نخل دقيق  وهي يف 

يحمل دقال ا�شود كبار النوى قليل اللحا ي�شميه 

ومتر  جفف  اإذا  فهذا  القيقا.  طيزناباذ  اأه��ل 

م�شغة  له  وكان  بالتجفيف طيبة عجيبة  طاب 

من  تدويرًا  ا�شد  دقلة  اإىل  تغري  ورمب��ا  طيبة، 

املدورة دقيقة جدا  الرعل. وهذه  ي�شمى  الذي 

القيقا،  امل�شماة  تلك  التي يف  العلوكة  لها  لي�ش 

اللتني  من  األطف  وهي  دقل  اإىل  تغريت  ورمبا 

�شديدة  لكنها  اأي�شا  كبرية  نواتها  ذكرناهما، 

واإذا  وال�شخان  احل��رارة  كثرية  احل��الوة جدا 

اإليها  ينظر  ملن  تخيل  ب�شرا  النخلة  يف  كانت 

ثم  حمرتها،  �شدة  من  زع��رور  اأو  عناب  اأنها 



20
11

س 
ط

س
 آغ

- 
كة

بار
لم

ة ا
جر

ش
ال

61

اإذا ن�شجت و�شارت رطبة ا�شودت. وهي علكة 

العلوكة  يف  احل��ج��از  نخل  حمل  ت�شبه  طيبة 

اإقليم  يف  يكون  ه��ذا  اأن  اإل  احل��الوة.  و�شدق 

وهما  باحلجاز،  النايت  من  تدويرا  ا�شد  بابل 

يف �شدة اأ�شخان الدم ولهيب الأبدان واحد.

نوى �ل�ضهريز

واأ�شاف املوؤلف قائاًل: وهذا متى عددناه على 

اأن  بد  وان طال فال  لكن  التق�شي طال ج��دًا، 

نذكر اأن كل واحد منها �شبيه بالأمنوذج. وقد 

�شهريز  زرع،  اإذا  ال�شهريز،  ن��وى  من  يخرج 

اأن��واع  من  اأك��ر  كثرية،  اأنواعًا  ويتنوع  وينقلب 

منها  كثرية،  اأن��واع  اإىل  وانقالبه  ال�شرفان، 

دقلة ت�شبه الطربزد يف لونها وت�شوب �شفرتها 

�شفرتها  يف  تخططت  ورمب���ا  ق��ل��ي��ال،  ح��م��رة 

طيبة  ول  حلمية   ولي�شت  وتبقعت،  باحلمرة 

وينقلب ال�شهريز اأي�شا اإىل دقلة حمراء الب�شر 

النوى  كثرية  البرية،  ت�شمى  الرطب  �شوداء 

احل��الوة.  �شديدة  اأن��ه��ا  اإل  اللحم  متخلخلة 

وينقلب ال�شهريز اإىل دقلة حمراء طويلة النوى 

�شوداء، اإذا بلغت، طيبة الطعم، ت�شمى عوجب، 

حالوتها �شاحلة، وهي �شديدة احلرارة جدا، 

وينقلب  خ��رك��ان.  الفر�ش  ت�شميها  التي  وه��ي 

ال�شهريز اإىل دقلة طويلة اقل طول من عوجب، 

اأه��ل  يقول  حلمها.  مثل  عوجب  بطعم  �شبيه 

اأ�شافل الإقليم اأنها اأد�شم من اأكر النخل وان 

وكذلك  �شيء،  بعده  لي�ش  منها  املعمولة  اخلل 

ا�شكارا  ي�شكر  ف��ان��ه  منها،  اخل���ارج  النبيذ 

يف  اخلمر  قيا�ش  يف  ك��ان  عتق  واإذا  عظيما، 

واأ�شاف  اخلمر.  اأعمال  ت�شبه  يعملها   اأعمال 

ال�شهريز  ينقلب  وق���د  ق��ائ��اًل:  وح�شية  اب���ن 

الب�شر  اح��م��ر  حمال  حتمل  دق��ل��ة  اإىل  اأي�����ش��ا 

امل��دور  بني  فيما  الق�شر  غليظ  الرطب  ا�شود 

طويل  منها  القمع  يلي  ما  اأن  اإل  وامل�شتطيل، 

ثمر  ي�شمى  مكرعات  اأ�شفلها  يلي  ،وم��ا  م�شتو 

�شديدا  يخنق  ب�شرها  لأن  طيبة،  ولي�شت  عب 

�شديد  ومترها  احل��الوة  �شادق  غري  ورطبها 

زرع  ينقلب  وق��د  اللحم  قليلة  وه��ي  احل���الوة، 

ال�شهريز اإىل فحل هو احد اخلم�شة الأ�شناف 

الأل��وان وهو فحل دقيق  ي�شمى فحل  الفحولة، 

وكربه  البيا�ش  اإىل  لونه  كربه  ظاهر  اجل��ذع 

لطاف جدا ولي�ش منف�شل كربه مثل كربه، بل 

كبريين  بني  �شغرية  الكرب  هو خمتلف ظهور 

يوافق ك�شه  الفحل  وكبرية بني �شغريين وهذا 

ويجود  عليه  تفلح  عجيبة،  موافقة  ال�شهريز 

حملها. وقد ينقلب ال�شهريز اإىل اأنواع كثرية ل 

ي�شبط اأح�شاها كلها. وهذا التغري والنقالب 

مما يتغري لنف�شه فيخرج كما قلنا. ويف اإمكان 

النا�ش اإذا زرعوا نوى ال�شهريز اأن يحتالوا فيه 

بحيل حتى يخرج لهم كما يريدون، اأما ب�شيء 

بغري ذلك.  يحيلوه  اأن  واأم��ا  بعينه  الأن��واع  من 

الأربعة،  الأ�شول  النخل،  كل  يف  هذا  وكذلك 

وقد  كثرية،  اأن��واع  اإىل  اأنف�شها  من  تنقلب  قد 

تنقلب باحليل اإىل ما يريد املحيل لها اأن يحيله 

والتوليدات،  التكوينات  ب��اب  من  وه��ذا  اإليه. 

كل  اإمكانه يف  اأك��ر من  النخل ممكن  وهو يف 

ف��اإذا  نف�شه،  من  النخل  تغيري  ل�شرعة  �شيء 

يف  ويغريه  يحيله  مما  �شيء  اأدن��ى  عليه  دخ��ل 

التعفني يف الأر�ش، وبع�شها حيل يدخلها على 

املاء الذي ي�شقيه به ويكرره كذلك فيغريه اإىل 

�شيء ما، وبع�شها على طريق الن�شبة فقط، ل 

�شيء يحيل الطبع، وبع�شها على طريق اأعمال 

ال�شحر والطل�شمات.

زر�عة �لربين

كذلك قال موؤلف الكتاب: وهذا باب وا�شع كثري 

الفتنان اإن قلت اأن اأنواع النخل املوجودة الآن 

تتنوع  اأن  فيها  ممكن  خا�شة  الإقليم  هذا  يف 

باأعمالنا ولأنف�شنا اإىل غري نهاية ول غاية وهذا 

يكر جدا ويت�شع ومتى ذهبنا ن�شرح هذا الذي 

على  واإدخالنا  نحن  اأعمالنا  من  ذكره  قدمنا 

نوى ما يحيله اإىل ما نريد، احتجنا اإىل ذكره 

يف مثل هذا الكتاب، فاوجب هذا اإذا كان هكذا 

اأن نعدل عن تق�شي ال�شرح والب�شط ونقت�شر 

على اأن نذكر من كل معنى طرفا ويكون ذلك 
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مقدار  على  وعملني  واحد  عمل  �شفة  الطرف 

وما  الإن�شان  ا�شتنباط  اإىل  ي��وؤدي  انه  نرى  ما 

ينفتح له من الباب من العمل. ويكون هذا بعد 

والطربزد  ال��ربين  من  ينقلب  ما  بع�ش  ذكرنا 

فنقول: اإن الربين اإذا زرع نواه يف ال�شهور التي 

ذكرناها، فانه يف الأكر يخرج منه برين، فاإذا 

انقلب لنف�شه فانه ينقلب اإىل الأزاد والبريوين 

قال  والبن�شي�شي  وال�شاحك  واملحلبي  وال�شكر 

ابو بكر بن وح�شية: اأظن ظنا اأن البن�شي�شي هو 

اأما  وال�شاحك  امل�شان  هو  واملحلبي  اخلرياين 

البطا واأما املحدر وهذا على اأ�شماء هذه التي 

ت�شمى بها زماننا هذا، واأما على ت�شمية النبط 

الك�شدانيني  اعتماد  واأكر  هذه.  غري  فاأ�شماء 

يف ت�شمية ما ي�شمونه هو نحو ت�شمية اآدم، كما 

يتنوع  وقد  قوثامي،  قال  كلها.  الأ�شياء  �شمي 

الربين اإىل اأ�شعاف ما ذكرناه كثريا، ومل نذكر 

عدده للعلة التي قدمنا ذكرها.

�لتزبيل باإقليم بابل

الطربزد  واأم��ا  قائاًل:  الطربزد  عن  حكي  ثم 

والكرامي  وال�شابري  اجل��وزي  اإىل  يتنوع  فانه 

واحلدادي وامل�شكي واإىل اأنواع غري هذه كثرية 

يطول تعديدها. وقد ينقلب الطربزد اإىل فحل 

ال�شعف  ق�شري  الكرب  عظيم  اجل��ذع  عظيم 

الزبل،  فحل  ي�شمى  واحلملة،  ال��راأ���ش  قبيح 

باردا  كان  فيما  بالتزبيل  يتعاهد  اأن  يحتاج  ل 

فانه  البلد احلار  فاأما  بابل،  اإقليم  نواحي  من 

له منه. فعلى  بد  الكثري ول  اإىل  ل يحتاج منه 

ال�شهريز  هو  وانقالبا  تنوعا  اأكرها  اأن  هذا 

ويتبعه يف كرة ال�شتحالة اإىل الألوان الربين، 

الطربزد  ويتلو  الطربزد  الربين يف ذلك  ويتلو 

ال�شرفان. على اأن ينبو �شاد يخالفني يف هذا 

والعلة  قال  اأنواعا  اأكر  ال�شرفان  اإن  فيقول: 

يف هذا انه ا�شد الأنواع الأربعة انقالبا وتنوعا 

تنوعا.  اأكر  لذلك  فيكون  وتغيريا،  وا�شتحالة 

الأربعة  الأن���واع  ا�شد  ان��ه  ذل��ك  والعلة يف  ق��ال 

التغيري،  بها  يقبل  قوة  ذلك  مع  وفيه  ح��رارة، 

وفيه على ما قال د�شم كثري، فهو �شمني ا�شمن 

ال�شرفان  اأن  ينبو�شاد  وذك��ر  ال�شهريز.  من 

وك�شه  قال  بح�شكانا.  ي�شمى  فحل  اإىل  ينقلب 

اأحد من كل ك�ش، وهو الذي يكتفي النخل الذي 

فتلقح  تلقايه عليها،  الريح من  بهبوب  يجاوره 

طبعه.  د�شم  وك��رة  قوته  ل��وف��ور  كلها  بذلك 

وهذه، اأعني النخالت التي يقال عليها د�شمة، 

قد  فيها  التي  املالية  لن  كذلك  �شارت  اإمن��ا 

انقلبت من حال املالية اإىل حال هي بني املالية 

والدهنية، وهي قريبة من الدهنية. فهذا الذي 

النخل  يف  ه��ذا  ولي�ش  د���ش��م.  ان��ه  عليه  يقال 

ولي�ش  واملنابت.  الأ�شجار  بل ويف جميع  فقط، 

يكون هذا النقالب من املالية اإىل الدهنية اإل 

يف نخلة اأو �شجرة اأو نبات حار �شديد احلرارة، 

ول���ه يف اأ���ش��ع��اف ذل���ك ت��ع��دي��ل م��ن ال���ربودة 

من  املتكون  الفحل  فهذا  الأوق���ات.  بع�ش  يف 

ال�شرفان، فهو فحل �شديد احلرارة بالإ�شافة 
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حار  انه  عليه  يقال  ل  الفحولة،  من  اإىل غريه 

على الإطالق، ف�شار من اجل ذلك حاد الفعل 

نافذ العمل.

وق��د ينقلب م��ن ك��ل واح��د م��ن ه��ذه الأ���ش��ول 

الأربعة من النخل فحل فت�شري الفحولة اأربعة 

اأي�شًا.  اأنواع  اأربعة  احلاملة  كانت  كما  اأ�شول، 

وقد ينقلب من الأنواع املتنوعة من هذه الأربعة 

اإنها  اإن قال قائل  اأي�شا،  الأ�شول فحول كثرية 

على عدد تلك الأنواع مل يكن بعيدا من احلق. 

عدد  على  اأرب��ع��ة  ه��ي  الفحولة  اأ���ش��ول  اأن  اإل 

الأربعة التي هي اأ�شولها واأ�شول غريها.

�أربعة �أنو�ع للفحولة

ثم اأ�شار موؤلف” الفالحة النبطية” اإىل اأنواع 

الفحولة بقوله: واعلموا اأن الأربعة الأنواع من 

يوافق كل واحد  الأ�شول قد  التي هي  الفحولة 

منها النوع الذي تكون منه، ويوافق معه جميع 

الأنواع املتنوعة منه اإىل نوع فيكون له يف نهاية 

املوافقة، ويلقح به تلقيحا يف غاية اجلودة، ومع 

من  بالتدقيق  والتف�شيل  التح�شيل  على  هذا 

الإن�شان،  ي�شبطه  يكاد  ل  ج��دا،  �شعب  العلم 

من  ك�شا  ي�شادف  اأن  بالتفاق  اتفق  اأن  لكن 

فحل تلقح به نخلة هي من ذلك النوع الأ�شلي 

اللقاح  الفحل قبلت ذلك  الذي كان عنه ذلك 

قبول جيدا، واأ�شلح حال وطابت.

واإذا كان معرفة متييز هذه الفحولة واإ�شافتها 

اإىل ما منه تنوعت من الأ�شول الأربعة الأنواع، 

ب�شعب  لي�ش  ان��ه  على  ال�شعوبة،  ه��ذه  فيه 

الفكر وحدد ذهنه يف معرفته  اأط��ال  على من 

بال�شفات التي و�شفناها قبل هذا املو�شع لكن 

يطاق  ل  ما  فنكلفه  اأح��دا  نظلم  اأن  ينبغي  ل 

فينبغي  ول  �شديدا  ع�شرا  ذل��ك  فهم  يف  ف��ان 

الفحولة  اأنواع  فاإّن  التجربة  تقت�شروا على  اأن 

كثرية جدا وقد قدمنا يف كالمنا كيف تعملون 

حتى ينقلب لكم النوى اإىل اأن ينبت منه نخلة 

هي فحل ذكر فاعرفوا ذلك واحفظوه واعملوا 

ال��ن��خ��ل ع��م��ال ه��و نظري  اأن يف  ب���ه. واع��ل��م��وا 

عرفناكم  قد  اأنا  وذاك  ال�شجر،  يف  الرتاكيب 

لون  لفائدة  هو  اإمن��ا  ال�شجر  يف  الرتاكيب  اأن 

نافعة  غريبة  و�شورة  �شكل  اأو  ريح  اأو  طعم  اأو 

النخل  يف  ذل��ك  فنظري  وت�شتح�شن  بها  ينتفع 

النوع  ينقلب  حتى  فيه  والتكوين  التواليد  هو 

الأ�شفر  اإىل  الأحمر  اأو  احمر  فيكون  الأ�شفر 

واملدور اإىل امل�شتطيل اإىل املدور، بل لي�ش يكاد 

ينقلب امل�شتطيل في�شري مدورا اإل بعد النقل. 

وتوليدين  تكوينني  ا�شتعمال  هو  النقل  ومعنى 

وال�شكل  ال�شورة  فتنتقل  زمانيني خمتلفني  يف 

ولي�ش  ابع،  ر  اإىل  ثالث  اإىل  ثان  ومن  ثان  اإىل 

يف املمكن اأكر من هذا، حتى ي�شري امل�شتطيل 

نقل  لأن يف هذا  لونه وطعمه  وهو على  م��دورا 

ال�شكل وال�شورة فقط. فان اأردمت نقل الأحمر 

اإىل الأ�شفر فخذوا من نوى الأحمر اأميا �شئتم 

من الأنواع، لكنه يف الأ�شول اقرب فمثل ذلك 

الطربزد الأحمر جنعله طربزدا اأ�شفر: ناأخذ 

ب��ق��رة رط��ل��ني م��ث��اًل م�شروبًا  ث��ور ل  ب��ول  م��ن 

ون�شيف اإليه رطلني ماء عذب ون�شيف اإليهما 

وليكن من  ال��دق��ل  م��ن خ��ل  ن�شف رط��ل خ��ال 

ببع�شه  في�شر  �شانع هذا  عليه  يقدر  ما  اأجود 

ببع�ش حتى يختلط، ويوؤخذ من الرتبة امل�شماة 

وامل��اء  البول  اأوزان  من  امل��ق��دار  بهذا  ب��ال��زرد 

ويلقى  كالغبار  في�شحق  واح��دا،  رطال  واخل��ل 

ووزن  مطحونًا  زع��ف��ران  دان��ق��ني  وزن  عليه 

حتى  اجلميع  وي�شحق  اأ�شفر،  كربيتًا  درهمني 

ي�شريوا ذرورا ثم يذر ذلك الذرور على ذلك 

اإن���اء م��ن نحا�ش ل غري  امل��اء وال��ب��ول وه��و يف 

ذلك، وي�شاط بطاقات من النبات امل�شمى ا�شل 

نار  على  ين�شب  ثم  احل�شر  منه  تعمل  ال��ذي 

لينة جدا حتى يتلون املاء جيدا ويختلط، فاإذا 

الطربزد  نوى  فيه  فليلق  فليلق  ذلك  اإىل  �شار 

لينة  نار  وتوقد  �شيتم  نوع احمر  اأي  اأو  الأحمر 

على  وي��رتك  فقط  واح��دة  ال��زم��ان  من  �شاعة 

النار حتى يربد بردا يف الغاية وتنطفيء النار 

النوى من  فاخرجوا  اإىل ذلك  فاإذا �شار  كلها 

ثم جعلوه  يجف  ال�شم�ش حتى  وجعلوه يف  املاء 

حتت �شوء القمر ليلة او ثالث ليال، فهو اأجود، 

ول جتعلوه يف �شوء القمر اإل بعد جفافه فاإذا 

كان كذلك فازرعوه كما و�شفنا وزيدوا يف عدد 

واإىل  او�شبعة  النوى يف زرعه، فاجعلوه خم�شة 

اثنتى ع�شرة نواة يف حفرة حفرة وطموا عليه 

فيه  طبختموه  الذي  املاء  عليه  و�شبوا  الرتاب 

الثور  بول  من  ذلك  فوق  �شبوا  ثم  الرتبة،  مع 

وا�شقوه بول الثور ثلثا، اعني ثلث �شقيات، بال 

فان  العذب  املاء  الرابعة  ا�شقوه  ثم  البتة،  ماء 

هذا النخل اخلارج من هذا يجمل حمال ا�شفر 

من  ح��الوة  ا�شد  وي�شري  الأحمر  الطربزد  يف 

الذي  الأحمر  ومن  الأ�شلي  الأ�شفر  الطربزد 

ولد من نواة هذا الذي و�شفناه. 

