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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

من جديد ت�ؤكد الإمارات العربية املتحدة دورها القيادي يف خدمة �شجرة نخيل التمر والعاملني يف قطاع 

زراعة النخيل واإنتاج التم�ر على امل�شت�ى الإقليمي والدويل، يف ظل القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شم� 

ال�الد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، ودعم الفريق اأول �شم� ال�شيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة، وت�جيهات �شم� ال�شيخ من�ش�ر بن 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير �ش�ؤون الرئا�شة. اإثر النجاحات التي حققتها على خمتلف 

ال�شعد ويف خمتلف اأ�شقاع الأر�س.

فال�شن�ات اخلم�س الأوىل من عمر اجلائزة قد اأثبتت اأننا ن�شري على الطريق ال�شحيح، �ش�اء من حيث 

ات�شاع رقعة امل�شاركة الدولية يف اأعمال اجلائزة اأو يف زيادة عدد امل�شاركني يف خمتلف فئات اجلائزة 

بني الدورة الأوىل والدورة الرابعة، حيث �شارك يف الدورة الأوىل 18 دولة ويف الدورة الرابعة 25 دولة. 

والالفت يف الأمر اأن عدد املزارعني ومنتجي التم�ر من م�اطني دولة الإمارات امل�شاركني بفئات اجلائزة 

ارتفع بن�شبة هامة وقدرها 68 %.

وال��دويل، من  والإقليمي  امل�شت�يني املحلي  اإ�شارات طيبة تعزز م�شرية جناح اجلائزة على  وهذه كلها 

هنا ميكن الق�ل باأن ما قدمته الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف ال�شن�ات اخلم�س 

الأوىل من عمرها ما ه� اإل خط�ة اأوىل يف الجتاه ال�شحيح على درب النجاح والتميز الذي تن�شده دولة 

الإمارات العربية املتحدة، و�ش�ف نبذل كل ما ب��شعنا يف املرحلة القادمة لتحقيق املزيد من النجاح 

والتميز وفق اخلطة الإ�شرتاتيجية للجائزة يف ظل القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( ودعم الفريق اأول �شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة، وت�جيهات �شم� ال�شيخ من�ش�ر بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س ال�زراء وزير �ش�ؤون الرئا�شة حفظهم اهلل، يف خدمة �شجرة نخيل التمر والعاملني فيها من 

مزارعني ومنتجني وم�شنعي التم�ر والباحثني والأكادمييني ومراكز البحث العلمي واجلمعيات املخت�شة 

وحمبي ال�شجرة املباركة.

مرحلة جديدة



ما من �شك باأن خطة العمل الإ�شرتاتيجية التي اأعدتها الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

قد اأثمرت خالل الدورات الأربع املا�شية على امل�شت�ى املحلي والإقليمي والدويل، بف�شل ت�جيهات ودعم 

�شم� ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة 

الدولية لنخيل التمر. 

اجلائزة  لفئات  للرت�شح  امل�شتهدفة  املحلي  املجتمع  فئات  كافة  على  النفتاح  من  مبزيد  �شم�ه  وجه  فقد 

واإتاحة الفر�شة لكافة املزارعني واملنتجني وحمبي ال�شجرة املباركة على م�شت�ى الدولة للم�شاركة واكت�شاب 

اخلربات الفنية التي ت�ؤهلهم للرت�شح واملناف�شة الدولية �شمن فئات اجلائزة املختلفة.

غطت  الغاية  لهذه  وطنية  حملة  اإثرها  على  اأطلقت  فنية  عمل  خطة  للجائزة  العامة  الأمانة  اأع��دت  فقد 

خمتلف املنا�شبات املخت�شة يف كافة اأنحاء الدولة )العا�شمة اب�ظبي واملنطقة الغربية من اإمارة اب�ظبي 

بالإ�شافة اإىل الإمارات ال�شمالية(، اأثمرت عن ارتفاع وا�شح يف اأعداد املر�شحني ملختلف فئات اجلائزة يف 

دورتها الرابعة 2012 حيث بلغ عدد املتقدمني 194 مر�شحًا ميثل�ن 25 دولة ح�ل العامل. كما بلغت ن�شبة 

الزيادة يف اأعداد املر�شحني من مزارعي النخيل اأبناء دولة الإمارات اإىل 68 % يف حني بلغت ن�شبة الزيادة 

يف اأعداد املر�شحني من خمتلف دول العامل 32 % قيا�شًا بالدورة املا�شية.

الثقة  تعك�س  الرابعة  الدورة  اأعمال  للجائزة يف ختام  العامة  الأمانة  التي و�شلت  الرت�شيحات  اإن ح�شيلة 

امل�شت�ى  على  والإنتاجية  العلمية  الأو�شاط  خمتلف  يف  املتميز  وح�ش�رها  اجلائزة  حققتها  التي  الكبرية 

املحلي والإقليمي والدويل بف�شل الت�جيهات احلكيمة ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة )حفظه اهلل( ودعم الفريق اأول �شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد 

الأعلى للق�ات امل�شلحة. وت�جيهات �شم� ال�شيخ من�ش�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير 

رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  �شم�  ومتابعة  الرئا�شة،  �ش�ؤون 

جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

 �أ.د. عبــد �لوهـــاب ز�يــد

 اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

امل�شرف العام

كلمتنــا

متكني �ملز�رع



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 الرابع - العـدد األول
 محرم 1433 ربيع الثاني / مارس  2012  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 
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نهيان مبارك يكرم الفائزين  مارس القادم

خليفة الدولية لنخيل 
التمر تعلن أسماء 

الفائزين بدورتها 
الرابعة 2012

الدكتور  بح�ضور  الرابعة  بدورتها  اجل��ائ��زة 

جمل�س  ع�ضو  الكعبي،  �ضاعد  حميد  هللال 

واملللاللليللة  الإداريلللللة  اللجنة  ورئلليلل�للس  الأملللنلللاء 

باجلائزة. واأكد باأننا فخورون بامل�ضتوى الرفيع 

اللللذي و�للضلللللت اإللليلله اجلللائللزة خلللال دورتللهللا 

�ضمو  وتوجيهات  الكبرية  الثقة  بف�ضل  الرابعة 

التعليم  وزير  نهيان،  اآل  مبارك  نهيان  ال�ضيخ 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  العلمي،  والبحث  العايل 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. 

واأ�ضاف اأمني عام اجلائزة اأنه بناء على تقرير 

امل�ضاركة  الأعللمللال  وحتكيم  العلمية  اللجنة 

الرابعة  بللدورتللهللا  اخلم�س  اجلللائللزة  بفئات 

2012، واعتماد �ضمو ال�ضيخ نهيان مبارك اآل 

نهيان جاءت النتائج على النحو التايل:

فئة ال�صخ�صية املتميزة:

الفا�ضي   �ضيف حممد  اأحمد  الدكتور  الفائز: 

من دولة الإمارات العربية املتحدة.

اأعرب �ضمو ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان، وزير 

رئي�س جمل�س  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 

اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، عن 

تلقاها اجلائزة  التي  ال�ضامية  للرعاية  تقديره 

ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة  القيادة  من 

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

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

القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد 

ال�ضيخ  �ضمو  وتقدير  امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى 

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

الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة. ما دفع اجلائزة 

و�ضلت  الذي  الريادي  موقعها  تتبواأ  كي  قدمًا 

اإليه على امل�ضتويني العربي والدويل، و�ضاهم يف 

تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات يف خدمة 

ال�ضجرة املباركة والعاملني فيها حول العامل.

�ضعادة  عقده  �ضحفي  موؤمتر  خال  ذلك  جاء 

جائزة  عام  اأمللني  زايللد  الوهاب  عبد  الدكتور 

يللوم  �للضللبللاح  الللتللمللر،  لنخيل  الللدوللليللة  خليفة 

الأربعاء 15  فرباير 2012 يف ق�ضر الإمارات 

يف  الفائزين  اأ�ضماء  عن  لاإعان  باأبوظبي، 
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 نهيان مبارك : 
دعم خليفة بن زايد 
ُيعزز موقع الجائزة 

إقليميًا ودوليًا

يف  الزراعية  للبحوث  الللدويل  املركز   / التمر 

املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة ) ايكاردا ( 

من اجلمهورية  العربية ال�ضورية.

الللفللائللز الللثللاين: اأهللملليللة ملل�للضللادات الأكلل�للضللدة 

التمر  نخيل  بذور  لنمو  الأ�ضرتوجني  وهرمون 

يف الواحات امل�ضرية / د. �ضحر يو�ضف حممد 

العقبي من جمهورية م�ضر العربية.

مايل  مبلغ  على  يح�ضل  الأول  الفائز  اأن  علمًا 

و�ضهادة  تذكاري  ودرع  درهم  األف   300 قدره 

تقدير، والفائز الثاين يح�ضل على 200 األف 

تقدم  تقدير  و�ضهادة  تذكاري  درع  مع  درهللم 

يوم  الإملللارات  بق�ضر  يقام  كبري  حفل  خللال 

الأحد 11 مار�س 2012.

اإح�صائيات اجلائزة:

حميد  هللال  الدكتور  اأو�للضللح  فقد  جهته  مللن 

رئي�س  الأمللنللاء  جمل�س  ع�ضو  الكعبي،  �ضاعد 

هذه  بللاأن  باجلائزة  واملالية  الإداريلللة  اللجنة 

فئة �أف�شل م�شروع تنموي: 

اأ�ضجار  تغذية  حت�ضني  برنامج  الأول:  الفائز 

نخيل التمر / مركز خدمات املزارعني / جهاز 

الإمللارات  دولللة  من  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي 

العربية املتحدة.

الفائز الثاين: م�ضروع تنمية وا�ضتدامة واحات 

 – اأبوظبي  اإملللارة   / واأفاجها  العني  مدينة 

دائرة ال�ضوؤون البلدية – بلدية العني من  دولة 

الإمارات العربية املتحدة.

فئة �أف�شل تقنية متميزة:

الفائز الأول: تطوير تقنية اآلة فرز اأوتوماتيكية 

من  دجفيل  احلميد  عبد   . اأ  النخيل  لثمار 

اجلمهورية اجلزائرية.

خال  من  التمور  اإنتاج  زيللادة  الثاين:  الفائز 

الزيوليت  ملللادة  با�ضتعمال  الللرتبللة  حت�ضني 

القاب�ضة ملياه الري / د. نذير ح�ضني / وزارة 

البيئة من دولة قطر.

فئة املنتجني املتميزين:

الفائز الأول: مت حجب اجلائزة.

الفائز الثاين: املزرعة النموذجية لنخيل التمر  

بالت�ضاوي بني اأ.  حمد علي �ضلمان املزروعي و 

من  املزروعي  حممد  �ضلمان  علي  من�ضور  اأ.  

دولة الإمارات العربية املتحدة.

فئة البحوث والدرا�صات املتميزة:

الفائز الأول: درا�ضة 1000 عامة من  املركب 

نخيل  لأ�ضجار  )امليكرو�ضاتايت(  اجليني 
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الدورة متيزت مبجموعة من النقاط الأ�ضا�ضية 

املرت�ضحني  اأعللداد  يف  ملحوظة  زيللادة  اأبرزها 

32 %  زيادة  68 % و   املواطنني و�ضلت اإىل 

بللالللدورة  قيا�ضًا  دوللليللًا  املرت�ضحني  اأعلللداد  يف 

املا�ضية. 

وعلى �ضعيد الفئات فقد �ضجلت جميعها زيادة 

ملحوظة كانت على النحو التايل:

زيللادة  �ضجلت  متميزة  �ضخ�ضية  اأف�ضل  فئة 

اأف�ضل  فئة  �ضجلت  حني  يف   .  %  44 وقدرها 

م�ضروع تنموي زيادة وقدرها 40 % ، وعن فئة 

اأف�ضل تقنية متميزة فقد �ضجلت زيادة وقدرها 

37 % ، وعن فئة البحوث والدرا�ضات املتميزة 

فئة  اأمللا   ،  %  27 وقللدره  ارتفاعًا  �ضجلت  فقد 

زيادة وقدرها  اإنتاج متميز فقد �ضجلت  اأف�ضل 

17 % .من جهة اأخرى نرى باأن ح�ضة الدول 

العربية من جممل امل�ضاركات بفئات اجلائزة قد 

�ضجلت زيادة وقدرها 30 % يف حني كانت ن�ضبة 

الزيادة من بقية دول العامل وقدرها 46 % . 

كلمته  يف  الكعبي  الللدكللتللور  ا�ضتعر�س  كللمللا 

ملخ�ضًا لأهم اجنازات المانة العامة للجائزة 

2012 وهي على النحو  الرابعة  خال الدورة 

التايل:

درهمًا(   50( ر�ضمية  ف�ضية  م�ضكوكة  اإ�ضدار 

ال�ضمو  �ضاحب  و�ضورة  اجلائزة  �ضعار  حتمل 

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

راعي اجلائزة، وذلك مبنا�ضبة مرور 5 �ضنوات 

امل�ضكوكة  �للضللدرت  اجلللائللزة،  تاأ�ضي�س  على 

بالتعاون مع امل�ضرف املركزي بالإمارات. 

دورتها  يف  للجائزة  ال�ضنوي  الكتاب  اإ�للضللدار 

والفعاليات  الأن�ضطة  كافة  يت�ضمن  الثالثة 

التي جرى تنفيذها وفقًا للخطة ال�ضرتاتيجية 

للجائزة.

اإ�لللضلللدار كللتللاب الللفللائللزيللن بللاجلللائللزة خللال 

 ،2010  ،2009( املا�ضية  الثاث  اللللدورات 

الطاع  واملخت�ضني  للباحثني  يتيح   ،)2011

على م�ضمون البحوث الفائزة واملتميزة بهدف 

يف  العلمية  املعرفة  وتللوطللني  الللفللائللدة  تعميم 

جمال نخيل التمر.

باللغة  النخيل  �ضعف  عللمللارة  كللتللاب  اإ�للضللدار 

يغو�س  علمي  كتاب  اأول  هو مبثابة  النكليزية، 

اأحد  باعتباره  النخيل  �ضعف  عمارة  اأعماق  يف 

الن�ضان  ل�ضتخدام  ويوثق  النخلة،  مفردات 

يف  الللرتاثللي  امل�ضكن  بناء  يف  النخيل  لعري�س 

اإعلللداد  مللن  الللكللتللاب  الللنللفللط،  قبل  مللا  مرحلة 

الباحثة الربيطانية �ضاندرا بيي�ضيك.

الثاين  اللللدويل  امللتقى  اأعللمللال  يف  امل�ضاركة   

للتمر يف اململكة املغربية نوفمرب 2011 ، حيث 

حممد  امللك  جالة  بزيارة  اجلائزة  ت�ضرفت 

ال�ضاد�س جلناح المارات حيث اأثنى على عمق 

البلدين يف جمال زراعة  التعاون بني  عاقات 

النخيل وانتاج التمور. 

امل�ضاركة بورقة عمل يف املوؤمتر الدويل بحوث 

 2011 نوفمرب  اجلزائر  العا�ضمة  يف  النخيل 

على  باجلائزة  التعريف  حملة  اطللار  �ضمن   ،

امل�ضتوى العربي. 

باجلائزة  للتعريف  الوطنية  احلملة  اطللاق 

على م�ضتوى الدولة بالتعاون مع مركز ابوظبي 

خلدمات املزارعني، حيث عقد اللقاء الأول مع 

مزارعي النخيل بابوظبي والثاين مع مزارعي 

واأثللمللرت  )للليللوا(،  الغربية  باملنطقة  النخيل 

احلملة عن زيادة وقدرها 68 % يف ن�ضبة عدد 

املرت�ضحني املواطنني.

اإ�ضدار املجلد الثالث يت�ضمن اأربعة اأعداد من 

اأول جملة  املباركة، هي مبثابة  ال�ضجرة  جملة 

م�ضتوى  على  التمر  بنخيل  متخ�ض�ضة  علمية 

و�ضاهمت يف  اأثبتت جناحها  العربية.  املنطقة 

تعزيز العام العلمي املتخ�ض�س بالمارات.

�ضعادة  �ضدد  فقد  ال�ضحفي  املوؤمتر  ختام  ويف 

جائزة  عام  اأمللني  زايللد  الوهاب  عبد  الدكتور 

دعم  اأهمية  على  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 

وزيللر  نهيان،  اآل  مللبللارك  نهيان  ال�ضيخ  �ضمو 

رئي�س جمل�س  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 

تطمح  التي  اجلائزة  لأهداف  اجلائزة،  اأمناء 

الريادي  الللدور  تعزيز  واأبللرزهللا  حتقيقها  اإىل 

يف  عامليًا  املتحدة  العربية  الإمللللارات  لللدولللة 

تنمية وتطوير البحث العلمي اخلا�س بالنخيل، 

وت�ضجيع العاملني يف قطاع زراعة نخيل التمر 

من الباحثني واملزارعني واملنتجني وامل�ضدرين 

املخت�ضة.  والهيئات  واجلمعيات  واملوؤ�ض�ضات 

نخيل  جمال  يف  العاملة  ال�ضخ�ضيات  وتكرمي 

الللتللمللر، علللللى امللل�للضللتللوى املللحلللللي، والإقللللليللمللي 

والدويل.

اجلائزة  يف  الفائزين  تكرمي  حفل  بللاأن  ُيْذَكر 

العامة  الأمانة  تنظمه  والذي  الرابعة  بدورتها 

مار�س   11 الأحلللد  يللوم  يقام  �ضوف  للجائزة 

ق�ضر  يف  �ضباحًا  العا�ضرة  ال�ضاعة  يف   2012

الإمارات بابوظبي. 
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حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان 

رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير 

لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأمناء  جمل�س 

التمر افتتحت الأمانة العامة للجائزة معر�س 

الأعمال الفائزة واملتميزة يف امل�ضابقة الدولية 

العامل( يف  عيون  )النخلة يف  النخلة  لت�ضوير 

الحد  م�ضاء  وذلك   2012 الثالثة  ن�ضختها 

الثقايف  املركز  �ضالة  يف   2102 فرباير   5

نهيان مبارك يرعى افتتاح معرض ا لصـور الفائـزة 
والمتميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 

نظمتها جائزة 
خليفة الدولية لنخيل 

 التمر 
بالتعاون مع رابطة 

أبوظبي الدولية 
للتصوير الفوتوغرافي

 العـدســة تـوثــق 
ذاكرة اإلنسان مع 

الشجرة المباركة

اهلل  عبد  الدكتور  �ضعادة  بح�ضور  بابوظبي، 

�ضعد اخلنب�ضي مدير جامعة الإمارات العربية 

زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  و�ضعادة  املتحدة 

حميد  هال  والدكتور  اجلائزة  عام  اأمني 

ورئي�س  الأمناء  جمل�س  ع�ضو  الكعبي  �ضاعد 

و�ضعادة  باجلائزة،  واملالية  الإدارية  اللجنة 

الثقافة  اإدارة  مدير  العامري  �ضامل  اهلل  عبد 

والرتاث  للثقافة  اأبوظبي  هيئة  يف  والفنون 
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800 صورة تتنافس على حب النخلة في عيون مصوري العالم

مدير  الزعابي  وليد  و�ضعادة 

وزارة  يف  والفنون  الرتاث  اإدارة 

الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع، 

والفائزين بامل�ضابقة وح�ضد كبري 

من حمبي النخلة وهواة الت�ضوير 

الفوتوغرايف بالإمارات واملنطقة.

اجلائزة  عام  اأمني  �ضعادة  وقام 

اأروقة  يف  بالتجوال  واحل�ضور 

الأعمال  ا�ضتعر�ضوا  املعر�س 

واجلوانب  واملتميزة  الفائزة 

العاقة  توثيق  يف  املتبعة  الفنية 

املباركة  وال�ضجرة  الإن�ضان  بني 

من خال عيون وعد�ضة م�ضوري 

العامل، وعقب ذلك كرمت الأمانة 

الفائزين  الأخوة  للجائزة  العامة 

فاز  حيث  الأوىل  الثاثة  باملراكز 

�ضلمان  �ضامل  اأحمد  الأول  باملركز 

الثاين  باملركز  وفاز  الكندي، 

اخلمي�س،  ح�ضني  اأحمد  يو�ضف 

موزة  الثالث  باملركز  وفازت 

ن�ضختها  يف  امل�ضابقة  �ضهدت  حيث  الفا�ضي. 

الثالثة مناف�ضة حادة �ضارك فيها حوايل 789 

حمرتفًا  م�ضورًا   166 بعد�ضة  اأخذت  �ضورة 

وهاويًا ميثلون 20 دولة حول العامل. 

من جهته اأكد �ضعادة الدكتور عبد الوهاب زايد 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام  اأمني 

عقب افتتاح املعر�س، اأن هذه امل�ضابقة حتظى 

ال�ضيخ  �ضمو  وتقدير  ورعاية  خا�س  باهتمام 

العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان 

جائزة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  العلمي  والبحث 

يف  العد�ضة  لدور  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 

املباركة يف  ال�ضجرة  مع  الإن�ضان  ذاكرة  توثيق 

على  امل�ضابقة  تعمل  كما  العامل،  دول  خمتلف 

بيئته  ومفردات  الإن�ضان  بني  العاقة  تاأ�ضيل 

بدعم  واأ�ضاد  التمر،  نخيل  �ضجرة  وخ�ضو�ضًا 

عرب  املباركة  لل�ضجرة  حمدود  الا  �ضموه 

لتنمية  كو�ضيلة  ال�ضوئي  الت�ضوير  فن  توظيف 

وخلق  النخيل.  �ضجرة  باأهمية  اجلمهور  وعي 

امل�ضورين  بني  اخلربات  لتبادل  اأرحب  ف�ضاء 

اأنحاء  ال�ضوئيني )هواة وحمرتفني( من كافة 
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العامل. واإبراز املقومات ال�ضياحية والبيئية والرتاثية ل�ضجرة نخيل التمر 

بالأر�س  الإن�ضان  ارتباط  وت�ضجيع  الفوتوغرافية  ال�ضورة  خال  من 

والزراعة.

الذي  الكبري  للحب  �ضعادته  اأمني عام اجلائزة عن  �ضعادة  اأعرب  كما 

مل�ضه يف عيون م�ضوري النخلة من خمتلف دول العامل وتقديرهم لها، 

الثانية  امل�ضابقة يف دورتها  امل�ضاركني يف  الكبري من  العدد  اإىل  اإ�ضافة 

مقدرًا اجلهود املبذولة من قبل امل�ضورين امل�ضاركني هواة وحمرتفني. 

من جانبه فقد اأعرب �ضعادة عبد اهلل �ضامل العامري مدير اإدارة الثقافة 

والفنون يف هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث عن تقديره للنجاح الكبري الذي 

حققته امل�ضابقة يف ن�ضختها الثالثة 2012 وقال باأن هذه الدورة ل�ضك 

تعترب اأكرث جناحًا واأن�ضج خربة، خا�ضة بالنظر اإىل النجاحات املتوالية 

التي حترزها النخلة يف احلياة العامة للمجتمع املحلي بالإمارات على كافة 

ال�ضعد وامل�ضتويات. كما اأعرب عن تقديره و�ضكره لاأمانة العامة جلائزة 

خليفة الدولية لنخيل التمر على هذه املبادرة التي تعك�س تقديرهم للنخلة 

وتعزيزًا لدور عد�ضة امل�ضور يف اإغناء ذاكرة الوطن واإحياء تراثه الوطني 

ودعم برامج التنمية امل�ضتدامة بكل اأبعادها. 

ال�ضكر  اأمني عام اجلائزة  زايد  الوهاب  الدكتور عبد  �ضعادة  كما وجه 

دعمهم  على  املجتمع  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزارة  اإىل  والتقدير 

لعر�س  الوطني  امل�ضرح  �ضالة  تقدمي  عرب  للمعر�س  ورعايتهم  الطيب 

هيئة  اإىل  مو�ضول  وال�ضكر  امل�ضابقة،  يف  واملتميزة  الفائزة  الأعمال 

اأبوظبي للثقافة والرتاث ورابطة اأبوظبي الدولية للت�ضوير الفوتوغرايف 

و�ضفافية  بدقة  وتعاملت  كبريًا  جهدًا  بذلت  التي  التحكيم  جلنة  واإىل 

عالية مع كافة ال�ضور امل�ضاركة، مهنئًا الفائزين.