وختم ابن وح�شية يف كتابه” الفالحة النبطية” 

الأ�شفر  تقالب  اأردمت  ف��اإذا  قائاًل  النخلة  عن 

اإىل الأحمر وهو على �شورته، فخذوا من نوى 

الأ�شفر، اأي نوع �شئتم، ميثل ذلك من الطربزد 

من  اأخذنا  ذل��ك  اأردن��ا  اإذا  الأ�شفر:  الأ�شلي 

التجفيف،  جيد  جمففا  فعزلناه  �شئنا  ما  نواة 

ثم اأخذنا رطلني من بول بقرة اأنثى ومثله ماء 

ون�شف رطل خل، ثم اأخذنا من الطني الأحمر 

رطاًل  منه،  الأرمني  واأما  عرف،  طني  امل�شمى 

الزرنيخ  اأو  الأح��م��ر  ال��ك��ربي��ت  وم��ن  واح����دًا، 

الأحمر، فان الكربيت الأحمر لي�ش تكاد جتده، 

ويلقى ذلك يف نحا�ش ويطبخ بنار لني، ويلقى 

فيه بعد غلية واحدة وزن درهم زعفران جيد 

اأكر  يطبخ  ثم  ج��ي��دًا،  ع�شفرًا  ع�شرة  ووزن 

مما طبخ الأول الذي و�شفناه حتى تخرج قوى 

تلك الأ�شياء من املاء كلها ثم يرتك قليال حتى 

مقدار  اأي�شًاع  ويطبخ  النوى  فيه  ويلقى  يهداأ. 

ُ من الأوىل.  �شاعتني بنار األنينَ

هو�م�س �لدر��ضة:

للماليني،  العلم  دار  الأع��الم،  1 -  الزركلي، 

ال��ط��ب��ع��ة اخل��ام�����ش��ة، ب�����ريوت، ل��ب��ن��ان، 

.170/1

حتقيق  النبطية،  الفالحة  وح�شية:  2 -  اب��ن 

الفرن�شي  العلمي  امل��ع��ه��د  ف��ه��د،  ت��وف��ي��ق 

ل��ل��درا���ش��ات ال��ع��رب��ي��ة، دم�����ش��ق، ���ش��وري��ة، 

1995م.
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عوامل التلف 
وفساد التمور

عملية القطف 

ي���دوي،  ال��ق��ط��ف  عملية  ن��وع��ي��ة  ت�شمل  وه���ذه 

دورًا  القطف  لعملية  لأن  اجلني  بعد  وما  اآيل 

كبريًا يف تلف وف�شاد التمور حيث يجب معرفة 

اجلني  لعملية  والق��ت�����ش��ادي  العلمي  امل��وع��د 

وقابليتها  وجودتها  الثمار  بحالة  ترتبط  والتي 

والتي  والت�شويق  والتخزين  وال�شحن  للحفظ 

وطبيعة  ال�شنف  نوعية  على  بال�شا�س  تعتمد 

ال�شتهالك، الظروف اجلوية، مقيا�س الن�شح 

درء  يف  مهمًا  دورًا  الت�شويك  لعملية  اأن  كما 

يف  التمور  يف  وال��ن��دب  الت�شوهات  من  الكثري 

اأن  كما  الرياح  واأثناء حركة  النمو  طور حركة 

املقدمة 

ي��ع��رف ال��ف�����ش��اد يف ال��ف��اك��ه��ة واخل�����ش��راوات 

اأي  باأنه  والتمور  الأخ���رى  املتنوعة  والغ��ذي��ة 

تغري غري مرغوب فيه يجعل التمور غري مقبولة 

اأو  اللون  اأو  ال�شكل  ناحية  من  �شاحله  وغ��ري 

الطعم )النكهة و التي ت�شم الطعم والرائحة( 

علما ً اأن ظاهرة الف�شاد اأو التلف يف التمور هي 

حالة طبيعية حالها حال اأي فاكهة اأخرى واأن 

والتي  ومتنوعة  كثرية  والف�شاد  التلف  ا�شباب 

الت�شويق  واإىل  امل��خ��زن  اإىل  احلقل  م��ن  ت��ب��داأ 

حم�شول  يف  التلف  عوامل  اهم  اإيجاز  وميكن 

التمور وهي:

Date Fruits Spolige and Damage Factors

اأ.د ح�سن خالد ح�سن العكيدي

Hassan.alogidi@gmail.com
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لعمليات خدمة النخيل دورًا اأي�شاً مثل التكي�س 

و التكميم للمحافظة علىا التمور من الأ�شرار 

الفيزياوية و احل�شرية والطيور.

الأمثل  الربنامج  اأو  الأ���ش��ل��وب  ا�شتخدام  اإن 

وقت  اجل��ن��ي  ي��ك��ون  اأن  مثال  القطف  لعملية 

درجة  تاأثري  من  للتخل�س  امل�شاء  اأو  ال�شباح 

اأن  يجب  كما  الظهرية  وقت  لل�شم�س  احل��رارة 

تكون العناية بعملية ق�س العذوق )القطوف( 

وبعيدا  وجيد  نظيف  ب�شكل  باحلبة  جمعها  اأو 

تاأثري فيزياوي  اأو  تاأثري خارجي ملوث  ًعن كل 

اأو كيمياوي اإ�شافة اإىل ذلك يجب و�شع التمور 

يف عبوات بال�شتيكية ناعمة امللم�س وخالية من 

اأي حواف حادة ويف�شل اأن تكون �شعة العبوات 

الرطبة  لالأ�شناف  التمور  من  واح��دة  بطبقة 

واجلافة  اجلافة  ن�شف  لال�شناف  وطبقتني 

على  بع�شها  بال�شغط  التمور  تتاأثر  ل  حتى 

بع�س و اأن تكون العبوات بالبعاد التالية : 

1- الطول 60�شم x العر�س   10x40 �شم 

2- الطول 60�شم x العر�س 20x40 �شم

البال�شتيكية  العبوات  تكدي�س  ع��دم  ويف�شل 

فوق بع�شها علما ً باأن عملية التربيد التدريجي 

ولفرتة  مهمة  عملية  احلقل  يف  للتمور  الويل 

 Lose Skin ظ��اه��رة  م��ن  للتخل�س  ق�شرية 

)النتفاخ والتق�شر( ومن ثم تربيدها �شريعاً  

يف املخازن حلفظ درجة حرارة التمور الكامنة 

الرطوبة  وتقليل فقدان  التنف�س  واإبطاء عملية 

وتقليل الن�شاط املايكروبي.

التعبئة  وحدات  يف  التمور  فرز  عملية 

وتعقيمها  وجتفيفها  وغ�سلها  والتغليف 

وخزنها.

درجة احلرارة والرطوبة 

الرطوبة عامالن مهمان يف  و  درجة احل��رارة 

الدرجات  التمور خ�شو�شاً  عند  تلف  و  ف�شاد 

احلرارية املثالية 25 – 34م حيث تنمو معظم 

الحياء املجهرية وبوجود الرطوبة اإ�شافة اإىل 

املحتوى ال�شكري للتمور هو عامل مهم وم�شجع 

لنمو الحياء املجهرية خ�شو�شا ً يف حالة البلح 

لالرطاب  وكذلك  �شكر(   %  30-28 )تركيز 

 %  45-40 ب��ح��دود  ال�شكرى  حمتواها  التي 

التالية  لالأحياء  ت�شمح  بحيث  عالية  ورطوبة 

درجة  اإىل  لل�شكر  مقاومة  لها  والتي  بالنمو 

تركيز 55 %  �شكر.

اخلمائر: ت�شتطيع اخلمائر املقاومة لل�شكريات 

وبتواجد درجات احلرارة املثالية والرطوبة من 

النمو وتخمري �شكريات التمور اإىل كحول وغاز 

بتواجد  وذل��ك  اخلليك  حام�س  اإىل  وبالتايل 

ومن   Acetobacter aceti بكترييا 

اأهم هذه اخلمائر: 

1-Saccharomyces serevisae

2-Saccharomyces Roxii 

3-Saccharomyces Bailli Vai 

osmophilus 

�شطح  على  م��ت��واج��دة  اخلمائر  ه��ذه  وجميع 

نباتات  اأكرث  على  موجودة  وهي  نف�شها  التمور 

وح���رارة  احلقلية  ال��ظ��روف  ول��ك��ن  ال��ف��اك��ه��ة 

ولكن  احلقل  يف  بالعمل  لها  ت�شمح  ل  ال�شم�س 

اأن  اأثناء القطف واخلزن غري النظامي ميكن 

تعمل وح�شب املعادلة 

C6 H12 O6    C2H5OH + CO2

واخلمائر وا�شعة النت�شار يف كل مكان بالهواء، 

وعلى النبات والرتبة .. اإلخ .

الأعفان

املثالية  ت��اأث��ري ع��ام��ل درج���ة احل����رارة  حت��ت 

بع�س  تنمو  املثايل  املائي  والن�شاط  والرطوبة 

���ش��وداء  من���وات  م�شببة   Molds الفطريات 

ومن   Aspergullas الفطر  من  )هيفات( 

واأن  اإلخ،   Mucr والفطر   Rhizupus الفطر 

اأن��واع  بع�س  يف  تواجدها  ميكن  العفان  هذه 

البلح والرطب لأن درجات تركيز ال�شكر تكون 

الرطوبة  وكذلك  لنموها  ومثالية  واطئة  فيها 

العالية وعندما يكون اخلزن غري نظامي وغري 

�شحي.

البكترييا

 Aceto اخلل  بكترييا  دور  �شابقاً  ذكرنا  لقد 

اأي�شاً   التمور  اأن  وك��م��ا  ب��اأن��واع��ه��ا   Bacter

خ�شو�شا ًالتمور ذات املحتوى الواطئ قد تتاأثر 

نتيجة التلوث الأن�شاين.

اأما كيفية و�شول هذه الحياء للتمور فهي من 

احلقل، من عملية النقل ، اأثناء التعبئة، اأثناء 

اجلافة  والن�شف  اجل��اف��ة  التمور  التخزين، 

لميكن اأن جند فيها اأي نوع من هذه الحياء 

على  حتافظ  ال�شكر  من  العالية  الرتاكيز  لأن 

لهذه  ال�شكريات  تراكيز  واأن  وخ�شو�شاً  التمر 

التمور ت�شل 60-75 % وهنالك اآختزال كبري 

للرطوبة فيها .
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ال�سغط الأزموزي 

التمور  على  كبري  ت��اأث��ري  الزم����وزي  لل�شغط 

التمور بهذه احلالة  التجفيف لأن  اأثناء عملية 

يف  امل��وج��ودة  ال��زائ��دة  الرطوبة  م��ن  تتخل�س 

احل��ار  امل��اء  م��ن  التخل�س  طريق  ع��ن  التمور 

وب��ذل��ك تختزل  الزم����وزي  امل���اء  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

ن�شاطها  وتثبيط  املجهرية  الحياء  منو  عملية 

وبالتايل  النزميي  الن�شاط  من  تقلل  انها  كما 

نتخل�س من الف�شاد و التلف .

الأوك�سجني وثاين اأوك�سيد الكربون 

ف��الول  خمتلفني  دوري���ن  الغازين  لهذين  اأن 

الدقيقة  املجهرية  الأح��ي��اء  من��و  على  يعمل 

الأخرى  املثالية  الظروف  توفر  عند  وتكاثرها 

اأ�س  من رطوبة ودرجة �شكر )برك�س( ودرجة 

املجهرية  الحياء  منو  فن�شاهد  هايدروجيني 

الهوائية والختيارية اأما ثاين اأوك�شيد الكربون 

للثمار  التنف�س  عملية  تقليل  على  يعمل  فاإنه 

للمحافظة  وجيدًا  مهمًا  عاماًل  يكون  وبذلك 

فقدها  وع��دم  الطبيعي  ب�شكلها  الثمار  على 

للماء نتيجة التحلل و الذبول .

 PH درجة الأ�س الهيدروجيني

PH دورًا مهمًا  اإن لدرجة ال�س الهيدروجيني 

توفر  املجهرية عند  الأحياء  نتيجة عمل بع�س 

الظروف الأخرى املثالية بحيث ت�شتطيع بع�س 

 5.5 من  التمور   PH ال��  خف�س  من  اخلمائر 

PH اإىل )PH 3( نتيجة عمل اخلمائر وبكترييا 

ال��ت��غ��ريات  ت�شاهد  بحيث  اخل��ل��ي��ك  ح��ام�����س 

التمر  جلدة  انتفاخ  من  التمرة  يف  الوا�شحة 

اأعلى  اإىل   PH ال��  ارت��ف��اع  واأن  كما  وت�شققها 

ثمرة  )اأ����ش���وداد(  ادك��ن��ان  على  يعمل   PH8

التمر.

ال�سوء 

الح��ي��اء  ح��ي��اة ومن���و  م��ه��م يف  دور  ل��ل�����ش��وء 

املجهرية، حيث اإن ال�شوء ي�شاعد على �شرعة 

الثمار  امل��رغ��وب��ة يف  ال��ت��غ��ي��ريات غ��ري  ح���دوث 

ب�شورة عامة ويف التمور اأي�شًا نتيجة التعر�س 

اإىل �شوء ال�شم�س، وذلك ملنع اخلطر الناجت عن 

اجلذور احلرة الذي يكمن يف التلف الناجت عن 

تفاعلها مع اأهم مكونات اخللية وهو DNA اأو 

مع جدار اخللية مما يوؤدي اإىل تدمريها وعدم 

الثاين  ال�شبب  و  القيام بوظائفها  قدرتها على 

وج��ود  اإىل  لل�شوء  املمثلة  اجل��راث��ي��م  حت��ت��اج 

ال�شوء املرئي من اأجل النمو والتكاثر وت�شتطيع 

كيمياوية  طاقة  اإىل  ال�شوئية  الطاقة  حتويل 

لأحتوائها على مواد ملونة ت�شبه اليخ�شور.

الزمن 

الثمار  نوعية  على  التاأثري  يف  مهم  دور  للزمن 

وذلك لأن اخلزن املوؤقت يحافظ نوعًا ما على 

نوعية التمور ولكن اخلزن طويل الأمد حتدث 

�شابقاً   ذكرناها  التي  الأم��ور  من  الكثري  فيه 

غامقة  متور  على  نح�شل  وبذلك  ببطء  ولكن 

اللون وفيها بع�س النتفاخات يف جلد الثمرة .

 الكرملة 

نتيجة  حت�شل  ال��ت��ي  ال��ظ��اه��رة  ه��ي  الكرملة 

من  التمور  ل��ون  فتتحول  ال�شكريات  اح��رتاق 

اللون البني اأو الذهبي اأو الرتابي اإىل لون اأ�شود 

التمور  ترك  اأو  باحلرارة  املعاملة  نتيجة  داكن 

ت�شل  حيث  عليها  م�شيطر  غ��ري  خم���ازن  يف 

درجة حرارتها فوق 55 م .

التلون البني غري النزميي 

بني  ما  تفاعل  نتيجة  حت��دث  الظاهرة  وه��ذه 

المينية  والحما�س  للتمور  ال�شكري  املحتوى 

باحلرارة  التمور  معاملة  عند  الربوتينيات  اأو 

اأو اأثناء اخلزن الطويل )تفاعل ميلرد( والذي 

)ال�شود(  الداكن  باللون  التلون  نتيجته  تكون 

مقارنتها  املقبولة  غري  الرائحة  بع�س  وظهور 

بالتمور الطازجة.

التلون البني الداكن اأو ال�سود النزميي 

يخ�س  بل  فقط  التمور  يخ�س  ل  التلون  ه��ذا 

)الفينوليز  اإن��زمي  عمل  نتيجة  الفواكة  كافة 

اأن  و  الفينولية  املركبات  على   )Phenolase

املخزنية  الظروف  نتيجة  الف�شاد يح�شل  هذا 

الأطالة يف زمن اخلزن،  ونتيجة  غري املالئمة 

كما اأن لأنزمي ال�� Pectinase دور يف تطرية 

عر�شه  يجعلها  مما  ليونتها  وبالتايل  التمور 

ال�شليليز  اإنزمي  وكذلك  الفيزياوية  للتاأثريات 

دور  كالكرتوينز  البويل  واإن��زمي   Cellulase

كبري ومهم على التمور. 

الظروف البيئية 

عندما تعباأ وتغلف التمور وهي طازجة هنالك 

الظروف  اإىل  يعود  الف�شاد  اأو  للتلف  معدل 

لذا يح�شل  التغليف واخلزن  بعملية  املحيطة  

التغليف،  مكائن  التغليف،  م��واد  من  التلوث 

الن�����ش��ان، ال���ه���واء، امل��ي��اه، اإل����خ. مم��ا يهيئ 

اأو ف�شاد التمور  للتلوث وبالتايل تلف  الظروف 

ال�شكري  امل��ح��ت��وى  وذات  وال��ط��ري��ة  ال��رط��ب��ة 

املنخف�س )بلح، رطب( .

التغليف واخلزن 

التغليف  و  التعبئة  عملية  يف  املهمة  المور  من 

�شد  تكون  واأن  العبوات  ونظافة  املكان  نظافة 

بال�شكل  التمور  م��ادة  مع  والتعامل  الرطوبة 

بحيث  جيد  ب�شكل  وتعبئتها  ونقلها  ال�شحيح 

ل يوؤثر على �شكل وحجم وقوام التمور اإ�شافة 

الخرى  هي  التغليف  عملية  اأحكام  ذلك  اإىل 

مهمة حتى ل يكون هنالك ت�شريب للهواء داخل 

املجهرية  والحياء  احل�شرات  دخول  اأو  العلب 

اأ�شافة اإىل ذلك يجب املحافظة على املخازن 

نظيفة ومعقمة وذات رفوف منتظمة.

الن�ساط املائي 

للن�شاط املائي دور مهم يف ف�شاد التمور حيث 

تتحدد جمموعات الحياء ون�شاطها يف التمور 

كما يلي مو�شحة يف اجلدول التايل:
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فعالية املاء = �شغط بخار املاء يف التمر  عند نف�س الدرجة 

                         �شغط البخار امل�شبع

                              للماء النقي 

14-  اأنواع ح�شرات التمور املخزونه والقوار�س 

وح��ف��ارات  وال��ط��ي��ور  وال��دي��دان  وال�شو�س 

ال�شاق و العذوق .

التمور  ت�شيب  ال��ت��ي  احل�����ش��رات  اأه���م  وم���ن 

 Ephestia احل�شرة  هي  املخازن  يف  وتتلفها 

يف  التمور  ت�شيب  احل�شرة  وهذه   Coutella

التمور  ت�شاب  وك��ذل��ك  اخل��زن  وعند  احلقل 

 Oryzaephilus واملكاب�س  امل��خ��ازن  ب��اأف��ة 

 Ephestia احل�شرة  اأما   Surinamensis

التمور  تهاجم  التي  احل�شرة  فهي   elatella

وعموما  املكاب�س  ويف  الب�شتان  يف  املت�شاقطة 

. Ephestia فح�شرة

 Plodia interpunctella , Ephestia Sp

احل�شرات  من  الكثري  وهنالك   , Calidella

التي تهاجم التمور مثل 

 Carpophilus hemipterus

C. dimidiatys

 Tribolium Castanume

 Laemophaeas Pusillus

 Typhoeus sterocorea

 Cryptolestes Sp

التمور  حم�شول  يف  توؤثر  احل�شرات  هذه  وكل 

حد  اإىل  ت�شل  ق��د  م��ت��ف��اوت��ه  بن�شب  وتتلفه 

له  وال��دي��دان  ال�شو�س  بع�س  اأن  كما   %  100

اإىل ذلك  اأ�شف  التمور  نوعية  تاأثري كبري على 

لها  العذوق وهي باحلقل  اإىل  الطيور  مهاجمة 

تاأثري كبري اأي�شاً  على نوعية التمر.

والف�شفورية  الكربيتية  املبيدات  ر�س  اأن  كما 

والف�شل  الثمار  تلف  يف  دور  له  النهار  اثناء 

ر�شها يف اأوقات ال�شباح اأو امل�شاء.

ظاهرة الت�سكر 

وهي ظاهرة غري مرغوبة يف التمور الطازجة حيث 

تظهر البلورات ال�شكرية حتت ق�شرة حبة التمر مع 

تفقع للجلد ويظهر مبظهر مغاير يف اللون بحيث 

لونها  والق�شرة  اللون  غامقة  التمر  حلمة  تكون 

فاحتة وهذه الظاهرة تعتمد على طبيعة عملية 

الري وزمنها خ�شو�شا ً يف مرحلة الن�شج اإ�شافة 

اإىل ذلك كمية املاء ودور احلرارة يف ذلك .

احلفاظ  يف  ت�ستخدم  التي  الطرق  اأهم 

على التمور 

1-  املحافظة على ب�شتان النخيل نظيفًا وخاليًا 

ً من الع�شاب .