اج
 جئ
ا
زئ
خ ة
ي 
  ف
ي لة

ةلل
لة 
ي 

زل
ةا
ي ل

ش  
ك ة

ل  
اا
ر لة

 ئ
 ةا
ئر
 ية

ر لة
ئن
ب 
 ل 
  ي

12

تعزيز المشاركة الوطنية 
للتعريف بالجائزة وتأهيل المزارعين

جائزة خليفة 
الدولية لنخيل 

التمر تشارك في 
المعرض الزراعي 

الثاني بالعين 2012
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الحملة الوطنية 
للتعريف بفئات 
الجائزة ساهمت 

في رفع نسبة 
المرشحين من 
المواطنين 68 ٪

الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  االمانة  عززت 

لنخيل التمر ح�ضورها امام اجلمهور الزراعي 

اإثر  التمر  نخيل  �ضجرة  وحمبي  املخت�ص 

الثاين مبدينة  الزراعي  م�ضاركتها يف املعر�ص 

للرقابة  ابوظبي  جهاز  ينظمه  والذي  العني 

فرباير   25 –  22 من  الفرتة  الغذائية خالل 

اجلائزة  بفئات  التعريف  بهدف  اجلاري 

للم�ضاركة  واملنتجني  املزارعني  وت�ضجيع 

والتي   2013 اخلام�ضة  دورتها  يف  باجلائزة 

�ضهر  بداية  مع  فيها  الت�ضجيل  باب  فتح  يبداأ 

يونيو ولغاية �ضهر اكتوبر 2012.

وا�ضار �ضعادة الدكتور عبد الوهاب زايد امني 

عام اجلائزة يف ت�ضريح �ضحفي بهذه املنا�ضبة 

ان هذه امل�ضاركة تندرج �ضمن احلملة الوطنية 

االمانة  بداأتها  والتي  اجلائزة  بفئات  للتعريف 

العامة يف العام املا�ضي بتوجيهات �ضمو ال�ضيخ 

العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان 

وقد  االأمناء  جمل�ص  رئي�ص  العلمي  والبحث 

اثمرت عن ارتفاع ملحوظ يف اعداد امل�ضاركني 

 %  68 الزيادة  ن�ضبة  بلغت  حيث  املواطنني 

قيا�ضًا بالدورة املا�ضية. ما انعك�ص ايجابيًا يف 

ارتفاع ن�ضبة الفائزين املواطنني هذا العام.

جهودها  مبوا�ضلة  اجلائزة  �ضتقوم  وعليه 

املواطنني  لالخوة  العون  يد  ومد  ت�ضجيع  يف 

التمر  نخيل  �ضجرة  وحمبي  ومنتجي  مزارعي 

الكثري  باأن  علمًا  اجلائزة  لفئات  الرت�ضح  على 

والتقنية  الفنية  املوؤهالت  كافة  لديه  منهم 

للتناف�ص على امل�ضتوى الدويل.

املعر�ص  يف  اجلائزة  م�ضاركة  تاأتي  كما 

روح  تعزيز  اطار  يف   2012 الثاين  الزراعي 

ومنتجي  املزارعني  عند  وامل�ضاركة  االنتماء 

التمور، من خالل االلتقاء مع بع�ضهم البع�ص 

لتبادل االأفكار واخلربات وتقدمي الدعم الفني 

وحب  ثقافة  تاأ�ضيل  فيه  ما  لهم  واللوج�ضتي 

النخلة للم�ضاهمة يف بناء جمتمع م�ضتدام.



مع
را

 ة
  عس

لا
س ن

  
اة

رع 
شي

)

14

 صدر عن األمانة العامة 
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

أول كتاب يوثق الستخدام سعف النخيل في بناء 
البيوت في صحراء اإلمارات

عمارة سعف النخيل 
)العريش(
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نهيان  �آل  مبارك  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  برعاية 

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

لنخيل  �لدولية  خليفة  ج��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�س 

�أول  للجائزة  �لعامة  �لأمانة  �أ�شدرت  �لتمر، 

)�لعري�س-  بعنو�ن  �لنكليزية  باللغة  كتاب 

�لربيطانية  للباحثة  �لنخيل(  �شعف  ع��م��ارة 

�ل�شيدة �شاندرة بيي�شك وعن د�ر ن�شر توما�س 

�لنخلة  هدي�شون �لربيطانية، يتحدث عن دور 

يف ت��اري��خ دول���ة �لإم�����ار�ت و�مل��ن��ط��ق��ة وت���ر�ث 

�أبنائها يف خمتلف جمالت �حلياة. �لكتاب هو 

�أعماق عمارة  يغو�س يف  �لذي  نوعه  �لأول من 

�لرئي�شية  �لتي تعد من �لأجز�ء  �لنخيل  �شعف 

ولكن �ملتال�شية ب�شرعة من تاريخ وتر�ث دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

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

�أم���ن ع��ام �جل��ائ��زة ب���اأن ه��ذ� �ل��ك��ت��اب ياأتي 

مبارك  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  ترجمة 

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

�لدولية  خليفة  ج��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 

يف  �جل��ائ��زة  لأه����د�ف  وتلبية  �ل��ت��م��ر،  لنخيل 

�لعلمية  �ملعرفة  ونقل  �لنخلة  حب  ثقافة  ن�شر 

كافة  �إىل  �مل��ب��ارك��ة  بال�شجرة  �ملتخ�ش�شة 

�ملخت�شن و�ملهتمن يف خمتلف �أنحاء �لعامل. 

�إن�شاء  �لنخيل يف  �شعف  دور  على  �لكتاب  ركز 

�ملناخ  �مل��اأوى من  وفرت  �لتي  �لب�شيطة  �ملباين 

�لعربية  �جلزيرة  و�شبه  �لإم��ار�ت  يف  �لقا�شي 

لعقود كثرية حيث وفرت �ملباين �مل�شنوعة من 

ل�شبه  �لقا�شي  �ملناخ  من  م��اأوى  �لنخيل  �شعف 

�جلزيرة �لعربية لعقود كثرية. 

للحياة  �لقليلة  �لأ�شكال  �أحد  تعد  �ملباين  هذه 

و�لرملية  �حل���ارة  �ل��ظ��روف  ه��ذه  يف  �لنباتية 

ب��ط��رق مبدعة  �ل��ن��خ��ي��ل  ���ش��ع��ف  ����ش��ت��خ��دم��ت 

لل�شكن قاومت  لإيجاد هياكل �شاحلة  وخالقة 

وبقيت مع �لعديد من �لأجيال، ومع ��شتخد�م 

و�لت�شجيع  �لر�هنة  �ملعا�شرة  �لغربية  �لعمارة 

يف  للمباين  �ل�شاهقة  �لقامات  ��شتخد�م  على 

هذه  من  �لعديد  ف��اإن  �لعربي  �خلليج  منطقة 

مقابل  �شاعت  �ملحلية  �لتقليدية  �لأ�شاليب 

�نت�شار �لعمر�ن �ملدين. 

متامًا كما يعترب �خليزر�ن  �شيئًا رئي�شًا يدخل 

يف ب��ن��اء �مل��ب��اين �لأ���ش��ي��وي��ة ك��ذل��ك ه��و �حل��ال 

قلب  ي�شكن  �ل��ذي  �لنخيل  ل�شعف   بالن�شبة 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �ل���ر�ث 

هذ�  ي��ق��دم  �ملنطقة.  يف  �ملحيطة  و�ل��ب��ل��د�ن 

عمره  بحثي  برنامج  نتاج  ه��و  �ل��ذي  �لكتاب 

عمارة  عن  �شاملة  عامة  نظرة  �شنو�ت  ثالث 

�شعف �لنخيل وتاريخها وتقاليدها. 

�أق�شام: نظرة عامة  �لكتاب من خم�شة  يتاألف 

�لتنوعات  ب��ن  م��ق��ارن��ة  ت��اري��خ��ي��ة،  ���ش��ور  م��ع 

�لإقليمية يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لركيز 

يف  �لفني  و�لأ�شلوب  �ملعمارية  �لتفا�شيل  على 

�شعف  لعمارة  �ملعا�شرة  �ل�شتخد�مات  �لبناء، 

ذلك  يف  مبا  بامل�شادر  خا�س  وق�شم  �لنخيل 

�ملو�د  من  �لعري�س  ل�شناعة  تدريجية  مقدمة 

�لرئي�شية وحتى �شكل �لبناء. 
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صورة النخل في 
»خريدة العجائب 
وفريدة الغرائب« 

البن الوردّي   

سيرة سيدة الشجر )12(

 قب�س حمّمد

Oms_1990@yahoo.com
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املُ�صنفات  من  العديد  العربية  املكتبة  احتوت 

التي �صمت ف�ص�لها حديث م�ؤلفيها عن النخلة 

املباركة. وياأتي كتاب �صراج الدين بن ال�ردي 

1457م(  861 هـ -  1291م /  )691 هـ - 

امل��ص�م بــ )خريدة العجائب وفريدة الغرائب( 

ويقدم كتاب ابن ال�ردي جملة ف�ائد: جغرافية 

اأنــه  والعجيب  الــخ  وفلكية  ونباتية  وتاريخية 

مادة  ويقدم  اليه  يعر�ض  فرع  كل  يف  متمر�ض 

اأّنه:  علمية مفيدة. وذكر يف مقدمة كتابه اإىل 

)ر�صالة لطيفة باهرة كال�صرح يف ت��صيح ما يف 

اأح�ال اجلبال  فيها  للناظر  تبني  الدائرة  هذه 

واجلهات والبحار والفل�ات، وما ا�صتملت عليه 

من املمالك م�صت�عبًا فيها لذلك  اإن �صاء اهلل 

تعاىل(.

من ال�سرية

ـــ�ردي هــ� الــعــامل واجلــغــرايف والأديـــب  ابــن ال

اأب� حف�ض عمر  والقا�صي والنح�، زين الدين 

املظفر بن عمر بن اأبي الف�ار�ض ال�صهري بابن 

ال�ردي، ينتهي ن�صبه اإىل اخلليفة الرا�صد اأبي 

بكر ال�صديق ر�صي اهلل عنه. 

 وقد خا�ض يف كل العل�م والفن�ن واأجاد واأبدع، 

واأخذ عن العلماء �صدر الدين العثماين وفخر 

وتقي  احلنبلي  الدين  و�صهاب  الطائي  الدين 

الدين ابن تيمية وويل ق�صاء منبج بال�صام وقد 

هــ�ؤلء  ومــن  العلم  اأهــل  من  عنه جماعة  اخــذ 

الدين  و�صرف  احللب�ين  اإبراهيم  التالميذ: 

الدين  وحمــيــي  احللبي  الــديــن  وبـــدر  املــعــري 

الدم�صقي و�صم�ض الدين العبديل.

وترك ابن ال�ردي ُم�صنفات وافرة تن�عت يف 

العل�م والآداب، منها كتبه: )اأبكار الأفكار يف 

م�صكل الأخبار يف ال�صعر والأدب، بهجة احلاوي، 

يف  الب�صر  اأخبار  يف  املخت�صر  تتمة  الفقه،  يف 

الر�صائل  النح�،  يف  الغريب  التاريخ، تذكرة 

املهذبة يف امل�صائل امللقبة، يف الفرائ�ض، ر�صالة 

يف  الثاقب  الأدب، ال�صهاب  يف  والقلم  ال�صيف 

الالمية  �صاحب  وه�  �صعر،  الت�ص�ف، دي�ان 

كتابه  اأي�صًا  وله  ــ�ردي،  ال ابن  ال�صهرية لمية 

الغرائب«  وفريدة  العجائب  خريدة  املعروف 

اأيــام  الــ�ردي  ابــن  واملعادن. ت�يف  البلدان  يف 

طاع�ن حلب عام 749هـ. 

كتاب م�سهور

كتاب  الــغــرائــب«  وفــريــدة  العجائب  »خــريــدة 

يف  ــه  ب عــنــايــة  للم�صت�صرقني  كــانــت  م�صه�ر 

األفه  ع�صر.  التا�صع  القرن  من  الأول  الن�صف 

ال�صريفة  ال�صلطنة  نائب  لأمــر  تلبية  �صاحبه 

�صرحًا  ال�ردي  ابن  وجعله  املن�ص�رة،  بالقلعة 

ي�صعب  بحيث  لــه،  ر�صمها  الــتــي  للخريطة 

تزال  ل  التي  واخلريطة  الكتاب  بني  الف�صل 

امل�ؤلف  واأتبع  باأ�صلها،  حمتفظة  باري�ض  مكتبة 

اأ�صماء  من  اخلريطة  مات�صمنته  بذكر  ذلــك 

ح�صب  مرتبة  واآثــارهــا  وعجائبها  الــبــلــدان، 

والآبار  واجلزر  البحار  ثم  املر�ص�مة،  الأقاليم 

والأنهار والعي�ن، واجلبال والأحجار والنباتات 

واحلي�انات.

وفــريــدة  العجائب  خــريــدة   « كــتــاب  وت�صمن 

حروف  وعلى  والنبات  للحي�ان  بابًا  الغرائب« 
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م�ؤلفه بالق�ل باأّنه و�صع دائرة على �ص�رة �صكل 

الأر�ض يف الط�ل والعر�ض، باأقاليمها وجهاتها، 

وهيئاتها،  وعــرو�ــصــهــا  و�صفاتها  وبــلــدانــهــا، 

وم�صالكها،  وطرقها  وممالكها،  واأقــطــارهــا 

وغامرها،  وعــامــرهــا  ومهالكها،  ومــفــاوزهــا 

وجبالها ورمالها، وعجائبها وغرائبها، وم�قع 

بعد  ي�صرع  ثم  الأخــرى.  واإقليم من  كل مملكة 

واخللجان  والأقــطــار  البلدان  تناول  يف  ذلــك 

ف�ص�ل  ويكر�ض  ـــار.  والآث واجلــزائــر  والبحار 

ومنافعها ويف  الأحـــجـــار  خــ�ا�ــض  يف  اأخــــرى 

الأمــر  وكذلك  وخ�ا�صها،  واجلــ�اهــر  املعادن 

وينهي  وخ�ا�صها.  والف�اكه  بالن�صبة  للنباتات 

وخ�ا�صها.  والطي�ر  الق�صم  باحلي�انات  هذا 

بل  الأر�ض وخ�ا�صها  يت�قف عند حّد  لكنه مل 

ال�صاعة  وعالمات  املالحم  بذكر  كتابه  يختم 

وظه�ر الفنت واحل�ادث.

ن�سبة الكتاب

ابن  اإىل  الكتاب  هذا  املتاأخرين  معظم  ين�صب 

حمّمد  وذهــب  749هـ«.  ت  ال�صاعر«  ــ�ردي  ال

املعارف  دائرة  1930م« يف  �صنب« ت  اأبي  بن 

اآخر،  رجل  الكتاب  م�ؤلف  اأّن  اإىل  الإ�صالمية 

ُيدعى اأي�صًا ابن ال�ردي، ووفاته �صنة« 881هـ«، 

وتعقّبه اخري الدين الزركلي م�ؤلف » الأعالم« 

ولي�ض  الــ�روري: عمر بن عي�صى،  باأّن هذا ه� 

ال�ردي. قال الزركلي:« وبهذا يظل الإ�صكال يف 

ن�صبة خريدة العجائب اإىل ابن ال�ردي«، واأفاد 

 1098 رقم  خمط�طة  الفاتيكان«  يف  راآى  اأّنه 

ابن  كتبها  حديثة،  ميانية  خمط�طة  عربي« 

1124هـ وعليها ا�صم  املطهر اجلرم�زي �صنة 

عمر  بن  حمّمد  بن  من�ص�ر  بن  عمر  امل�ؤلف: 

ال�ردي ال�صبكي«.

�سورة النخل يف اخلريدة

الــ�ردي  ابن  كتاب  حمت�يات  من  مايهمنا  اإّن 

»خريدة العجائب وفريدة الغرائب« ، ما ذكره 

النخل  كالآتي:  النخل« حيث جاء ذكرها  عن« 

ه� اأول �صجرة ا�صتقرت على وجه الأر�ض، وهي 

�صجرة مباركة ل ت�جد يف كل مكان. قال ر�ص�ل 

عماتكم  »اأكرم�ا  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 

من  خلقت  لأّنها  عمتنا  �صميت  واإمنــا  النخل« 

ت�صبه  ولأّنها  ال�صالم،  عليه  اآدم  طينة  ف�صلة 

وط�لها  قــّدهــا  ا�صتقامة  حيث  مــن  الإنــ�ــصــان 

واخت�صا�صها  الإنــــاث،  بــني  ذكــرهــا  وامــتــيــاز 

باللقاح، ورائحة طلعها كرائحة املني«.

الطلُع

بق�له:«  النخيل  لطلع  الـــ�ردي  ابــن  اأ�ــصــار  ثم 

ولطلعها غالف كامل�صيمة التي يك�ن ال�لد فيها، 

ُجّمارها  اأ�ــصــاب  ولــ�  ماتت،  راأ�صها  قطع  ولــ� 

من  ــِخ  كــاملُ النخلة  مــن  واجُلــّمــاُر  هلكت.  اآفــة 

واإذا  الإن�صان،  ك�صعر  الليف  وعليها  الإن�صان، 

كثريًا  حماًل  حملت  واإناثها  ذك�رها  تقاربت 

لأّنها ت�صتاأن�ض باملجاورة«. واأ�صاف:« واإذا كانت 

ذك�رها بني اإناثها األقحتها بالريح، ورمبا قطع 

اإلفها من الذك�ر فال حتمل، لفراقه، واإذا دام 

املاء  �ُصِقَيت  واإذا  تغرّيت،  العذب  للماء  �صربها 

املالح اأو ُطِرَح امللُح يف اأ�ص�لها ح�ُصَن ثمرها«.

اأمرا�س النخل

النخل  تعرتي  التي  الأمــرا�ــض  عن  حتــدث  ثم 

العجائب  »خريدة  �صاحب  فقال  وعالجاتها 

النخل  اأمرا�صًا تعرت�ض  اإّن  الغرائب«،  وفريدة 

الــنــبــاتــات  ت�صمية  ــه:  ــزات ــي م ومـــن  املــعــجــم. 

ودم  كق�له:  واحلــديــثــة،  القدمية  باأ�صمائها 

والبقلة احلــمــراء هي  الــعــنــدم،  هــ�  الأخــ�يــن 

ــ�ــض هــ� الــ�ــصــنــري، وحــب  ــة، واحلــّم الــرجــل

�صراج  كتاب  طبع  وقد  احلــرف...  ه�  الر�صاد 

وفريدة  العجائب  »خريدة  الــ�ردي  بن  الدين 

ال�ص�يدية  ل�ند  مدينة  يف  مرة  اأول  الغرائب« 

بعناية  لتينية  تــرجــمــة  مــع  1824م،  �صنة 

هايلندر، ويقع يف 300 �صفحة، وطبع يف مدينة 

اأوب�صال ال�ص�يدية يف جملدين بعناية ت�رنب�رغ 

1839م. وطبع يف  1835و�صنة  ما بني �صنة   

1292هـ/  �صنة  القاهرة  يف  ال�هبية  املطبعة 

املطبعة  اأي�صًا يف  كما طبع اخلريدة  1880م، 

ال�صرفية يف القاهرة �صنة 1300 هـ/ 1882م، 

ثم �صنة 1314 هـ/ 1896م، ون�صر »�صيغفريد 

فرويند« الف�صل اخلا�ض باأح�ال ي�م القيامة يف 

ن�صر كتاب  مّت  واأخريًا  »بر�صالو« �صنة1853م، 

»خريدة العجائب وفريدة الغرائب« حُمققًا عن 

مكتبة الثقافة الدينية ل�صنة 2007 م.

العجائب  »خريدة  ــ�ردي  ال ابن  كتاب  ويدخل 

اجلغرافيا،  كتب  نطاق  يف  الغرائب«  وفريدة 

ولكن بطريقة يتم الرتكيز فيها على العجائب 

لنا ذلــك مــن خــالل عــنــ�انــه. ويبداأ  ويــبــدو   .
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فاأ�صر عليها ول تعجل واإن مل تثمر فاأقطعها، 

فُتثمر يف تلك ال�صنة وحتمل حماًل طائاًل«.

ومن اأمرا�صها اأي�صًا: �صق�ط الثمرة بعد احلمل 

الأ�ــصــرب  مــن  منطقة  لها  يتخذ  اأن  وعــالجــه 

فتط�ق به فال ت�صقط بعدها، اأو يتخذ لها اأوتادًا 

الأر�ض.  ويدفنها ح�لها يف  البل�ط  من خ�صب 

ومن عجيب اأمرها اأنك اإذا اأخذت ن�ى متر من 

نخلة واحدة وزرعت منها األف نخلة، جاءت كل 

نخلة منها ل ت�صبه الأخرى. قال �صاحب كتاب 

الفالحة: اإذا نقعت الن�ى يف ب�ل البغل وزرعت 

واإن  ذكــ�رًا،  كلها  نخله  زرعت جاءت  ما  منها 

جاء  وزرعته  اأيام  ثمانية  املاء  يف  الن�ى  نقعت 

ب�ل  يف  الن�ى  نقعت  واإن  حمــمــرًا؛  كله  ب�صره 

البقر اأيامًا وجففته ثالث مرات وزرعته جاءت 

كل نخلة حتمل حماًل قدر نخلتني، واإذا اأخذت 

الأ�صفر  ثمر  يف  وح�ص�ته  الأحمر  الب�صر  ن�ى 

بالعك�ض،  وكذلك  اأ�صفر،  ب�صره  جاء  وزرعته 

املدور. والن�ى  املتطاول  الن�ى  فالحة   وكذلك 

الغليظ  الن�ى  طرف  جتعل  اأن  غر�صه  وكيفية 

جهة  اإىل  النقري  ومــ��ــصــع  الأر�ــــض  يلي  ممــا 

القبلة.

طلع مرتان بال�سنة؟

ثم روى ابن ال�ردي حكاية جاء فيها: اأن بع�ض 

هدي له عذق واحد فيه ب�صرة حمراء 
ُ
الروؤ�صاء اأ

معقل  بنهر  قرية  اأن  وحكي  �صفراء.  وب�صرة 

كانت نخلها تخرج الطلع يف ال�صنة مرتني. 

وحكي اأّن بال�صكن من اأعمال بغداد نخلة تخرج 

كل �صهر طلعة واحدة على ممر ال�صنني. وكان 

حتمل  نخلة  مب�صر  اخل�صاب  ابــن  ب�صتان  يف 

اأحمر  ن�صفها  ب�صرة،  عــذق  كل  يف  اأعذاقها، 

والأ�صفل  اأحــمــر،  والأعــلــى  اأ�ــصــفــر،  ون�صفها 

اأ�صفر؛ والعذق الآخر بالعك�ض: الف�قاين اأ�صفر 

اأنه  الــروم  مل�ك  بع�ض  وعن  اأحمر  والتحتاين 

عنه:  اهلل  ر�صي  اخلطاب   بن  عمر  اإىل  كتب 

كاأنها  ببلدك �صجرة تخرج ثمرة  اأن  بلغني  قد 

الل�ؤل�ؤ  من  اأح�صن  عن  تن�صق  ثم  احلمر،  اآذان 

املنظ�م، ثم تخ�صر فتك�ن كالزمرد، ثم حتمر 

وت�صفر فتك�ن ك�صذور الذهب. وقطع الياق�ت، 

تيب�ض  ثــم  الــفــالــ�ذج،  كطيب  فتك�ن  تينع  ثــم 

�صجرًة  درها  فلله  م�ؤونة،  وتدخر  ق�تًا  فتك�ن 

واإن �صدق اخلر فهذه من �صجر اجلنة. فكتب 

اإليه عمر ر�صي اهلل عنه: �صدقت ر�صلك، واإنها 

ال�صجرة التي ولد حتتها امل�صيح وقال: اإين عبد 

 اإلهًا اآخر.
ّ

 فال تدع مع اهلل
ّ

اهلل

�سقوط الثمرة

من اأمرا�ض النخل عند ابن ال�ردي يف كتابه« 

�صق�ط الثمرة بعد احلمل«، وعالجه »اأن يتخذ 

لها منطقة من الأ�صرب فتطّ�ق به فال ت�صقط 

مثل اأمرا�ض الإن�صان، نح�:« الغُم، وعالجها اأن 

ُي�صّد بينها وبني مع�ص�قها الذي مالت اإليه بحبل 

من  فيها  يجعل  اأو  منه،  �صعفة  عليها  ُيعّلق  اأو 

طلعِه. ومن اأمرا�صها منع احلمل، وعالجه اأن 

تاأخذ فاأ�صًا وتدن� منها وتق�ل لرجل معك: اأنا 

اأريد اأن اأقطع هذه النخلة لأّنها منعت احلمل، 

فيق�ل ذلك الرجل: ل تفعل فاإّنها ل حتمل يف 

هذه ال�صنة، فتق�ل: ل ُبّد ِمن قطعها، وت�صربها 

الآخر  فيم�صكها  الفاأ�ض،  بظهر  �صربات  ثالث 

ويق�ل: باهلل ل تفعل فاإّنها تثمر يف هذه ال�صنة 
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اأّن قرية بنهر معقل- يف مدينة الب�صرة جن�ب 

ال�صنة  يف  الطلع  تخرج  نخلة  كانت  الــعــراق- 

بغداد  اأعمال  من  بال�صكن  اأّن  وحكي  مرتني. 