2-  امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���ت���م���ور يف ال��ع��ب��وات 

البال�شتيكية الناعمة وغري اخل�شنة .

عملية  للتمور  والتبخري  التعقيم  3-  عملية 

الح��ي��اء  ك��اف��ة  م���ن  للتخل�س  ���ش��روري��ة 

واحل�شرات.

مهمة  للتمور  التدريجي  ال��ت��ربي��د  4-  عملية 

و�شرورية ولفرتات ق�شرية.

حفظ  يف  مهمة  طريقة  التجميد  5-  عملية 

التمور.

ج��دًا  ���ش��روري��ة  عملية  التجفيف  6-  عملية 

)ال��رط��وب��ة  ال��زائ��د  امل���اء  م��ن  للتخل�س   ً

الزائدة(.

7-  احلفظ باملواد الكيمياوية وهي طريقة غري 

مرغوبة .

8-  حفظ التمور بالت�شعيع هي طريقة مل يعتد 

ولكنها  العربية  منطقتنا  يف  عليها  النا�س 

ت�شتخدم يف اأكرث دول العامل.

)جني  اجلني  بعد  املهمة  الأم���ور  م��ن 

التمور( 

م���ادة حية  وال��ت��م��ر  ل��ذي��ذة  فاكهة  1-  ال��ت��م��ور 

عملية  بعد  احليوية  العمليات  بها  ت�شتمر 

اجلني فهي تتنف�س وتفقد جزءًا من مائها 

احلر ومن ثم تكون عر�شة للتدهور وظهور 

انتفاخات على جلد الثمرة لذا يجب نقلها 

وتعبئتها و تخزينها للمحافظة على جودتها 

و اإطالة عمرها التخزيني.

تعترب درج���ة احل���رارة  2-  درج���ة احل�����رارة: 

التنف�س  معدل  من  احل��د  يف  املهم  العامل 

وف�شاد التمر لذا يف�شل التربيد ال�شريع.

3-  نوعية التربيد: يف�شل تربيد التمور تدريجيا 

تك�شبها  التي  احلقل  حرارة  من  للتخل�س   ً

يف  لل�شم�س  تعر�شه  �شاعات  بفعل  التمور 

الب�شتان وبالتايل احلفاظ على �شكل الثمرة 

.Lose Skin وبدون انتفاخات اأو

4-  البلح عمومًا يحتاج اإىل عملية التربيد – 7 

م ْ بينما التمور الخرى مثل املدجول يحتاج 

اإىل عملية تربيد )جتميد( قد ت�شل اإىل – 

احلدود الدنيا لفعالية املاء awجمموعة الحياء املجهرية 
0.90بكترييا

0.88خمائر

0.80فطريات

0.75بكترييا مقاومة للملح

0.62بكترييا مقاومة لل�شكر
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18مْ  للمحافظة على اجلودة.

التربيد  عملية  على  ال�شيطرة  عملية  5-  اأن 

اإىل  حتتاج  اأنواعة  لكافة  للتمور  والتجميد 

خربة كافية بالتمور ونوعيتها.

6-  التمور اجلافة ل حتتاج عموماً  اإىل عملية 

لأن  ال��ع��ادي��ة  ال��غ��رف  يف  حتفظ  ب��ل  تربيد 

املواد ال�شكرية فيها عالية .

عملية  اإىل  حتتاج  جافة  الن�شف  7-  التمور 

تربيد 2+ - 7+ م.

8-  التمور الطرية حتتاج اإىل عملية جتميد لأن 

رطوبتها عالية 5- اإىل 10- م.

9-  اأم���ا اخل���زن ال��ط��وي��ل الأم����د ف��اأن��ه يف�شل 

ا�شتخدام التجميد ال�شريع 18- م.

التلف اأو الف�ساد اأثناء عمليات التعبئة 

والتغليف 

والتغليف  التعبئة  عمليات  يف  الأم��ور  اأهم  من 

وامل�شرفني  العمال  وم��ه��ارة  امل��ام  ه��ي  للتمور 

لعملية التعبئة و التغليف مبالحظة: 

تق�شر  على  تعمل  حيث  الغ�شيل  م��اء  1-  ق��وة 

التمور.

والتجفيف  ال��غ�����ش��ي��ل  وح�����دات  ت��ك��ون  2-  اأن 

�شقوط  لأن  الرت��ف��اع  حيث  م��ن  متنا�شقة 

اإىل حزام  ناقل عال  التمر من حزام  حبة 

الثمرة  �شقوط  يجعل  ال��واط��ئ  التجفيف 

الثمرة  ت�شقق  ي�شبب  مما  رطبه  وهي  بقوة 

وتق�شرها.

3-  املجفف يجب اأن يكون مبوا�شفات لكل نوع 

من التمور.

لأن التمور وكما نعلم ثالثة اأنواع: 

1- متور جافة 

2- متور ن�شف جافة 

3- متور رطبة 

ي��ق��اوم احل��رك��ة  ال��ث��اين  وال��ن��وع  الأول  ال��ن��وع 

اإىل  اإ�شافة  تقاوم  ل  الطرية  ولكن  وال�شقوط 

ذلك ت�شتخدم يف مكاب�س التمور جمففات ذات 

ومع  التجفيف  نفق  اأعلى  من  وتهوية  ت�شخني 

حركة احلزام الناقل التمور تتحرك بقوة لأن 

يوؤثر  مما  عالية  والرطوبة  �شديدة  الهواء  قوة 

و�شكلها  متا�شكها  حيث  من  التمر  نوعية  على 

هواء  )�شفاط(  �شاحبات  و�شع  فالأف�شل  لذا 

ثابتة  التمر  حبة  يجعل  حتى  النفق  اأ�شفل  يف 

من  ب��دًل  الطرية  للتمور  خ�شو�شًا  حملها  يف 

التهوية العليا.

4-  عملية الفرز الآيل يجب اأن تكون متنا�شقة 

اأو احلجم  مع خط الأنتاج من حيث الوزن 

نف�شه  ال�شنف  على  يعتمد  الختيار  واإن 

احلجم  اأم  ال���وزن  ن��وع  ولكل  وموا�شفاته 

مثاًل  احلجم  لأن  حما�شنه  وله  م�شاوئه  له 

الأمثل  ال��وزن  يعطي  ل  الأ�شناف  بع�س  يف 

ت�شابه  هنالك  يكون  ل��ذا  �شحيح  والعك�س 

فالختبار  لذا  احلالتني  كال  يف  اخلطاأ  يف 

يعتمد على نوع التقنية امل�شتعملة.

1- حزام ذو فناجني.

2- اأ�شالك تتو�شع وتقل�س ح�شب حجم الثمار.

احل��زام  على  �شتيل  ال�شتل�س  من  3-   قنوات 

الناقل تعمل على ت�شريف الثمار وتدريجها 

على احلجوم وا�شتقبالها من حتت احلزام 

الناقل ومن ثم تعبئتها.

4-  التقنيات الثالث الوىل فيها ن�شبة تلف قد 

ت�شل اإىل اأكرث من 10 % . 

            متور متعفنة                                 طيور و دبابري                                 تغاير بالأ�شناف

       متور غري نا�شجة                                  الو�شم                                                 �شي�س 

ال�شابات احل�شرية                 متور متق�شرة                         متور مت�شوهة             متور متحم�شة 

�سور لبع�س العيوب و الأ�سرار التي ت�سيب التمور
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قال ال�ساعر الأديب �سامل بن علي العوي�س ) 1 (  يف النخلة التي جاورته يف دبي ) 2 (

نخـلة العويس 

لكل على مر الزمان زمان

وكل له اأو مل يقله ل�سان 

ويل جارة قد �ساغب البني ربعها

 و�ساهم يف �ساحاتها احلدثان 

واأفردها ُبعد القطني فاأ�سبحت

عن النخل ير�سو حولها العمران 

فيا نخلة احلي التوى بك خاطري

و رق فهل وافاك منه حنان 

لعينك من خلف البيوت تطلع

اإىل نَخالت بالف�ساء ت�سان 

لأربابها فيها مقيل ومرتع

وفيهم لها بني ال�سلوع مكان 

اإذا اأب�سَرْت عيناِك حالِك اأ�سبلْت

على اأهل ود يف ربوعك كانوا 

واإنك يف م�س الأذى لكرمية

اإذا ما رجال للحوادث لنوا 

كاأن بيوت احلي وهي عواب�س 

لوجهك لو يخطْر بك ال�سناآن

اإذا ع�سفت فيك الرياح التقيتها

 باأجرد ميا�س كما تخطر البان 

واإنك يف األوانها ل�سعيفة 

 وفيك لها من زاخر ال�سرب األوان

�سيخة بن عبد اهلل جا�سم املطريي

رئي�س ق�سم الرتاث الوطني 

مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث

)1(  ال�شاعر الإماراتي �شامل بن علي بن نا�شر العوي�س : “ املولود يف بلدة احلرية عام 1307 هـ , 1887 م , تلك البلدة الواقعة بني اإمارتي ال�شارقة وعجمان 

, ون�شاأ يف بلدة احلمرية التي وفد اإليها من جند يف تلك الفرتة �شيخان جليالن هما ال�شيخ عبد ال�شمد وال�شيخ عبد الوهاب اأبناء عبد العزيز بن عبد اهلل 

التميمي . وعلى يديهما تتلمذ �شاعرنا ... ويقول ... ال�شيخ مبارك بن �شيف الناخي ال�شديق احلميم لل�شاعر اإن الطالب �شامل بن علي العوي�س كان الأول 

دائما على اأقرانه وعريفا عليهم يف ال�شف . بداأ �شاعرنا قول ال�شعر وكتابته وهو فتى ل يتجاوز ال�شاد�شة ع�شرة من عمره 

, وكان �شغوفا باملطالعة يف وقت كانت الكتب واملجالت ل ي�شل منها اإىل املنطقة اإل النزر الي�شري , ومع ذلك نرى اأنه 

كان م�شرتكا يف جملة ) الفتح ( التي ت�شدر يف القاهرة عن دار الكتب ال�شلفية ل�شاحبها حمب الدين اخلطيب , 

وكانت ت�شل اإىل املنطقة بعد ثالثة اأو اأربعة اأ�شهر من �شدورها عن طريق الب�شرة يف العراق . كما كان م�شرتكا 

يف جملة )اأم القرى( وت�شدر يف مكة املكرمة . وقد كان القراآن الكرمي امل�شدر الرئي�س ل�شعره معنى ومفردات . 

عاد ال�شاعر اإىل احلرية مرة اأخرى حيث ا�شتغل بتجارة اللوؤلوؤ ثم ا�شتقر يف دبي وهناك عمل بالتجارة وكان احلظ 

حليفه ...

تويف ال�شاعر عام 1959 م يف مدينة ال�شارقة التي انتقل اإليها قبيل وفاته. 

�شدر له ديوان �شعري بعنوان نداء اخلليج .

) من مقدمة ديوانه »نداء اخلليج« ال�شادر عن دار املهد للن�شر والتوزيع – عمان – الأردن , 1987 م , واملقدمة بقلم 

معايل عبد العزيز بن نا�شر العوي�س (  

) 2 ( وردت الق�شيدة يف جمموع �شعري خمطوط بخط اأحمد بن �شعيد بن غبا�س .



�سامل بوعزاوي

ق�شر اأولد اأمبارك اجلرف ارفود

الر�شيدية – اململكة املغربية

النخـلة

النخلة الفالح راه ا�سقيك

يالنخلة اأحكي ما بيك ا�س واقع بيك يا النخلة

اأنا مهنتي فالح

وجيت لتحيك ن�سرتاح

طيبت قلبي بالتنواح  يالنخلة

يا حلوة التمر اأحكيلي كيف �سار

مال اولدك اأ�سغار يا النخلة

راه غريين حالك وقنطان يف دارك

وما بقات النظرة فخيالك يا النخلة

ما بقى فعرا�سك ع�سال

ول تعبي ثمارك طفال

ول ترعى فيك النحلة يا النخلة

ياك يف يوم كونتو تبغوين

وف�سواقي جبتو املاء ت�سقوين

واليوم راكوا عفتوين يا الفالح

اليوم كان عرقي يف املاء ير�سع

وكانت عرا�سي بع�سولها تلمع

واليوم ما تليت نفع يا الفالح

املاء يف الويدان و اأنا عروقي عط�سان

واأنت راكد ك�سالن يا الفالح

النخلة يا احلنينة فراقك راه يبكينا

اجلفاف طال علينا ربي ي�سقينا
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أهمية األسمدة 
العضوية في 
تسميد مزارع 

نخيل التمر

ما  كل  هي  �ملبد�أ  حيث  من  �لع�ضوية  �لأ�ضمدة 

بهدف  للرتبة  خم�ضبات  �أو  م��و�د  من  ي�ضاف 

خو��ضها  وحت�ضني  �لع�ضوية  باملو�د  �إم��د�ده��ا 

�لنامية  �ل��ن��ب��ات��ات  �إم�����د�د  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

باحتياجاتها �أو بع�ض �حتياجاتها من �لعنا�ضر 

�لغذ�ئية �ل�ضرورية لنموها.

�أهمية �لأ�ضمدة �لع�ضوية للرتبة:

وبالتايل  �لكاتيونية  �لتبادلية  �ل�ضعة  1-زي��ادة 

�لدبال  على  �لكاتيونات  �دم�ضا�ض  من  تزيد 

مثل �لمونيا، �لبوتا�ضيوم، �لكال�ضيوم.

م�ضدر  فهو  حتللها  �أثناء   CO2 غاز  2-ينتج 

مكونا  �مل��اء  يف  ي��ذوب  �أن��ه  كما  للكربون  كبري 

�إذ�ب��ة  على  يعمل  و�ل��ذي  �لكربونيك  حام�ض 

وحتولها  �ل��ذوب��ان  قليلة  �لغذ�ئية  �لعنا�ضر 

�سعود عبد الكرمي الفدا

مدير �لإد�رة �لزر�عية

�إد�رة �أوقاف �ضالح �لر�جحي

saudalfadda@hotmail.com

الدكتور رمزي عبد الرحيم اأبو عيانة

مدير �ل�ضوؤون �لفنية – �لإد�رة �لزر�عية

ramzy200@hotmail.com
�ململكة �لعربية �ل�ضعودية

ل�ضورة �ضاحلة للذوبان مثل:

�لذ�ئبة  غ��ري  �لبوتا�ضيوم  مركبات  �أ- حت��ول 

ون��رت�ت  كربونات  مثل  ذ�ئبة  مركبات  �إىل 

�لبوتا�ضيوم �لذ�ئبة.

ب- حتول �لفو�ضفات غري �لذ�ئبة �إىل فو�ضفات 

كال�ضيوم �أو حديد ذ�ئبة.

  CO2 لتاأثري  �لكال�ضيوم  بيكربونات  ج- تكون 

H2O  على كربونات �لكال�ضيوم.  

3 - تعمل كمنظم للرتبة �ضد �لتغري�ت �ل�ضريعة 

و�ل�ضمية  و�لقلوية  �حلمو�ضة  عن  �لناجتة 

و�ملعادن �لثقيلة و�لأمالح و�ملبيد�ت.

�حلية  للكائنات  �حليوي  �لن�ضاط  4 - زي��ادة 

لها  وغ���ذ�ء  طاقة  م�ضدر  لأن��ه��ا  �لدقيقة 
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ون��ظ��رً� ل��وج��ود �ل��دب��ال ف���اإن ذل��ك ي�ضجع 

للفطريات  �مل�ضادة  �مليكروبات  منو  على 

و�لبكرتيا و�لنيماتود�.

باملاء  �لحتفاظ  على  �لرتبة  ق��درة  5 - زي��ادة 

)�ل�ضعة �لت�ضبعية للماء �لكلي �ملي�ضر(.

و�لقو�م  �لبناء  مثل  �لرتبة  6 - حت�ضني خو��ض 

و�لنفاذية وتدفئة �لرتبة.

7 - تقليل عملية �لتبلور و�لت�ضلب ملعادن �لرتبة 

�لغنية  �ل��رط��ب��ة  �ل���ض��ت��و�ئ��ي��ة  �لأج����و�ء  يف 

مبعادن �حلديد و�لأملونيوم �لذ�ئبة.

8 - �إمد�د �لنبات بالعنا�ضر �ل�ضغرى يف �ضورة 

مي�ضرة ي�ضتطيع �لنبات �مت�ضا�ضها.

اأهمية الأ�ضمدة الع�ضوية للنبات:

�لعنا�ضر  م��ن  ك��ب��رية  ل��ك��م��ي��ات  1 - م�����ض��در 

لتخزين  �لأ�ضا�ضي  �لطريق  فهي  �لغذ�ئية 

�ل�ضرورية  �ل��ذ�ئ��ب��ة  �لعنا�ضر  �أن��ي��ون��ات 

و�لفو�ضفات  �لنرت�ت  مثل  �لنباتات  لنمو 

و�لكربيتات و�لبور�ت وغريها.

باحتياجاته  با�ضتمر�ر  �لنباتات  2 - �إم���د�د 

لنحاللها  ن��ظ��رً�  �ل��ذ�ئ��ب��ة  �لعنا�ضر  م��ن 

�لتدريجي �لبطيء.

3 - يحتوي �لدبال على منظمات منو وهرمونات 

طبيعية مهمة لنمو وتن�ضيط �لنباتات.

اأق�ضام الأ�ضمدة الع�ضوية:

اأ-من خملفات احليوانات:

1 - �ضماد �لأبقار: �أو ما يعرف بال�ضماد �لبلدي 

�لعنا�ضر  م��ن  �لعديد  على  يحتوي  حيث 

وبع�ض  �لنباتات  لنمو  �لأ�ضا�ضية  �لغذ�ئية 

بالدبال  غني  �أنه  كما  �ل�ضغرى  �لعنا�ضر 

�لطبيعية  �لهرمونات  بع�ض  على  ويحتوي 

على  ت�ضاعد  و�لتي   )auxienes( خا�ضة 

�لنيرتوجني  معظم  �لنباتات،  منو  �ضرعة 

مما  ع�ضوية  �ضورة  على  يكون  به  �ملوجود 

بعد  �إل  منه  �ل��ن��ب��ات  ��ضتفادة  م��ن  يقلل 

 )micro organisms( بو��ضطة  حتلله 

كمية   1/2 ت��ق��ري��ب��ًا  ب��ال��رتب��ة،  �مل���وج���ودة 
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�لفو�ضفوريك  حام�ض  و1/6  �لنيرتوجني 

للذوبان  قابلة  �لبوتا�ضيوم  كمية  و1/2 

و�لمت�ضا�ض. 

حمتو�ه  يف  �أغ��ن��ى  يعترب  �لأغ��ن��ام:  2 - �ضماد 

�لغذ�ئية  و�لعنا�ضر  �لع�ضوية  �مل��ادة  من 

كمية  �ضعف  على  ويحتوي  ب��الأول  مقارنة 

�لنيرتوجني �لكلي.

3 - �ضماد �لإ�ضطبل: يف�ضل ��ضتخد�مه لت�ضميد 

حمتو�ه  يف  �ضعيف  �أنه  كما  �لزينة  نباتات 

ن�ضبة  لخ��ت��الط  �لغذ�ئية  �لعنا�ضر  م��ن 

كبرية من �لفر�ضة و�لق�ض معه.

4 - زرق �حلمام: �ضماد ع�ضوي كامل وم�ضدر 

حيث  �لرئي�ضية  �لغذ�ئية  للعنا�ضر  مهم 

 % 5 و  ن��ي��رتوج��ني،   % 4 ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 

فو�ضفور، و 3 % بوتا�ضيوم.

5 -  زرق �لدو�جن: تعترب قيمته �ل�ضمادية �أقل 

�ضماد  من  و�أعلى  �حلمام  زرق  من  بكثري 

�ملا�ضية و�لأغنام.