مّر  على  واحـــدة  طلعة  �صهر  كــل  تخرج  نخلة 

ابن اخل�ّصاب مب�صر  ب�صتان  وكان يف  ال�صنني. 

نخلة حتمل اأعذاقها يف كّل عذق ب�صَرة، ن�صفها 

اأحمر ون�صفها اأ�صفر، والأعلى اأحمر، والأ�صفل 

ا�صفر، والعذق الآخر بالعك�ض، الف�قاين اأ�صفر 

والتحتاين اأحمر«.

ومن حكايات الكتاب الأخرى: اأّن بع�ض مل�ك 

اإىل اخلليفة عمر بن اخلطاب  الروم قد كتب 

�صجرة  ببلدك  اأن  بلغني  قد  عنه:«  اهلل  ر�صّي 

تن�صق عن  اآذان احُلمر، ثم  كاأّنها  تخرج ثمرة 

ر وت�صّفر  الل�ؤل�ؤ املنظ�م، ثم تخ�صّ اأح�صن من 

فتك�ن ك�صذور الذهب وقطع الياق�ت، ثم تيَنع 

َتْيَب�ض فتك�ن ق�تًا  ثم  الفال�ذج،  فتك�ن كطيب 

�صدق  واإن  �صجرة  دّرهــا  فّلله  مــ�ؤونــة،  وتدخر 

اإليه  فكتب  اجلــنــة«.  �صجر  مــن  فــهــذه  اخلــر 

الفاروق عمر ر�صّي اهلل عنه: �صدقت ر�صلك، 

وقال:  امل�صيح،  حتتها  ُوِلَد  التي  ال�صجرة  واإّنها 

ابن  اآخــر«  اإلهًا  مع اهلل  تــدُع  اإيّن عبداهلل فال 

�سفوان والرا�سخات

وختم امل�ؤلف ابن ال�ردي يف« » خريدة العجائب 

بن  خالد  و�صف  ما  بذكر  الغرائب«  وفــريــدة 

الــرا�ــصــخــات يف  �ــصــفــ�ان النخل فــقــال:« هــي 

ال�حل، املُطعمات يف امَلحل، املُلقحات بالفحل، 

اأ�صفاطًا ِغالظًا  املُعينات ك�صهد النحل، تخرج 

عن  تن�صّق  ثم  ورياطًا،  ُملئت  كاأّنها  واأو�صاطًا 

د،  املُن�صّ كال�صذر  وَعــ�ــصــَجــد  جُلــني  ق�صبان 

ل�ن  يف  كانت  اأن  بعد  اأحمر  ذهبًا  ت�صري  ثم 

الزبرجد«.

م�صغ  اأّن   : عنده  النخل  خ�ا�ض  من  اأّن  وذكر 

رائحة  وكذلك  الــثــ�م،  رائحة  يقطع  خ��صها 

اخلمر. قال ال�صاعر:

كاأّن النخيل البا�سقات وقد َبَدت

                   لناظرها ُح�سنًا ِقَباب َزبرجِد

وقد عّلقت من قلبها زينة لها

                قناديل ياقوت باأمرا�س ع�سجِد

البل�ط  اأوتــادًا من خ�صب  لها  يتخذ  اأو  بعدها، 

ويدفنها ح�لها يف الأر�ض«.

زراعة النوى

النخل  اأمــر  عجيب  اإىل  الكتاب  م�ؤلف  اأ�ــصــار 

نخلة  مــن  نــ�ى متــر  اأخـــذت  اإذا  ــك  اأن ومنها:« 

واحدة وزرعت منها ما زرعت جاءت نخله كلها 

اأيام  ثمانية  املاء  يف  الن�ى  نقعت  واإن  ذكــ�رًا، 

؛ واإن نقعت الن�ى 
ً
وزرعته جاء ب�صَرُه كّله حُممّراأ

يف ب�ل البقر اأيامًا وجففته ثالث مّرات وزرعته 

نخلتني«،  قــدر  حماًل  حتمل  نخلة  كــّل  جــاءت 

اإذا  النخل:«  ال�ردي من عجائب  ابن  واأ�صاف 

ثمر  يف  وح�ص�ته  الأحــمــر  الب�َصر  نــ�ى  اأخــذت 

وكذلك  اأ�صفر،  ب�صَره  جــاء  وزرعــتــه  الأ�صفر 

بالعك�ض، وكذلك فالحة الن�ى املتطاول والن�ى 

قائاًل:«  النخل  غر�ض  لكيفية  وعر�ض  املــدّور«. 

اأن جتعل طرف الن�ى الغليظ مما يلي الأر�ض 

وم��صع النقري اإىل جهة الِقْبَلة«.

َحْمٌل عجيب غريب

ثم روى عّدة حكايات غريبة وعجيبة عن حمل 

ْهِدي له عذق 
ُ
النخل منها:« اأن بع�ض الروؤ�صاء اأ

واحد فيه ب�صَرة حمراء وب�صَرة �صفراء. وحكي 
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حكومة السودان 
على خطى آل نهيان

�صدر حديثًا العدد اجلديد رقم 12 يوليو 2011 

من جملة النخيل التي ت�صدرها جمعية فالحة 

ورعاية النخيل ال�ص�دانية، العديد من امل��ص�عات 

يف  النخلة  حيث  والفنية،  والإر�ــصــاديــة  العلمية 

القراآن الكرمي، وملف خا�ض عن ال�صماد الع�ص�ي 

من خملفات النخيل، ومقال عن النخيل والتم�ر 

العدد مالمح  ا�صتعر�ض  املن�رة، كما  يف املدينة 

النخيل  قطاع  لرتقية  املقرتح  الق�مي  الرنامج 

يف ال�ص�دان، وعر�صًا لتط�ر زراعة النخيل واإنتاج 

التم�ر يف ال�ص�دان. وامل��ص�ع الأ�صا�صي كان عن 

حك�مة ال�ص�دان ممثلة مبعايل الأ�صتاذ علي عثمان 

حممد طه م�صت�صار الرئي�ض ال�ص�داين وكيف تعمل 

يف تكري�ض ثقافة حب النخلة يف املجتمع ال�ص�داين 

وكاأنها على خطى اآل نهيان الكرام الذين كر�ص�ا 

املباركة  ال�صجرة  خــدمــة  يف  اإمكانياتهم  جــل 

اإعــالء ملكانة النخلة يف املجتمع  والعاملني فيها 

الإماراتي. بالإ�صافة اإىل عر�ض لأخبار ون�صاطات 

اجلمعية.
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أهمية الماء في 
المصائد الفيرمونية 
التجميعية لسوسة 

النخيل الحمراء

 الدكتور اأحمد ح�سني ال�سعود

اأخ�شائي ح�شرات– حمطة بني يا�س 

للتجارب والأبحاث الزراعية- الإدارة العامة 

لزراعة اأبوظبي

ranahm58@hotmail.com

Rhynchophorus  ferrugineus Olivier 
(Curculionidae: Coleoptera)
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ت�������س���ك���ل ����س���و����س���ة ال���ن���خ���ي���ل احل�����م�����راء 

 Rhynchophorous ferreuginous

 Olivier  (Coleoptera: Curculonidae

اأ���س��ج��ار  ع��ل��ى  حقيقيًا  خ��ط��رًا  �سكل)1)    ،(

العامل  يف  زراعتها  مناطق  معظم  يف  النخيل  

 Rodewald ((1970، Faleiro و Frohlich

 ( ورف���اق���ه   Abraham ورفاقه)1998)، 

1998)، الأحمدي، )2002)، ال�سعود،)2004 

و�شحبة    Al Saoud ال�سعود)2006)  اأ)،   -

اإىل  احل�سرة  ه��ذه  خطورة  وتعود    ،(2010(

 (Lever 1969( العديد من العوامل، فقد بني

،ال�سعود)2004 ب، 2008)  �شعوبة اكت�شاف 

من  الأوىل  امل��راح��ل  يف  امل�����س��اب��ة  الأ���س��ج��ار 

على  الق�ساء  خاللها  ميكن  والتي  الإ�سابة، 

هذه  يف  املتواجدة  للح�سرات  املختلفة  الأطوار 

الإ�سابة،  �سدة  زي���ادة  م��ن  ومنعها  الأ���س��ج��ار 

حميطة  �سليمة  اأخ��رى  اأ�سجار  على  ون�سرها 

بالأ�سجار امل�سابة،  وغالبا ما يتم اكت�سافها، 

بعد اأن تكون قد ق�ست على الأ�سجار امل�سابة 

اأو  �سكل)2)  الأ���س��ج��ار،  ه���ذه  ���س��ق��وط  وب��ع��د 

الهالمية  امل��ادة  خ��روج  اأو  �سكل)3)  جتويفها، 

�سكل)4)اأو  م��ن��ه��ا،  ال��ك��ري��ه��ة  ال��رائ��ح��ة  ذات 

النامية(  ال�سجرة   )القمة  الق�ساء على قلب 

خطورتها،  من  يزيد  ومما  �سكل)5)  وموتها، 

احلمراء  النخيل  �سو�سة  تواجد  واأ���س��راره��ا، 

ذك��ره  م��ا  وه��ذا  �سكل)6)  ال�سنة،  م��دار  على 

 ،(2002( ،الأح���م���دي      (Ghosh 1912(

وع��دم  أ)     2009،  2007 ال�سعود)2006، 

دائم  ب�سكل  فتتكاثر  ال�سكون،  دخولها يف طور 

وتزداد اأعدادها وا�سرارها، وتنت�سر يف اأماكن 

جديدة يف كل يوم يف حال عدم التدخل لوقف 

هذا التكاثر والنت�سار.

باختالف  احل�����س��رة   ن�����س��اط  ف���رات  تختلف 

كما  ال�سنة،  من  الزمنية  وال��ف��رات  املناطق 

تختلف من �سنة اإىل اأخرى، ورمبا يعود ال�سبب 

البيئية  ال���ظ���روف  اخ��ت��الف  اإىل   ، ذل���ك  يف 

اجلوية،  والرطوبة  احل��رارة  درجات  وبخا�سة 

 (Rangnekar 2001(و  Faleiro بني  فقد 

ت�سرين  م��ن  ال��ف��رة،  خ��الل  ن�ساطها  زي���ادة 

يف  نوفمرب(   – اأكتوبر   ( ث��اين  ت�سرين  اأول- 

من  )ال��رط��ب��ة(  ال�ساحلية  الغربية  املناطق 

ويوليو  يونيو  �سهري  خالل  وانخفا�سه  الهند، 

)حزيران ومتوز(، ويف منطقة ال�سرق الأو�سط 

كبرية  اأعدادًا  الفريمونية،  امل�سائد  ،التقطت 

م���ن احل�������س���رة،يف امل��ن��اط��ق اجل���اف���ة خ��الل 

نوفمرب(،  ثاين  )مايو-  ت�سرين  اأيار-  الفرة 

�سباط  ���س��ه��ري  خ���الل  الأع�����داد  وانخف�ست 

واآب)فرباير واأغ�سط�س( .

اأن  ورفاقه)1999)    Abraham وب���ن   

احلمراء  النخيل  ل�سو�سة  الأعظمي  الن�ساط 

يف اململكة العربية ال�سعودية كان خالل الفرة 

نوفمرب(  الثاين)اأبريل-  ت�سرين  ني�سان-  من 

م��ن ع���ام 1995 وخ���الل ال��ف��رة م��ن اأي���ار- 

حزيران )مايو- يونيو( وت�سرين اأول )اأكتوبر( 

)م��اي��و(  اأي�����ار  ���س��ه��ر  1996ويف  ع����ام  م���ن 

ووج��د   ،1997 ع��ام   م��ن  )�سبتمرب(  واأي��ل��ول 

اأن  2009أ)   ،2009  ،2007 ال�سعود)2006، 
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لأن  للح�سرة،  الأعظمي  الن�ساط  فرة  خالل 

ق�س هذه الأجزاء يوؤدي اإىل انطالق روائح من 

اأماكن الق�س تنجذب اإليها احل�سرات الكاملة 

ل�سو�سة النخيل احلمراء، فتزداد �سدة الإ�سابة 

اأخرى  اأماكن  يف  وتنت�سر  املوبوءة  الأماكن  يف 

جديدة 

ورف�����اق�����ه   Abraham وج��������د  وق��������د 

ورفاقه   Vidhyasagar  ،(2000,1999(

 ،(2000( ورف���اق���ه   Faleiro  ،(2000(

 Al-Saoud(2009ب ال�سعود)،2007، 

ورفاقه)2010) اأن اأعداد  اإناث �سو�سة النخيل 

نتائج  بينت  وقد  الذكور،  اأعداد  احلمراء على 

التابعة  اخلتم  يف  اأجريت  التي  البحوث  اأح��د 

الباحثون  ه���وؤلء  ذك���ره  م��ا  اأب���و ظبي  لإم����ارة 

جدول)1)،

اجل����������دول)1) اأع��������داد ح�������س���رات ���س��و���س��ة 

 Rhynchophorus احل���م���راء  ال��ن��خ��ي��ل 

يف  امل��ل��ت��ق��ط��ة     ferrugineus Olivier

والن�سبة  التجميعية  ال��ف��ريم��ون��ي��ة  امل�����س��ائ��د 

اخلتم  منطقة  يف   444 املزرعة  يف  اجلن�سية 

متوز  الفرة    خالل  الأ�سهر  من  �سهر  كل  يف 

)يوليو( -2003 حزيران  ) يونيو( 2004.

 وهذا هو اأحد العوامل املهمة التي ت�ساعد على  

انت�سار احل�سرة وزيادة اأعدادها واإ�سرارها.   

النخيل احلمراء عن غريها من  تتميز �سو�سة 

احل�سرات التي ت�سيب اأ�سجار النخيل ب�سفات 

الإ�سابة،  ون�سر  التكاثر  من  ميكنها  و�سلوك  

ومن  مبكر،  وقت  يف  وجودها  اكت�ساف  وع��دم 

ال�سعب جدًا  مكافحتها وال�سيطرة عليها ب�سكل 

املعروفة،  املكافحة  طرق  اإحدى  باتباع  �سهل، 

اأ�سجار  ج��ذوع  داخ��ل  اأط��واره��ا  كافة  فتتواجد 

النخيل امل�سابة، خمتفية عن الأنظار ، وتتكاثر 

هناك ، وبدون ظهور اأية  عالمات اإ�سابة تدل 

على وجودها يف كثري من الأحيان، وت�سمى هذه 

الختفاء  يجيد  الذي  اخلفي  بالعدو  احل�سرة  

و�سع  مكافحتها،    وت�ستدعي  الأن��ظ��ار،  ع��ن 

برامج مكافحة خا�سة بها تتنا�سب مع احلالة 

الإ�سابة،  وم�ستوى  احل�سرة  فيها  تتواجد  التي 

واملنطقة واأعمار ال�سجار وغريها من العوامل 

واأ�ساليب  الأخرى، ول بد من تظافر كل طرق 

امل�سائد الفريمونية التجميعية ل�سو�سة النخيل 

الفرة  الأع��داد خالل  اأكرب  التقطت  احلمراء 

مار�س- مايو خالل عدة �سنوات من الدرا�سة، 

والتقطت اأع��دادًا اأقل من هذه الأع��داد خالل 

فرة اكتوبر- نوفمرب، وتناق�ست الأعداد التي 

�سكل  يناير.  �سهر  خالل  امل�سائد  يف  التقطت 

.(6(

النخيل  ���س��و���س��ة  ن�����س��اط  ال�سكل)6( 

من  املختلفة  الأ�سهر  خ��ال  احل��م��راء 

ال�سنة يف منطقة الرحبة

�سبتمرب   2004- الفرتة)اأكتوبر  خال 

)2005

تفيد هذه البيانات يف و�سع الربامج ال�سحيحة 

ملكافحة هذه احل�سرة واتخاذ الإجراءات التي 

من  حرمانها  يف  وت�ساهم  ن�ساطها  من  حتد 

امل�سكن واملكان الآمن خالل الفرات املختلفة 

من ال�سنة، فتكريب الأ�سجار يفيد يف حرمانها 

التنويه  يجب  وهنا  ت�سكنها،  التي  الأماكن  من 

اأخ�سر  �سعف  اأي  قطع  اأو  التكريب  منع  اإىل 

ال�سهر
الن�سبة اجلن�سيةعدد احل�سرات امللتقطة

ذكور: اإناث∑♀♂

1 : 4256981.33يوليو) متوز( 2003

1 : 2539641.56اأغ�سط�س) اآب(

1 : 51791301.55�سبتمرب) اأيلول(

1 : 3855931.44اأكتوبر) ت�سرين اأول(

1 : 2142632.00نوفمرب) ت�سرين ثاين(

1 : 1728451.65دي�سمرب) كانون اأول(

1 ; 511162.20يناير) كانون ثاين( 2004

1 : 1416301.14فرباير) �سباط(

1 : 1.20 5667123مار�س) اآذار(

1 : 41611021.49اأبريل) ني�سان(

1 : 2645711.73مايو) اأيار(

1 : 1835531.94يونيو) حزيران(

1 : 3545348881.51املجموع

29.544.574املتو�سط ال�سهري

SD±15.821.636

SE±4.56.210.3
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مكافحة هذه الآفة يف كافة مناطق انت�سارها،   

 ,(2001( ورف��اق��ه    Abraham ب��ني  ف��ق��د 

 Faleiro (2000(  ،2000,1999,1998

Faleiro  ورفاقه )  )Faleiro  ،2002 وزمالوؤه 

 2008  ،2007 ا،  ال�سعود)2004   ،  (2003(

لهذه  واملتوا�سل  الكثيف  ال�سيد  طريقة  اأن  أ) 

احل�سرة توؤدي اإىل اإنقا�س اأعدادها ومنعها من 

زيادة جمتمعها يف احلقول،  وحتد من اأعدادها 

اأماكن  يف  الإ�سابة  ون�سر  التكاثر  من  ومتنعها 

امل�سابة،  الأماكن  يف  �سدتها  وزي��ادة  جديدة 

املكافحة  ب��رام��ج  يف  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  وه���ي 

ورفاقه   Muralidharan وذكر  املتكاملة،    

الفريمونية  امل�سائد  ا�ستخدام  اأن   ،(1999(

ملدة  احل��م��راء،  النخيل  ل�سو�سة  التجميعية 

�سنتني متتاليتني يف مزارع النخيل يف الهند اأدى 

خف�س اأعداد احل�سرات امللتقطة، يف امل�سائد 

   Abraham  الفريمونية حوايل 75 % وذكر

ورفاقه )2000 )، اأن معدل ال�سيد يف املناطق 

كان  احلمراء  النخيل  ب�سو�سة  ب�سدة  امل�سابة 

عام  خ��الل  �سهر  م�سيدة/  ح�سرة/   2.55

1994 واأ�سبح 1.41  ح�سرة / م�سيدة/ �سهر 

الأهمية  على  ي��دل  وه��ذا   ،1997 ع��ام  خ��الل 

واحلد  مقبولة  نتائج  على  للح�سول  املكافحة 

اأو�سحت  فقد  انت�سارها،  ووقف  اأ�سرارها  من 

 Abozuhairrah و    Bokhari درا���ش��ات  

ورفاقه)1996)    (1992(، Abuzuhairah

ف�سل املكافحة الكيميائية يف الق�ساء على هذه 

القت�سادي  احل��د  حتت  و�سعها  اأو  احل�سرة 

احلرج، يف اململكة العربية ال�سعودية ول بد من 

الهدف،  هذا  لتحقيق  الطرق  من  عدد  اتباع 

التجميعية،  الفريمونية  امل�سائد  اأدت  وق��د 

م��ن خ��الل،  امل��ج��ال،  ه���ذا  ك��ب��ريا، يف  دورا، 

الكاملة،  احل�سرات  م��ن   كبرية  اأع���داد  جمع 

اإكمال دورة حياتها  �سكل)7) وقتلها ملنعها من 

Abraham ورفاقه  اأع��داده��ا،  وبني  وزي��ادة 

املتكاملة،  املكافحة  برنامج  جناح   ،(1998(

اأ���س��رار ه��ذه الآف���ة يف منطقة  يف احل��د م��ن 

ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف  ال��ق��ط��ي��ف، 

1997، وقدرت ن�سبة   -  1994 خالل الفرة 

نتيجة  ا�ستئ�سالها،  التي يجب  النخيل  اأ�سجار 

اإ�سابتها، بهذه احل�سرة،فكانت 31.53 % يف 

بداية هذه الفرة، وانخف�ست، اإىل 19.53 % 

ورفاقه)   Vidyasagar بني  كما  نهايتها،  يف 

2000)، اأن هذه الن�سبة، انخف�ست، من 6.6       

1997 نتيجة  %2.5 عام  1993 اإىل  % عام 

بالإ�سافة،  الفريمونية،  امل�سائد  ا�ستخدام 

اإىل طرق وو�سائل املكافحة الأخرى، يف بع�س 

العربية  اململكة  يف  النخيل  زراع����ة  اأم��اك��ن 

 Anonymous (1998( ووجد  ال�سعودية، 

النخيل  ب�سو�سة  امل�سابة  الأ�سجار  ن�سبة  اأن 

ع��ام   %  30.53 م���ن  ان��خ��ف�����س��ت  احل���م���راء 

الفريمونية  امل�سائد  ا�ستخدام  بداية   1994

%عام   19.53 اإىل  وو���س��ل��ت  ال��ت��ج��م��ي��ع��ي��ة 

1997 يف منطقة الإح�ساء يف اململكة العربية 

ال�سعودية،  ويتفق هذا الأمر مع ما ذكره كل من 

Faleiro ورفاقه )1998)، وقد اعتمدت هذه 

التجميعية  الفريمونية  امل�سائد  على  الربامج 

من  العديد  بني  وقد   ، ومهم  ا�سا�سي  كعن�سر 

املناطق  يف  واملخت�سني  واخل���رباء  الباحثني 

اأهمية   احلمراء،  النخيل  �سو�سة  تنت�سر  التي 

برامج  يف  التجميعية  الفريمونية  امل�سائد 
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خف�س  يف  ال��ف��ريم��ون��ي��ة  للم�سائد  ال��ك��ب��رية 

اأع���داد احل�����س��رة، يف اأم��اك��ن ت��واج��ده��ا، كما 

اأن   (Oehlschlager (2002 بينت جتارب  

اأعداد احل�سرة  R. palmarum  امللتقطة يف 

من   انخف�ست  التجميعية  الفريمونية  امل�سائد 

30 ح�سرة/ م�سيدة/ �سهر اإىل 4  ح�سرات/ 

م�سيدة/ �سهر خالل الفرة  2001 - 1994  

 ،  % 80 امللتقطة حوايل  الأع��داد  نق�ست  اأي 

مكونات  اأهمية  اإىل  هنا  الإ���س��ارة  وجت���در،   ،

امل�سيدة، وبخا�سة، الفريمون و املادة الغذائية 

تبديلها،  وامل���اء،وم���دة  اإل��ي��ه��ا،  ت�ساف  ال��ت��ي 

Number of Rhynchophorus ferrugineus  captures in 40 aggregation 
pheromone traps at AL-Rahba during

(October 2004- September 2005).

October 2004  November December Jan-05 February March April May June July August September
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  Kurianفقد وجد الأم����ور،   م��ن  ذل��ك  وغ��ري 

 Abraham  ،(1979 ورفاقه)1984, 

الهند  ج��وز  من  اأج���زاء  اإ�سافة  اأن   ((1987

املعاملة بع�سارة جوز الهند املخمرة باخلمرية 

الفريمونية  امل�سائد  اإىل   Acetic وحم�س 

من  الكاملة  احل�سرات  جذب  زيادة  اإىل  توؤدي 

امل�سائد  ه��ذه  اإىل  احل��م��راء  النخيل  �سو�سة 

 (Satarkar (2002 aو     Faleiro وب��ني    ،

الفريمونية  امل�سائد  يف  الغذاء  تغيري  �سرورة 

التجميعية امل�ستخدمة، ملكافحة �سو�سة النخيل 

كل  املاء،  تبديل  ويتم  اأي��ام،   10 كل  احلمراء، 

15  يوما، وازدادت اأعداد احل�سرات امللتقطة 

كغذاء،  التمر،  ا�ستخدام  عند  امل�سائد،  يف 

باملقارنة مع، الأعداد امللتقطة، عند ا�ستخدام 

 Starkar (و  Faleiro ون�سح  الهند،  ج��وز 

يف  وامل��اء  الغذائية  امل��ادة  بتبديل   (   (  2003

امل�سائد الفريمونية كل  15 يوما كحد اأق�سى، 

ال�سعود) 2009، 2010، 2010أ)  بينما وجد 

اأنه بالإمكان اإطالة فرة تبديل املادة الغذائية، 

اأ�سبوعيا  امل�سيدة  حمتويات  حتريك  حال  يف 

احل�سرات  من  والتخل�س  النتائج  اأخ��ذ  عند 

امللتقطة بداخله، فيمنع حتريك املحتويات منو 

الغذائية  امل��ادة  وحتافظ  وال�سنيات  الأعفان 

على فاعليتها، ونوفر يف كميات املاء التي يجب 

اأن نتخل�س منها يف حال تبديل املادة الغذائية، 

اإطالة  ميكن  اأ�سبوعني  كل  تبدل  اأن  من  فبدًل 

حتريك  عند  يومًا   40  -  35 اإىل  الفرة  هذه 

املحتويات ب�سكل دوري . 

البال�ستيك  م��ن  م�سنع  �سطل   : امل�����س��ي��دة 

  (8( �سكل  البنف�سجية،  فوق  بالأ�سعة  املعامل 

األوانها، اأحمر اأو اأ�سود اأو بني اأواأزرق ) األوان 

اأثبتت تفوقها على اللونني الأبي�س والأ�سفر(، 

من  �سم   25 قطره  �سم    24  -  26 ارتفاعه 

الناحية العلوية و 20 �سم من الناحية ال�سفلية 

على  يوجد  امل���اء،  م��ن  ل��ي��رات   6 -  8 يت�سع   ،

العلوية  4 فتحات قريبة من الناحية  اجلوانب 

واأب��ع��اد  ال��ق��اع��دة،  م��ن  �سم   16 ارت��ف��اع  على 

حمكم  غطاء  له  �سم،   8×3 الواحدة  الفتحة 

الإغالق وتوجد على  الغطاء 3 فتحات ، وثقب 

يوجد  كما  الفريمون،  لتعليق  و�سطه  �سغري يف 

مقب�س لل�سطل لت�سهيل حمله ونقله. 

التجميعية  الفريمونية  امل�سيدة  ال�سكل)8) 

ل�سو�سة النخيل احلمراء

النخلة،  ج��ذع  على  امل�سيدة  تعليق  يف�سل 

�سطح  م��ن  م��ر  ح��وايل ن�سف  ارت��ف��اع،  وعلى 

 ،( أ   Al-Saoud  ( 2010، 2010 الأر���س،  

�سو�سة  فيها  تنت�سر  التي  املناطق  يف  �سكل)9) 

فيها  امل�سائد  وت�سخدم  احل��م��راء،  النخيل 

للح�سرة،  وامل�ستمر  الكثيف  واجلمع  للمكافحة 
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من  قلياًل  ع���ددًا  امل�سيدة  فتلتقط  ل��وح��ده، 

تلتقطها  التي  الأعداد  مع  باملقارنة  احل�سرات 

يف حال وجود املاء واملادة الغذائية والفريمون 

والكريمون، �سكل)10)

امل�����س��ي��دة  حم��ت��وي��ات  ت���اأث���ري  ال�سكل)10) 

الفريمونية التجميعية ل�سو�سة النخيل احلمراء 

على اأعداد احل�سرات التي التقطتها يف مزارع 

اأكتوبر   ( ال��ف��رة  خ��الل  الرحبة  يف   النخيل 

2004 - �سبتمرب 2005)

يجب  ال��ت��ي  الكمية  اإىل  ه��ن��ا  ال��ت��ن��وي��ه  ي��ج��ب 

لغمر  تكفي  بحيث  امل�سيدة،  اإىل  اإ�سافتها 

تعفنها،  ملنع  وتكفي  وحتللها،  الغذائية  امل��ادة 

فيو�سع فيها 4-5 لرات من املاء، مع مراعاة 

ان ل ي�سل م�ستواه اإىل الفتحات اجلانبية على  

اأ�سفل  م�ستواه   يكون  وبحيث  امل�سيدة،  �سطح 

2-3�سم،  عن  تقل  ل  مب�سافة  الفتحات  ه��ذه 

�سكل)11) ملنع احل�سرات التي ت�سقط يف داخل 

امل�سيدة من الهروب منها، �سكل)12).

ال�سكل)11) ارتفاع املاء يف امل�سيدة الفريمونية 

التجميعية ل�سو�سة النخيل احلمراء 

وتو�سع  بعيدًا عن الأ�سجار يف الأماكن اخلالية 

للتنبوؤ  امل�سائد  ت�ستخدم  وهنا  الإ�سابة،  من 

بقدرها عند  كل حالة  وتقدر  الإ�سابة،  بوجود 

ا�ستخدام امل�سائد ويقدر اخلرباء واملخت�سني 

اف�سل  على  للح�سول  امل�سائد  و�سع  اأماكن 

النتائج املرجوة منها.  

ال��ف��ريم��ون��ي��ة  امل�����س��ي��دة  ت��ع��ل��ي��ق  ال�سكل)9) 

التجميعية ل�سو�سة النخيل احلمراء يف الأماكن 

املوبوءة باحل�سرة

امل�سائد  يف  وح��ي��وي��ًا  مهمًا  دورًا  امل���اء  يلعب 

النخيل  ل�����س��و���س��ة  التجميعية  ال��ف��ريم��ون��ي��ة 

  Oehlschlager ب���ني   ف��ق��د  احل����م����راء،  

امل�سائد  يف  اأ�سا�سي  مكون  امل��اء  ان   ((2004

نلخ�س   اأن  ومبكن    ، التجميعية  الفريمونية 

هذا الدور مبا يلي:

|�يعمل على حتلل املادة الغذائية يف امل�سيدة، 
اليها  تنجذب  التي  الرائحة  منها  وتنطلق 

احل�سرات الكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء.

|�مينع احل�سرات التي ت�سقط يف امل�سائد من 
الهروب منها.

|�مينع جفاف املادة الغذائية يف امل�سيدة.

تعفنها  ومينع  الغذائية  املادة  برطيب  |�يقوم 
وف�سادها. 

املاء  به  يقوم  الذي  الدور  اأن متت معرفة  بعد 

بد  ل  التجميعية،  الفريمونية  امل�سائد  يف 

مكونات  من  مكون  لكل  اأن  اإىل  ال���س��ارة  من 

توفر  به، عند  يقوم  دورًا  الفريمونية  امل�سيدة 

املكونات الأخرى، وعلى �سبيل املثال، ل ميكن 

اأن يقوم املاء بدوره على الوجه الأكمل يف حال 

والكريمون،  والفريمون  الغذائية  املادة  غياب 

ول  يكفي  ل  امل�سيدة  يف  لوحده  امل��اء  فوجود 

املادة  وجود  اأن  كما  اليها،  احل�سرات  تنجذب 

لتعذر  دوره���ا،  يفقدها  امل��اء  ب��دون  الغذائية 

اليها  تنجذب  التي  رائحتها  وانطالق  حتللها 

الغذائية  امل����ادة  وج���ود  اأن  ك��م��ا  احل�����س��رات، 

اأع��داد كبرية من  واملاء فقط، ل يكفي جلذب 

الفريمون  وج��ود  ح��ال  يف  وكذلك  احل�سرات، 
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الفتحات  اإىل م�ستوى  املاء  ال�سكل)12) و�سول 

على  ي�ساعد  الفريمونية  للم�سيدة  اجلانبية 

هروب احل�سرات منها

اإىل  املاء الواجب ا�سافتها  ما هي كمية 

امل�سيدة الفريمونية التجميعية ؟

امل�سيدة  يف  تو�سع  التي  امل��اء  كمية  تختلف 

يف  ال�سبب  وي��ع��ود  التجميعية،  ال��ف��ريم��ون��ي��ة 

الأ����س���ب���اب، وم��ن��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن  اإىل   ذل����ك 

نة
س

 / 
ئد

صا
 م

٤ 
ة /

ط
تق

مل
ء ال

مرا
لح

ل ا
خي

الن
ة 

س
سو

د 
دا

أع

محتــــــــــــــويات المصيـــــــــــدة

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

امل�سائد  اأحجام  تختلف  امل�سيدة:  حجم   -  1

انت�سار  مناطق  من  منطقة  كل  يف  امل�ستخدمة 

ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ف��ف��ي  احل�����س��رة، 

باملقارنة  �سغرية  اأحجامها  م�سائد،  ت�سخدم 

مع امل�سائد التي ت�ستخدم يف الإمارات العربية 

املتحدة، حيث ت�ستخدم م�سائد تت�سع حوايل 8 

- 10 لرات من املاء، ويو�سع فيها حوايل 4 - 

5 لرات،، ومهما كان حجم امل�سيدة فيجب اأن 

ل ي�سل م�ستوى املاء فيها اإىل حافة الفتحات 

اجلانبية ، واأن يكون اأدنى منها مب�سافة 2 - 3 

�سم كما اأ�سلفنا، �سكل)11) ملنع احل�سرات التي 

ت�سقط يف امل�سيدة من الهروب منها.   

اإىل  امل�سيدة  حتتاج  ال�سنة:  من  الفرة   -  2

كمية كبرية من املاء خالل الأ�سهر احلارة من 

ال�سنة والتي تزداد فيها معدلت تبخر املاء من 

فيها  املتواجدة  الكميات  وت�ستنفد  امل�سيدة، 

خ��الل ف��رة وج��ي��زة، ويتعطل دوره��ا يف حال 

اإ�سافة املاء اإىل امل�سيدة، نتيجة جفاف  عدم 

املادة الغذائية وتعفنها وعدم انطالق الرائحة 

تقل  ذلك  من  العك�س  وعلى  �سكل)13)  منها، 

خالل  امل�سيدة  يف  امل��اء   من  التبخر  معدلت 

الفرات الباردة من ال�سنة، ويجب اأن ي�ساف 

فيها،  كمياته  نق�ست  كلما  امل�سائد  اإىل  املاء 

ب�سكل  امل�سيدة  وفاعلية  دورة،  على  للحفاظ 

دائم وم�ستمر، وتتبخر كمية املاء من امل�سيدة 

الأ�سهر احلارة  اأيام خالل   3 - 2 خالل فرة 

العربي، فيجب  ال�سنة، يف منطقة اخلليج  من 

امل��اء  وتبديل  وم�ستمر  دائ��م  ب�سكل  اإ�سافته 

الفرات  خالل  احلاجة  عند  الغذائية  وامل��ادة 

الطحالب  تنمو  ح��ي��ث  ال�����س��ن��ة،  م��ن  ال���ب���اردة 

والفطريات، �سكل)14) ومتنع انبعاث الرائحة 

اأن  وج��د  وق��د  دوره���ا،  فيتعطل  امل�سائد  م��ن 

مينع  دوري  ب�سكل  امل�سيدة  حمتويات  حتريك 

امل��ادة  بقاء  ف��رة  م��ن  وي��زي��د  الفطريات  من��و 

وي���وؤدي  �سكل)15)،  و�سالحيتها،  الغذائية 

امل�سيدة،  حم��ت��وي��ات  تعفن  اإىل  امل���اء  نق�س 

يف   انعدامها  اأو  فاعليتها  وتناق�س  �سكل)16) 

كثري من احلالت.  
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مدى التوافق 
بين فترة جني التمور 

وفترة ذروة الطلب عليها 
في العراق/مدخل تسويقي

�أهمية  ذ�ت  تعترب  ه��ذه  �حل��ي��ازة  نقل  عملية 

ق�صوى يف عملية �ختيار وقت بيع �لتمور وتكون 

عملية نقل �حليازة )�لبيع(هذه من خالل عدة 

�صور وهي:

�أو  ن�صجها  قبل  �لتمور  �مل�صبق)بيع  1 - �لبيع 

ماي�صمى يف �لعر�ق باأ�صلوب �لت�صمني(.

�لتمور  بيع  وق��ت  �ختيار  ب��اأن  فيه  ال�صك  مما 

�ملعلومات  تو�فر  مبدى  كبرية  بدرجة  مرتبط 

�الأ�صعار  طبيعة  من  �ل�صوق  الجت��اه  �لت�صويقية 

عن  و�ملعلنة  و�مل�صتقبلية-  �الآنية   - �ل�صائدة 

�الأ���ص��و�ق  يف  و�ملعرو�صة  �ملطلوبة  �الأ���ص��ن��اف 

خالل �ملو�صم ,الأجل توقيت حدوث عملية نقل 

فان  �مل�صرتي.ولذلك  �إىل  �لبائع  من  �حليازة 

املهند�س با�سم حازم البدري

جامعة بغد�د, كلية �لزر�عة

ق�صم �القت�صاد �لزر�عي –�لعر�ق

basimbadri40@yahoo.com
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2 -�لبيع �لفوري)بيع �لتمور حال جنيها(.

3 - �لبيع �ملوؤجل )بيع �لتمور بعد جنيها بفرتة 

قبل  من  �الأ�صعار  توقع  على  ذلك  ويعتمد 

منتجي �لتمور(.

 وت��دخ��ل ع���دة ع��و�م��ل ك��ون��ه��ا ع��و�م��ل م��وؤث��رة 

�لتمور  تعر�ض  م��دى  منها  �مل��وؤج��ل  �لبيع  يف 

للتلف,و�إمكانية �ملحافظة على �لتمور من خالل 

خزنها  بطرق �لتخزين �ملتاحة و�ملالئمة حلني 

�تخاذ قر�ر �لبيع �ملنا�صب )�أي توفر �الإمكانات 

�ملالية و�لتخزينية لدى منتج �لتمور( , �إ�صافة 

�الكت�صاف  )قابلية  �لتنبوؤية  �لقدرة  تو�فر  �إىل 

املحافظة

عدد 

منتجي 

الزهدي

)العينة(

موعد

بدء

جني 

الزهدي

البيع امل�سبق 

)الت�سمني(

)1(

الأ�سبوع 

الأول من 

اجلني )2(

بعد اأ�سبوعني 

من اجلني )3(

خالل ال�سهر 

الأول من اجلني 

)4(

خالل ال�سهر 

الثاين من 

اجلني )5(

اأكرث من 

�سهرين من 

اجلني )6(

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

بابل
20

)�الأول من 

�صبتمرب( 

لغاية 

)�خلام�ض 

ع�صر من 

�أكتوبر(

3151531584042015

كربالء
12216,613,3216,6425216,618,3

النجف
8112,512,5225225112,5112,5

وا�سط
4125--125125125--

الديوانية

6233,3116,6116,6116,6--116,6

املجموع
50918489181632  81648

جدول رقم )1(:حتديد وقت بيع التمور )�سنف الزهدي (من قبل منتجيها ون�سبتهم واعتبارا من تاريخ بدء جنيها يف 

حمافظات الفرات الأو�سط خالل املو�سم الت�سويقي )2009/2010(.

امل�سدر:ح�سبت من قبل الباحث بالعتماد على العينة يف ا�ستمارة ال�ستبانة

ي�صري �جلدول رقم )1(�إىل �أن )18 %(من �ملنتجني �لذين متت ��صتبانتهم بالن�صبة ل�صنف �لزهدي يف حمافظات �لفر�ت �الأو�صط يف �لعر�ق قد باعو� 

متورهم باأ�صلوب �لبيع �مل�صبق )�لت�صمني(,كما �أن �جلدول رقم )2( يو�صح �أن ن�صبة منتجي �الأ�صناف �الأخرى )عد� �لزهدي(�لذين باعو� متورهم 

باأ�صلوب �لبيع �مل�صبق بلغ )15 %(من منتجي �لعينة وذلك ل�صعف �الإمكانات �ملالية و�لتخزينية و�لت�صويقية لديهم ولعدم رغبتهم يف حتمل �أي ن�صبة من 

�ملخاطرة. 
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متكنه  �لتي  �أل�صعري( 

من �لتفاو�ض للح�صول 

لبيع  �صعر  �أف�صل  على 

منتج  �تخاذ  مت��وره.�إن 

بيعها  ل���ق���ر�ر  �ل��ت��م��ور 

كبرية  ب��درج��ة  يتباين 

وف����ق����ًا حل����ل����ول وق���ت 

للطلب  بالن�صبة  �لذروة 

�مل���ح���ل���ي و�خل����ارج����ي 

ع����ل����ي����ه����ا ب���ح�������ص���ب 

�أو  �ملختلفة  �أ�صنافها 

��صتخد�مها  جم���االت 

كانت  ���ص��و�ء  �ملتنوعة 

�ملحلي  ل��ال���ص��ت��ه��الك  

للت�صنيع  �أم  �ملبا�صر 

)�ل���ك���ب�������ض و�ل��ت��ع��ب��ئ��ة 

لت�صنيع  �أم  و�لتغليف( 

�أم  �ل��ت��م��ور  م�����ص��ت��ق��ات 

�إىل �خلارج. للت�صدير 

�لدر��صة  هذه  وحت��اول 

�إجر�ء م�صح  من خالل 

)����ص��ت��ب��ان��ة(  للعينات 

�ملالئم  �لوقت  حتديد 

الت���خ���اذ ق�����ر�ر �ل��ب��ي��ع 

وم�����دى �ل���ت���و�ف���ق بني 

عليها  �لطلب  ذروة  ووق��ت  �لتمور  جني  وق��ت 

لعينة  �الختبار�ت  �لعر�ق من خالل حتليل  يف 

مكونة من )50( منتجًا للتمور يف حمافظات 

�ل��ف��ر�ت  �الأو���ص��ط يف �ل��ع��ر�ق وه��ي )ب��اب��ل –

يقومون  كربالء-�لنجف-�لديو�نية-و��صط( 

ب��اإن��ت��اج) �أل���زه���دي و�الأ���ص��ن��اف �الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

�الأخرى ( من �لتمور يف �لعر�ق خالل �ملو�صم 

هذه  �إن  حيث   )2010/  2009( �لت�صويقي 

�ملحافظات متثل ثقال كبريً� يف �إنتاج �ألزهدي 

)�حلالوي-�خل�صتاوي-  �لرئي�صية  و�الأ�صناف 

�خل�صر�وي- �ل�صاير(.

يف  التمور  لبيع  املنا�سب  الوقت  حتديد 

العراق:

�لعر�ق  �لتمور يف  �ملحلي على  �لطلب  �ن ذروة 

رم�صان  �صهر  خالل  يكون  �أ�صنافها  مبختلف 

�ل�صهر  هذ�  يف  �لتمور  ��صتهالك  يزد�د  ,حيث 

�الأخ��رى  �الأ�صهر  لبقية  قيا�صًا  كبرية  بدرجة 

على  �خلارجي  �لطلب  ي��زد�د  ,كما  �ل�صنة  من 

�ل���دول  ملعظم  رم�����ص��ان  �صهر  خ���الل  �ل��ت��م��ور 

�ملربح  يكون من  .وبذلك   و�الإ�صالمية  �لعربية 

�لت�صويقيون  �لو�صطاء  يلجاأ  �أن  �قت�صاديا 

�ملتعاملون بالتمور وهم جتار �جلملة و�أ�صحاب 

�مل�صدرون  و�لتجار  �لكبرية  �لتمور  خم��ازن 

معامل  و�أ���ص��ح��اب  �لتمور  مكاب�ض  و�أ���ص��ح��اب 
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املحافظة

عدد 

منتجي

الأ�سناف 

الرئي�سة

)العينة(

تاريخ

بدء

جني 

الأ�سناف 

الرئي�سة

البيع امل�سبق 

)الت�سمني(

)1(

الأ�سبوع الأول 

من اجلني )2(

بعد اأ�سبوعني 

من اجلني )3(
خالل ال�سهر 

الأول من 

اجلني )4(

خالل ال�سهر 

الثاين من اجلني 

)5(

اأكرث من �سهرين 

من اجلني )6(

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

20بابل

)�خلام�ض 

ع�صر من 

�أغ�صط�ض(

ولغاية

)�الأول من 

نوفمرب(

210735525210210210

كربالء
1218,3433,332526,618,31

8,3

النجف
8112,5450225112,5----

واسط
4116,6350116,6116,6----

الديوانية
6--250125----1-

المجموع
50510204012296123648

جدول رقم )2(حتديد وقت بيع التمور )الأ�سناف الرئي�سة عدا الزهدي (àمن قبل منتجيها ون�سبتهم واعتبارا من تاريخ بدء 

جنيها يف   حمافظات الفرات الأو�سط خالل املو�سم الت�سويقي )2009 /2010(

امل�سدر:ح�سبت من قبل الباحث بالعتماد على العينة يف ا�ستمارة ال�ستبانة 

à�الأ�صناف �لرئي�صة �الأ�صا�صية هي )�خل�صر�وي-�حلالوي-�خل�صتاوي –�ل�صاير(

2.5

2

1.5

1

0.5

0
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قبل  منتجها  من  �لتمور  �صر�ء  �إىل  �لتمور  وتغليف  تعبئة 

خالل  من  و�خل��ارج��ي  �ملحلي  �لطلب  ذروة  ف��رتة  حلول 

�لتمور  �صر�ء  الأ�صعار  بعر�صهم  �لتمور  منتجي  م�صاومة 

�الأ�صناف  وح�صب  �أحيانًا  قبلها  �أو  �جلني  ف��رتة  �أث��ن��اء 

جانب  يخ�ض  فيما  ,�أم���ا  �ل���ذروة  ف��رتة  خ��الل  �ملطلوبة 

متورهم  لبيع  �لتمور  منتجي  با�صتعد�د  �ملتمثل   �لعر�ض 

وفقا لالأ�صعار �ملعرو�صة )�الأ�صعار �حلالية(�أو �نتظارهم 

�أطول لبيع متورهم )من خالل توقعهم بان تكون  لفرتة 

لتمورهم  بيعهم  يكون  �أعلى(,�أوقد  �مل�صتقبلية  �الأ�صعار 

على  يتوقف  ذلك  �لت�صمني(,فان  )�أ�صلوب  جنيها  قبل 

�لقر�ر  �تخاذ  يف  ت�صهم  �لتي  �مل��ح��دد�ت  من  جمموعة 

من قبل منتج �لتمور بخ�صو�ض بيعها ومنها مدى تو�فر 

�أماكن  كتو�فر  �لتمور  منتجي  لدى  �لت�صويقية  �الإمكانات 
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و�صائل  �أد�ء  كفاءة  ومدى  �لتعبئة  وو�صائل  �ملنا�صبة  �لتخزين 

�لنخيل  )عدد  �لنخيل  لب�صتان  �القت�صادي  و�حلجم  �لنقل 

,كمية �الإنتاج,�الإنتاجية,�الأ�صناف(, وكذلك تو�فر �ملعلومات 

و�إمكانية  و�ملطلوبة  �ملعرو�صة  �لكميات  حجم  عن  �لت�صويقية 

�ملنتج لتحمل �ملخاطرة �ملتمثلة بالظروف �لطبيعية و�الإ�صابة 

�ملفاجئة باآفات توؤثر على كمية ونوعية �لتمور �ملنتجة وكذلك 

�أن  �ملهم  �الأ�صعار()1(.ومن  )تغري�ت  �ل�صعرية  �ملخاطرة 

يوفق �ملنتج �إىل بيع متوره يف �لوقت �ملنا�صب �لذي يتمكن من 

تقديره يف �صوء �ملحدد�ت �لتي مت ذكرها م�صبفًا لكي يكون 

بيعه مربحًا �قت�صاديًا ولقد مت يف هذه �لدر��صة حتديد �أف�صل 

�الأوقات �لتي يتوجب فيها على منتجي �لتمور يف �لعر�ق بيع 

متورهم فيها.
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خالل ال�سهر الثاين من اجلني )5(
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ا�ستعرا�س نتائج حتليل العينات )نتائج 

ال�ستبيان(:

�ل��ذي��ن مت  �مل��ن��ت��ج��ني  �ل��در����ص��ة  ق�صمت  ل��ق��د 

وح�صب  �ال�صتبانة  ��صتمارة  ح�صب  ��صتبيانهم 

�لوقت �ملف�صل للبيع )�مل�صار �ليه يف �ملقدمة(

�إىل مايلي :

ن�صجها  قبل  �لتمور  )بيع  �مل�صبق  �أواًل:�ل��ب��ي��ع 

�أو��صلوب �لت�صمني(: 

الأول من جني  الأ�سبوع  ثانيا:البيع يف 

التمور:

%(من   8( �أن  )1(�إىل  رق��م  �جل��دول  ي�صري 

بالن�صبة  ��صتبانتهم  مت��ت  �ل��ذي��ن  �ملنتجني 

ل�����ص��ن��ف �ل���زه���دي يف حم��اف��ظ��ات �ل��ف��ر�ت 

�الأول  �الأ�صبوع  يف  متورهم  باعو�  قد  �الأو�صط 

�أن  )2(يبني  رقم  �جلدول  �أن  جنيها,كما  من 

عد�  �الأخ��رى  �الأ�صناف  منتجي  %(من   40(

�لزهدي قد باعو� متورهم خالل �الأ�صبوع �الأول 

من جنيها وهي �أعلى ن�صبة لبيع هذه �الأ�صناف 

قيا�صا �إىل �لفرت�ت �الأخرى وقد يعزى �ل�صبب 

�أ�صعارها  تكون  �الأ���ص��ن��اف  ه��ذه  �أن  �الأ���ص��ا���ض 

�الأوىل  �الأوق��ات  يف  �ملحلي  �ل�صوق  يف  مرتفعة 

ي�صجع  مما  �الأ���ص��و�ق  يف  وطرحها  جنيها  من 

منتجيها على بيعها ولكونها حتتاج �ىل ظروف 

خزن خا�صة .                       