وري�ض  زرق  م��ن  يتكون  �جل��و�ن��و:  6 - �ضماد 

�لطيور �لبحرية بعد حتللها بالإ�ضافة �إىل 

ما كانت تتغذى عليه من �لأ�ضماك ويعترب 

من �أف�ضل �لأ�ضمدة �لع�ضوية نظرً� لرتفاع 

ن�ضبة  وتبلغ  �لغذ�ئية  �لعنا�ضر  حمتو�ه من 

�لنيرتوجني 7 % ، وحام�ض �لفو�ضفوريك 

5 % ، و�لبوتا�ضيوم %3.3 كما يحتوى على 

مادة ع�ضوية ت�ضل ن�ضبتها �إىل 24.5 %.

ب-من خملفات املجاري:

�أو �حلماة  �لر��ضب  ي�ضمى  �ل�ضلب:  1 - �لطور 

.)sludge(

�أو�لفي�ض  �لدفق  ي�ضمى  �ل�ضائل:  2 - �لطور 

.)effluent(

�لعنا�ضر  معظم  على  �ملخلفات  ه��ذه  حتتوي 

�لأعلى  وتعترب  �لنبات  يحتاجها  �لتي  �لغذ�ئية 

يف  �حل��م��اأة  وت�ضتخدم  �لنيرتوجني  ن�ضبة  يف 

بعد  مب��ف��رده��ا  �لع�ضوية  �لأ���ض��م��دة  ت�ضنيع 

�ملخلفات  مع  تخلط  �أو  )�لبودريت(  جتفيفها 

�لنباتية �لع�ضوية لكن يجب مر�عاة �إذ� كانت 

�حلماأة �أولية )ن�ضبة �لرطوبة بها90 %( تكون 

�إذ� كانت �حلماأة جافة  1:1 ويف حال  �لن�ضبة 

تخلط ن�ضبة 3: 1. 

ج- من املخلفات النباتية:

ه��ي ع��ب��ارة ع��ن �لأ���ض��م��دة �لناجتة م��ن تخمر 

و�حل�ضائ�ض  �لأرز  ق�ض  مثل  �لنباتية  �ملخلفات 

يف  وتختلف  و�لفاكهة  �لأ�ضجار  تقليم  ون��و�جت 

باختالف  �ل��ذ�ئ��ب��ة  �لعنا�ضر  م��ن  حم��ت��و�ه��ا 

�مل�ضدر �لنباتي �مل�ضتخدم يف �ضناعتها وهي ما 

تعرف بال�ضماد �لع�ضوي �ل�ضناعي �لكمبو�ضت 

حتلل  عن  �لناجت  �ل�ضماد  وهو   ،)compost(

تخمريها  طريق  عن  فقط  �لنباتية  �ملخلفات 

بزيادة ن�ضبة �لرطوبة مع توفري �ملو�د �ملن�ضطة 

تقوم  �لتي  �لدقيقة  �لكائنات  وتن�ضيط  لتغذية 

بتحلل هذه �ملو�د على �أن يكون �لو�ضط متعادًل 

ن�ضادر،�ضوبر  )�ضلفات  �ملن�ضط  و�مل��خ��ل��وط 

�لكال�ضيوم  �لكال�ضيوم،كربونات  فو�ضفات 

و�لرتبة( يف وجود ماء.

مميزات ا�ضتخدام الكمبو�ضت:

يف  يفيد  مما  �لكيميائي  �لرتكيب  1 - معلوم 

تقدير ن�ضبة �لعنا�ضر �مل�ضافة للنباتات.

2 - خ����ال م���ن م�����ض��ب��ب��ات �لأم����ر������ض وب����ذور 

�حل�ضائ�ض و�لطفيليات و�لنيماتود�.

�لعنا�ضر  م��ن  عالية  كمية  على  3 - يحتوي 

�لغذ�ئية مما يقلل من ��ضتخد�م �لأ�ضمدة 

�ملعدنية.

4 - ي�ضاعد على رفع كفاءة ��ضتخد�م ماء �لري 

مما  �ملياه  من  عالية  بكميات  لحتفاظه 

يقلل كمية �ملياه �مل�ضتخدمة.

قو�مها  وحت�����ض��ني  �ل��رتب��ة  م��ل��وح��ة  5 - تقليل 

و�ملحافظة على �لبيئة من �لتلوث وي�ضاعد 

على زيادة ن�ضاط �لكائنات �حلية �لدقيقة.

�ضوف  �ل�ضماد  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  ولأهمية  ه��ذ� 

طرق  لتو�ضيح  لح��ق��ًا  فنية  ن�ضرة  تخ�ض�ض 

�إعد�ده ومعدلت �ملو�د �لد�خلة يف ذلك.

د-من تخمري املخلفات الع�ضوية:

ويطلق عليه )�ضماد �لبيوجاز(: هو عبارة عن 

�ملخلفات  تخمر  عن  �لناجت  �ل��غ��ازي  �ملخلوط 

�لع�ضوية عند خلطها مبعزل عن �لهو�ء بو��ضطة 

�أنو�ع متخ�ض�ضة من �لبكرتيا وينتج عن ذلك 

غاز �مليثان بالإ�ضافة �إىل غاز�ت �أخرى بن�ضبة 

وكربيتيد  و�لنيرتوجني  �لهيدروجني  مثل  قليلة 

�ضماد  يتخلف  �لغاز  �إنتاج  وبعد  �لهيدروجني 

ع�ضوي جيد غني يف حمتو�ه من �ملادة �لع�ضوية 
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و�لعنا�ضر �لغذ�ئية وكذلك �حتو�ئه على بع�ض 

�لهرمونات �لنباتية و�لفيتامينات.

�لع�ضوي  �ل�ضماد  مبميز�ت  �ل�ضماد  هذ�  يتميز 

�أنه عال يف حمتو�ه من �لعنا�ضر  �إل  �ل�ضناعي 

�لغذ�ئية �لكربى و�ل�ضغرى مما ي�ضعه يف مرتبة 

�لأ�ضمدة �لكاملة. 

مكونات �ضماد البيوجاز:

من  ع��دد  على  حت��ت��وي  �ل�ضائلة:  1 - �لطبقة 

�ملركبات و�لأمالح �لذ�ئبة.

ع�ضوية  م��و�د  عن  عبارة  �ل�ضلبة:  2 - �لطبقة 

و�أمالح غري ع�ضوية مرت�ضبة.

خمتلطًا  �ل�ضائلة  �ضورته  طريق  عن  وي�ضتخدم 

مع مياه �لري �أو ب�ضورته �ملختلطة �أو بال�ضورة 

�ل�ضلبة وذلك خملطه مع �لرتبة.

هـ-من الأ�ضمدة اخل�ضراء: 

مثل  �لبقولية  �لعائلة  نباتات  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي 

�لرتم�ض  �لفا�ضوليا،  �للوبيا،  �لفول،  �لرب�ضيم، 

�لع�ضوية  �مل��ادة  زي��ادة  �إىل  ��ضتخد�مها  وي��وؤدي 

�لعنا�ضر  فقد  منع  بالرتبة،  �لنيرتوجني  وكمية 

�لغذ�ئية خا�ضة �لنرت�ت، خف�ض )ph( �لرتبة، 

بالرتبة وحت�ضني خو��ضها   )mo( ن�ضاط  زيادة 

وحت�ضني �لقو�م وزيادة متا�ضك حبيباتها وزيادة 

)holding( لكن  باملاء  قدرتها على �لحتفاظ 

�حلقل  ��ضتغالل  ع��دم  ��ضتخد�مها  عيوب  من 

زي��ادة  بالفائدة،  يعود  �آخ��ر  حم�ضول  ب��زر�ع��ة 

�لتكاليف، قد نح�ضل على نتائج عك�ضية.

ــمــدة  ــض ــد وطــــرق اإ�ــضــافــة الأ� ــي ــواع م

الع�ضوية:

تعترب �ضهور �أكتوبر،نوفمرب،دي�ضمرب هي �ل�ضهور 

�ملثلى لإ�ضافة �لأ�ضمدة �لع�ضوية للنخيل ويف�ضل 

�ملمتازة  و�لأ�ضناف  للفحول  بالإ�ضافة  �لبدء 

�إ�ضافة  بعد  غزيرة  رية  �إعطاء  مع  �جليدة  ثم 

�ل�ضماد.

�لأ�ضمدة  ل�ضتخد�م  �لأف�ضل  �لطريقة  تعترب 

عمومًا  �لنبات  �أو  �لنخيل  تغذية  عند  �لع�ضوية 

بعمق  �لنخلة  حميط  ح��ول  خندق  بعمل  وذل��ك 

20�ضم ويتم و�ضع �لأ�ضمدة بد�خلها ثم �لتغطية 

معها  للنيرتوجني  م�����ض��در  �إ���ض��اف��ة  ويف�ضل 

لالإ�ضر�ع من عملية �لتحلل وتفيد هذه �لطريقة 

�لع�ضوية.  �لأ�ضمدة  �لأمونيا من  يف منع تطاير 

ورف��ع  �ل��رتب��ة  �ضطح  تفكيك  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

�ملوجودة  �لغذ�ئية  للعنا�ضر  �لمت�ضا�ض  كفاءة 

بالأ�ضمدة �لع�ضوية عن طريق حت�ضني �خلو��ض 

�لفيزيائية و�لطبيعية و�لكيميائية للرتبة.

كاماًل  حتلاًل  �ملتحلل  �ل�ضماد  ��ضتخد�م  يف�ضل 

وذلك لأن �ل�ضماد غري �ملتحلل يحتوي على ن�ضبة 

مرتفعة من �ليوريا قد توؤدي �إىل �حرت�ق �جلذور 

كما �أنه قد يحتوي على بذور وح�ضائ�ض وم�ضببات 

�لنيرتوجني  ��ضتهالك  ي���وؤدي  كما  �أم���ر�����ض. 

تقوم  �لتي   )micro organisms( بو��ضطة 

بتحليل �ل�ضماد �مل�ضاف للرتبة �إىل حدوث نق�ض 

موؤقت يف حمتوى �لنيرتوجني يف �لرتبة لأن هذه 

�لكائنات ت�ضتخدمه يف بناء �أج�ضامها ون�ضاطها.

- 50 كجم/نخلة   25 �لإ�ضافة من  و�أن معدل 

و�ضنفها  وحجمها  �لنخلة  عمر  ح�ضب  �ضنويًا 

�لأ�ضمدة  مكونات  و�أي�ضًا  �لرتبة  حتليل  ونتائج 

على  �لق�ضاء  �أهمية  م��ع  �مل�ضافة،  �لع�ضوية 

بحو�ض  م��وج��ودة  ت��ك��ون  ق��د  �ل��ت��ي  �حل�ضائ�ض 

�لنخلة..

الع�ضوية  الأ�ــضــمــدة  ا�ضتخدام  عيوب 

وطرق عالجها:

و��ضع  وحيز  لنقلها  كثرية  �ضيار�ت  1 - حتتاج 

لتخزينها، وللتغلب على ذلك ميكن تاأمينها 

وقت �ل�ضتعمال وبقدر �حلاجة.

2 - قد تتو�جد بها بذور ح�ضائ�ض وكائنات حية 

�جليد  بالكمر  ذل��ك  على  وللتغلب  ���ض��ارة، 

و�ملعاملة �حلر�رية �ملنا�ضبة.

3 - قد تكون لها رو�ئح كريهة وجاذبة للذباب، 

فيمكن تخمريها جيدً� لعالج ذلك.

4 - ق��د ت��ك��ون ف��ق��رية يف حم��ت��و�ه��ا م��ن بع�ض 

�لعنا�ضر �لغذ�ئية، لذ� يجب حتليلها و�لعمل 

على معاجلة �لنق�ض بتلك �لعنا�ضر.

لكن يبقى �ل�ضوؤ�ل هل يوجد عالقة بني �إ�ضافة 

�لأ�ضمدة �لع�ضوية للنخيل و��ضود�د ثمار �ل�ضكري 

يلزم  �ل�����ض��وؤ�ل  ه��ذ�  لالإجابة على  ع��دم��ه؟  م��ن 

�إجر�ء مزيد من �لدر��ضات و�لتجارب لختالف 

�لآر�ء �لعلمية و�لجتهاد�ت حول ذلك.

املوا�ضفات القيا�ضية لالأ�ضمدة الع�ضوية: 

�حل�ضائ�ض  ب����ذور  م���ن  خ��ال��ي��ة  ت��ك��ون  1 - �أن 

و�لأمر��ض و�لنماتود�.

2 - �أن ت��ك��ون ع��دمي��ة �ل��ر�ئ��ح��ة وغ���ري ج��اذب��ة 

للذباب.

3 -�أن ي�ضهل حتللها يف �لرتبة.

من  �لفنية  للمو��ضفات  مطابقة  تكون  4 - �أن 

)�لعنا�ضر  �مل��ع��دن��ي��ة  �مل����و�د  ن�ضب  ح��ي��ث 

�لغذ�ئية( وعدم زيادة ن�ضبة �لرطوبة بها.

ممزقة  غري  جيدة  عبو�ت  يف  معباأة  5 - تكون 

ومدون عليها �لعنا�ضر �لغذ�ئية ون�ضبها.

املراجع:

روي  تاأليف  �ل��رتب��ة،  وحم�ضنات  1 - �لأ�ضمدة 

روي  �����ض.م����وريف،  لري  ف��ول��ي��ت،  ه��ن��رت 

ل.دوناهيو، ترجمة د.فوزي حممد �لدمي، 

�أحممد  �أ.م��و���ض��ى  طبيل،  حممود  د.خليل 

�لقر�ضي  د.ي��و���ض��ف  م��ر�ج��ع��ة  �ل��ق��زي��ري، 

�ملاحي، د.�لقذ�يف عبد �هلل �حلد�د، د.فوزي 

حممد �لدومي، جامعة عمر �ملختار، ليبيا، 

1999م.

مارتن  �لرتبة،  ميكروبيولوجيا  يف  2 - مقدمة 

�لك�ضندر، نيويورك 1998.

رمزي  د.  �لنخيل  م�ضاريع  و�إد�رة  3 - زر�ع���ة 

عبد �لرحيم �أبو عيانه، و�ضلطان بن �ضالح 

�لر�جحي،  �ضالح  �أوق��اف  �إد�رة  �لثنيان، 

�ململكة �لعربية �ل�ضعودية 2008م.

4 - ن�ضر�ت فنية عن �لأ�ضمدة �لع�ضوية، �إد�رة 

�أوقاف �ضالح �لر�جحي 1999/2000م.
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اآلفات الحيوانية 
غير الحشرية التي تصيب 

شـجـرة النخـيـل

آفــــات النخـيـــل )3(

د. رم�صان م�صري هالل

الأ�ستاذ بكلية الزراعة –جامعة كفر ال�شيخ

rahelal@yahoo.com

ينت�سر  ال�سعودية  العربية  اململكة  ويف  واأمريكا 

تقريبا يف جميع مناطق زراعة النخيل .

دورة احلياة 

ت�سع الناث امللقحة بي�سها بني 20 - 25 بي�سة 

خالل مدة حياتها،البي�ض كروي الالمع ذو اللون 

اللون الربتقايل  ياأخذ  الأبي�ض الكرميي والذي 

ويزداد تركيز اللون بتقدمه يف العمر. بعد فرتة 

احل�سانة والتي ت�ستغرق حوايل 3-5 اأيام يفق�ض 

البي�ض وتخرج اأطوار يرقية لها ثالثة اأزواج من 

الأرجل ولونها يكون مائاًل للون الأبي�ض امل�سوب 

اىل  ث��م  اأوىل  ح��وري��ة  اإىل  وتن�سلخ  بال�سفرار 

حورية ثانية ذات لون برتقايل م�سابهة لالأطوار 

الكاملة ولها زوج من الأعني احلمراء على جانبي 

من  كثري  ملهاجمة  املباركة  ال�سجرة  تتعر�ض 

يف  يتمثل  بالغًا  �سررًا  لها  ي�سبب  مما  الآف��ات 

ذلك  ي��وؤدي  وقد  وكيفًا  كمًا  اإنتاجيتها  خف�ض 

احل�سرية  الآف��ات  منها  موتها.  اإىل  النهاية  يف 

والكارو�سية والنيماتودية والقواقع والقوار�ض 

يف  تتخ�س�ض  ال��ت��ي  واخلفا�سيات   وال��ط��ي��ور 

اخل�سري  واجل���زء  وال�����س��اق   اجل���ذور  اإ�سابة 

ومنها ما  يتغذى على الثمار مما يقلل العائد 

الكائنات  ه��ذه  درا�سة  ل��ل��م��زارع.وان  النهائي 

والإملام ب�سلوكها ودورة حياتها من اأهم العوامل 

التي ت�ساعدنا يف برامج الوقاية واملكافحة.

اوال:االآفات االكارو�صية

الأح��م��ر(  النخيل  )ح��ل��م  الأح��م��ر  العنكبوت 

Oligonychus afrasiaticus

بعدة  يعرف  الذي  الغبار  حلم  يعترب 

الغبري،   ، البلح  )اأك���ارو����ض  اأ���س��م��اء 

ال��ط��وز، اأب��و رم���اد، اأب��و غ��ف��ار( اأه��م 

ت�سيب  التي  احل�سرية  غري  الآف���ات 

ويخلف  النخيل  ث��م��ار  اأن����واع  جميع 

احللم  ينت�سر  ج���دًا،  كبرية  خ�سائر 

اإيران  النخيل  بلدان زراعة  يف جميع 

ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  ودول  وب��اك�����س��ت��ان 

اإفريقيا  والعراق وم�سر ودول �سمال 
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عن  مبكرة  ال��ذك��ور  تخرج  ثم  اجل�سم.  مقدم 

الإناث وتكون ذات لون برتقايل وعليها �سعريات 

احلياة  دورة  وت�ستغرق  ظهرية طويلة ومميزة. 

ال�سائدة.  احل���رارة  درج��ة  ح�سب  يومًا   14-7

يق�سي عنكبوت الغبار ف�سل ال�ستاء على هيئة 

اإناث بالغة يف قلب ال�سجرة بني الليف والكرب 

ونهاية  منت�سف  بني  احليوانات  ه��ذه  وتظهر 

�سهر حزيران حيث تتغذى على ال�سعف الطري 

وتتحول بعد ذلك اإىل الثمار فتبداأ بو�سع بي�سها 

على منطقة ات�سال اجلمري واخلالل بال�سمراخ  

وكذلك على الن�سيج احلريري الذي يفرزه الطور 

احلوري الأول والثاين ثم البالغة.

الأ�سرار الذي يحدثها عنكبوت الغبار

حللم الغبار املقدرة على غزل ن�سيج عنكبوتي 

تراكم  ي�سبب  مما  احلديث  النخيل  طلع  على 

الأتربة عليه وتكرث الكائنات الأخرى والتي قد 

وب�سفة  النبات  على  اإ�سافية  اأ���س��رارًا  ت�سبب 

ع��ام��ة ت��ك��ون ال��ث��م��ار احل��دي��ث��ة اأ���س��غ��ر حجمًا 

م�ستٍو  غ��ري  �سكل  وذات  ال�سليمة  الثمار  م��ن 

اإىل اللون الداكن واملجعد حيث  ويتحول لونها 

الأكارو�سات  امت�سا�ض  نتيجة  ق�سرتها  تتيب�ض 

الثمار  الأك��ارو���ض  يرتك  وقد  منها.  الع�سارة 

عند ا�ستداد الإ�سابة ويهاجم العذوق وال�سعف 

ما  وغالبًا  ع�سارتها.  لمت�سا�ض  واخل��و���ض 

ال�ستاء يف قلب النخلة  النوع فرتة  يق�سي هذا 

ال��ظ��روف  تتح�سن  حتى  والليف  ال��ك��رب  ب��ني 

مرحلة  ليبداأ  احل��رارة  درج��ة  وترتفع  اجلوية 

منو جديدة.