 ثالثًا:البيع يف الأ�سبوع الثاين من جني 

التمور:

من   )% 18( �أن  رقم )1(�إىل  �جل��دول  ي�صري 

بالن�صبة  ��صتبانتهم  مت��ت  �ل��ذي��ن  �ملنتجني 

ل�����ص��ن��ف �ل���زه���دي يف حم��اف��ظ��ات �ل��ف��ر�ت 

�لثاين  �الأ�صبوع  يف  متورهم  باعو�  قد  �الأو�صط 

�أن  يبني   )2( رقم  �جل��دول  �أن  جنيها,كما  من 

عد�  �الأخ���رى  �الأ�صناف  منتجي  %(من   24(

ب��اع��و� مت��وره��م خ��الل �الأ�صبوع  �ل��زه��دي ق��د 

�لثاين من جنيها.

جني  م��ن  �الأول  �ل�صهر  خ��الل  �لبيع  ر�ب��ع��ا: 

التمور:

من  �أن )32 %(  )1(�إىل  رقم  �جل��دول  ي�صري 

بالن�صبة  ��صتبانتهم  مت��ت  �ل��ذي��ن  �ملنتجني 

ل�صنف �لزهدي يف حمافظات �لفر�ت �الأو�صط 

قد باعو� متورهم خالل �ل�صهر �الأول من جنيها 

تباع  حتى  �صهر  ملدة  بها  �الحتفاظ  يعزى  وقد 
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نية   �خلز  قابليتها  �أن  �إىل  للمنتج  جمز  ب�صعر 

يف ظروف �لب�صاتني و�ملخازن �العتيادية �أعلى 

من �لقابلية �خلز نية لالأ�صناف �الأخرى حتت 

يبني   )2( رقم  �أن �جلدول  �لظروف,كما  نف�ض 

اأن )12 %( من منتجي �الأ�صناف �الأخرى عد� 

�لزهدي قد باعو� متورهم خالل �ل�صهر �الأول.

خام�صا:�لبيع خالل �صهر �إىل �صهرين من جني 

التمور:

من   )%  16( �أن  )1(�إىل  رق��م  �جل��دول  ي�صري 

بالن�صبة  ��صتبانتهم  مت��ت  �ل��ذي��ن  �ملنتجني 

ل�����ص��ن��ف �ل���زه���دي يف حم��اف��ظ��ات �ل��ف��ر�ت 

من  �صهرين  باعو� متورهم خالل  قد  �الأو�صط 

 6( �أن  يبني   )2( رقم  �جل��دول  �أن  جنيها,كما 

%( من منتجي �الأ�صناف �الأخرى عد� �لزهدي 

قد باعو� متورهم خالل �صهر �ىل �صهرين من 

جنيها .

جني  من  �صهرين  من  �أكرث  بعد  �صاد�صا:�لبيع 

التمور:

من   )%  8( �أن  )1(�إىل  رق��م  �جل���دول  ي�صري 

بالن�صبة  ��صتبانتهم  مت��ت  �ل��ذي��ن  �ملنتجني 

ل�صنف �لزهدي يف حمافظات �لفر�ت �الأو�صط 

من  �صهرين  من  �أك��رث  بعد  متورهم  باعو�  قد 

�أن )8  يبني   )2( �أن �جلدول رقم  ,كما  جنيها 

�الأ�صناف  منتجي  من  �لن�صبة  نف�ض  �أي   )%

بعد  متورهم  باعو�  قد  �لزهدي  عد�  �الأخ��رى 

�أكرث من �صهرين من جنيها .

�ال�صتبانة  ����ص��ت��م��ارة  ن��ت��ائ��ج  �أو���ص��ح��ت  ل��ق��د 

يف  �ل��زه��دي  �صنف  منتجي  �أن  حتليلها  بعد 

)بابل  �لعر�ق  يف  �الأو�صط  �لفر�ت  حمافظات 

,ك��رب��الء,�ل��ن��ج��ف,و����ص��ط و�ل��دي��و�ن��ي��ة( قد 

متورهم  بيع  ق��ر�ر  �تخاذ  يف  بالبطء  �ت�صمو� 

�صعر  من  عليه  يح�صلو�  �أن  ماميكن  بانتظار 

�أعلى وخ�صو�صا �إنهم بد�أو� يف  جني متورهم 

و�ملتمثل  تقريبا  �لطلب  ذروة  وق��ت  نهاية  يف 

ب�صهر رم�صان بدرجة رئي�صية. 

لقد بلغت ن�صبة منتجي �صنف �لزهدي �لذين 

�نتظرو� �أكرث من �صهر بحدود )40 %( وذلك 

بانتظار �صعر �أعلى حيث يكون قد مر �غلب وقت 

�لذروة فينتظر �ملنتج بعدها �إىل وقت �نخفا�ض 

درجات �حلر�رة حيث قد يتح�صن �لطلب على 

من  ذلك  مايعنيه  عندها,رغم  �لزهدي  متور 

وبد�ئية  �صيئة  خزن  ظروف  حتت  �لتمور  بقاء 

�إ�صابة  من  ذلك  �إليه  ي��وؤدي  وما  �لب�صاتني  يف 

وتلف خالل عملية �خلزن هذه,و�لتي قد تزيد 

عليها  �ملتوقع �حل�صول  �الأ�صعار  خ�صارتها عن 

جر�ء �النتظار الأكرث من �صهر.�أما بالن�صبة �إىل 

نف�ض عدد �لعينة من منتجي �الأ�صناف �الأخرى 

)�خل�صتاوي-�حلالوي-�خل�صر�وي-�ل�صاير( 

فقد �ت�صمو� ب�صرعة ��صتجابتهم للبيع باالأ�صعار 

�صنف  مبنتجي  م��ق��ارن��ة  عليهم  �مل��ع��رو���ص��ة 

�لزهدي وقد يعود �ل�صبب �لرئي�ض �إىل �صعوبة 

�لزهدي  ب�صنف  مقارنة  �لب�صاتني  يف  خزنها 

,�إ�صافة �إىل �أن �لطلب عليها �أكرب من �لزهدي 

ي�صكل  رمب��ا  �أ�صعارها  رف��ع  �إىل  ي��وؤدي  قد  مما 

�صريعا  ببيعها  للقيام  ملنتجيها  �إغ���ر�ء  عامل 

,�إ�صافة �إىل �أنها جنيت يف وقت �لذروة )�صهر 

�لزيادة  نحو  عليها  �لطلب  دفع  رم�صان (مما 

ورفع �صعرها حيث و�صل �صعرها يف وقت �لذروة 

منها  �ل��و�ح��د  للكغم  )2(دوالر  يعادل  ما  �ىل 

�الأخ��رى  �الأ�صناف  منتجي  ن�صبة  بلغت  .حيث 

�لذين قامو� ببيع �نتاجهم بعد �جلني مبا�صرة 

 )% بحدود)40  �جلني(  من  �الأول  )�الأ�صبوع 

لالأ�صباب �لتي ذكرناها �آنفا.

التمور  جني  فتترة  بتتني  التوافق  متتدى 

وذروة الطلب عليها:

�مل�صح  �أ���ص��ل��وب  خ��الل  �ل��در����ص��ة  ��صتخدمت 

�لرتتيبي  )�مل��ق��ي��ا���ض  ب���  ماي�صمى  �مل���ي���د�ين 

  Continuous Rating Scale �مل�صتمر( 

�لرتتيبي  )ب��امل��ق��ي��ا���ض  �أح��ي��ان��ا  ماي�صمى  �أو 

وفيه    Graphic Rating Scale) �لبياين 

على  بالتاأ�صري  )�لعينة(  �ل�صخ�ض  ي�صتجيب 

بياين  مقيا�ض  يف  �ملرتتبة  �ل��درج��ات  �إح���دى 

ملعرفة  �الأ�صلوب  هذ�  ��صتخد�م  مت  .حيث   )2(

وف��رتة  �لتمور  ف��رتة جني  ب��ني  �ل��ت��و�ف��ق  م��دى 

منتجي  �صوؤ�ل  خ��الل  من  عليها  �لطلب  ذروة 

و�أ�صحاب  و�مل�صدرين  �جلملة  وجت��ار  �لتمور 

مدى التوافقموعد �سهر رم�سانال�سنة

غري منا�صب �طالقًا20117/31

غري منا�صب �طالقًا20127/19

غري منا�صب �طالقًا20137/8

غري منا�صب �طالقًا20146/28

غري منا�صب �طالقًا20156/17

غري منا�صب �طالقًا20166/6

منا�صب20175/26

منا�صب20185/15

منا�صب20195/5

منا�صب20204/23

جدول رقم )3(: حتديد مدى التوافق بني وقت الذروة )�سهر رم�سان ( ووقت جني 

التمور للموا�سم الت�سويقية )2011-2020(.

 اجلدول من اإعداد الباحث وفقا لآراء العينة امل�ستجوبة
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مكاب�ض �لتمور مع �لرتكيز على �أن فرتة �لذروة 

منتجي  ر�صادة  ملعرفة مدى  رم�صان  �صهر  هي 

يحقق  )�ل���ذي  �لبيع  وق��ت  حت��دي��د  يف  �لتمور 

�أعلى �أ�صعار (وقدرتهم �لت�صاومية مع �مل�صرتين 

فقد  عليه  وبناء  و�مل�صدرين(  �جلملة  )جت��ار 

ترتيبية( م�صتويات  )�أربعة  �لدر��صة  و�صعت 

ملدى �لتو�فق بني فرتة جني �لتمور وفرتة ذروة 

رم�صان( )�صهر  و�خل��ارج��ي  �ملحلي  �لطلب 

وهذه �مل�صتويات هي )منا�صبة  جد� – منا�صبة 

�طالقا(,وقد   منا�صبة  غري  منا�صبة-  –غري 
حتليلها  بعد  �مليد�نية  �ال�صتبانة  نتائج  ظهرت 

كاالآتي :

�أ�صهر باردة  �أواًل :�إذ� حل �صهر رم�صان خالل 

تعد  �لت�صويق   ف��رتة  ف���اإن  وف��رب�ي��ر(  )يناير 

�ل���ذروة  ف��رتة  ل���ورود  وذل���ك  ج���د�(  )منا�صبة 

فرتة  رم�صان(بعد  )�صهر  و�خلارجية  �ملحلية 

جني �لتمور مبدة ق�صرية ن�صبيًا .

�لذروة( رم�صان )وقت  �صهر  �إذ� حل   : ثانيًا   

يف �الأ�صهر �لربيعية من �ل�صنة )مار�ض-�أبريل- 

مايو( فاإن فرتة �لت�صويق تكون )منا�صبة(  الأن 

�لفرتة مابني جني �لتمور وذروة �لطلب عليها 

والن  ن�صبيًا  طويلة  �صتكون  رم�صان(  )�صهر 

و�مل�صدرين  �جلملة  جت��ار  مينح  �لفرتة  ط��ول 

�إمكانية للم�صاومة ,كما  �أن �ملنتجني اليرغبون 

 )6( �إىل  ت�صل  قد  لفرتة  بالتمور  باالحتفاظ 

التكون   قد  و�لتي  تكاليف �خلزن  ب�صبب  �أ�صهر 

,كذلك  لهم  �لربحي  �لهام�ض  من  وتقلل  قليلة 

)منا�صبة(  ودي�صمرب(  )نوفمرب  �أ�صهر  تعترب 

للت�صويق �إذ� حل فيها �صهر رم�صان لوجود مدة 

ً)رغم كونها ق�صرية ن�صبيًا( �إال �أنها قد تكون 

فيما  و�خلارجي  �ملحلي  �لطلب  ملو�جهة  كافية 

�لت�صويقي  �ملجالني  بذل جهود كبرية يف  لو مت 

و�لت�صنيعي )�لكب�ض و�لتعبئة (.  

�ل��ذروة( )وق��ت  رم�صان  �صهر  حل  �إذ�  ثالثًا: 

خالل �أ�صهر �ل�صيف )يونيو,يوليو, �أغ�صط�ض( 

منا�صبة  )غ���ري  ت��ك��ون  �ل��ت�����ص��وي��ق  ف���رتة  ف���ان 

يعني  �لتمور ,مما  �طالقًاً( وذلك لعدم ن�صج 

فرتة  خ��الل  ج���دً�  قليل  �صيكون  �ل��ع��ر���ض  �أن 

كبريً�ً  و�صيكون  �ل��ذروة 

بعد �نتهاء �لذروة مما 

�نخفا�ض  �إىل  ي����وؤدي 

كبري يف �الأ�صعار.

�صهر  ح��ل  �إذ�  ر�ب��ع��ا: 

رم�����������ص�����ان )ف�������رتة 

�صهري  �ل��ذروة(خ��الل 

و�أك��ت��وب��ر(  )�صبتمرب 

ف����اإن ف����رتة �ل��ت�����ص��وي��ق 

منا�صبة( )غ��ري  تكون 

ل��ت��ز�م��ن وق��ت �ل���ذروة 

�لتمور  جني  وق��ت  م��ع 

وع����دم وج����ود �ل��وق��ت 

�لتمور  ل�صر�ء  �ل��ك��ايف 

م������ن ق����ب����ل �ل���ت���ج���ار 

و�إي�صالها  و�مل�صدرين 

�مل��ط��ل��وب  �مل���ك���ان  �إىل 

ب��ال��وق��ت �مل��الئ��م مما 

يوؤثر على �ل�صعر باجتاه 

�النخفا�ض.

 وق������د ب�����ني م��ن��ت��ج��ي 

�لت�صويقية  �ملو��صم  بع�ض  باأن  �مل�صتبانة  �لعينة 

و�لتي كانت فيها فرتة �لذروة )�صهر رم�صان( 

خالل �أ�صهر �ل�صيف )يونيو يوليو , �أغ�صط�ض(

كانت �الأ�صعار تنخف�ض فيها �ىل  �أقل من كلفة 

�جلني و�لت�صويق يف بع�ض �الأحيان مما ��صطر 

�لنخيل  من  �لتمور  جني  عدم  �إىل  منهم  كثري 

,ومن �ملوؤكد �أن  ذلك �صيوؤثر  تاأثريً� بالغًا  على 

�لعمل  ينبغي  وهنا  منها.  �مل�صوقة  �لكميات 

تخزين  جم��ال  يف  �ال�صتثمار�ت  تطوير  على 

�لتمور وال�صيما �إن�صاء �ملخازن �ملربدة ليت�صنى 

توفري �لتمور على مد�ر �ل�صنة ويف �أوقات تكون 

حتديد  تتم  �أن  على  للمنتج  جمزية  �أ�صعارها 

�جلغر�يف  وتوزيعها  �خلزينة  �لطاقات  ن��و�جت 

.�إن  �الإنتاجي  �ملركز  �العتبار   بنظر  �آخذين 

�لنخيل  من  �لتمور  جني  ع��دم   حالة  ح��دوث 

كالتي ح�صلت يف بع�ض �ملناطق خالل �ملو�صم 

قلة  �ىل  �أدت   2010/  2009 �لت�صويقي 
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�لطن  �صعر  �رتفاع  وبالتايل  �مل�صوقة  �لكميات 

من �لتمور حيث و�صل يف �ملتو�صط �ىل مايقارب 

)380(دوالر  مايعادل  �أي  دينار  )400(�ألف 

وبهذ� ميكن �أن نرى  ح�صب ورود فرتة �لذروة 

حتى  �لقادمة  �ل�صنو�ت  يف  رم�صان(  )�صهر 

�لت�صويقي  �ملو�صم  �صيكون  )2020(كيف  �صنة 

رقم  .ويو�صح �جلدول  ال  �أم  منا�صب  هو  وهل 

�لقادمة  �لع�صرة  �لت�صويقية  �ملو��صم  )3(حالة 

وقت  بني  �لتو�فق  2020(ومدى  �صنة  )حتى 

�لتمور  جني  ووق��ت  رم�صان(  )�صهر  �ل��ذروة 

فيها .

بني  �لتو�فق  مدى  ح�صاب  �أن  ترى  و�خلال�صة 

وقت ذروة �لطلب على �لتمور )�صهر رم�صان ( 

ووقت جني �لتمور �صيكون له �الأثر �لبالغ لدى 

منتجي �لتمور يف �تخاذ قر�ر �لبيع �إ�صافة �ىل 

مدى تو�فر �الإمكانات �ملالية و�لتخزينية  وبقية 

م�صاعدة  يف  ت�صهم  �لتي  �لت�صويقية  �ملعلومات 

.وهنا  �لبيع  ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  على  �لتمور  منتج 

يكون الأجهزة �الإر�صاد �لزر�عي دور فاعل جد�  

�لكفاءة  من  عال  م�صتوى  على  كانت  �إذ�  فيما 

�الإر�صادية  �لرب�مج  وتنفيذ  وتوجيه  لتخطيط 

ت�صويق  �لتمور  يف  منتجي  مل�صاعدة  �لت�صويقية 

متورهم مبا يحقق لهم �أف�صل �الأ�صعار وبالتايل 

�أعلى �الأرب��اح  يف �صوء تفاعالت قوى �لعر�ض 

�لتمور  منتج  ي�صاعد  ومبا  �لتمور  على  و�لطلب 

ومبا  �ملالئم  �لوقت  يف  �لبيع  قر�ر  �تخاذ  على 

قد  ت��اأخ��ري  �أي  �أو  تخزينية  تكاليف  اليحمله 

�أو  �جليد  بال�صعر  �لبيع  فر�صة  �إ�صاعة  ي�صبب 

تلف كميات من �لتمور .

ملنتجي  �ل�صلوكية  �الجت��اه��ات  ت�صحيح   �ن 

�لتمور يف �تخاذهم قر�ر بيع متورهم  يتطلب 

ناحية  من  �لقر�ر  هذ�  �تخاذ  �جتاهات  تنمية 

بقر�ر�ت  تاأثره  وع��دم  �ملنتج  ق��ر�ر  ��صتقاللية 

ل��ه من  م��ام��ت��اح  ���ص��وء  �الآخ��ري��ن يف  �ملنتجني 

معلومات ت�صويقية وما يوؤدي �ليه ذلك من �أد�ء 

�أف�صل للوظيفة �لت�صويقية للتمور .

 امل�سادر: 

نخلة  ثمار  –ت�صويق  ح�صني  حممد  1 - خالد 

�لتمر يف �لعر�ق –�أطروحة دكتور�ه )غري 

بغد�د  /جامعة  �لزر�عة  –كلية  من�صورة( 

– �آذ�ر -2003 �ض 201-210.
بحوث  –�أ�صا�صيات  �ل�صيد  2 - �إ���ص��م��اع��ي��ل 

�لت�صويق – �لد�ر �جلامعية للن�صر و�لتوزيع 

  - ���ض   2000 –م�صر  –�الإ�صكندرية 
17.15

 – �الإمن��ائ��ي  و�ل��ت��ع��اون  �لتخطيط  -وز�رة   3

وتكنولوجيا  ل��الإح�����ص��اء  �مل���رك���زي  �جل��ه��از 

�ل�صبكة  ع��ل��ى  �جل��ه��از  – م��وق��ع  �مل��ع��ل��وم��ات 

. www.cosit.gov.iq  ملعلوماتية �لدولية�
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ماذا نعني بالقيمة 
الغذائية للتمر

د. ليلى �صالح حممود العلي

 اأكادميية عراقية مقيمة بالإمارات

tatyu_1989@yahoo.com

من  املق�صود  تو�صيح  املقالة  �صنحاول يف هذه 

كمي  ب�صكل  للتمر  الغذائية«  »القيمة  معنى 

كمي  ب�صكل  نتكلم  ولكي  و�صفي،  ب�صكل  ولي�س 

لأنواع  العاملي  الت�صنيف  تو�صيح  يتم  اأن  يجب 

مترًا  كان  �صواء  الغذاء  يف  املوجودة  املغذيات 

م��اذا  تو�صيح  ك��ذل��ك  وي��ج��ب  اآخ���ر.  غ���ذاء  اأو 

 nutrient امل��غ��ذي   كثافة   « م�صطلح  يعني 

يتو�صح  ك��ي  التغذية  علوم  يف   ”density

الكثافة  ع��ايل  التمر  اإن  نقول  عندما  املعنى 

املغذية، وهذه متثل القيمة الغذائية يف غذاء ما  

يحويها ذلك  التي  ال�صعرات  وعالقته مع عدد 

الأن��واع  عن  للحديث  �صيقودنا  وه��ذا  ال��غ��ذاء. 

وهي  التمر  يف  املوجودة  املغذيات  من  ال�صبعة 

واملياه  والربوتينات  وال�صحوم  الكربوهيدرات 

و�صنو�صح  والأم��الح.  والفيتامينات  والألياف 

امل��اك��روي��ة  امل��غ��ذي��ات  مب�صطلح  املق�صود  م��ا 
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مترة جمهول، وتكرث زراعته يف موطنه 

الأ�صلي باململكة املغربية

مب�صطلح  macronutrients  واملق�صود 

. micronutrients املغذيات املايكروية

نظرة عامة على املغذيات يف التمر 

يف  الرئي�س  ال��غ��ذاء  هي  التمور  اأن  يعلم  كلنا 

التي  النخيل  اأ�صجار  وع��دد  الأو���ص��ط  ال�صرق 

هائلة.  اأعداد  التمر  من  متعددة  اأنواعًا  تعطي 

من  كيلوغرام  مائة  من  اأك��رث  تعطي  والنخلة 

تكون  النخيل  واأكرث  الواحد،  املو�صم  يف  التمر 

غني  والتمر  �صنة.   50 اإىل   30 لفرتة  مثمرة 

من  العديد  يف  ويدخل  والفيتامينات  باملعادن 

والنخلة  النبوي.  الطب  يف  الطبية  الو�صفات 

الرابعة  بلوغها  عند  الثمار  اإعطاء  تبداأ  عادًة 

اأو اخلام�صة من العمر ولكنها لن ت�صل مرحلة 

الن�صج يف النتاج اإل يف عمر 10 اإىل 12 �صنة. 

 100 عمر  حتى  يعي�س  النخيل  م��ن  والكثري 

�صنة، بل وبع�صها ي�صل 150 �صنة.

وال��ت��م��ر غ��ن��ي ب��امل��ع��ادن وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات، فهو 

املغني�صيوم  مبعادن  وغني  فيتامينات  يحوي 

والفو�صفور واحلديد والكال�صيوم والبوتا�صيوم، 

وكذلك يحوي األيافًا وبروتني. والتمور ل حتوي 

دهون ول كول�صرتول ول �صوديوم ولكنها عالية 

عامة  ب�صورة  التمور  وتعترب  الكربوهيدرات. 

غرام   100 فكل  احل��راري��ة،  ال�صعرات  قليلة 

تقريبًا من التمر الطازج تزودنا بحوايل 150 

املجفف  التمر  يحوي  بينما  ح��راري��ة،  �صعرة 

التمر  م��ن  غ���رام   100 فكل  اأك���رث،  ���ص��ع��رات 

حرارية،  �صعرة   280 ح��وايل  تعطي  املجفف 

ول حتتاج التمور املجففة اإىل اأية مواد حافظة 

كمواد  حتويها  التي  ال�صكريات  تعمل  حيث 

حافظة. 

 وللتمر فوائد �صحية كثرية، حيث يقول املوقع 

جامعة  يف  ال��ن��ب��ات  ع��ل��وم  لق�صم  الل��ك��رتوين 

 Plant Sciences ديف�س  يف  كاليفورنيا 

 Division website at the University

ال��ب��دو  اإن   of California at Davis

اأظهروا  بانتظام  التمر  ياأكلون  والذين  العرب 

ل  اآخرين  مع  ال�صحية  حالتهم  مقارنة  عند 

يعتمدون على التمر يف معي�صتهم حالت قليلة 

جدًا وب�صكل لفت للنظر من ال�صابة باأمرا�س 

�صرطانية اأو قلبية. وقد اأا�صتعمل التمر بكرثة 

من  الكثري  ل��ع��الج  ال�صالمية  احل�����ص��ارة  يف 

حالت  لعالج  ا�صتعمل  فقد  املر�صية،  امل�صاكل 

وميكن  القلب  اأداء  ولتحفيز  التنف�س  م�صاكل 

اأو  اجل����روح  مل��ع��اجل��ة  م��ره��م  ب�صكل  حت��وي��ل��ه 

ع�صالت  يقوي  اأنه  ُيعتقد  كذلك  احل�صا�صية. 