طرق الوقاية واملكافحة

نظافة الب�ستان من جميع بقايا الثمار املت�ساقطة 

�سواء على الأر�ض اأو العالقة باأي جزء من النخلة 

والتخل�ض من عراجني املوا�سم ال�سابقة العالقة 

للق�ساء  بحرقها  احل�سائ�ض  وك��ذل��ك  بالنخيل 

على الآفة املتواجدة عليها ، الهتمام بالعمليات 

الب�ستانية لتكون الأ�سجار بحالة جيدة. كما يجب 

متابعة حالة الإ�سابة بالأكارو�سات على النباتات 

واحل�سائ�ض والتي تعترب عوائل و�سيطة اأو ثانوية 

حتى يحني موعد انتقالها واإ�سابتها اأ�سجار نخيل 

من  املنطقة.التخل�ض  نف�ض  يف  امل��ج��اورة  التمر 

م�سادر الأتربة حول املزارع كردم وتعبيد الطرق 

،مراقبة  الإ�سابة  لتفاهم  جتنبًا  منها  القريبة 

بعد  من  العراجني  على  للثمار  م�ستمر  وفح�ض 

متام عقدها بالرتكيز على النخيل امل�سابة املو�سم 

ال�سابق ويف حالة مالحظة الإ�سابة يجب التخل�ض 

وقائية  كطريقة  بدفنها  امل�سابة  ال��ع��ذوق  م��ن 

وعالجية. بعد عمليات جني املح�سول يتم تعفري 

بالكربيت  امل�سابة  النخيل  يف  اجلمارة  منطقة 

الزراعي مبعدل 50 - 100 جرام للنخلة ح�سب 

العمر.

الطرق العالجية 

تتم العمليات العالجية عادة بعد عمليات فح�ض 

الثمار والتاأكد من ظهور الآفة عليها وذلك باإتباع 

الآتي:

على  تعفريًا  ال��زراع��ي  الكربيت    ا�ستعمال 

العراجني مبعدل 50 - 100 جرام للنخلة 

و�سدة  حجمها  وكرب  العراجني  عدد  ح�سب 

الإ�سابة على اأن تتم العملية يف الفرتات التي 

تكون 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 ا�سبوعني.

  ميكن ا�ستعمال الزيوت املعدنية ال�سيفية يف 

حالة ظهور الإ�سابة بعد مرحلة تلون الثمار 

مثل �سان�سرباي واملبيدات الآمنة واملركبات 

الكارو�سات  ملكافحة  بها  امل�سموح  احليوية 

يف جمال الزراعة الع�سوية مثل الزادركتني 

اأن  املالحظة  م��ع  وامل��ات��ري��ن:  ال�سبينوزاد 

ال�سباح  يف  يكون  احل���الت  كل  يف  العالج 

الباكر اأو يف امل�ساء.

  تعفري عذوق نخيل التمر بالكربيت الزراعي 

الفرتة  يف  جم/النخلة   100  -  50 مبعدل 

من نهاية اأبريل حتى منت�سف يونيو )3-2 

اأف���راد الأك���ارو����ض من  م���رة( ملنع اأو ط��رد 

مهاجمة النخيل.

  تعفري العذوق قبل اأول مرة جلمع حم�سول 

التمر بحوايل 3 اأ�سابيع بنف�ض املعدل ال�سابق.

 -  200 2 

250 جم/100 لرت ماء وميكن تكرار الر�ض 

بعد  اأو  الأوىل  امل��رة  اأ�سابيع من   3 -  2 بعد 

عقد الثمار مبا�سرة.

  ويف جميع الأح��وال ميكن تكرار الر�ض مرة 

كل ا�سبوعني للق�ساء على ن�سبة عالية جدًا 

من الإ�سابة ب�سرط توقف الر�ض متامًا قبل 

جني املح�سول بفرتة ل تقل عن �سهر.

املكافحة احليوية

ميكن ا�ستعمال بع�ض املفرت�سات كما يف ال�سكل 

التايل ملكافحة حلم الغبار مثل:

Stethorus punctillum

Phytoseilus persimimilus
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Neoseiulus californicus

ثانيا : النيماتودا )الديدان الثعبانية( 

اأو الديدان اخليطية اأو االأ�صطوانية

Phylum, Nematoda

يت�سبب املر�ض عن نيماتودا تعقد اجلذور ،تخرتق 

الريقات ال�سغرية وهي يف طورها الريقي الثاين 

الباران�سيمية  وت�سكن يف اخلاليا  العائل  جذور 

الأن�سجة امل�سابة  اإىل تهيج  يوؤدي  للق�سرة مما 

وتكوين النتفاخ والأورام على اجلذور على �سكل 

عقد. يبني ال�سكل املرفق اأعرا�ض النيماتودا على 

جذور الطماطم.

ت�سع الأنثى البي�ض على فرتات يف كتل جيالتينية 

تفرزها من فتحتها التنا�سلية مكونة بذلك كتلة 

 -  500 م��ن   فيها  البي�ض  ع��دد  ي���رتاوح  بي�ض 

3000 بي�سة ،يتكون داخل كل بي�سة يرقة يف 

طورها الريقي الأول، ويفق�ض البي�ض بعد 3-2 

الريقي  طورها  يف  ال��ريق��ات  منه  لتخرج  اأي���ام 

الثاين وطولها حوايل )0.4( ملم وتتم دورة حياة 

النيماتودا يف مدة �سهر تقريبًا.

طرق الوقاية واملكافحة 

من  خالية  �سليمة  ف�سائل  ب��زراع��ة  اله��ت��م��ام 

يف  غر�سها  قبل  الف�سائل  ،وتطهري  الإ���س��اب��ة 

حملول فايديت �سائل مبعدل 40 - 60 مل لكل 

100 لرت ماء وذلك بغمرها ملدة دقيقتني.

وذل��ك  بامل�ستل  النخيل  ف�سائل  معاملة  ميكن 

با�ستعمال مادة النيماجون %75 مبعدل 5�سم2 

للمرت املربع اإما مع مياه الري اأو حقنًا يف الرتبة 

بعد تخفيفها مبقدار 60�سم3 من املاء.

ثالثًا: الطيور

توجد اأنواع كثرية من الطيور واأهمها الع�سافري 

اأي�سا  وت�سمى  الع�سفوريات  رتبة  تتبع  التي 

خ�سائر  ت�سبب  امل��غ��ردة  الطيور  اأو  ب��ال��دوري��ات 

فادحة ملح�سول التمر حيث تتغذى على الثمار 

بعد  اأو  الرطب  وبخا�سة يف مرحلة  قبل جنيها 

ت�سوهات  الطيور  ه��ذه  وحت��دث  الثمار،  جني 

بدخول  ت�سمح  ف��ج��وات  بها  وت��رتك  الثمار  يف 

املختلفة، وكل  بالفطريات  والإ�سابة  احل�سرات 

ذلك يوؤدى اإىل نق�ض املح�سول وخف�ض نوعية 

الثمار ومن اأهم هذه الطيور ما يلى:

 House sparrow :الع�سفور البيتى

ال��زرزور،  اأو  ال��دوري  بالع�سفور  اأي�سًا  ي�سمى 

 Passer domesticus علميًا  وي�سمى  �سكل 

الثمار  الع�سفور على  ويتغذى هذا   biblicus

على  الثمار  ومازالت  والتمر  الرطب  دوري  يف 

النخلة وبعد اجلني. 

البلبل العراقي 

 Pycmonotus leucotis

mesopotamiae

ويكرث وجوده يف الب�ساتني ويتغذى على الرطب 

والتمر على النخل بالإ�سافة اىل فواكه اأخرى.

-  خنادق رمادي

Hypoeolius ampeimus

الفواكه  وع��ل��ى  وال��ت��م��ر  ال��رط��ب  على  يتغذى 

الأخرى، ويبني ع�سه يف النخيل. 

هذا بالإ�سافة اإىل بع�ض اأنواع الطيور الأخرى 

التي تتواجد بب�ساتني النخيل.

رابعا-اخلفا�سيات )الوطاويط(

Rousettus sp

ن��ه��ارًا  تختفي  ث��دي��ي��ة  ح��ي��وان��ات  اخلفافي�ض 

العامل  بقاع  كل  يف  تنت�سر  وه��ي  ليال،  وتظهر 

،والنوع ال�سائد منها والذي يتغذى على الثمار 

يهاجم ثمار النخيل يف طوري الرطب والتمر. 

ثمارها  لب  وتاأكل  الفاكهة  تهاجم حدائق  كما 

بالأ�سجار،  معلقة  فارغة  وترتكها  تتلفها  اأو 

وامل�سم�ض  والق�سطة  امل��اجن��و  ث��م��ار  وت��ه��اج��م 

وت�سبب  والبلح  والكمرثى  وال��ربق��وق  واخل��وخ 

على  تتغذى  كما  ثمارها.  من  الكثري  �سقوط 

العنب والتوت والنبق واجلميز والبلح والفراولة 

والطماطم والباذجنان وغريها.

طرق مكافحة اخلفا�ض 

فى حالة الإهتداء اىل اأوكارها 

زهر  بحرق  اخلفافي�ض  جتمع  اأم��اك��ن  تدخن 

الكربيت مبعدل 30جم منه م�سافًا اإليه 1جم 

من  مكعب  م��رت  لكل  ال�����س��وداين  ال�سطة  م��ن 

اأو  نباتي  فحم  بها  مواقد  ا�ستعمال  مع  الفراغ 

House sparrow

Pycmonotus leucotis 
mesopotamiae

Hypoeolius ampeimus
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قوالح اأو خ�سب يف هذا الغر�ض. 

يف حالة عدم الهتداء اىل اأوكارها

با�ستعمال  احلالة  ه��ذه  يف  اخلفافي�ض  تقاوم 

من  اخلالية  العجوة  من  املكون  ال�سام  الطعم 

ولتح�سري  ال��زن��ك  فو�سفيد  م���ادة  م��ع  ال��ن��وى 

ه���ذا ال��ط��ع��م ي����زال ال���ن���وى م���ن ال��ع��ج��وة ثم 

فو�سفيد  )3جم  الزنك  فو�سفيد  اإليها  ي�ساف 

وتخلط جيدًا  الزنك/100جم عجوة(وتعجن 

بحجم  ك��ور  منها  يعمل  ث��م  متجان�سًا  خلطًا 

بوا�سطة  بالثمار  تعلق  ال�سغرية  الربتقالة 

خ��ي��وط م��ن ال���دوب���ار يف اأم��اك��ن ظ��اه��رة من 

احليوانات  اإليها  فتنجذب  بالنهار  الأ�سجار 

لياًل وتاأكل منها فيق�سى عليها.

خام�سًا-الفئران واجلرذان

القوار�ض  رتبة  اإىل  واجل��رذان  الفئران  تنتمي 

Order:Rodentia، وحتتل كحيوانات ثديية 

املرتبة الثانية بعد الإن�سان يف التواجد واملعي�سة 

جميع  يف  تنت�سر  الأر�سية.  الكرة  �سطح  على 

منطقة  وت��اأت��ي  وا�سعًا  انت�سارًا  العامل  ق��ارات 

التواجد  مناطق  مقدمة  يف  الأو���س��ط  ال�سرق 

والنت�سار ويرجع ذلك لطبيعة اأرا�سيها اجلافة 

ال�سحراوية  املناطق  �سمال  من  متتد  والتي 

تعترب  التي  اآ�سيا  قارة  حتى  الأفريقية  بالقارة 

اأ�سل من�ساأها وتواجدها.

فهي  لذلك  ليلية  حيوانات  اأ�سا�سًا  الفئران 

وتنتقل  تتحرك  املهارات حتى  لنوع من  حتتاج 

من  ت��ه��رب  لكي  وك��ذل��ك  ال��غ��ذاء  ع��ن  للبحث 

اأعدائها. واملعلومات عن حوا�سها و �سلوكها يف 

البيئة التي حتيط بها ت�ساعد بدرجة كبرية يف 

تطوير برامج املكافحة اخلا�سة بها.

القدرة التنا�سلية للفئران

تتزاوج  اأن  ت�ستطيع  لل�سغار  الأم  ولدة  بعد 

للولدة.  الأول  اليوم  خالل  ثانية  مرة  وحتمل 

على  التعرف  يف  وتبداأ  ب�سرعة  ال�سغار  تنمو 

وخالل  الثاين.  الأ�سبوع  عند  بنف�سها  الغذاء 

الأ�سبوع الثالث تبداأ يف تناول الأغذية ال�سلبة 

كلية  نف�سها  على  تعتمد  الثالث  ال�سهر  وعند 

وت�سبح نا�سجة جن�سيًا.

)فرتة  يبني  ال�سفحة  اأعلى  املرفق  واجل��دول 

� ع��دد م��رات  � ع��دد الأج��ن��ة لكل م��رة  احلمل 

الولدة يف العام( لالأنواع املختلفة.

مظاهر وعالمات الإ�سابة بالفئران:

ميكن تق�سيم دلئل وعالمات الإ�سابة بالفئران 

اإىل ق�سمني :

  دلئل مبا�سرة.

وهي م�ساهدة الفئران تتجول يف احلقول وعلى 

وكذلك  واجل�����س��ور  وامل�����س��ارف  ال��رتع  جانبي 

واملخازن ومزارع  املنازل  الفئران يف  م�ساهدة 

الدواجن واملن�ساآت املختلفة .

  دلئل غري مبا�سرة :

وتدل  خلفها  الفئران  ترتكها  التي  الآث��ار  وهى 

على وجودها ومنها:

املختلفة  املحا�سيل  يف  الإ���س��اب��ة    مظاهر 

بالفئران.  

  اآث���ار الأق����دام وامل��م��رات ووج���ود اجلحور 

والأع�سا�ض.

الأماكن  يف  الكريهة  الفئران  ب��ول    رائحة 

املغلقة.

  انت�سار بع�ض الأوبئة.

املناطق  بع�ض  يف  الفئران  جماجم    وج��ود 

الطيور  تقيوؤ  اأو  الفئران  موت  عن  الناجتة 

املفرت�سة لها.

يف  بكرثة  للفئران  الطبيعية  الأعداء    وجود 

منطقة ما.

ال��ف��ئ��ران م��ن ال��دلئ��ل  ب��راز    يعترب وج��ود 

يف  وخ��ا���س��ة  ال��ف��ئ��ران  وج���ود  على  املهمة 

الأم���اك���ن امل��غ��ل��ق��ة )امل���خ���ازن وال�����س��ون( 

ال��رباز  �سكل  ويختلف  واحلقول  وامل��ن��ازل 

باختالف اأنواع الفئران.

الأ�سرار القت�سادية

تت�سلق الفئران النخيل وتتلف كميات كبرية من 

التمر، وحتفر اأنفاقًا داخل جذوع النخيل مما 

ي�سعفها ، عالوة على اأن الأنفاق التي ت�سنعها 

عدد االأجنة/مرةفرتة احلمل باالأيامالنوع
عدد مرات 

الوالدة/ال�صنة

46 - 218فاأر املنزل

6 - 48 - 2112 - 23الفاأر املت�سلق

3 - 67 - 2010 - 24الفاأر الرنويجي

37 - 185الفاأر النيلي

4 - 16 - 2010الفاأر ال�سوكي
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النخيل  �سو�سة  بح�سرة  النخيل  اإ�سابة  ت�سهل 

وتوقف  الأ�سجار  قلف  تهاجم  كما  احل��م��راء. 

الثمار. وقد دمرت  و تهاجم  الع�سارة  �سريان 

ل  حيث  بالكامل  العنب  م��زارع  بع�ض  الفئران 

يتوقف ال�سرر على التغذية فقط ولكنها تقوم 

الأر�ض  على  وتفرطها  العنب  عناقيد  بتقطيع 

للموالح  ف��ادح��ة  خ�سائر  ت�سبب  اأي�����س��ًا  وه��ي 

والتفاح والكمرثى وغريها من اأ�سجار الفاكهة.

طرق مكافحة الفئران

Rodent Control  Methods

الأهمية  غ��اي��ة  يف  عملية  ال��ف��ئ��ران  مكافحة 

التي  الأ���س��رار  من  و�سحته  الإن�سان  حلماية 

ب�سفة  وبيئيًا  و�سحيًا  اقت�ساديًا  به  تلحقها 

الإن�سان  مبحاولة  اأوًل  الهتمام  ويجب  عامة. 

معي�سته  م��ن��اط��ق  ال��ف��ئ��ران يف  وان��ت�����س��ار  مل��ن��ع 

ال�سكنية   املناطق  اأو  الزراعية  املناطق  �سواء 

ملن�ساآته  غزوها  من  احلد  هذا  اإىل  بالإ�سافة 

املتعددة كال�سوامع واملخازن وامل�سانع واملباين 

املتعددة  الأغ���را����ض  يف  امل�ستخدمة  ال��ع��ام��ة 

الهتمام  ف��اإن  ل��ذا  وامل��دار���ض،  كامل�ست�سفيات 

البيئية  النظم  وتطوير  بتح�سني  يبداأ  اأن  يجب 

ال�سحية ب�سفة عامة حلماية املباين بالو�سائل 

املتعددة التي يجب اأن تراعى، يف اأحكام منافذ 

على  ي�سهل  ل  بحيث  امل��ب��اين  ه��ذه  وم��داخ��ل 

ا�ستخدام  اإىل  اللجوء  ك��ذا  غ��زوه��ا،  الفئران 

التفكري  ذلك  يلي  املتعددة  باأنواعها  امل�سائد 

فى اإجراء عمليات التدخني باملركبات املعروفة 

التي  املتخ�س�سة  املبيدات  ا�ستعمال  وكذلك 

ت�ستخدم ب�سور خمتلفة ح�سب الظروف العامة 

املثلى واملنا�سبة فى كل حالة على حدا. 

  Rodent exclusion  اإبع��اد الفئران

وط��رد  لأب��ع��اد  متعددة  ط��رق  ا�ستخدام  وه��ي 

للمباين  غ��زوه��ا  اأو  ال��و���س��ول  م��ن  ال��ف��ئ��ران 

التمور  وخم��ازن   ال�سكنية  الأغرا�ض  املتعددة 

التي  املختلفة  والأماكن  وال�سوامع،  والغالل 

العديدة  ب�سورها  الغذائية  املواد  فيها  تخزن 

ميكانيكية  حواجز  با�ستخدام  وذلك  واملتنوعة 

ال��ط��اردة،  امل���واد  �سوتية،  ال��ف��وق  وامل��وج��ات 

باأنواعها  امل�سائد  واأخريًا  الكهربية،  احلواجز 

املختلفة.

املكافحة امليكانيكية

 Mechanical Control

    Traps  امل�سائد  

   Live traps    امل�سائد احلية  

 Sanps    امل�سائد القاتلة  

Sticky traps    امل�سائد الال�سقة  

  م�سائد الألواح الال�سقة 

Sticky boards

املكافحة الكيميائية

 Chemical Control

Fumigants  اأواًل: مواد التبخري

ال�سامة  بالطعوم  الفئران  مكافحة  ي�سعب  قد 

اأو امل�سائد وهنا يجب ا�ستخدام مواد التبخري 

اجلحور  تتخلل  قاتلة  غ��ازات  عنها  ينتج  التي 

ا�ستخدامها  يجب  ولكن  الفئران  على  وتق�سي 

برتكيزات منخف�سة مع تقليل فرتة التعري�ض.

ثانيًا: الطعوم ال�صامة

   Stomach rodenticides

مبيد  يف  توافرها  ال��واج��ب  الع��ت��ب��ارات  اأه��م 

الفئران النموذجي اأو الناجح هي :

  اأن يكون مقبوًل من ناحية التذوق والرائحة 

للفئران.

ت�سبب  ول  ببطء  تظهر  الت�سمم    اأع��را���ض 

النفور من الطعم.

قليلة  و�سميته  فقط  للفئران    متخ�س�ض 

لالأنواع الأخرى بالبيئة.

م�صائد الفئران

من مفرت�صات القوار�ض
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  ل��ي�����س��ت ل���ه ظ���اه���رة ال�����س��م��ي��ة ال��ث��ان��وي��ة 

تلتهم  ال��ت��ي  امل��رتمم��ات  اأو  للمفرت�سات 

الفئران امل�سممة.

منه  خمتلفة  جتهيزات  عمل  ال�سهل    م��ن 

م�ساحيق  �سائلة،  ط��ع��وم  ج��اف��ة،  )ط��ع��وم 

ممرات(.