مما  احلمل  من  الأخ��رية  الفرتات  يف  الرحم 

ي�صاعد على تو�صع الرحم وجعل الولدة اأ�صهل. 

كذلك يو�صى به للمراأة املر�صع لأنه يزيد من 

معني  وزن  ويحوي  حلليبها.   الغذائية  القيمة 

نف�س  يحوي  مم��ا  اأك��رث  بوتا�صيوم  التمر  م��ن 

اأنا�صًا  يعالج  وهو  املوز  اأو  الربتقال  من  الوزن 

والم�����ص��اك.  وال��وه��ن  ال���دم  فقر  م��ن  يعانون 

كوب  ُربع  اأن  بالألياف حيث  والتمر غني جدًا 

منه، والذي يعادل قطعة فاكهة مثل تفاحة اأو 

موزة يحوي اأكرث من 4 غرامات من الألياف.

املنافع ال�صحية للتمر

واأّنه  لذيذة جدًا  فاكهة  اأنه  التمر  معروف عن 

يحوي على قائمة بديعة من املغذيات الأ�صا�صية 

والفيتامينات والأمالح التي يحتاجها الإن�صان 

للعي�س وللنمو وللبقاء يف �صحة جيدة. والتمور 

املعدة  امت�صا�س  متنع  التي  بالألياف  غنية 

للكول�صرتول ال�صار قليل الكثافة LDL ، وكذلك 

والأل��ي��اف  ب��الإم�����ص��اك.  ال�صابة  م��ن  يقي  ه��و 

للقولون  املبطن  املخاطي  الغ�صاء  على  حتافظ 

للكيمياويات  تعر�صه  زم��ن  م��ن  تقلل  لأن��ه��ا 

اإ�صافًة لتغليفه الكيمياويات امل�صببة لل�صرطان 

تاأك�صد  م��ان��ع��ات  حت���وي  وه���ي  ال��ق��ول��ون.  يف 

تانني  ب��اإ���ص��م  ت��ع��رف  لل�صحة  م��ف��ي��دة  ك��ث��رية 

 .antioxidants known as tannins

لاللتهابات  م�صادة  باأنها  م��ع��روف  والتانني 

غني  والتمر  للنزيف.  ومانعة  للعدوى  ومانعة 

–بيتا  ك��ريوت��ني  مثل  التاأك�صد  مب��وان��ع  ج���دًا 

على  القابلية  لها  التي  والزيك�صانثني  واللوتني 

ب�صرطان  ال�صابة  من  اجل�صم  خاليا  حماية 

ال��ربو���ص��ت��ات وال�����ص��در وال��رئ��ة  اأو  ال��ق��ول��ون 

والبنكريا�س.

اإن��ه  حيث  اأ،  لفيتامني  مهم  م�صدر  والتمور 

)كل  مت��ر  غ���رام   100 لكل   IU  149 ي��ح��وي 

 0.3 تكافئ  اأ  فيتامني  م��ن   IU عاملية  وح��دة 

 0.6 وتكافئ  للريتنول  بالن�صبة  مايكروغم 

واأهمية  – ب(.  لكريوتني  بالن�صبة  مايكروغم 

ول  وثابته  معروفة  لالإب�صار  الفيتامني  ه��ذا 

لعدم  م�صاعد  عامل  ه��و  كذلك  فيها.  ج��دال 

اإ�صافًة  ال�صابة ب�صرطان الرئة وجتويف الفم 

لأهميته يف احلفاظ على اجللد وعلى الأغ�صية 

املخاطية املبطنة لبع�س اأجزاء ج�صمنا. 

والتمور م�صدر رائع لتزويدنا بعن�صر احلديد، 

حيث حتوي كل 100 غرام منه على 0.9 غرام 

11 % من  م��ن احل��دي��د، وه��ذا ميثل ح��وايل 

العن�صر.  هذا  من  جل�صمنا  اليومي  الحتياج 

ومعروف لنا اأن احلديد جزء من الهيموغلوبني 

داخل خاليا الدم احلمراء يف الدم وهو الذي 

ينقل الأوك�صجني. كذلك حتوي التمور عن�صر 
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الأي�س.  بعمليات  القيام  على  اجل�صم  ت�صاعد 

اأ�صا�صيًا  م�صاعدًا  عاماًل  ك  فيتامني  ويعترب 

وميكن  والعظام،  للدم  الأي�صية  العمليات  يف 

هذه  يف  املُعطى  التف�صيلي  اجل��دول  �س  تفحُّ

متر  غم   100 يف  املوجودة  للمغذيات  املقالة 

من نوع مدجول.

ما معنى القيمة الغذائية؟

قابليته  اإىل  غ��ذاء  لأي  الغذائية  القيمة  ت�صري 

م��واد  م��ن  يحتاج  مب��ا  اأج�صامنا  تغذية  على 

يعتمد  فاجل�صم  والنمو.  العي�س  على  ت�صاعده 

ويف  الوقود  من  حاجته  توفري  يف  الغذاء  على 

الكيميائية  واملرّكبات  العنا�صر  على  احل�صول 

وزاد  تنوع  وكلما  لأداء وظائفه.  يحتاجها  التي 

الكيميائية كلما  العنا�صر واملرّكبات  عدد هذه 

واأهم  الطعام.  لذلك  الغذائية  القيمة  زادت 

�صبعة اأنواع من املغذيات لدينا: الكربوهيدرات 

وال�����ص��ح��وم وال��ربوت��ي��ن��ات وامل���ي���اه والأل���ي���اف 

والفيتامينات والأمالح. تعترب الأنواع اخلم�صة 

 macronutrients الأوىل مغذيات ماكروية

)كبرية املقدار( وهي مغذيات يحتاجها اجل�صم 

مبقادير كبرية ن�صبيًا. اأما الأخريتان فتعتربان 

 micronutrients م��اي��ك��روي��ة  م��غ��ذي��ات 

)�صغرية املقدار( والتي ل يحتاج اجل�صم منها 

اإل ملقادير قليلة ن�صبيًا.

 Nutrient density الكثافة املغّذية

بدللة  ما  لغذاء  الغذائية  القيمة  قيا�س  ميكن 

 ،nutrient density  ما ي�صمى كثافة املغّذي

وه���ذه مت��ث��ل ال��ق��ي��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة يف غ���ذاء ما 

يحويها ذلك  التي  ال�صعرات  وعالقته مع عدد 

 “ املنفعة   “ ح�صاب  الأ�صا�س  يف  هي  الغذاء. 

عدد  ه��ي  هنا  فالكلفة   ،“ الكلفة   “ مقابل 

املعي�صة  ه��ي  واملنفعة  ال��غ��ذاء  يف  ال�����ص��ع��رات 

الغذاء.  ذل��ك  يعطيها  التي   sustenance

غنية  لكنها  ن�صبيًا  ال�صعرات  القليلة  فالأغذية 

باأي جمموعة من املغذيات املايكروية والألياف 

غري  والزيوت  الأ�صا�صية  الأمينية  والأحما�س 

املغّذية.  كثافتها  قيمة  عالية يف  تعترب  امل�صبعة 

غذائية  م��ادة  لأي  املغّذية  الكثافة  قيا�س  اإّن 

لتلك  الغذائية  القيمة  ربط  ب�صاطة  بكل  يعني 

املادة مع عدد ال�صعرات احلرارية التي تولدها. 

بذكر  �صنكتفي  تعاريف،  عدة  املغّذية  وللكثافة 

على  ين�س  الأول  التعريف  فقط:  منها  اثنني 

اأّن الكثافة املغّذية هي قيا�س الن�صبة بني طاقة 

الغذاء املتاأتية من الكربوهيدرات والربوتينات 

ذلك  من  املتاأتية  الكلية  الطاقة  اإىل  والدهون 

الغذاء ككل. 

وين�س التعريف الثاين على اأّن الكثافة املغّذية 

الغرام(  )بوحدة  املغذي  وزن  بني  الن�صبة  هي 

ذلك  يعطيه  ال��ذي  الكلي  الطاقة  حمتوى  اإىل 

اجل��ول(.  وح��دة  اأو  ال�صعرة  )ب��وح��دة  ال��غ��ذاء 

يعاك�س  العالية  املغّذية  الكثافة  ذو  وال��غ��ذاء 

متامًا الغذاء ذو ال�صعرات العالية، اأو ما ي�صمى 

بالأغذية اخلاوية اأو اجلنك فوود. وتبعًا لدليل 

الغذاء ذو  فاإّن   2005 لعام  التغذية الأمريكي 

اجل�صم  خل��الي��ا  مهم  ه��و  ال���ذي  البوتا�صيوم 

الدم  و�صغط  القلب  �صربات  وينظم  و�صوائله 

مما يعني اأنه ي�صاعد يف الوقاية من اجللطات 

واأمرا�س القلب.

الكال�صيوم  مثل  بالأمالح  كذلك  غنية  والتمور 

والكال�صيم  واملغني�صيوم.  والنحا�س  واملنغنيز 

ولتقل�صات  والأ���ص��ن��ان  للعظام  ���ص��روري  ملح 

ال��ع�����ص��الت ول��ت��خ��رث ال���دم ول��ن��ق��ل الإ����ص���ارات 

يحتاجه  اجل�صم  ف��اإّن  املنغنيز  اأم��ا  الع�صبية. 

التاأك�صد.  مانعة  لالأنزميات  م�صاعد  كعامل 

ال��دم  ك��ري��ات  تكوين  يف  نحتاجه  وال��ن��ح��ا���س 

احلمراء، واملغني�صيوم اأ�صا�صي لنمو العظام.

وحتوي كذلك م�صتويات ل باأ�س بها من فيتامني 

ملجموعة  تنتمي  ال��ت��ي  الفيتامينات  وم��ن  ك 

ب-كومبلك�س، وم�صتوى جيد جدًا من فيتامني 

ب6 وتعمل هذه الفيتامينات كعوامل م�صاعدة 
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ال�صعرات  اأي  العالية،  الطاقة  على  للح�صول 

اليومية  فعالياته  لأداء  اجل�صم  يحتاجها  التي 

املختلفة، وهي  توؤلف معظم ما ناأكل. وال�صحوم 

“ تلعب   good fats �صحوم جيدة   « امل�صماة 

على  املحافظة  زم��ن  اإط��ال��ة  يف  مهمًا  دورًا 

م�صتوى كول�صرتول �صحي، وكذلك ت�صاعد على 

وت�صكل  الهرمونات.  بع�س  م�صتويات  تنظيم 

الدماغ  اأن�صجة  من   %  60 ن�صبته  ما  ال�صحوم 

جل�صم  ج���دًا  مهمة  وال��ربوت��ي��ن��ات  ال��ب�����ص��ري. 

الن�صان حيث اإنها م�صدره الوحيد لالأحما�س 

“حجر  الأمينية  الأحما�س  وتعترب  الأمينية. 

 building blocks of life للحياة  البناء 

vital لأغلب  اأ�صا�صية  اأكرث من  اإنها  حيث   ،“
فهي جزء مهم  الألياف  اأما  فعاليات اجل�صم. 

عملية  يف  ت�صاعد  لأنها  ال�صروري  الغذاء  من 

م�صتويات  على  املحافظة  على  والعمل  اله�صم 

ال��ك��ول�����ص��رتول اجل��ي��د. واأه��م��ي��ة امل���اء جل�صم 

الن�صان ل تخفى على اأحد حيث ي�صكل املاء ما 

ن�صبته 60 - 70 % من ج�صم الن�صان.

ويجب تناول املغذيات املاكروية بن�صب مدرو�صة 

واخللل يف هذه الن�صب يوؤدي اإىل ظهور الكثري 

1 غرام من  اأمرا�س الع�صر. ويزودنا كل  من 

الدهون بحوايل 9 �صعرات حرارية بينما يزودنا 

والكربوهريات  الربوتينات  من  غ��رام   1 كل 

امل��ع��روف  وم��ن  ح��راري��ة.  �صعرات   4 ب��ح��وايل 

يحتاج  الإن�صان  ب��اأّن  التغذية  اأخ�صائّي  ل��دى 

 30  -  25 مقدارها  طاقة  اإىل  املتو�صط  يف 

هذه  لأن  وزن��ه  م��ن  كغم  لكل  ح��راري��ة  �صعرة 

وللع�صالت  اجل�صم  خلاليا  �صرورية  الطاقة 

الأن�صجة  ل�صيانة  و�صرورية  وظائفها  لأداء 

املغذيات  تعطيها  التي  والطاقة  امل�صتهلكة. 

من   %  60 اإىل   %  55 بن�صبة  تاأتي  املاكروية 

الكاربوهيدرات و25 % اإىل 30 % من الدهون 

والربوتني  الربوتينات،  10 % من  اإىل  و5 % 

الكثافة املغّذية العالية هو الغذاء الذي يزودنا 

بكميات ل باأ�س بها من الفيتامينات والأمالح 

اأهم  ومن  منخف�صة.  حرارية  ب�صعرات  ولكن 

لدينا  العالية  املغّذية  الكثافة  ذات  الأغ��ذي��ة 

ل  بينما  التمور،  ومنها  والفاكهة،  اخل�صروات 

تعترب ال�صكريات وامل�صتحلبات والكحول كذلك.

اأنك  ولنفرت�س  ذل��ك  على  مثاًل  الآن  لناأخذ 

 ،)vitamin E( اإي  فيتامني  قلة  م��ن  ت�صكو 

واأنك بداأت تناول غذاء لي�س بذي كثافة مغّذية 

عالية مثل �صريحة خبز اأبي�س. �صتعطيك هذه 

هذا  من  مايكروغرام   100 فقط  ال�صريحة 

�صعرة   80 بحوايل  اأي�صًا  وت��زودك  الفيتامني 

تتكون   خبز  �صريحة  تناولت  اإذا  اأما  حرارية. 

 whole wheat 100 % من القمح الكامل 

bread  ف�صتعطيك هذه ال�صريحة ما بني 250 

الفيتامني مع  500 مايكروغرام من هذا  اإىل 

�صعرات يف حدود 70 - 75 �صعرة. اأي اأّن عليك 

الأبي�س  اخلبز  من  �صرائح   5 اإىل   2.5 تناول 

)اأي 200 اإىل 400 �صعرة حرارية( للح�صول 

يف  املوجود  اإي  فيتامني  من  املقدار  نف�س  على 

التي  الكامل  القمح  خبز  من  واح��دة  �صريحة 

تعطي 70 - 75 �صعرة حرارية فقط.

نوعا املغذيات

هناك نوعان من املغذيات التي نحتاجها للعي�س 

ب�صحة، وهي »املغذيات املايكروية« و »املغذيات 

مقدار  اإىل  التق�صيم  هذا  وي�صتند  املاكروية«. 

فاجل�صم  امل��ادة.  تلك  من  اجل�صم  يحتاجه  ما 

فنقول  قليلة جدًا  بكميات  املواد  لبع�س  يحتاج 

اأخرى  مل��واد  ويحتاج  ماكروية«  »مغذيات  اإنها 

بكميات اأكرب فنقول اإنها »مغذيات مايكروية«. 

وذكرنا اأّن خم�صة اأنواع من املغذيات املوجودة 

)اأو  وال�صحوم  الكربوهيدرات  وهي  التمر  يف 

تعترب  والألياف  واملياه  والربوتينات  الدهون( 

الفيتامينات  تعترب  بينما  ماكروية«  »مغذيات 

والأمالح »مغذيات مايكروية«.

 Macronutrients املغذيات املاكروية

التي  الكيميائية  امل��رك��ب��ات  اأ���ص��ن��اف  وه���ي 

ن�صبيًا  ك��ب��رية  بكميات  الإن�����ص��ان  ي�صتهلكها 
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الربوتينات من  وتتاألف  ي�صّكل معظم ج�صمنا. 

على  ق��ادرة  غري  واأج�صامنا  اأمينية،  اأحما�س 

ت�صنيع بع�س الأحما�س الأمينية لذلك يتوجب 

علينا اأن جنعل الربوتينات جزءًا من وجباتنا 

الغذائية. ومن اأهم م�صادر الربوتني لأج�صامنا 

الأ�صماك واللحوم البي�صاء والتمور والبقوليات 

 وال�صويا والبي�س واحلليب ومنتجات احلليب.

الطاقة  م�����ص��در  ف��ه��ي  ال��ك��رب��وه��ي��درات  اأم���ا 

حاجة  عن  منها  والزائد  لأج�صامنا،  الرئي�س 

اأج�صامنا يتحول اإىل �صحوم تخزن يف اجل�صم. 

وكل طعامنا يحوي كربوهيدرات اإىل حد ما. 

 Micronutrients املغذيات املايكروية

املغذيات املاكروية، وهي الفيتامينات والأمالح 

املعدنية. وهي مغذيات يحتاجها اجل�صم خالل 

يناغم  اأن  ي�صتطيع  لكي  قليلة  بكميات  حياته 

اجل�صم  لأع�صاء  املختلفة  احليوية  الأع��م��ال 

اجل�صم  اأع�����ص��اء  ت�صتطيع  ل  وال��ت��ي  املختلفة 

اجل�صم  حاجة  ف��اإّن  عامة  وب�صورة  تكوينها. 

100 مليغرام  تتجاوز  املغذيات ل  لأغلب هذه 

يف اليوم، وهذا على العك�س من حاجة اجل�صم 

بكميات  يحتاجها  التي  املاكروية  للمغذيات 

املعدنية  والأم��الح  الفيتامينات  ت�صاهم  اأكرب. 

الفعاليات  ب�صكل كبري يف تكوين ومنو وتنظيم 

اأداءه�����ا ليحافظ  ي��ج��ب ع��ل��ى اجل�����ص��م  ال��ت��ي 

من  اأن���واع  اأو  اأ���ص��ن��اف  وه��ن��اك  �صحته،  على 

بفعالية  منها  كل  يقوم  والم��الح  الفيتامينات 

حم���ددة لأج���ل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اجل�����ص��م. مع 

هذه  من  قليلة  كميات  اإىل  يحتاج  اجل�صم  اأّن 

بال�صكل  وظائفه  وي���وؤدي  يعمل  لكي  املغذيات 

الأمثل، اإل اأّن نق�صها يوؤدي اإىل م�صاكل �صحية 

عوي�صة وخطرية. يف الواقع اإّن اأغلب الأمرا�س 

وامل�صاكل ال�صحية التي يواجهها النا�س حاليًا 

�صببها نق�س املغذيات املاكروية، وتقول منظمة 

حاليًا  تغلبنا  اأننا  لو   WHO العاملية  ال�صحة 

املايكروية  املغذيات  يف  احلا�صل  النق�س  على 

فاإّن كفاءة العمالة �صتت�صاعف عدة مرات.

املايكروية  املغذيات  على  احل�صول  ويف�صل 

اخل�����ص��روات  مثل  الطبيعية  م�����ص��ادره��ا  م��ن 

تقدم  وقد  التمور.  ومنها  باأنواعها،  والفاكهة 

 The Asian الأ���ص��ي��وي  ال��ت��ط��وي��ر  م�����ص��رف 

لأج���ل  ب��ح��ل��ول   Development Bank

التخل�س من هكذا نق�س. فاقرتح توزيع كب�صول 

مغٍذ ورخي�س يف نف�س الوقت وتنويع املغذيات 

اأوحت�صني  الأغذية  من  ي��وزع  فيما  املايكروية 

الأغ��ذي��ة.  م��ن  ا�صتهالكه  معتاد  م��ا  وحت�صني 

ميكن  اأ  وفيتامني  واليود  احلديد  اإ�صافة  ف��اإّن 

 15 - 10 اأن يح�صن م�صتوى ذكاء الأف��راد ب 

الربع  مبقدار  املواليد  وفيات  من  ويقلل  نقطة 

جدول تف�صيلي للمغذيات املوجودة يف 100 غم من متر مدجول

)USDA امل�صدر: قاعدة البيانات الأمريكية للتغذية(

القيمة املغذيةاإ�صم املغذي
الن�صبة من الإحتياج

اليومي

%27714 �صعرةطاقة

%74.9758 غمكربوهيدرات

%1.183 غمبروتني

اأقل من %0.151 غمجمموع الدهون

%00 مغمكولي�صرتول

%6.718 غماألياف ها�صمة
الفيتامينات

%154 مايكروغمفوليت

%1.610 مغمنيا�صني

%0.816 مغمحام�س البنتوثني

%0.2519 مغمبرييدوك�صني

%0.064.5 مغمريبوفالفني

%0.054 مغمثيامني

IU% 5 149فيتامني اأ

%00 مغمفيتامني �صي

%2.72 مايكروغمفيتامني ك
ناقالت كهربائية

%10 مغم�صوديوم

%69616 مغمبوتا�صيوم
اأمالح

%646.5 مغمكال�صيوم

%0.3640 مغمنحا�س

%0.911 مغمحديد

%5413 مغممغني�صيوم

%0.313 مغممنغنيز

%629 مغمفو�صفور

%0.444 مغمزنك
املغّذيات النباتية

---89 مايكروغمكريوتني – ب

---23 مايكروغمزيك�صانثني
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ع والأطفال بحوايل 40  ويقلل من وفيات الر�صّ

 %  50 بحوايل  العمل  انتاجية  من  ويزيد   %

ويعّجل يف النمو القت�صادي والتطوير القومي.

 1990(  1990 عام  للطفولة  العامل  قمة  ويف 

مّت   )World Summit for Children

بلدان  يف  ال�صحية  املخاطر  م�صببات  حتديد 

مغذيات  ث��الث��ة  يف  بالنق�س  ال��ث��ال��ث  ال��ع��امل 

 . اأ  وفيتامني  واحل��دي��د  اليود  وه��ي  مايكروية 

فتم  النق�س،  لتاليف  اأه��داف��ًا  القمة  وح��ددت 

اأوت��اوا  يف  املايكروية  املغذيات  مبادرة  ت�صكيل 

للقيام باأبحاث وتهيئة الأموال للم�صروع. وكانت 

الأطفال  تزويد  امل�صروع هو  اأهم مبادرات  من 

من عمر 6 - 59 �صهرًا بفيتامني اأ واإعطائهم 

ال��زن��ك ك��ع��الج لأم��را���س الإ���ص��ه��ال واحل��دي��د 

يف  الالتي  للن�صاء  الفوليك  حام�س  واإع��ط��اء 

اأقطار   103 املبادرة  �صملت  وقد  �صن احلمل. 

وبحلول عام 1999 نال 16 % من اأطفال هذه 

الدول جرعتني يف ال�صنة من فيتامني اأ وبحلول 

عام 2007 زادت الن�صبة اإىل 62 %.

يحمل  امل��خ��ت��ار  ع�����������ن�����������وان » ال��ك��ت��اب 

تخ�س  اإح��ي��ائ��ي��ة  Date ت��ق��ن��ي��ات  ال��ت��م��ر  ن��خ��ل��ة 

 “  Palm Biotechnology الأوىل بطبعته  ���ص��در  ك��ت��اب  وه��و 

باللغة الجنليزية عن دار الن�صر العاملية springer عام 2011 برقم ت�صنيف دويل 

ISBN 978-94-007-1317-8 ويقع يف 743 �صفحة وي�صم 161 ر�صمًا تو�صيحيًا. 

بالغالف  و�صعره  املقدمة،  لف�صل  اإ�صافًة  ف�صاًل،  وثالثني  اإثنني  على  الكتاب  وي�صتمل 

الكتاب هم كل من �صري موحان جني وجميل اخلريي  يورو. وحمررو   170 ال�صميك 

ودني�س جون�صون.

هو اأول كتاب يغطي �صمات ومالمح خمتلفة لتقنيات اإحيائية تخ�س نخلة التمر، وجميع 

�صرورية.  وجداول  ر�صوم  مع  الدر�س  قيد  للمو�صوع  العلمية  اخللفيات  حتوي  ف�صوله 

ومراكز  الأكادميية  اجلامعات  من  املجال  ذلك  يف  خ��رباء  اأو  خبري  كتبه  ف�صل  وكل 

البحث املتخ�ص�س وال�صناعة املتخ�ص�صة، ومن �صمنهم الكثري من البالد العربية. 

ويعترب هذا الكتاب م�صدرًا �صاماًل على م�صتوى العامل، فهو يعك�س الجنازات العلمية 

للتقنيات الإحيائية لنخليل التمر مع توثيق لأهم الأحداث البحثية خالل اآخر 40 عامًا 

واملوقف احلايل والتوقعات امل�صتقبلية. 

ت�صلط ف�صول هذا الكتاب ال�صوء على خم�س �صمات اأو مالمح خمتلفة من املو�صوع، 

ومنهجية  املو�صوع  اأبحاث  لتطور  احل��ايل  الو�صع  تتناول  الأوىل  ال�صبعة  فالف�صول 

ال  تغريات  مع  تتعامل  تليها  التي  ال�صبعة  والف�صول  التجارية.  والتطبيقات  الأبحاث 

علوم  ت�صف  ف�صول  �صبعة  ذلك  يلي  للنخيل.  الوراثية  والطفرات   somaclonal

على  للمحافظة  اجلزيئية  ال�صفات  من  احلالية  املرحلة  وتقنيات  النخيل  اأمرا�س 

يف  تغطيتها  فتمت  جيناته  وعلوم  النخيل  تكاثر  جمال  يف  البحث  تقدم  اأما  النخيل. 

ثمانية ف�صول، ومت انفراد الف�صول الثالثة الأخرية ملا يحدث حاليًا من تقدم للتقنيات 

الإحيائية ال�صناعية يف هذا املجال

مراجعة لكتاب جديد عن نخلة التمر
اأ. د. ليلى �صالح حممود العلي
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 اآلفات الحشرية 
التي تصيب جذور وجذوع 

أشجار نخيل التمر

حفار عذوق النخيل 

Fruit stalk borer Oryctes elegans

)Coleoptera : Scarabaeidae(

التوزيع اجلغرايف واالنت�شار:

مناطق  �أغلب  يف  �لنخيل   ع��ذوق  حفار  يوجد 

�لعر�ق  يف  خطرية  �آف��ة  ويكون  �لنخيل  زر�ع��ة 

حفار  يعرف  و�ل�سعودية.  و�لباك�ستان  و�إي���ر�ن 

عذوق �لنخيل بالعنقرة �أو �لقار�ض, كما يطلق 

�أو  �ل��ق��رن  وح��ي��د  جعل  �أو  �لنخيل  جعل  عليه 

خنف�ساء �لنخيل .

و�شف احل�شرة 

 �للون �لعام للح�سرة �أ�سود �أو بني م�سود المع , 

يتكون من ع�سر عقل خمتزلة  �ال�ست�سعار  قرن 

يرت�وح طول �لذكر من )3. 4 - 2 .8( �سم,  �أما 

�الأنثى )3 .4 - 3. 6( �سم.

ميكن متييز �الإناث عن �لذكور بكرب حجم �الأنثى 

,و�أن طول قرن �ال�ست�سعار بها �أطول من �لذكر 

, ويوجد �نخفا�ض على ترجة �حللقة �ل�سدرية 

�لذكر  يف  �أم��ا  �سنان,  وبه  و�أعمق  �أو�سع  �الأوىل 

من  كثري  ملهاجمة  �ملباركة  �ل�سجرة  تتعر�ض 

�الأمر��ض  وم�سببات  و�لعناكب  �حل�سر�ت  �أنو�ع 

و�الأع�ساب  و�ل��ق��و�ر���ض  و�لقو�قع  و�لنيماتود� 

خف�ض  يف  يتمثل  بالغًا  ���س��ررً�  لها  ي�سبب  مما 

�إنتاجيتها كمًا وكيفًا وقد يوؤدي ذلك يف �لنهاية 

عام  و�سامل  �الح��م��دى  �سجل  وق��د  موتها,  �إىل 

1999م حو�يل 55 �آفة ح�سرية وحيو�نية على 

�ل�سعودية..ويف  �لعربية  باململكة  �لتمر  نخلة 

هذ� �ملقال ن�ستعر�ض بعون �هلل �حل�سر�ت �لتي 

ت�سيب �جل��ذور و�جل��ذوع  ,وه��ي جمموعة من 

وتعمل  �لنخلة  �أن�سجة  تقر�ض  �لتي  �حل�سر�ت 

�الآفات  �لثقوب  ,وت�سجع هذه  ثقوب يف  �جلذع 

مهاجمة  �أو  بيو�سها,  لو�سع  وجتذبها  �الأخ��رى 

�لنخلة و�إحد�ث �أ�سر�ر بالغة قد تودي بحياتها, 

ي�ساف �إىل ذلك �أن هذه �حل�سر�ت �أو �أطو�رها 

تكون حممية د�خل �لنخلة في�سعب معه عمليات 

�ملكافحة ,ويزيد من خطورة هذه �الآفات �نه من 

�ل�سعب �كت�ساف �إ�سابتها يف بد�ية �الإ�سابة,وال 

يتم �لتعرف عليها �إال بعد �أن يكون قد ��ستفحل 

�سررها وظهر �أثرها  �ل�سلبي على �لنخلة.

آفــــات النخـيـــل )4(

د. رم�شان م�شري هالل

�الأ�ستاذ بكلية �لزر�عة –جامعة كفر �ل�سيخ

rahelal@yahoo.com
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فيكون هذ� �النخفا�ض �سغريً� وبه �سن و�حدة, 

�لقرن  ي�سبه  و�ل���ذي  �ل�سن  ي�سبه  نتوء  يوجد 

وهذ�  للر�أ�ض,  �لظهري  �ل�سطح  على  و�ملوجود 

وغري  وق�سري  �الأنثى  يف  ومنحٍن  طويل  �لنتوء 

منحٍن يف �لذكر ويحيط بهذ� �لنتوء خ�سلة من 

�حل�سني  عبد   ,1972 �لكثيف.)�لبكر  �ل�سعر 

1974م (.

يف  رئي�سيًا  عامال  �لعذوق  حفار  ح�سرة  ومتثل 

خف�ض �إنتاجية نخيل �لتمر كما ونوعًا مما ي�سبب 

تكلفة  �إىل  باالإ�سافة  للمز�رع  م�ستمرة  خ�سارة 

)جعل  �لكاملة  �حل�سر�ت  وتهاجم  مكافحته, 

وحيد �لقرن( �جلذع و�لكو�ريب و�ل�سعف وعنق 

1984م  وتلحوق   1980 )�حل��ي��دري  �ل��ع��ذق 

وق��ادو���ض و�آخ����رون 1984 وجن��ي��ب و�آخ���رون 

�لكاملة  �حل�����س��ر�ت  تف�سل  كما  1992م(. 

مهاجمة �أور�ق �لقلب و�ل�سعف �حلديث وي�سبح 

قد  �الإ�سابة  �سدة  حالة  ويف  م�سر�سرً�  �ل�سعف 

متوت �لنخلة.

دورة حياة احل�شرة واأطوارها البي�ض 

 يو�سع �لبي�ض يف بد�ية �سهر �أبريل )ني�سان ( 

تو�جد  ف��رت�ت  يف  ويوجد  )�أيلول(  يوليو  وحتى 

�حل�سر�ت �لكاملة . ت�سع �الأنثى بي�سها �لعاجي 

�للون يف �الأنفاق �لتي ت�سنعها �حل�سرة �لكاملة 

�ل�ساق  وبني  و�لعر�جني  و�لعذوق  �جلريد  على 

و�لف�سائل وعلى �سيقان �لنخيل �ل�سعيفة و�مليتة . 

ت�سع �النثي من)30 - 50( بي�سة ويفق�ض �لبي�ض 

بعد و�سعه بحو�يل 10 -  15 يومًا )عند 27ْ م 

,%65 رطوبة ن�سبية (. 

الريقة  

�الأرج���ل  م��ن  �أزو�ج  ث��الث��ة  لها  مقو�سة  غ��ال��ب��ًا 

�لثالث  �لبطنية  �حللقات  �ل�سعيفة,  �ل�سدرية 

�الأخرية مت�سخمة. �لريقة لها ثالثة �ن�سالخات 

ي��رت�وح  �لنمو  �لكاملة  �ل��ريق��ة  )مارتن,67( 

�لريقي  �لطور  م��دة  �سم.   9  -  6.5 من  طولها 

بياتها  �حل�سرة  مت�سي  �أ�سهر,  ع�سرة  ح��و�يل 

�ل�ستوي على هيئة يرقة .

العذراء 

ع��ذر�ء,  �إىل  �لربيع  �أو�ئ���ل  يف  �ل��ريق��ة  تتحول   

�لعذر�ء لونها بني غامق , ي�سل طولها من  2. 

5 -  3.5 �سم, )�سكل(.عذر�ء �لذكر �أ�سغر من 

وي��رت�وح  �أعر�ض,  بطنها  ونهاية  �الأنثى  ع��ذر�ء 

مدة طور �لعذر�ء من 2 - 3 �أ�سابيع .

عدد �الأجيال: لهذه �حل�سرة جيل و�حد يف �ل�سنة 

وقد �أ�سار )مارتن 68( �إىل �حتمال وجود جيلني 

لهذه �حل�سرة يف �لعر�ق.

مظهر االإ�شابة وال�شرر

�حل�سرة  وط��ور  �لريقة  ط��ور  هو  �ل�سار  �لطور 

�لكاملة .

�حلية  �الأج���ز�ء  على  يتغذى  �لكامل    �لطور 

�لنخلة,  قلب  من  �لقريب  �ل�سعف  خا�سة 

ويتغذى قرب قاعدة �ل�سعف وت�سنع �أنفاقًا 

�نك�سار  يت�سبب  تقريبًا مما  �سم   10 بطول 

 )1984 �حل�سني  )عبد  �الأخ�سر  �ل�سعف 

منذ  �لعر�جني  على  �حل�سرة  تتغذى  كما 

بد�ية تكوينها مما يت�سبب يف �نك�سار �لعذوق 

�مل�سابة )�سكل(.مما يوؤثر على حمل �لنخلة 

من �لتمر وتكون �لثمار �سغرية �حلجم رديئة 

�لنوعية ب�سبب قلة �ملو�د �لغذ�ئية و�ملاء �لتي 

ت�سلها .

�لعر�ق  يف  و�آخرون,1982(  )�سوبر  ذكر  وقد 

ب��ريق��ات ح��ف��ار �ساق  �ل�����س��دي��دة  �الإ���س��اب��ة  �أن 

  Pseudophilus لنخيل ذي �لقرون �لطويلة�

عذوق  حلفار�ت  جاذبة  تكون   testaceous

�لنخيل  Oryctes elegans لو�سع �لبي�ض.

�ملتحللة  �مل��و�د  على  يتغذى  �لريقي    �لطور 

و�أجز�ء �لنخلة �لرطبة يف �ل�سيقان, و وجود 

 60 �إىل  �لريقات وبكميات كبرية قد ت�سل 

يرقة وما يتبعه من تغذية يف �ساق �لنخلة قد 

يوؤدي �إىل ك�سر �ل�ساق.

طرق الوقاية و املكافحة 

���لعناية بالنظافة �ملزرعية يف ب�ساتني �لنخيل 

�لنخيل  من  و�لتخل�ض  بالتقليم  و�لعناية 

ومكافحة  �لكرب  و�إز�ل���ة  و�مليت  �ل�سعيف 

�حل�سائ�ض.

و�مليت  �ل�سعيف  �لنخيل  م��ن  ���لتخل�ض 
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وخملفات �لعام �ل�سابق ,  �لتقليل من �لري 

بالت�سميد  �الهتمام  فيه.  �الإ�سر�ف  وعدم 

�مل�سائد  و����س��ت��خ��د�م  �الأ���س��ج��ار  وت��ق��وي��ة 

على  �لكاملة  �حل�سر�ت  جل��ذب  �ل�سوئية 

مد�ر مو��سم �لن�ساط.

وحت�سني  فيه  �الإ�سر�ف  وعدم  �لري  ��تقليل 

�ل�سرف .

������س��ت��خ��د�م �مل�����س��ائ��د �ل�����س��وئ��ي��ة جل��ذب 

�حل�سر�ت �لكاملة وقتلها .

Light traps امل�شائد ال�شوئية

تعتمد فكرة  ��ستخد�م  �مل�سائد �ل�سوئية  على 

رتب  �لليلي من  �لن�ساط  جذب �حل�سر�ت ذ�ت 

حر�سفية �الأجنحة خا�سة  �لفر��سات وكذ� رتب 

غمدية  �الأجنحة ) �أنو�ع من �ل�سو�ض و�خلناف�ض( 

و�أي�سا رتبة ذ�ت  �جلناحني ) �لذباب(, فعند 

حلول �لظالم و�إ�ساءة �مل�سباح تتجه �حل�سر�ت 

�لليلية �لن�ساط �إىل م�سدر �ل�سوء)�مل�سيدة (.

قو�ئم  ث��الث  م��ن  ح��ام��ل  م��ن  �مل�سيدة  تتكون 

بارتفاع 2: 2.5 م  بها م�سباح كهربائي يثبت 

يف �ملظلة بقمة �مل�سيدة ولها ثالثة �أجنحة ت�سل 

ت�سل  �ل�سكل  خم��روط��ي  وقمع  �ملظلة   ب��ني  م��ا 

عليها  يو�سع  قاعدة  �أق���رب  �إىل  �لقمع  نهاية  

كمية   به  40�سم  ح��و�يل  قطرة  بال�ستيك  �إن��اء 

من �ملاء وطبقة   من زيوت �ل�سيار�ت, فعندما 

ت�سطدم  �ل�سوء  م�سدر  �إيل  �حل�سر�ت  تتجه 

باالأجنحة �ملوجودة بامل�سيدة وت�سقط يف �لقمع 

وتنزلق �إىل �الإناء �ملوجود �أ�سفل �لقمع وت�سقط 

يبلل  حيث  ميكانيكيا  يقتلها  �ل��ذي  �ل��زي��ت  يف 

�أجنحتها ويعيقها عن �حلركة و�لطري�ن عالوة 

فتموت  �لتنف�سية  �لثغور  يغلق  �لزيت  �أن  على 

تقطعها  �لتي  �مل�سافات  ت��رت�وح  وق��د  �حل�سرة 

�حل�سر�ت لكي تنجذب للم�سائد �ل�سوئية بني 

50 مرتً� - 350 مرت ً� )140 -  390قدمًا(.

 فوائد امل�شائد ال�شوئية والغر�ض منها 

�مليكانيكية  �مل��ك��اف��ح��ة  ط���رق  �أح����د  ��ت��ع��د 

�لناجحة. 

�حل�سر�ت  وج���ود  �كت�ساف  يف  ���مل�ساعدة 

�ل�سارة �ملهمة .

�حل�سرية  �الإ���س��اب��ة  ب��دء  مو�عيد  ��حتديد 

�أق�سى ن�ساط لها .

��معرفة عدد �الأجيال وحجم �جليل ومدته .

ن�ساط  على  �جلوية  �لعو�مل  تاأثري  ��معرفة 

�حل�سر�ت .

و�أ�ساليب  طرق  فعالية  تقييم  يف  ���مل�ساعدة 

�ملكافحة �مل�ستعملة .

املكافحة احليوية:

ذكر حماد وقادو�ض )1983م( وجود نوعني من 

�الكارو�سات �ملتطفلةعلى �حلفار وخ�سو�سُا  يف 

   Hypoaspis sp. & �الأجنحة.  منطقة حتت 

  Oppia ولوحظ �أي�سا وجودTyrophagus sp

sp.    يتغذى  على بر�ز يرقة �حلفار.

هذه  لريقات  �لطبيعية  �الأع��د�ء  بع�ض  ر�سدت 

 Microthalma �لطفيل  �أه��م��ه��ا  �الآف�����ات 

 )disjuncta( Diptera, Tachinidae

وبع�ض �أنو�ع �لفطريات و�لبكترييا و�لفريو�سات.

املكافحة الكيميائية:

�لكاملة  �حل�سر�ت  مبكافحة  يتعلق  فيما  �أم��ا 

بر�مج  �سمن  مكافحتها  فيتم  �ل��ع��ذوق  حلفار 
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�أو  �لوقائية  �سو�ء  �ملتبعة  �لكيميائية  �ملكافحة 

�لعالجية مع �لرتكيز على �الأماكن �لتي تتو�جد 

بها �حل�سرة.

   Carbofuranستخد�م مبيد كربوفيور�ن��  

5جم/م2 نرثُ� حول  10 % مبعدل  حمبب 

�جلذع ثم �لتقليب و�لري مبا�سرة.

  ت��ع��ف��ري م��ن��ط��ق��ة �ل���ت���اج وق���و�ع���د �جل��ري��د 

بالكربيل )5- �الأ�سفل من �جلذع  و�جل��زء 

 5( يكلورفون  �ل��رت�  �أو   Carbaryl)%  10

�للند�ن   )�و   Trichlorforn  )% 10  -

 .)lindane  )5 - 10%

  تعفري �أكو�م �ل�سماد و�لقمامة بالكاربريل �أو 

BHC )�جلامك�سان( .

  �حل����ق����ن مب���ح���ل���ول م���ب���ي���د م��ي��ث��د�ي��ث��ون 

 )% 40 �أ�سيد  Methidathion  )�سوبر 

بن�سبة )1 مبيد : 1 ماء (. 

حفار جذوع النخيل ذو القرون الطويلة

 The Longhorn Date palm Borer 

Pseudophilus testaceus  Gah. Fam.

Cerambycidae

التوزيع اجلغرايف واالنت�شار

بال�سعودية)�خلنف�ض  �حل�سرة  ه��ذه  ت�سمى   

وتوجد   – بالنعيجة  يرقاتها  وت�سمى  �الأحمر( 

و�لكويت  و�لبحرين  و�لعر�ق  و�إي��ر�ن  م�سر  يف 

و�الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وق��ط��ر وع��م��ان 

و�جلز�ئر.

و�شف احل�شرة

�لذكر  طول  ي��رت�وح  )�سكل(  �لكاملة  �حل�سرة 

�ال�ست�سعار  ق��رن  �سم   4 ح��و�يل  و�الأن��ث��ى  3�سم 

طويل يعادل طول �جل�سم  يتكون من 12 حلقة 

�الأنثى  يف  و  2�سم  ح��و�يل  �لذكر  يف  طوله  يبلغ 

3�سم , لونها بني غامق �أو فاحت ,�جل�سم مغطى 

بزغب ق�سري – حافة �ل�سطح �ل�سفلي للحلقة 

وحمدبة  �لذكر  يف  م�ستقيمة  �الأخ��رية  �لبطنية 

بانخفا�ض يف �لو�سط يف �الأنثى.

دورة احلياة :

 تظهر �حل�سرة �لكاملة �بتد�ء من نهاية �أبريل 

لياًل  تن�سط �حل�سرة  �أغ�سط�ض  وحتى منت�سف 

وتنجذب لل�سوء ,ت�سع �الأنثى بي�سها )10 - 20 

بي�سة ( فرديًا على �جلذع وعنق قو�عد �جلريد 

على �لتاج .

يرقات  عن  �أ�سبوعني  نحو  بعد  �لبي�ض  يفق�ض   

ذ�ت �أرجل �سدرية ق�سرية جدً�, تخرتق �جلذع 

وتعمل �أنفاقًا تتغذى بد�خلها ويبلغ طول �لريقة 

�لتامة �لنمو نحو 4 �سم ولها ثالثة �أعمار, وعند 

وتتحول  للخروج  ثقبًا  �ل��ريق��ة  تعمل  �لتعذير  

بن�سارة  �إىل عذر�ء يف �سرنقة حريرية حماطة 

�خل�سب, وقد تربز �ل�سرنقة من �لثقوب, وتبلغ 

بعدها  �أ�سابيع تخرج   3 -  2 �لعذر�ء  مدة طور 

�حل�سرة �لكاملة �لتي تعي�ض ملدة 2 - 3 �أ�سابيع .

مظهر االإ�شابة وال�شرر 

ت�سيب �حل�سرة ر�أ�ض �لنخلة, وعادة توجد يرقة 

�إىل  و�حدة يف كربة كل �سعفة وقد يزيد �لعدد 

�سبتمرب ترتك  �أو�خ��ر �سهر  وم��ع  ث��الث يرقات 

�لريقات �أعقاب �ل�سعف وحتفر يف �ل�ساق �أنفاقًا 

قد متتد �إىل منت�سف �ساق �لنخلة, ويتبع ذلك 

يكون  ت�سيل من مكان �حلفر  �سمعية  �إف��ر�ز�ت 

لونها قامتًا المعًا وتكون على هيئة بقع, و�أثناء 

خروج �لريقة تقوم بحفر نفق ��سطو�ين مائل.

تق�سي �لريقات بياتها �ل�ستوي يف �لنفق وي�ستغرق 

بد�ية  ومع  �أ�سهر,  �لريقي حو�يل ع�سرة  �لطور 

و�لذي  �لعذر�ء  طور  �إىل  تتحول  �لربيع  ف�سل 

ي�ستغرق حو�يل ثالثة �أ�سابيع, بعدها تتحول �إىل 

�لطور �ليافع حيث تقر�ض طريقها �إىل �خلارج.

وق��و�ع��د  �لنخلة  ج��ذع  د�خ���ل  �ل��ريق��ات  حتفر 

�جل��ري��د وي��ظ��ه��ر ع��ل��ى �جل����ذع و�جل���ري���د من 

فتحات  وه��ي  عميقة  بي�ساوية  ثقوب  �خل���ارج 

خروج �حل�سر�ت �لكاملة . ويقدر متو�سط عدد 

�ل�سديدة  �الأ���س��ج��ار  يف   8 ب��اجل��ري��دة  �لثقوب 

�الإ�سابة ,ت�سعف  �ل�سجرة من كرثة ما بها من 

خ�سب  نوعية  وتنخف�ض  �إنتاجها  ويقل  �أن��ف��اق 

�جلذع وت�سبح قابلة للك�سر . هذ� باالإ�سافة �إىل 

  Oryctes �الأوريكت�ض  ماأوى جلعل  ت�سبح  �أنها 

يعي�ض  �لذي  – �لعنقر(  �لنخيل  عذوق  )حفار 

على ف�سالت �حلفار �ملذكور يف �الأنفاق .

طرق الوقاية واملكافحة 

- �إز�لة �الأ�سجار �ل�سعيفة و�مليتة وبقايا �جلذوع 

وحرقها .

و�لت�سميد  �جليدة  باخلدمة  �الأ�سجار  تقوية   -

�ملنا�سب و�الهتمام بالعمليات �لزر�عية .
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- ��ستخد�م �مل�سائد �ل�سوئية.

ويوليو  يونيو  �أ���س��ه��ر  خ��الل  �الأ���س��ج��ار  ر���ض   -

�أو  ب��اجل��وز�ث��ي��ون  ك��ل �سهر  م���رة  و�أغ�����س��ط�����ض 

�لليباي�سيد �أو �لبار�ثيون )0.1 %( �أو �لنوفاكرون 

�لنخلة  وحتتاج   )%  0.16( �أ�سيد  �ل�سوبر  �أو 

�لو�حدة من 1.5 �إىل 5 لرت�ت من حملول �لر�ض 

)تبعًا حلجم �لنخلة ( .

  �شو�شة النخيل احلمراء اأو الهندية

Red Palm Weevil

.Rhynchophorus ferrugineus Oilv

Coleoptera-Curculionidae

�ملوطن �الأ�سلي لهذه �حل�سرة هو منطقة �سرق 

�أماكن  يف  �نت�سرت  ومنها  �لهند  خا�سة  �آ�سيا 

متعددة من مناطق زر�عة �لنخيل, حيث  ظهرت 

هذه �حل�سرة يف منت�سف �ل�سبعينات باجلزيرة 

�لعربية �ملتحدة  �الإم��ار�ت  �لعربية وحتديدً� يف 

ومنها �نتقلت �إىل منطقة �لقطيف عام 1407 

ثم  �لزينة,  نخيل  �أ�سجار  مع  �ل�سعودية  يف  ه� 

من  بالق�سا�سني  �ل�ساحلية  منطقة  �إىل  منها 

حمافظة �ل�سرقية مب�سر.

�لنخيل ونخيل  �أنو�ع  وت�سيب هذه �حل�سرة كل 

�لتمر.  نخيل  بجانب  �لزينة  ونخيل  �لهند  جوز 

�لعمر  �سغرية  �لنخيل  ج��ذوع  �لريقات  تهاجم 

غالبًا م�سببة تدمري�ٌ �سديدً� و�سريعًا مما يوؤدي 

خطورة  .تكمن  �لنخيل  م��وت  �إىل  �لغالب  يف 

لالإ�سابة. �ملبكر  �لك�سف  �سعوبة  يف  �حل�سرة 

حيث �إن �الإ�سابة تكون د�خل �ل�ساق بعيدة عن 

�مل�ساهدة.�إن �حل�سرة و�أطو�رها تكون بعيدة عن 

لها. و�الأع��د�ء �حليوية  �لطفيليات و�ملفرت�سات 

للح�سرة عدة �أجيال يف �ل�سنة .

و�شف احل�شرة 

�حل�سرة قوية �لطري�ن ,��سطو�نية �ل�سكل لونها 

بني حممر يوجد على �ل�سدر عدد من �لنقط 

�ل�سود�ء يختلف عددها و�سكلها  من ح�سرة �إىل 

�أخرى, ويتميز �لذكر بق�سر خرطومه ن�سبيًا عن 

خرطوم �الأنثى و�أي�سًا وجود جمموعة من �ل�سعر 

على �ل�سطح �لعلوي من خرطوم �لذكر.