�صاد�صًا-القواقع 

الثالثة  املرتبة  الأر�سية  الرخويات  قبيلة  حتتل 

من حيث الأهمية يف الكائنات احليوانية وتاأتي 

والفقاريات.  الأرج���ل  مف�سليات  قبيلة  بعد 

وتقع القواقع الأر�سية والبزاقات حتت طائفة 

البطنقدميات.

وتعترب الرخويات الأر�سية من اآفات املحا�سيل 

للمحا�سيل  حتدثه  الذي  لل�سرر  نظرًا  املهمة 

نتيجة  ال�سرر  ويظهر  والب�ستانية  احلقلية 

وثمار  واأزه����ار  وج���ذور  اأوراق  على  تغذيتها 

اأو  زينة  نباتات  كانت  �سواء  املختلفة  النباتات 

فاكهة اأو خ�سروات او حما�سيل حقلية.

التكاثر ودورة احلياة 

حيوانات  الأر���س��ي��ة  القواقع  اأن  م��ن  بالرغم 

تقابل  من  لبد  الأحيان  معظم  يف  لكن  خناث 

فردين معا كي يتم الإخ�ساب وو�سع البي�ض. 

وو�سع  التزاوج  ليتم  مهمة  مراحل   5 وهناك 

البي�ض وهى:

1 - الغزل والت�سافد 

حيث يحدث متهيدا للتزاوج باأن يتبادل فردان 

والتواء  وانحناء  املتبادل  اللم�ض  القواقع  من 

وت�ستغرق  معا  القوقعني  لكال  اللحمي  اجل��زء 

عندما  �سكل   �ساعة،   14-2 من  املرحلة  هذه 

فيها  تتقابل  معينة  نقطة  من  الفردان  يقرتب 

اجلانب  على  تقع  )التي  التنا�سلية  الفتحات 

الأمين من اجل�سم بجوار الراأ�ض مبا�سرة( يتم 

تبادل احليوانات املنوية بني الفردين يف وقت 

واحد يف وقت قليل ل يتعدى 1 - 2 دقيقة وتتم 

هذه العملية بنجاح عندما تكون ن�سبة الرطوبة 

مرتفعة والتلقيح املتكرر لالأفراد يوؤدى لزيادة 

عدد البي�ض عن الأفراد التي تلقح مرة واحدة 

مت�ساويًا  يكون  الناجتة  الأف����راد  ع��دد  ولكن 

ن�سبة  تقلل  التلقيح  م��رات  تعدد  لأن  تقريبًا 

جناح فق�ض البي�ض .

 Nest building 2 - بناء الع�ض

يبذل احليوان جهدا كبريا يف عمل النفق قبل 

و�سع البي�ض حيث تبداأ القواقع يف احلفر برفع 

الرتبة باجلزء الأمامي للفم حتى تعمل حفرة 

بعمق 5.7 - 6.1 �سم اأ�سفل �سطح الرتبة �سكل 

وي�ستغرق عملها 6 - 12 �ساعة يف بع�ض الأنواع 

يف  القواقع  تبداأ  ثم    Helix pomatia مثل 

على  �ساعات   10 اإىل  ت�سل  راح��ة  ف��رتة  اأخ��ذ 

حافة النفق.

Egg laying 3 - و�سع البي�ض

حيث يتعمق اجلزء اللحمي داخل النفق وتظل 

الرتبة  �سطح  على  ووا�سحة  ب��ارزة  ال�سدفة 

�ساعة   30 -  24 وي�ستغرق  البي�ض  و�سع  ويتم 

وبعد النتهاء من و�سع البي�ض ت�سحب القواقع 

اجلزء اللحمي خلارج النفق ثم تبداأ يف تغطية 

كتل  يف  البي�ض  وت�سع  بالرتبة.  النفق  فتحة 

ح��وايل  ق��ط��رة  ك���روي  اأبي�ض  ال��ق��واق��ع  وبي�ض 

نهاية  يف  ملحوظ  ب�سكل  حجمه  وي��ق��ل  3مم 

املو�سم وت�سع الأفراد عدد من البي�ض يختلف 

باختالف الأنواع.

Egg hatching  4 - فق�ض البي�ض

 21-10 بني  ت��رتاوح  م��دة  بعد  البي�ض  يفق�ض 

يومًا ح�سب النوع معطية  اأفرادًا �سغرية ت�سبه 

جن�سيًا  نا�سجة  غري  اأنها  عدا  متامًا  الأمهات 

�سكل  وعند خروجها مبا�سرة من البي�ض تتغذى 

على غطاء البي�سة وتبداأ يف تكوين ال�سدفة مع 

الأنواع وحتت الظروف  اأنه يف بع�ض  مالحظة 

البي�ض  احلديث  الفق�ض  يفرت�ض  قد  الطبيعية 

ت��رتاوح  بن�سبة  النوع  نف�ض  من  الفاق�ض  غري 

بني 50 - 87 % وقد تبقى ال�سغار يف الرتبة 

ال�سعريات  على  متغذية  يومًا  ل�20  ت�سل  مدة 

بالرتبة  الدبالية  وامل���واد  للنباتات  اجل��ذري��ة 

اإىل  بالتدريج  ال�سدفة  تكوين حلقات  وي�ستمر 

الن�سج  مرحلة  بلوغها  عند  لنهايتها  ت�سل  اأن 

اجلن�سي يف فرتة ترتاوح بني 10 - 12 �سهرًا.

مكافحة القواقع الزراعية

خمتلفة  ب��ط��رق  الأر���س��ي��ة  ال��رخ��وي��ات  تكافح 

وامليكانيكية  والزراعية  الت�سريعية  الطرق  مثل 

واحليوية والكيماوية.

1 - املكافحة الت�سريعية

والتي  والتنظيمات  القوانني  ت�سن  الدول  اأغلب 

وحتى  وال�سحن  احلمولت  با�سترياد  ت�سمح  ل 

النباتات اإل حتت �سروط حادة ومعينة. وت�سمل 

الزراعي تدخني احلاويات  املعاملة يف احلجر 

وال�سحن كو�سيلة للمكافحة.

2 - املكافحة امليكانيكية

بعدة  ميكانيكيًا  الأر�سية  الرخويات  تكافح 

و�سائل منها:
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  اجلمع اليدوي للقواقع والبزاقات وهي من 

وفعالة  امليكانيكية  املكافحة  و�سائل  اأق��دم 

جدا يف مكافحة الأعمار املتو�سطة.

  ا�ستخدام امل�سائد املزودة باملواد اجلاذبة 

اأزه��ار  قدمية  نباتات  بطاط�ض،  )�سرائح 

القواقع  جل��ذب  كرنب(  اأوراق  مت�ساقطة، 

ثم جتمع يوميا يف ال�سباح الباكر وتقتل اإما 

بو�سعها يف ماء مغلي اأو حملول ملحي قوى.

اأثناء  النباتية  واملخلفات  احل�سائ�ض    حرق 

تعداد  م��ن  يقلل  ال�سيفي  ال��ب��ي��ات  ف��رتة 

القواقع الأر�سية.

3 -  املكافحة الزراعية

هناك بع�ض الإجراءات الزراعية التي تقلل من 

تعداد القواقع الأر�سية وهي:

  ح��راث��ة الأر����ض م��رت��ني يف ال��ع��ام وزراع���ة 

على  يق�سي  اخل��ري��ف  نهاية  يف  الأر�����ض 

بالرتبة  املوجودة  البالغة  والأط��وار  البي�ض 

مما يقلل من تعداد القواقع والبزاقات .

  خدمة الأر�ض )باحلرث والت�سوية( يعر�ض 

ل�سوء  البي�ض  ول�سيما  ال��ق��واق��ع  اأط����وار 

ال�سم�ض املبا�سر ومتوت.

واملخلفات  احل�سائ�ض  من  احلقل    نظافة 

النباتية مع اإطالة فرتة الري بعد احل�ساد 

يقلل من م�ستوى الإ�سابة.

4 - املكافحة احليوية 

والتي  املمر�سة  ال��ع��وام��ل  م��ن  العديد  هناك 

الأر���س��ي��ة ومنها  ال��رخ��وي��ات  ب��ه��ذه  ت��رت��ب��ط 

والنيماتودا  والفريو�ض  والبكرتيا  الفطريات 

وب��ع�����ض امل��ت��ط��ف��الت احل�����س��ري��ة وامل��ف��رت���س��ات 

املفرت�سة  ال��ق��واق��ع  اإىل  بالإ�سافة  احل�سرية 

والربمائيات والطيور وبع�ض القوار�ض.

 Chemical Control 5 - املكافحة الكيماوية

وبع�ض  وامليثوكارب  امليتالدهيد    ي�ستخدم 

يف  اإم��ا  ويطبق  ق��واق��ع  كمبيدات  الأم���الح 

�سورة طعوم اأو ر�سًا على الأوراق.

كلوريد  ملح  مثل  الأم��الح  بع�ض  توجد    كما 

طريق  عن  تاأثريه  يحدث  الذي  ال�سوديوم 

هيئة  على  يطبق  لذا  القوقع  من  املاء  نزع 

حواجز يف امل�ساحات امل�سابة بالقواقع ملنع 

انتقالها.

يعترب مبيد الالنيت 90 % )ميثوميل( برتكيز 

وان��ت�����س��ارًا يف  الأك���رث جن��اح��ا  املبيد  ه��و   2%

وي�ستخدم يف  الأر�سية  البطنقدميات  مكافحة 

�سورة طعوم �سامة .

املراجع

  اح�����م�����د ����س���ع���د ال�����دي�����ن اخل���������س����ري، 

رم�����س��ان م�����س��ري ه���الل:ال���ق���واق���ع من 

ال��ن��اح��ي��ة ال���زراع���ي���ة، م��ن�����س��اأة امل��ع��ارف، 

الإ�سكندرية.2003م.

اخل�سري:القوار�ض،  الدين  �سعد    احمد 

من�ساأة املعارف، الإ�سكندرية.2005م

العبا�سي:  اأ�سامة  هالل،  م�سري    رم�سان 

نخلة التمر، دار املعارف 2003م.

  اإبراهيم جدوع اجلبوري : عنكبوت الغبار على 

 Oligonychus afrasiaticus النخيل 

اأ�سدرتها  اإر���س��ادي��ة  ن�سرة   ).McG(0

الزراعي  والتعاون  لالإر�ساد  العامة  الهيئة 

.1999 ل�سنة   9 برقم  ال��زراع��ة  وزارة   / 

الدريهم  يو�سف  الح��م��دى،  زي���اد  اح��م��د 

احل�����س��ري��ة  ال��ب��ل��ح  ن��خ��ي��ل  -1997اآفات 

للنخيل  الر���س��ادي  الكتيب  واحل��ي��وان��ي��ة، 

والتمور.

احليوية  املكافحة  ال��ذوي��ب��ى:  حبيب  حممد 

 Oligonychus النخيل  ث��م��ار  غ��ب��ار  حللم 

الزراعة،  وزارة  فنية،  afrasiaticus-ن�سرة 

اململكة العربية ال�سعودية.

اأمرا�ض  واآخ��رون:اأه��م  الزيات  حممود  حممد 

واآفات نخيل التمر بال�سعودية وطرق مكافحتها 

املتكاملة.-2002وزارة الزراعة ال�سعودية.
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والتغايرات  الوراثية  باالنحرافات  القرتانها 

�أح��ي��ان��ًا  عليها  يطلق  و�ل��ت��ي   Variations

م�صطلح �خليمرة Chimerism اأو الربق�شة 

�أو �لزرك�صة Mosaicism  كتلك �لتي حت�صل 

�لزر�عة  طريقة  وبخا�صة  �لنبات  تكثري  عند 

تغاير�ت  م��ن  عليه  تنطوي  �لن�صيجية–وما 

و�صكل  �لنبات، وحجمه،  ب�صكل  تتعلق  مظهرية 

�ل��ت��اأث��ري�ت غري  و�ل��ع��دي��د م��ن  �أور�ق����ه ولونها 

من  �لنبات  �أج��ز�ء  مبختلف  �ملتعلقة  �ملرغوبة 

بع�ض  �أو  �أزه���ار،  �أو  بر�عم  �أو  �أور�ق  �أو  �صاق 

�أو  �للقاح،  �ملتعلقة بحيوية حبوب  �خل�صائ�ض 

موعد تفتح �لنور�ت وغريها من جو�نب �صلبية، 

عدم  ينبغي  �إيجابية  جو�نب  للخيمر�ت  ف��اإن 

�إغفالها. فقد حتور �لكامير�ت �صكل �لنبات �أو 

�لأور�ق �أو �لنور�ت �أو �لأزهار مما يجعل �لنبات 

زخرفته  يف  بديعًا  باألو�نه،  متميزً�  �لكاميري 

�ل�صكل  يف  ن�صارة  �لنبات  على  ي�صفي  مم��ا 

�لإب��د�ع، فتبارك  �للون وبر�عة يف  وزخرفة يف 

�هلل �لذي �صورنا فاأح�صن �صورنا، و�صور هذه 

�لناظرين  ت�صر  فجعلها  و�لأزه����ار  �لنباتات 

وت�صفي على �لقلوب �لبهجة و�ل�صرور.
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الكايميرات النباتية 
ونخيل التمر

الدكتور بـــدري العـــانـي

 )�أ�صتاذ متمر�ض( 

�ل�صبكة �لدولية لنخيل �لتمر

dbadryalani@yahoo.com

الدكتور ح�شــن �شـــبانــة

خبير في �ل�صبكة �لدولية لنخيل �لتمر

hasanshabana@hotmail.com

�إن مو�صوع �لكاميري�ت هو من �ملو��صيع �ملهمة، 

بيولوجية  م�صامني  من  حتمله  ملا  فقط  لي�ض 

ت��ع��دى ذل���ك لت�صمل  ب��ل  وور�ث���ي���ة وزر�ع���ي���ة، 

كالتقانة  �حلديثة  �لتخ�ص�صات  من  �لعديد 

�لإح��ي��ائ��ي��ة و�ل��ه��ن��د���ص��ة �ل��ور�ئ��ي��ة ويف جم��ال 

وتخليق   Organogenesis �لأع�صاء  تخليق 

Homology Histogenesis االأن�شجة 

وتخليق �لهيئة Morphogenesis، و�لتناظر 

علم  يف  و�أه��م��ي��ت��ه   Homologyلرتكيبي�

�لزينة  نباتات  ويف   Horticulture �لب�صتنة 

Ornamental Plants و�لكثري غريها. كما 

�أن للكاميري�ت - وخا�صة �لكاميري�ت �لنباتية، 

ك��ث��رية ذ�ت  ع��ل��ى ج��و�ن��ب  �ن��ع��ك��ا���ص��ات مهمة 

م�صامني علمية و�قت�صادية، بل متتد جذورها 

�إىل حقب عميقة من تاريخ �لعلم �ملدّون.

ح��ي��ث �ق�����رتن ����ص��م��ه��ا ب��ب��ع�����ض �حل��ي��و�ن��ات 

�خل���ر�ف���ي���ة �ل��غ��ري��ب��ة �ل���ت���ي ����ص���اد �لع��ت��ق��اد 

ب��وج��وده��ا يف �حل��ق��ب��ة �ل��ق��دمي��ة م��ن ت��اري��خ 

�أن  وكما  )�ليونانية(.  �لإغريقية  �حل�صارة 

�ل�صلبية  جو�نبها  )�لكاميري�ت(  للخيمري�ت 

PLANT CHIMERAS & DATE PALM
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ملحة تاريخية:

عهد  �إىل  �لكاير�ت  للفظ  ��صتعمال  �أول  يرجع 

 Chimera لأ�صاطري �ليونانية حيث �أطلق لفظ�

�صخم،  خ��ر�يف  ح��ي��و�ن  على   Chimaera اأو 

)مع  ِمعز  وج�صم  �لأ�صد(،  )�أنثى  لبوة  ر�أ�ض  له 

 – Serpent ر�أ�صها( وذنب ينتهي بر�أ�ض �أفعى

�صكل )1(. وكان ينفث من فمه �لنار، حني يتنف�ض 

فيكون زفريه لهبًا يثري �لرعب و�لفزع. وقد ورد 

�لأغريقية(  )�أو  �ليونانية  �لأ�صاطري  علم  يف 

عن  خر�فية  حكايات   Greek Mythology

عدة   Chimera للفظة  ووردت  �مل�صخ.  ه��ذ� 

�ملعاجم  يف  و�إ�صتقاقات  وم��ر�دف��ات  ترجمات 

نذكر منها:

1 - �لَهوَلة، حيو�ن �أو نبات ذو بنية غري �َصوّية.

�أو  �ل�صوّي.  �ل�صلوك  عن  �ملنحرف  2 -  �ل�ّصاذ 

عن  �أو  �خُل��ُل��ق  �أو  �ل�صلوك  ع��ن  �ملنحرف 

�خللقة �ل�صوّية.

دة. 3 - قّوة مهدِّ

4 -  �مِل�ْصخ وهو: )حيو�ن غريب �ل�صكل خميف. �أو 

�صيء �صخم بالن�صبة �إىل نوعه. �أو �صخ�ض يف  

�أو  �خِلْلقي  �لت�صويه  �أو  �لب�صاعة   منتهى 

�لوح�صّية �أو �لنزعة �أو �ل�صر(.

5 -  �لِكّمري: كائن خر�يف له ر�أ�ض �أ�صد، وج�صُم 

ِمعزى وذنبه ر�أ�ض �أفعى.

�أو  �لكاميري�ت،  �أو  �لن�صيجية،  6 -  �لت�صكيالت 

�خليمر�ت. 

�لفقرة  يف  ورد  ما  �ملقالة  ه��ذه  كاتبا  ويف�صل 

�ل� ع��ن  �حل��دي��ث  ل��دى  ت�صميات  م��ن  �ل�صاد�صة 

لها  �لعربي  �ملقابل  �أن  �إذ   Plant chimeara

�لكاميري�ت  �أو  �لنباتية،  �خليمر�ت  �صيكون: 

لغويًا  يربرهما  ما  �خليارين  ولهذين  �لنباتية. 

وجممعيًا. فاخليار �لأول )�أي �خليمر�ت( م�صتقة 

من �خليمر �أو �خليمرة وتعني لغًة »�لقالدة �لتي 

تعددت �ألو�ن خرزها« وهو ما يطابق �ملعنى �لذي 

يعني  �لذي  �لأجنبي،  لّلفظ  كمقابل  ن�صتخدمه 

�لنبات �لذي يدخل يف تركيبه �أكرث من نوع و�حد 

من �أنو�ع �خلاليا �ملختلفة ور�ثيًا.

�ملعرب  �مل�صطلح  فهي  �لكاميري�ت  لفظ  �أم��ا 

من �لكلمة �لأجنبية �لأ�صلية، و�لتي ت�صتند �إىل 

عند  �لأجنبي  �مل�صطلح  تعريب  �إمكانية  مبد�أ 

�ل�صرورة �أو يف حالة كونه �صائعًا، على �أن يكون 

ت�صريفه خا�صعًا لقو�عد �للغة �لعربية.

Plant chimeras اخليمرات النباتية

كان �لعامل فينكلر Winkler �أول من ��صتخدم 

 1907 ع��ام   Chimera �ل��ن��ب��ات  جم��ال  يف 

�لنباتات  بع�ض  على  �لإ���ص��م  ه��ذ�  �أطلق  حني 

CHIMERA.    CHIMERA.    Cytochimera.
Histochimera.       Cyto-histochimeras.
Sectorial chimeras. Periclinal chim.
Mericlinal chim. mikochimeras. Thin-skin
Chim. Thick - Skin chim. Sandwich chim

Based on layer structure

Haplochlamydeous chi. Diplochlamydeous chi Mesochmesa

Monekto chimera Diekto - chimeras Mesochimera

Thin - skin chimera  Thick- skin chimera Sandwich chi

ABB and BAA chim. BBA and AAB chi. BAB & ABA chi.

CHIMERA

SERPENT
SNAKE

GOAT

LION

Based on position of mutant layer: A
ABB: Ecto- histogenic 

chimera
BBA: Endo- histogenic 

chimera
BAB: Meso- 

histogeneis chimera

BAA: Meso- endo- 
histogenic chimera

ABB: Ecto- meso- 
histogenic chimera

ABA: Ecto- endo- 
histogenic chimera

الكمري )مو( اخلمرية ..  ج: خمريات 

CHIMERA وهٌم. حلٌم ال �ضبيل لتحقيقه. �ضعيٌف. خياٌل خميف. هوله. �أمل باطل

00 كائن خر�يف له ر�أ�س �أ�ضد وج�ضم معز، وذنب حية )مورد(.

00 وهٌم باطل، وح�س خر�يف، يخرج �لنار من فمه، وله ر�أ�س �أ�ضد وبدن تي�س وذيل �أفعى. 
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�ملوجودة يف ثمارها.

 املجموعة الثانية:

�صائر  يف  �ل��ذئ��ب  ع��ن��ب  ن��ب��ات  ت�صبه  ن��ب��ات��ات 

خ�صائ�صها �ملظهرية و�لرتكيبية ولون �ل�صبغات 

�أج��ز�ئ��ه��ا �لأخ���رى. �أو  ث��م��اره��ا   �مل��وج��ودة يف 

املجموعة الثالثة: 

نباتات متتلك �أجز�ء و�أن�صجة ت�صبه �لطماطة، 

جنبًا �إىل جنب مع �أجز�ء و�أن�صجة ت�صبه عنب 

�لذئب.

�لثالثة  �ملجموعة  يف  �لنباتات  على  �أطلق  وقد 

.Chimera م�صطلح

�لكامير�ت  �أن  يف  هذه  نتائجه  فينكلر  وف�صر 

من  �إحد�هما  خليتني  �إن��دم��اج  نتيجة  تكونت 

�لذئب، غري  نبات عنب  و�أخرى من  �لطماطة 

�لنبات  �أن  �إذ  دق��ي��ق.  غ��ري  �لتف�صري  ه��ذ�  �أن 

�ل��ك��امي��ري ي��ت��و�ءم ف��ي��ه ن��وع��ان �أو �أك���رث من 

�لأن�صجة بحيث تنمو مع بع�صها جنبًا �إىل جنب 

�لكاميري،  �لنباتي  �جل�صم  يف  ت��ام  وبتو�فق 

�أي  �لبع�ض �لآخر  �أن يبدي بع�صها جتاه  ودون 

.Rejection نوع من �أنو�ع �لرف�ض

 Baur  )1930–1909( ب���اور  �ل��ع��امل  �أم���ا 

نباتات  على  �لتجارب  من  �صل�صلة  �أج��رى  فقد 

 Vareigated �مل��ربق�����ض  ع��ب��ا���ض(  )لل����ة 

Pelargonium. وقد �إ�صتخل�ض باور ��صتنادً� 

�إليه من جتارب، ومن �لتجارب  �إىل ما تو�صل 

��صتخل�ض  �لتي ح�صل عليها فينكلر،  �ل�صابقة 

ما ياأتي:

ن��ب��ات ك��امي��ري، ل يجري  1 -  ل���دى ح�����ص��ول 

يف  �مل�صتعملني  �ل��ن��وع��ني  خ��الي��ا  �إن��دم��اج 

�إىل  جنبًا  بع�صها  مع  تنمو  بل  �لتجارب، 

بخ�صائ�صه  ن�صيج  كل  �حتفاظ  مع  جنب، 

�ل��ور�ث��ي��ة و�مل��ظ��ه��ري��ة. وب��ذل��ك ي��ك��ون قد 

جتاربه  يف  فينكلر  �إل��ي��ه  ذه��ب  م��ا  �أ�صبح 

 Graft ل�صابقة حول �لكامير�ت �لرتكيبية�

كما  )خ��ط��اأ(  ف�صرها  و�ل��ت��ي   hybrids

�إندماج  عن  ناجتة  �أنها  على  �آنفًا  ذكرنا 

خلوي.

2 -  �صخ�ض باور نوعني من �لكاميري�ت هما:

 Periclinal �مل��ح��ي��ط��ة  a -  �ل���ك���امي���ري�ت 

.chimeras

 Sectorial �ل��ق��ط��اع��ي��ة  b -  �ل���ك���امي���ري�ت 

.chimeras

ميكن  �لذي  �لنباتية  �لكاميري�ت  ت�صنيف  �أما 

�لذي و�صعت  �لوقت �حلا�صر فهو  �عتماده يف 

 Sophie �صاتينا  �صوفيا  ق��ب��ل  م��ن  �أ���ص�����ص��ه 

.)Satina )1959et al,  Avery

�لتلقائية  �ل��ك��امي��ري�ت  ب��ع�����ض  و���ص��ف  ل���دى 

 Datura �ل���د�ت���ورة  ن��ب��ات  يف  �مل�صتحثة  �أو 

ل��ل��ك��امي��ري�ت  �لت�صنيف  ه���ذ�  ول��ع��ل   .spp

�ملعنيني  ح��اج��ة  يلبي  �إن���ه  حيث  �لأف�����ص��ل  ه��و 

بع�ض  تعترب  وك��ذل��ك  �لزينة  نباتات  ب��اإن��ت��اج 

�لتي ح�صل عليها عن طريق تركيب �أو تطعيم 

Grafting نباتني �أحدهما على �لآخر، وهما:

�لذئب  عنب  ون��ب��ات  �لطماطة   ن��ب��ات 

نبات  جتاربه  بع�ض  يف  فينكلر  �لعامل  ��صتعمل 

�لعلمي  )�ل���ص��م   Stalk ك��اأ���ص��ل  �ل��ط��م��اط��ة 

هو:  �حلا�صر  �ل��وق��ت  يف  للطماطة  �لالتيني 

وعنب   )Liycoperscium esculentum

�لذئب كطعم Scion، ويف جتارب �أخرى �أجري 

�لعك�ض من ذلك، �إذ ��صتخدم نبات عنب �لذئب 

 Winkler كاأ�صل و�لطماطة كطعم. وقد لحظ

متخ�صت  عليها  ح�����ص��ل  �ل��ت��ي  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أن 

 ع��ن ن��ب��ات��ات و���ص��ع��ه��ا يف ث���الث جم��م��وع��ات:

�ملجموعة �الأوىل: 

�صكلها  يف  متامًا  �لطماطة  نبات  ت�صبه  نباتات 

�ل�صبغات  ولون  ثمارها  وخ�صائ�ض  وتركيبها 

M.1. Sector
4n
8n
2n+1
2n-1 
etc

CONT.
2n, 2n, 2n

Mutated
patches of cells

2n, cells

4n
8n
Aneuploid 
etc

8n
4n
etc

SECTORIAL CHIMERA PERICLINAL CHIMERA

PLANT CHIMERAS

2n2n

MERICLINAL CHIMERA

MIXOCHIMERA

2n

x

x
x

x
x

x
x

xx

x x
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تخليق  جم��ال  يف  بالغة  �أهمية  ذ�ت  �أمن��اط��ه 

�لأع�صاء وتخليق   Histogenesis االأن�شجة 

من  �ل���ع���دي���د  وح����ل   Organogenesis

و�لنظريات  بالت�صريح  �ملتعلقة  �مل�صكالت 

ويف  لل�صاق،  �لقمية  باملر�صتيمات  �خلا�صة 

جمالت حت�صني �لنبات وحيوية حبوب �للقاح. 

يج�صد  �ل��ك��امي��ري�ت  �أ���ص��ن��اف  بع�ض  �أن  كما 

�لنحر�فات  �أو  �لطفر�ت  ح�صول  ظاهرة  لنا 

�جل�صمني  �لن�صيلية  �لتعاير�ت  �أو  �لكرمو�صمية 

ينجم  و�لتي   Somaclonal variations

�لكاميريية   م�صطلح  عليه  يطلق  م��ا  عنها 

 ،Mosaicism الربق�شة  اأو   Chimerism

�لتكثري  عملية  يف  حت�صل  م��ا  ك��ث��ريً�  و�ل��ت��ي 

.Micropropagation بالزر�عة �لن�صيجية

ت�ضنيف �لكاميري�ت وفقًا للنظام �الأكرث 

�ضيوعًا:

�أواًل: ت�ضنيف �لكاميري�ت ح�ضب توزيع 

�الأن�ضجة �ملكونة لها:

توزيع  طريقة  ح�صب  �ل��ك��امي��ري�ت  ت�صنيف 

�لنباتي  �جل�صم  يف  ور�ثيًا  �ملختلفة  �لأن�صجة 

وعالقتها �لت�صريحية مع بع�صها �إىل �لأ�صناف 

�لأربعة �لآتية:

1- �لكاميري�ت �ملحيطية:

ن��ب��ات��ات  وه���ي   Periclinal chimeras

�لقّمة  طبقات  من  طبقة  فيها  تكون  كاميريية 

�ملغلفة  �لطبقات  من  �أك��رث  �أو  لل�صاق  �لنامية 

تركيب  �أو  كرومو�صومي  ط��ر�ز  ذ�ت   Tunica

للمنطقة  �جليني  �لرتكيب  عن  يختلف  جيني 

عادة  تعرف  و�لتي  �لنامية،  للقمة  �لد�خلية 

�لكاميري�ت  هذه  وت�صمى   .)Corpus( بالبدن 

بالكاميري�ت �ملحيطة لأن مركز �لقمة �لنامية 

�أو  طبقة  به  وحتيط  معني،  ور�ث��ي  تركيب  ذو 

�أكرث من �لطبقات �ملحيطة به )وهي �لتي يطلق 

 )Tunica �لغالف  �أو  �لغالفية  �لطبقة  عليها 

بحيث تكون �لأخرية ذ�ت تركيب ور�ثي خمتلف 

عن �لطبقة �لد�خلية، مما �أعطاها هذ� �ل�صم  

�أي �لكياميري�ت �ملحيطية.

�أن���و�ع  �أك���رث  �ملحيطية  �ل��ك��امي��ري�ت  وت��ع��ت��رب 

ق��د ت�صتدمي  �أن��ه��ا  ث��ب��ات��ًا ح��ت��ى  �ل��ك��امي��ري�ت 

�لنبات  حياة  م��دى  على  تبقى  �أن  �أو  ل�صنو�ت 

�لبذور  مغطاة  من  �ملعمرة  �لنباتات  بع�ض  يف 

�أو ما يطلق عليها م�صطلح   Angiosperms

 .Flowering plants �لزهرية  �لنباتات 

�أن��و�ع  �أك��رث  �ملحيطية  �لكاميري�ت  تعترب  كما 

يف  تطبيقات  م��ن  لها  مل��ا  �أهمية  �ل��ك��امي��ري�ت 

بعلم  �ملتعلقة  �لبيولوجية  �جلو�نب  من  �لعديد 

�لت�صريح �لن�صوئي.

وتخليق   ،Development anatomy

وت��خ��ل��ي��ق   ،Histogenesis االأن�������ش���ج���ة 

وتخليق   ،Organogenesis �لأع�������ص���اء 

غريها.  وكثري   Embryogensis �لأج��ن��ة  

�لب�صتنة  علوم  يف  كذلك  �أهميتها  لها  �أن  كما 

عمليات  ويف   ،  Horticultural sciences

�لنيات  وحت�صني   ،Hybridization �لتهجني 

متعددة  نباتات  وتكوين   ،Plant breeding

.Polyploid plants ملجاميع �لكرمو�صومية�

عن  �ملحيطية  �خليمر�ت  �أهمية  تقت�صر  ول 

�أك���رث ����ص��ت��ق��ر�رً� م��ن �لأن����و�ع �لأخ���رى  كونها 

لتت�صمن  تتعدى ذلك  بل  للكاميري�ت فح�صب، 

CONTROL 2n, 2n, 2n

2n, 8n, 2n

4n, 2n, 2n

8n, 2n, 2n

2n, 2n, 8n

2n, 4n, 2n
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ب��ع�����ض �جل���و�ن���ب �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��اري��خ �ل��ف��رد 

)ontogeny( و�أخرى تتعلق بتاأريخ حياة �لنوع 

بالتاأكيد  هنا  نكتفي  و�صوف   .phylogeny

على �جلو�نب �ملهمة و�لأ�صا�صية للكاميري�ت مع 

�إمكانية  مبدى  �ملتعلقة  �جلو�نب  على  �لرتكيز 

ح�صولها �أو ��صتمر�رها يف �لزر�عة �لن�صيجية، 

مبا يف ذلك يف عملية �إكثار نخيل �لتمر بو�صائل 

�أي   Microporapagation �لدقيق  �لإكثار 

.Tissue culture بطرق �لزر�عة �لن�صيجية

�لكاميري�ت  �أمن��اط  بع�ض   )2( �ل�صكل  وميثل 

�لكثري  يحل  �أن  لبع�صها  ميكن  و�لتي  �ملحيطة 

�إليها  �أ�صرنا  �لتي  �مل�صامني  �أو  �مل�صكالت  من 

و��صمة  ور�ثية  عالمات  توفر  لكونها  �صابقًا، 

Markers لكل طبقة من �لطبقات �لإن�صائية 

�أو  و�لأن�����ص��ج��ة  ج��ه��ة،  م��ن  �لنامية  �لقمة  يف 

�لطبقات  �أو �ملناطق �ملوجودة يف �لنبات �لبالغ 

من جهة �خرى، و�لتي تن�صاأ من كل طبقة من 

�لطبقات �لإن�صائية يف �لقمة �لنامية. وبعبارة 

متكننا  �ملحيطة  �لكاميري�ت  ف��اإن  خمت�صرة 

من  تتبع ما ين�صاأ عن كل طبقة �إن�صائية يف قمة 

�ل�صاق من �أن�صجة �أو �أع�صاء يف �جل�صم �لنباتي 

�ملهمة  �ل�صمات  بع�ض  نتفهم  ولكي  �لنا�صج. 

فمن  �ملحيطية،  �ل��ك��امي��ري�ت  يف  و�لأ�صا�صية 

باملر�صتيم  �ملتعلقة  �لنظرية  نعتمد  �أن  �ملفيد 

�لغالبية  على  تنطبق  و�ل��ت��ي  لل�صاق،  �لقمي 

)�لنباتات  �لبذور  مغطاة  نباتات  من  �لعظمى 

بنظرية  تعرف  �لتي  �لنظرية  وهي  �لزهرية( 

.Tunica-corpus theory لغالف و�لَبَدن�

�لغالف  لنظرية  �حلديثة  �ل�صيغة  ومبوجب 

بكونها  تو�صف  �لنامية  �لقمة  ف��اإن  و�ل��ب��دن،  

تتاألف من منطقني رئي�صتني هما:

�ملنطقة �لغالفية �أو �ملغلِّفة Tunica وهي �لتي 

نهاية  يف  �ملوجودة  �ل�صطحية  �لطبقات  متثل 

�لقمة �لنامية لل�صاق، وتتاألف من طبقة و�حدة 

 Periclinal( �ملحيطة  �لطبقات  من  �أك��رث  �أو 

�لطبقات  ع��دد  ف��اإن  �لعموم  وعلى   )layers

 )3  –  1( ب��ني  م��ا  غالباً  ي���رت�وح  ه��ذه  �ملغلفة 

طبقات يف كثري من ذو�ت �لفلقة �لو�حدة وبني 

Table 4.1 The 24 genetic combinations attainable from a 
3-layered periclinal chimeras with 3 Genotypes. 
There are 3 pure types (not chimeras) AAA BBB & CCC.

Fig. 4.4. T.S & M.L.S. of 3-Layered chimeras having 6 strctural 
arrangements with 3 GENOTYPES

Fig. 4.5. M.L.S. of Shoot Apical Meristem after bud variation of 3 layered
Periclinal chimeras, with 3 Genotypic combinations (A,B & C)

(1) ABC

(6) CBA

(3) CAB

(4) ACB
(5) BCA

(2) BAC

One group
3 Genotypes

(ABC)

Layer

Pure types AAA BBB CCC

I II III
A B C
A C B
B A C
B C A
C A B
C B A

(A&B)

I II III
A A B
A B A
B A A
B B A
B A B
A B B

(A&C)

I II III
A A C
A C A
C A A
C C A
C A C
A C C

(B&C)

I II III
B B C
B C B
C B B
C C B
C B C
B C C

Three group 3 Genotypes

AABAAC

AAA

ABB

BBB

BBC

BCCACC

ABC

CCC
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ويف  �لفلقتني  ذو�ت  من  �لعديد  يف   )5  –  2(

�ملغلفة  �لطبقات  عدد  ي�صل  قد  ن��ادرة  حالت 

�إىل 10 طبقات �أو �أكرث.

فاإذ�   .T ويرمز على منطقة �لغالف باحلرف 

�أكرث من و�حدة  للنباتات طبقات غالفية  كان 

فيطلق عليها �خت�صارً� من �خلارج �إىل �لد�خل 

�لطبقات  ع��دد  ح�صب   )T1, T2, T3, etc(

�لبدن  منطقة  �أو  �لعميقة  �لطبقة  �أما  �ملغّلفة. 

باحلرف  �خت�صارً�  لها  فريمز   ،)Corpus(

)C( وهي متتلك منطقة �إن�صائية و�حدة فقط.

توجد  حيث  �لتمر  لنخلة  �لنامية  �لقمة  ويف 

�ثنتان من �لطبقات �ملغلفة بالإ�صافة �إىل طبقة 

�لبدن، فهذ� يعني �أن هنالك 3 طبقات �إن�صائية 

 Shoot لل�صاق  �ملر�صيمية  �لقمة  يف  م�صتقلة 

�لطبقات  ه��ذه  �إىل  ن�صري  �أن  وميكن   .apex

�لإن�صائية �لثالث من �خلارج �إىل �لد�خل كما 

.)T1,T2 & C( ياأتي

وجتدر �لإ�صارة هنا �أن هنالك نظام ت�صمية �آخر 

حرف  با�صتعمال  �لإن�صائية  للمناطق  به  يرمز 

و�حد لكل طبقة �إن�صائية. ويف حالة نخلة �لتمر 

حيث توجد ثالث مناطق )طبقات( �إن�صائية يف 

قمة �ل�صاق فاإن هذه �ملناطق �لإن�صائية �لثالث 

�لد�خل �إىل  �خل��ارج  من  لها  يرمز  �أن  ميكن 

منطقة  طبقتي  على  للدللة   LI, LII & LIII

�ملناظرة  )وه��ي  �لد�خلية  و�لطبقة  �لغالف 

للبدن C( على �لتو�يل. وجتدر �لإ�صارة �إىل �أن 

طبقة �لب�صرة Epidermis يف �ل�صاق و�لأور�ق 

من  ت�صتق  �خل�صرية،  �لأج���ز�ء  م��ن  وغ��ريه��ا 

�أما   LI اأو   )T1( �خلارجية  �لإن�صائية  �لطبقة 

من  فتن�صاأ    Pollen grains �للقاح  حبوب 

   LII or T2 �لثانية   �ملغّلفة  �لإن�صائية  �لطبقة 

لذلك فاإن م�صتوى �لت�صاعف �لكرومو�صومي يف 

حبوب �للقاح يعتمد يف �لكاميرية �ملحيطة على 

خاليا  ن��و�ة  يف  �لكرومو�صومية  �ملجاميع  عدد 

�ملر�صيمية  �لقمة  يف  �لثانية  �لإن�صائية  �لطبقة 

على  نح�صل  �أن  ميكن  وب��ه��ذ�   LII لل�صاق. 

عن  معني  كرومو�صومي  ت�صاعف  ذ�ت  نباتات 

طريق �إجر�ء ت�صريبات بني نباتني من نباتات 

�لكامير�ت �ملحيطية �ملنا�صبة.

�ملجموعة  ثالثية  نباتات  �إن��ت��اج  ميكن  فمثاًل 

 Triploid )3n( plants �أي  �لكرومو�صومّية 

�لكاميري�ت  نباتات  م��ن  نباتني  �صرب  عند 

�ملحيطة كما ياأتي: 

LI  LII  LIII

4n, 2n,  4n

1n

X

LI  LII  LIII

2n, 4n, 2n

G   2n

 )Progeny 3n )or Triploid �لأول  �جليل 

�لت�صاعفات  �أن��و�ع  باقي  �إىل  بالن�صبة  وهكذ� 

�ملجموعة  رباعي  مثل  �ل�صبغية  �ملجاميع  يف 

4n-Tetraploid  �أو خما�صي �ملجموعة 5n اأو 

�صد��صي �ملجموعة 6n-Hexaploid �إذ ميكن 

كاميري�ت  �ختيار  طريق  عن  عليها  �حل�صول 

حميطية منا�صبة.

لدى  فيها  �ملرغوب  �ملحيطية  �خليمر�ت  ومن 

�لتي  �خليمر�ت  �لزينة  بنباتات  �ملتخ�ص�صني 

�ل�صوكي  �ل��ت��وت  ن��ب��ات  يف   LI or LII حت�صل 

Blackberry، وهو نبات من �لف�صيلة �لوردية 

وتزّين   Prickles �أ�صو�ك  �صيقانة  �صطح  على 

�أحيانًا به �لأ�صيجة وله ثمار رديئة، ومن طفر�ت 

كاميري�ت  �إىل  حتوله  �لتي  تلك  �لنبات  ه��ذ� 

هذ�  يجعل  مما  �لأ�صو�ك  من  خالية  حميطية 

 CHIMERAS

Winkler 1907 �أول من ��صتخدم م�صطلح Chimera للدللة على بع�ض )�لت�صكيالت 
�لن�صيجية( �أو )�لتوليفات �لن�صيجية( �أو )�خليمري�ت �لنباتية( عند قيامه باجر�ء جتارب �لهجن 

�لرتكيبية Graft Hybrid لنباتي �لطماطة  Tomato - Solanum lycopersicum مع نبات 

 S. nigrum - Nightshade )عنب �لذئب )ظل �لليل

S. Lycopersicum لنتائج )1( نباتات ت�صبه�

S. Nigrum 2( نباتات ت�صبه( c

c)3( نباتات جتمع بني �ن�صجة و�صفات من كال �لنباتني 

  0 ��صتخال�ض Winkler �لآتي

)1( هنالك �مكانية ح�صول �خليمري�ت �ملحيطية Perichnal chimera و�خليمري�ت �لقطاعية 

Sectorial chimeras �لتي �طلق عليها Baur فيما بعد )�أ( �خليمري�ت

)2( عزي ما ح�صل عليه من ت�صكيالت ن�صيجية �ىل �ندماج خليتني  �حد�هما من �لطماطة و�لخرى 

Fusion of 2 cells من عنب �لذئب

�أ�ص���ل

طع�م
Sion
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�إليها �أعاله – لكنها حت�صل فقط يف جزء من 

بينما يبقى �جلزء �لأكرب من �لطبقة  �لطبقة، 

�عتياديًا. وهذ� �لنوع من �لكاميري�ت يكون �أقل 

�لكاميري�ت  �أو  �ملحيطية  �لكاميري�ت  من  ثباتًا 

�لقطاعية، وقد ت�صتمر لوقت قد يطول �أو يق�صر. 

علم  يف  هذه  �لناق�صة  �خليمر�ت  �تخذت  وقد 

ت�صريح �لنبات كدليل قاطع على وجود �أكرث من 

خلية �إن�صائية و�حدة يف كل طبقة من �لطبقات 

�لغالفية )Tunica layers( يف قمة �ل�صاق يف 

.)Angiosperms( نباتات مغطاة �لبذور

�لنوعني  �صاأن  �صاأنها  �لناق�صة  و�خليمري�ت 

قيمة  ذ�ت  و�لقطاعية(  )�ملحيطية،  �ل�صابقني 

كبرية يف نباتات �لزينة �إذ �أن حدوثها قد ي�صفي 

على �لنبات منظرً� خالبًا و�أمناطًا من �لزخرفة 

�لتي تزيد �لنبات جماًل وترفع من قيمته �ل�صعرية 

يف جمال نباتات �لزينة. هذ� ف�صاًل عن بع�ض 

�جلو�نب �لتي تتعلق بنظريات �ملر�صتيم �لقمي  

�لكاميري�ت  �أ�صهمت  قد  و�لتي  �لبذور  مغطاة 

�لناق�صة يف حل بع�ض �مل�صكالت �ملتعلقة بعدد 

�لقمة  يف  �ملوجودة  �مل�صتقلة  �لإن�صائية  �خلاليا 

�لنامية لل�صاق.

�مل���خ���ت���ل���ط���ة:   �ل������ك������امي������ري�ت   -4

 Mixochimeras

بالكاميري�ت  �ملتعلقة  �لت�صنيفات  معظم  �إن 

�لكاميري�ت  من  �لنوع  هذ�  ذكر  تغفل  �لنباتية 

منها  �أخ������رى،  مب�����ص��ط��ل��ح��ات  ع��ن��ه  ت��ع��رب  �أو 

اأو   chimerism اأخل��ي��م��رة   اأو  اخل��ي��م��ري��ة 

�لزخرفية  �لطفر�ت  �أو  �ملزرك�صة  �لطفر�ت 

هذه  معظم  فاإن  �حلقيقة  ويف   .Mosaicism

�لت�صميات ميكن �عتبارها من نوع �لكاميري�ت 

و�لكاميري�ت   .  Mixochimeras �ملختلطة 

فيها  ت��ك��ون  ك��امي��ري�ت  ع��ن  ع��ب��ارة  �ملختلطة 

 Mutaled cells خلاليا �لطافرة �أو �ملنطفرة�

مبعرثة خالل �خلاليا �لعتيادية غري �ملنطفرة. 

رقع  بهيئة  تكون  �ملختلطة  �لكاميري�ت  �إن  �أي 

�صمن  مبعرثة  منطفرة  خاليا  من   Patches

�لن�صيج �لأ�صا�صي للنبات هنا وهناك. وهي عادة 

ما تكون �نتقالية Transitional، �إذ غالبًا ما 

تختفي بعد فرتة حمدودة من عمر �لنبات، �أو �أن 

تتحول �إىل نوع �أخر من �أنو�ع �لكاميري�ت �لثالث 

�لتي �صبقت �لإ�صارة �إليها. ويعتمد ذلك كله على 

موقع �خلاليا �ملنطفرة، وما �إذ� كانت و�قعة يف 

منطقة �لقمة �ملر�صتيمية �أم بعيدً� عنها.

�أنه يف معظم �لبحوث  �إىل  وجتدر �لإ�صارة هنا 

يف  �حلا�صلة  بالتغاير�ت  �ملتعلقة  و�لدر��صات 

�لن�صيجية   �ل��زر�ع��ة  بطرق  �مل��ك��رثة  �لنباتات 

�ملتعلقة  ذلك  يف  مبا   Micropropagation

باإكثار نخيل �لتمر، يعتمد فيها على �لتغاير�ت 

روؤيتها  ميكن  �لتي  )�ملظهرية(  �ملرفولوجية 

�ختالفات  يف  تتجلى  و�ل��ت��ي  �مل��ج��ردة   بالعني 

وتغاير�ت تتعلق باللون �أو �ل�صكل �أو �حلجم. �أما 

�جلو�نب �خللوية و�لور�ثية فال تكاد تنال �صوى 

ق�صط �صئيل من �لهتمام يف معظم �لدر��صات.

وينبغي �أن نوؤكد هنا �إىل �أنه على �لرغم من �أن 

متثل  �أنها  يف  �صك  ل  �ملظهرية  �لتغاير�ت  هذه 

اأو   – ور�ثية  لتغاير�ت  �إنعكا�صات  �أو  موؤ�صر�ت 

رمبا بيئية �أو ف�صلجية – �إل �أن من �ملهم �لتعرف 

على حقيقة هذه �لتغاير�ت من �لناحية �لور�ثية، 

�مل�صتوى  على  ت��غ��ري�ت  نتيجة  ك��ان��ت  �إذ�  وم��ا 

�جليني،  �مل�صتوى  على  �إنها  �أم  �لكرومو�صومي، 

ثم نوع وموقع هذ� �لتغيري �لور�ثي. وهنا تظهر 

�أهمية تظافر جهود �ملتخ�ص�صني بعلم �لرت�صيح 

�ل���ور�ث���ة �خللوية  �ل��ب��اح��ث��ني يف جم����الت  م��ع 

�لتقنيات  وتوظيف  �جلزيئية،  و�لبيولوجية 

�حليوية )�لبايوتكنولوجيا( للك�صف عن �لعديد 

�أو �لنحر�فات  �أو �لت�صوهات  من هذه �لظو�هر 

�ملظهرية وربطها مبا تنطوي عليه من تغري�ت 

يف �ملادة �لور�ثية، ومن ثم �إمكانية �عتماد بع�ض 

 Parameters لنحر�فات �ملظهرية كمعلمات�

�لور�ثي  �لتغري  لنوع   )Markers( موؤ�صر�ت  �أو 

وبعبارة  �ل��ور�ث��ي��ة.  �مل���ادة  ف��ع��اًل يف  �حل��ا���ص��ل 

�لرت��ب��اط  لك�صف  ���ص��رورة  هنالك  خمت�صرة 

�ملوجود بني �لنحر�فات �أو �لتغيري�ت �ملظهرية 

من جهة وبني �لتغيري�ت �لور�ثية �أو �جلينية من 

جهة �أخرى.

ح�ضب �ل��ك��امي��ري�ت  ت�ضنيف   ث��ان��ي��ًا: 

�لنبات �أكرث رو�جًا و�أغلى ثمنًا من �لنوع �لربي 

�لأ�صلي ذي �ل�صيقان �مل�صوَّكة )�ل�صهابي 1996(

2- �لكاميري�ت �لقطاعية:

:Sectorial chimeras 

من   sector ق��ط��اع  ه��ن��ال��ك  ي��ك��ون  وف��ي��ه��ا 

�لقطاعات يف �ل�صاق مكون من �أن�صجة خمتلفة 

�أن�صجة �لنبات �لأ�صلي. فمثاًل  ور�ثيًا عن باقي 

قد يكون �لقطاع �ملنطفر مثاًل رباعي �ملجموعة 

�عتياديًا  �لنبات  وباقي   )4n( �لكرومو�صومية 

 2n(( �لكرومو�صومية  �ملجموعة  ثنائي   �أي 

Diploid. ويف مثل هذ� �لنوع من �لكاميري�ت 

�ملنطفر  �لقطاع  من  ن�صاأ  �إذ�  فاإنه  �لقطاعية، 

�أور�ق��ًا فاإنها تكون رباعية  �أو  �أو �أزه��ارً�  غ�صنًا 

كانت  و�إذ�   .)4n( �لكرومو�صومية  �ملجموعة 

�لطفرة �ملوجودة يف �لقطاع طفرة تتعلق ب�صنع 

فاإن  �لكلوروفيل(  تكون  عدم  )�أي  �لكلوروفيل 

�لفروع �أو �لأغ�صان �أو �لأور�ق �لنا�صئة من هذ� 

�لقطاع �صوف تكون �صفر�ء �للون �صاحبة خللوها 

�لتعرف  ب�صهولة  ميكن  وبذلك  �لكلورفيل،  من 

�لكامير�ت وذلك  نوع  �لنبات هو من  على كون 

ل�صهولة �لت�صخي�ض باعتماد �ل�صفات �ملظهرية 

�ملتعلقة بلون �لأع�صاء �لنباتية �أو �أجز�ء منها. 

ويف كثري من �لأحيان قد يالحظ �أن �أجزء من 

�لورقة، �أو �ل�صعفة �أو �لثمار ذو لون معني بينما 

تكون باقي �أجز�ء �لع�صو �لنباتي بلون �آخر مما 

ي�صهل ت�صخي�ض �لكاميري�ت.

 Varigated إن �لعديد من �لنباتات �ملزرك�صة�

من  ك��امي��ري�ت  ح���دوث  ع��ن  ن��اجت��ة   plants

�أنو�ع خمتلفة لكنها جميعًا تتعلق بلون �لأزهار 

�لأج��ز�ء  من  غريها  �أو  �لثمار  �أو  �لأور�ق  �أو 

فائقًا  ج��م��اًل  عليها  ي�صفي  مم��ا  �ل��ن��ب��ات��ي��ة، 

�أ�صعافًا  �أ�صعارها  من  ويزيد  خاّلبًا،  ومظهرً� 

م�صاعفًة. و�خليمر�ت �لقطاعية �أقل ثباتًا من 

�ملحيطية.

3- �لكاميري�ت �لناق�ضة:

Mericlinal chimeras 

وهي �لكاميري�ت �لتي ل حت�صل فيها �لطفر�ت 

يف طبقة كاملة من �لطبقات �ملحيطة �لتي �أ�صرنا 
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 طريقة ن�ضوئها:

�لكاميري�ت �لتلقائية

وه���ي   Spontaneous chimeras

ب�صورة  �لطبيعة  يف  حت�صل  �لتي  �لكاميري�ت 

وعلى  ذل��ك.  يف  �لإن�����ص��ان  تدخل  دون  تلقائية 

ن��ادرة  �لتلقائية  �ل��ك��امي��ري�ت  �أن  م��ن  �ل��رغ��م 

�لعديد من  �أنها معروفة يف  �إل  ن�صبيًا  �حلدوث 

�لأنو�ع �لنباتية، وبخا�صة نباتات �لزينة.

على  �لكاميرية  م�صطلح  ��صتخد�م  ��صتمر  ثم 

�أن�صجته  بع�ض  ت��ع��اين  �ل���ذي  �ل��و�ح��د  �ل��ك��ائ��ن 

طفر�ت �صو�ء �أكانت على �مل�صتوى �لكروم�صومي 

�أو �جليني بينما يبقى �صائر �جل�صم حمافظًا على 

طر�زه �لور�ثي �لأ�صلي. ومن ثم �نتقل ��صتعمالها 

�جل�صمي  �ل��ور�ث��ي  �لتغاير  عليه  يطلق  ما  �إىل 

Somaclonal Variation وم�صطلح �لتغاير 

 ،Chimerism �اأو ال Mosaiciam ملزرك�ض�

وتقانات  �لبايوتكنولوجيا  �إىل  و���ص��وًل  وهكذ� 

بها  �أمكن  �لتي   )DNA technology( �لدنا 

يعود  منه  ج��زء  كرومو�صوم،  تكوين  ��صتحثاث 

�إىل كائن معني وجزء �إىل كائن �آخر، ورمبا من 

جن�ض �آخر �أو من كائن بعيد كل �لبعد عن �لكائن 

�لأ�صلي، وذلك بو��صطة تقانات �لهند�صة �لور�ئية 

�أو  �لكرومو�صوم  تركيب  تغيري  بها  ميكن  �لتي 

�لكاميريي  �لكرومو�صوم  لتكوين   )DNA( �لدنا 

و�ل���دن���ا   Chimeric chromosome

�أو  و�مل����وروث   ،chimeric DNAلكاميريي�

�جلني �لكاميريي chimeric gene و�لربوتني 

�لكاميريي Chimeric protein وهكذ�.

خامتة:

ع��ام��ة،  ب�����ص��ورة  �ل���ك���امي���ري�ت  م��و���ص��وع  �إن 

و�ل���ك���امي���ري�ت �ل��ن��ب��ات��ي��ة ب�������ص���ورة خ��ا���ص��ة 

م��ن �مل��و����ص��ي��ع �مل��ه��م��ة �ل��ت��ي ل��ه��ا م��دل��ولت��ه��ا 

�هتماماتها  لها  �أن  كما  و�لزر�عية  �لبيولوجية 

�لب�صتنة  بعلوم  للمن�صغلني  بالن�صبة  �خلا�صة 

خا�ض  وب�صكل   Horticulture Sciences

 Ornamental Plants �لزينة  نباتات  يف 

يف  مهمًا  دورً�  �لنباتية  �لكاميري�ت  لعبت  وقد 

�لت�صريح  بعلوم  �ملتعلقة  �مل�صكالت  بع�ض  حل 

CHIMERAS & DATE PALM
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 Histogenesis وتكون �لأن�صجة Anatomy

وتكون   Embryogenesis �لأج��ن��ة  وت��ك��ون 

 ،Organogenesis �لأع�����ص��اء  تخليق  �أو 

متعلقة  مهمة  م�صامني  للكاميري�ت  �أن  كما 

وحيوية   Plant breeding �لنبات  بتح�صني 

وكثري   ،Pollen viability �ل��ل��ق��اح  ح��ب��وب 

�لكاميري�ت  ��صتعمال م�صطلح  غريها. وميتد 

منذ   )Chimeras or Chimaeras

 Greek �لإغريقية  و�لأ�صاطري  �ليونان  ع�صر 

�ل���ص��م  ه����ذ�  �ق�����رتن  ح���ني   Mythology

ر�أ�ض  له  �لذي  )�لغول(  �أو  �خل��ر�يف  باحليو�ن 

�أفعى،  بر�أ�ض  ينتهي  وذنب  معزة  وج�صم  �أ�صد 

ثم �إىل ��صتعمال م�صطلح �لكاميري�ت للدللة 

Graft hybrids �لتي  على �لهجن �لرتكيبية 

يكون فيها �لنبات �لكاميريي موؤلفًا من �أن�صجة 

و�أجز�ء تنتمي �إىل �أكرث من نبات و�حد.



92

دد
لع

ة ا
اح

تر
س

ا

3

3

6

6

7

7 4

4

4 8

6

7

4

4

1

1 2

2

7

58

5

6

9

9

2 1

6

6

3

9

5

حتتوي هذه �ل�صبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�صم �إىل 9 خانات �صغرية. هدف هذه 

�للعبة ملء �خلانات بالأرقام �لالزمة من 1 �إىل 9، �صرط عدم تكر�ر �لرقم �أكرث من مرة و�حدة 

يف كل مربع كبري ويف كل خط �أفقي وعمودي.

�أجب عن مر�دف ومعاين �لكلمات حول مركز 

�لد�ئرة �إقر�أ كلمة مطلوب معرفتها..

ـرامة 1-  خبز    2- مـــخ    3- �صَ

4- من عـــلوم الف�ضــاء

5- ظهـــرت   6- خ�صــم

7- منـــام   8- من اأ�ضناف التمور

من اأ�ضناف التمور

المثمن

5

6

7

8

1

2

3

4

اســتـــراحـــة العـــدد

اإعـداد: مــــــاهـر �ضــــــالـم
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اآخر حرف لكل كلمة هو بداية الكلمة التالية

1 - 6   عن�ضر غذائي يف ثمار التمر.

6 - 9  من اأ�ضناف التمور.

9 - 12  من اأ�ضناف التمور.

12 - 16   يزاول.

16 - 20   عن�ضر غدائي يف ثمار التمر.

20 - 1 وكالة ف�ضاء اأمريكية.

الكلمات المترابطة

الكلمات  المتقاطعة
املفردات: اأفقي وعمودي:

1ــ من �لعنا�صر �لغذ�ئية يف �لتمر- من �أ�صناف �لتمور.

2ــ من �أ�صناف �لتمور - �ملقر �لد�ئم لأمانة �ل�صجرة �ملباركة.

3ــ فك- من �أ�صناف �لتمور - تقنية ر�ئدة ملعاجلة وحفظ �لتمور.

4ــ �أد�ة نقل بحرية - من �لعنا�صر �لغذ�ئية يف �لتمر - مت�صابهة.

5ــ و�حة �مار�تية - رفعة �ل�صاآن - �صقاية. 

. 6ــ خلط - من �أ�صناف �لتمور  )م( - لينّ

7ــ من �أ�صناف �لتمور )م( - منحت.

8 ــ لعبة كروية )م( - من �ملخلوقات )م( - مناخ - للندبة.

9ــ من �حلبوب - من �أ�صناف �لتمور - �ح�صل.

10ــ �أقبلت - �صر�ب قاتل - منتج حيو�ين - دهني.

11ــ  من �أجز�ء �لنبات - من كتب �حل�صارة �لعربية �ل�صالمية يف 

�لزر�عة وعلم �لفالحة.

12ــ عا�صمة �أوروبية - لل�صوؤ�ل.

13- �أحد �لأنبياء - حيو�ن قطبي - �صهل �أخ�صر.

14ــ يجتاز - دولة عربية - مهنة �لأنبياء.

15-  وحدة �أوز�ن - عملة �آ�صيوية - من فئات جائزة خليفة �لدولية 

لنخيل  �لتمر.
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