دورة حياة احل�شرة 

البي�ض

عند خروج �حل�سرة �لكاملة من �ل�سرنقة تت�سافد 

�لذكور مع �الإناث مر�ت عديدة �إما د�خل جذع 

�جلذع,  خارج  �أو  �مل�ساب  �جلزء  حيث  �لنخلة 

حيثما توجد,  بعدها تبد�أ يف و�سع �لبي�ض , ت�سع 

ت�سنعها  �لتى  ف��ر�دى يف �حلفر  بي�سها  �الأنثى 

بنف�سها ثم تغطى �لبي�سة مبادة �سمغية حفاظًا 

�الأنثى  ت�سع  �أو  بها  �ملحيطة  �لعو�مل  عليها من 

بي�سها فر�دى يف �حلفر �لتي حتدثها ح�سر�ت 

�أخرى يف جذع �لنخلة �أو يف �لقمة �لنامية �أو يف 

�ل�سقوق و�لفر�غات �لناجتة عن �إز�لة �خللفات 

قو�عد  يف  �مل��وج��ودة  �ل�سقوق  يف  �أو  �الأم  م��ن 

�جلريد �لتي حدثت �أثناء عملية �لتقليم.

الطور الريقي 

يفق�ض �لبي�ض عن يرقة �سغرية �حلجم عدمية 

�أبي�ض م�سفر ولون ر�أ�سها بني  �الأرجل , لونها 

وهي  بحمرة  �مل�سوب  �ل�سو�د  �إىل  متيل  غامق 

قار�سة  فمها  و�أج���ز�ء   , للنخلة  �ملدمر  �لطور 

قوية جدً� تقر�ض كميات كبرية جدً� من �أن�سجة 

�أكرث  �لنامية  �لقمة  �أو  للنخلة  �لد�خلي  �جلذع 

مما تتغذى عليه , وميكن �سماع �ل�سوت �لناجت 

من طريقة تغذيتها ونخرها د�خل �لنخلة �سانعة 

�أنفاقًا يف جميع �الجتاهات  طو�ل فرتة  بذلك 

�لع�سري  ت�ساقط  �إىل  ي��وؤدي ذلك  حياتها, مما 

�لكميات  على  ين�ساب  كبرية  بكميات  �خللوي 

�لهائلة من �لن�سارة �لناجتة عن قر�سها لت�سبح 

مع  �ملمزوج  �خللوي  بالع�سري  حماطة  �لريقة 

هذه �لن�سارة , وت�سري وكاأنها عجينة ذ�ت رطوبة 

هذ�  يف  �ل��ريق��ة  ت�ستمر  ج���دً�,  مرتفعة  ن�سبية 

�لتدمري �إىل �أن يكتمل منوها , ويبلغ طول �لريقة 

عند �كتمال منوها حو�يل 4 - 5 �سم  وقطرها 

2�سم وحميطها 6 �سم , وي�سبح لونها  �إما �أبي�ض 

م�سوبًا ب�سفرة غامقة , ويف �أحيان �أخرى يكون 

لونها �أ�سفر م�سوب بحمرة خفيفة , وهذ� يرجع 

�إىل مكان �لتغذية يف �لنخلة و تف�سل �أن تعي�ض 
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د�خل جذع �لنخلة حيث درجة �لرطوبة �ملرتفعة 

, كما �أن بع�ض �لريقات ت�سنع �أنفاقها �ملتعرجة 

�إىل �أعلى و�لبع�ض �الآخر يتجه �إىل �أ�سفل حتى 

ت�سل �إىل منطقة �جلذور حتت �سطح �لرتبة كما 

�أن �لريقة تتحرك حركة دودية.

ولقد وجد �أن طول فرتة �لطور �لريقي يرت�وح يف 

�ملتو�سط مابني  3 - 4 �أ�سهر كما �ت�سح  �أن لهذه 

13 عمرً� يرقيا من خالل  �إىل   9 �حل�سرة من 

فرتة �لنمو �لريقي. 

 فرتة ما قبل العذراء :

ترت�وح من 4 - 5 �أيام.

فرتة طور العذراء :

�سرنقة  عمل  يف  تبد�أ  �لريقة  منو  �كتمال  عند 

تن�سجها بنظام دقيق من ليف �لنخيل مع خلطها 

مبو�د ال�سقة من لعابها �إذ� كانت �لريقة قريبة 

�إذ� كانت �لريقة د�خ��ل ن�سيج  �أم��ا   , �لليف  من 

�ل�سرنقة  تكوين  يف  ت��ب��د�أ  فاإنها  �لنخلة  ج��ذع 

�لريقة  فتقوم   , �ملقرو�سة  �الأن�سجة  بقايا  من 

بتنظيمها بطريقة غاية يف �لدقة م�ستعملة لذلك 

مو�د ال�سقة من لعابها ثم ترتك فتحة �سغرية 

�حل�سرة  خ��روج  ل�سهولة  مفككة  مب��ادة  مغطاة 

�لكاملة.

�أو  �لنخلة  �إما د�خل جذع  �ل�سر�نق  وتكون هذه 

منغم�سة  وكاأنها  �جلريد  قو�عد  د�خ��ل  متخللة 

طوليا مع قاعدة �جلريدة, طول �ل�سرنقة حو�يل 

6�سم وقطرها 2. 4�سم وحميطها 8�سم تقريبًا 

�إىل  �لريقة  تتحول  ق�سرية  ف��رتة  بعد   , �سكل 

�ل�سرنقة  د�خل   Excrete pupa حرة  عذر�ء 

�أو بني غامق م�سوب  ف��احت   بني  �لعذر�ء  لون   ,

بحمرة, ثم تتحول �لعذر�ء باىل ح�سرة كاملة  , 

تبقى هكذ� يف �ل�سرنقة ملدة 1 - 2 ��سبوه لتعاود 

ن�ساطها �جلن�سي �ملتكرر �أواًل  ثم تبد�أ يف و�سع 

�لبي�ض ثانيًا. 

احل�شرة الكاملة :

 �حل�سرة �لكاملة تكون قليلة �حلركة يف �ل�ستاء 

وجودها  �أماكن  يف  بي�سها  ت�سع  �الأنثى  �أن  �إال 

�لطري�ن  قوية   �حلركة  �سريعة  ن�سطة  تكون  و 

بها  �ملحيطة  �جلوية  �لعو�مل  تتح�سن  عندما 

كما �أنها متيل �إىل �ملعي�سة يف �لرطوبة �لن�سبية 

�ملرتفعة .

تعي�ض �حل�سر�ت �لكاملة )من 2 - 3 �سهور( وقد 

�ختلفت هذه �لفرت�ت ح�سب �رتفاع و�نخفا�ض 

متو�سط درجات �حلر�رة .

كما �أن �الإناث بعد خروجها من �ل�سرنقة يحدث 

�لت�سافد �أكرث من مرة بينها وبني �لذكور ثم تبد�أ 

يف و�سع �لبي�ض بعد مدة من �لزمن ترت�وح 1 

فت�ستمر يف  �لبي�ض  و�سع  �أم��ا فرتة  �أ�سبوع   2 -

�ملتو�سط من 2 - 3 �سهور , كما �أنها متتنع عن 

و�سع �لبي�ض وت�ستمر على قيد �حلياة لفرتة من 

�لزمن قبل موتها, ترت�وح من)1 - 4 �أ�سابيع( 

ح�سب درجات �حلر�رة كما �أن �الأنثى ت�سع كمية 

عدد  ومتو�سط  حياتها  فرتة  خالل  �لبي�ض  من 

280بي�سة  �إىل  بي�سة   70 من  ي��رت�وح  �لبي�ض 

بحد �أق�سى 330 بي�سة.

اأجيال احل�شرة 

 10 من  �حل�سرة  لهذه  �لو�حد  �جليل  ي�ستغرق 

�لعو�مل  �إىل  يرجع  �أ�سهر, وهذ�   6 �إىل  �أ�سابيع 

لهذه  �ملختلفة  ب���االأط���و�ر  �ملحيطة  �ملختلفة 

�حل�سرة,  وللح�سرة ثالثة �أجيال يف �ل�سنة.

مظهر االإ�شابة وال�شرر:

حيث  للح�سرة,  �ل�سار  �ل��ط��ور  �ل��ريق��ات  متثل 

�حلية  �جل��ذع  �أن�سجة  د�خ��ل  ب�سر�هة  تتغذى 

�إىل  موؤدية  �الجتاهات  جميع  يف  �أنفاقا  مكونة 

تلف �أن�سجة �جلذع وم�سببة جتويف �جلذع مما 

يت�سبب يف ك�سر �جلذع نتيجة هبوب رياح �أو �أثناء 

عمليات �خلدمة و�إذ� حدثت �الإ�سابة يف منطقة 

�سرعة  �إىل  توؤدى  فاإنها  �لنخلة(  )قلب  �جلمار 

�سائل  �إف��ر�ز  �الإ�سابة  ي�ساحب  �لنخلة.  م��وت 

�سمغي كريه �لر�ئحة مع حدوث جتوف يف جذع 

�لنخلة �سكل. �حل�سرة �لكاملة ال ت�سبب �سررً� 

كبريً�.

�إف��ر�ز�ت بنية �للون �سميكة �لقو�م ذ�ت ر�ئحة 

نفاذة ت�سيل من ثقوب على �جلذع خروج ن�سارة 

و�حل�سر�ت  �لريقات  باإخر�ج  ممتزجة  خ�سبية 

�لكاملة من ثقوب على طول جذع �لنخلة خا�سة 

جفاف  �مل�سابة,  �لف�سيلة  م��وت  �لقمة,  عند 

�ل�سعف يف قلب �لنخلة وتهدله , ثم �نك�سار جذع 

�ل�ساقط  و�جل��زء  �الإ�سابة  منطقة  عند  �لنخلة 

ميكن  �لد�خل,  من  متامًا  جموف  �أن��ه  يالحظ 

د�خل  تتحرك  وه��ي  �حل�سر�ت  �أ���س��و�ت  �سماع 

�أنفاقها . 
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طرق الوقاية واملكافحة 

للح�سر�ت �لكاملة �لقدرة على �لطري�ن مل�سافات 

من  �النت�سار  باإمكانية  لها  ي�سمح  مما  طويلة 

�لف�سائل  نقل  �أنه   �إال  �أخرى قريبة  �إىل  منطقة 

من منطقة �إىل �أخرى تعترب �أهم م�سادر �نت�سار 

�الإ�سابة خا�سة عند نقل هذه �لف�سائل من بلد 

�إىل �آخر �الأمر �لذي يجب �أن يوؤخذ يف �العتبار 

باإحكام �إجر�ء�ت �حلجز �لزر�عي حول مناطق 

�الإ�سابة.

احلجر الزراعي الداخلي واخلارجي

و�خلارجي  �لد�خلي  �ل��زر�ع��ي  �حلجر  تطبيق 

منها  ي�سدر  ال  بحيث  �مل�سابة  �ملنطقة  على 

ف�سائل نخيل متر �أو نخيل زينة الأي منطقة د�خل 

�لنخيل  ف�سائل  دخ��ول  منع  �لقطر,و  خ��ارج  �أو 

�إال بعد �لتاأكد من وجود �سهادة �سحية من بلد 

�ملن�ساأة بخلوها من �الإ�سابة, وبعد �لفح�ض ,يتم 

�ل�سماح  زر�عتها.وعدم  مناطق  يف  مر�قبتها 

بنقل �لف�سائل من �ملناطق �مل�سابة �إىل �ملناطق 

مالية  غر�مات  �لقطر,وفر�ض  د�خ��ل  �ل�سليمة 

كبرية للمخالفني.

االأبحاث العلمية

من  �ملزيد  الإج���ر�ء  �لعلمي  بالبحث  �الهتمام 

�حل�سرة  و�سلوك  حياتية  ملعرفة  �ل��در����س��ات 

باأعد�د كبرية  وتربية �حل�سرة  �لتز�وج  و�سلوك 

��سطناعية  ون�سف  ��سطناعية  بيئات  على 

حديثة  ط��رق  ال���س��ت��ح��د�ث  �لباحثني  وحتفيز 

للك�سف �ملبكر عن �الآفة وقبل ��ستفحال �ل�سرر.

�لك�سف عن   , �لت�سنت  تقنيات  ��ستخد�م  مثل 

حيو�نات  ��ستخد�م  �أو  �لنخلة  د�خ��ل  �لفجو�ت 

�لتعرف  يف  �ل�سم  حا�سة  ال�ستخد�م  وتدريبها 

طرق  ��ستخد�م  �إمكانية  �الإ�سابة,ودر��سة  على 

�أو ببع�ض  تعقيم �حد �جلن�سني �سو�ء باالإ�سعاع 

�حليوية  باملكافحة  �لكيماوية.و�الهتمام  �مل��و�د 

�ملمر�سات  �أو  �ملفرت�سات  �أو  �لطفيليات  �سو�ء 

�حل�سرية.

دور االإعالم وجهاز االإر�شاد

  �لتوعية �لعامة بالو�سائل �ملكتوبة و�مل�سموعة 

و�لرب�مج  �ل�سحف  ذلك  يف  مبا  و�ملقروءة 

�الإذ�عية و بر�مج �لتليفزيون باأ�سلوب مب�سط 

ك��و�در  �مل�����س��اه��د,و�إع��د�د  وبطريقة جت��ذب 

متخ�س�سة يف �الإعالم .

ب��االإج��ر�ء�ت  وتعريفهم  �مل��ز�رع��ني    �إر���س��اد 

�لوقائية حلماية �أ�سجار �لنخيل من �الإ�سابة 

خا�سة �أثناء عملية �لتكريب وف�سل �لف�سائل 

�أ�سجار �لنخيل باملبيد�ت يف توقيتات  ور�ض 

معينة.

للمر�سدين  مكثفة  تدريبية  ب��دور�ت    �لقيام 

�لزر�عيني و�أخ�سائي �لوقاية وخا�سة �لذين 

يعملون يف مر�كز وحمطات �حلجر �لزر�عي 

للتعرف على �أطو�ر �الآفة و �أ�سر�رها وطرق 

�لوقاية �لعالجية �ملتبعة يف مكافحتها . 

  ن�سر �ملل�سقات �لتعريفية باحل�سرة وتوزيعها 

على مناطق زر�عة �لنخيل ومر�كز �حلجر 

�لزر�عي  ورجال �ملرور.

حقول  �إىل  و�ل��ن��زول  توعية  برب�مج    �لقيام 

للتعرف  �لنخيل  �أ�سجار  ومالكي  �ملز�رعني 

باحل�سرة و�سررها وطرق مكافحتها.

  �إدخ��ال معلومات عن هذه �الآف��ة يف �ملناهج 

�لنبات  بوقاية  �ملتعلقة  وخا�سة  �لتدريبية 

و�ملعاهد  �ملد�ر�ض  م�ستوى  على  وتدري�سها 

و�جلامعات.

بها �حل�سرة مهاجمة  تبد�أ  �لتي  �لطرق  تتعدد 

حتدثها  �لتي  �لثقوب  �أن  �إال  �ل�سليمة  �الأ�سجار 

�حلفار�ت �الأخرى تعترب م�سار�ت �سهلة لالإناث 

�خلدو�ض  �أن  كما   , �لبي�ض  د�خلها  ت�سع  لكي 

يف قمة �جلذع عند تقليم �ل�سعف تعترب �أماكن 

مثالية حتفر فيها �الإن��اث حفرة لو�سع �لبي�ض 

بها , وتف�سل �الأنثى �لنخيل �ل�سغري �لعمر عن 

يقل  �لتي  �الأ�سجار  �إن  حيث  �لكبرية  �الأ�سجار 

عن  �إ�سابة  �الأك���رث  هي  �سنة   20 عن  عمرها 

�الأ�سجار �ملعمرة.
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املكافحة امليكانيكية 

وحرقة  ب�سدة  �مل�ساب  �لنخيل  ب��اإز�ل��ة  وذل��ك 

وكذلك �إز�لة �ملز�رع �ملهملة باأكملها و�لتي ت�سكل 

النت�سار  م�سادر  ثم  وم��ن  للح�سرة  تكاثر  ب��وؤر 

�حل�سرة.

املكافحة الكيماوية

ومنها ما هو وقائي �أو عالجي,مثل غمر ف�سائل 

�لنخيل قبل �لزر�عة يف حملول مبيد لقتل �أطو�ر 

�سو�سة �لنخيل د�خل جذع �لف�سيلة .

لال�ستك�ساف  للمز�رع  �ل���دوري  �مل�سح  �أع��م��ال 

�ملبكر لالإ�سابة وتقرير �لعالج �ملنا�سب وتنفيذه 

�لتبخري  �أو  �ل�سائلة  باملبيد�ت  باحلقن  وذل��ك 

با�ستخد�م  وذل��ك  �الإ�سابة  �سدة  ح�سب  بالغاز 

�ملبيد�ت �حل�سرية �ملتخ�س�سة �سكل 

املكافحة احليوية:

يف  �لذكور  وتعقيم  �حليوية  �ملقاومة  ��ستخد�م 

�مل�سائد.  ��ستخد�م  و  �الإ���س��اب��ة  �سدة  خف�ض 

  Xylocoris)بقة( �مل��ف��رت���ض  �ن  وج���د  وق���د 

 galactinus

�لفق�ض  �حل��دي��ث��ة  و�ل���ريق���ات  �لبي�ض  يهاجم 

وعذ�رى �سو�سة �لنخيل �حلمر�ء .

   Beauveria bassiana كما وجد �ن �لفطر 

يتطفل على جميع �أطو�ر �حل�سرة.

 Parathesia ي�����س��م��ى  �ل����ذب����اب  م���ن  ن����وع 

menezesi   يتطفل على يرقات �سو�سة �لنخيل 

�حلمر�ء �سكل .

االأر�شة اأو النمل االأبي�ض 

.Microcerotermes diversus Silv

Microtermes najdensis )Harris

.Termitidae, Isoptera

�أعر��ض �الإ�سابة بالنمل �الأبي�ض على �لنخيل:

مظهر االإ�شابة وال�شرر :

يف  �الإ�سابة  وتبد�أ  �الأ�سجار,  �الأر���س��ة  ت�سيب 

منطقة �جلذور, وت�ستمر يف حفر �الأنفاق �ساعدة 

�إىل �ل�ساق, وحتفر �الأر�سة يف �لكرب �الأخ�سر 

ال  ولكنها  �للون  د�كنة  عميقة  عديدة  �أخ��ادي��د 

على  �ملت�ساقطة  �لثمار  وت�سيب  �لعذق,  تهاجم 

موتها,  وت�سبب  �لف�سائل  ت�سيب  وهى  �الأر���ض 

وت�سيب �جلذوع بعد قطعها �أو وهي يف �ل�سقف 

د�خل ع�سو�ض  م�ستعمر�ت  �الآفة يف  تعي�ض هذه 

تختلف �سكال وحجمًا وتركيبًا, وتق�سي حياتها 

تقريبًا يف ظالم كامل, فاإذ� ��سطرت �إىل عبور 

مغطاة  �أنفاق  بناء  �إىل  جلاأت  مك�سوفة  منطقة 

يف  �الأن��ف��اق  ه��ذه  ون�ساهد  د�خ��ل��ه��ا,  للتحرك 

�جلدر�ن  وعلى  �الأخ�ساب  على  �الإ�سابة  �أماكن 

ويعترب  �الأ���س��ج��ار  �سيقان  وع��ل��ى  و�الأر���س��ي��ات 

وجودها عالمة مميزة على وجود �الإ�سابة.

تتميز �الإ�سابة بالنمل �الأبي�ض )�الأر�سة( بوجود 

�أنابيب  هيئة  على  و�لرمل  �لطني  من  �سر�ديب 

جتولها  �أثناء  �الأبي�ض  �لنمل  ح�سر�ت  ت�سنعها 

للبحث عن �لغذ�ء, وذلك لكي تتحا�سى �لتعر�ض 

�لنخيل  على  �الإ�سابة  وتبد�أ  و�جلفاف,  لل�سوء 

�أنفاق  من منطقة �جلذور فتبد�أ �الأر�سة بحفر 

وتعمل  �ل�ساق  �إىل  �أنفاق عليها �ساعدة  بناء  �أو 

�أنفاق عديدة بد�خل �ل�ساق وال �سيما �ساق �لنخلة 

�مل�سابة بحفار�ت �ل�ساق. فحفر �الأر�سة بد�خل 

�ل�ساق  وتاأكل جزءً� من  �إىل نخره  يوؤدي  �ل�ساق 

وتظهر حفر عليه. �أما على �لنخيل غري �مل�سابة 

باحلفار�ت فاإن �الأر�سة تبنى �أنفاقا طينية على 

حيث  �لنخلة,  ر�أ���ض  �إىل  �ساعدة  �ل�ساق  �سطح 

يهاجم قو�عد �ل�سعف �أو �لكرب, حتفر �الأر�سة 

يف �لكرب �الأخ�سر �أي�سًا �أخاديد عديدة عميقة 

د�كنة �للون. وال تهاجم �الأر�سة �لعذوق �إال �أنها 
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تتغذى على �لتمر �ملت�ساقط على �الأر�ض وت�سيب 

جذوع �لنخيل بعد قطعها �أو �أثناء وجودها على 

�الأر�ض يف �لب�ستان �أو بعد ��ستعمالها يف �ل�سقوف 

و�الأبنية.

طرق الوقاية واملكافحة

الطرق الوقائية 

�ل��زر�ع��ي��ة و�حل���د�ئ���ق من  �الأر�����س���ي  تنظيف 

�مل�سابة  �الأج��ز�ء  وتقطيع  �ملحا�سيل  خملفات 

�لتي  �لطني  وبيوت  �ل�سر�ديب  و�إز�ل��ة  وحرقها. 

ت�ساهد على �ساق �لنخيل و�حلو�ئط و�الأخ�ساب. 

وكذ� تنظيف �الأر��سي �لتي �سيقام عليها �لبناء 

�أن �إح�سار مو�د موبوءة  من �أي خملفات حيث 

�أو  �أ�سجار  �ستالت  �أو  �أخ�ساب  مثل  �مل��ز�رع  �إىل 

ت��ر�ب م�ستعمل وج��اء من  نقل  �أو  ف�سائل نخيل 

�جلري�ن  من  �الإ�سابة  �نتقال  �أو  موبوءة  �أر���ض 

�أو �ملز�رع وكذ� خملفات  �سو�ء يف حالة �ملباين 

بناء  بدء  على  ت�ساعد  �لب�ساتني  يف  �حل�سائ�ض 

�مل�ستعمر�ت و�لتي منها تنتقل �إىل �سطح �الأر�ض.

الطرق العالجية 

تنظيف  يتم  �لنخيل,  �أ�سجار  �إ�سابة  حالة  يف 

�الأج������ز�ء �مل�����س��اب��ة م���ن �الأن���ف���اق ث���م ر�سها 

بالدور�سبان 48 % مركز قابل لالإ�ستحالب �أو 

مبيد �لهو�ستاثيون ومبعدل 2  - 4  لرت�ت لكل 

ويف  كذلك  �الإ�سابة.  �سدة  ح�سب  ماء  لرت  �ألف 

حالة �الأماكن �ملوبوءة باالإ�سابة يتم عمل خندق 

�جل��ذع  م��ن  50�سم  بعد  وع��ل��ى  �لنخلة,  ح��ول 

وير�ض  �أي�سًا  30�سم  وعمق  30�سم  وبعر�ض 

4 لرت�ت لكل مرت طويل  مبحلول �ملبيد مبعدل 

من �خلندق بنف�ض �لرتكيز �مل�سار �إليه ويعاد ردم 

�لطريقة  هذه  وتعترب  �ملعامل  بالرت�ب  �خلندق 

عالجًا ووقاية ملدة 3 �سنو�ت. �أما يف حالة �إ�سابة 

وقاية  تعترب  �ملعاملة  من  �لطرق  فهذه  �ملبانى 

وعالجية يف نف�ض �لوقت.

  حفار �شاق ال�شنط

Macrotoma palmate -cerambicidae

و�شف احل�شرة 

 8 نحو  �إىل  طولها  ي�سل  �ليافعة  �حل�����س��رة   

قرن  غامق  بني  �و  ق��امت,  ك�ستنائي  لونها  �سم, 

طول  �خليطي,  �ل��ن��وع  م��ن  ط��وي��ل  �ال�ست�سعار 

�لريقة حو�يل 8 �سم ولونها �أ�سفر فاحت �سكل . 

مظهر االإ�شابة وال�شرر

�أ�سجار  وت�سيب  �حلية,  �الأ�سجار  د�خ��ل  حتفر 

�ل�سنط و�جلميز و�لتوت و�لنخيل..ونتيجة حفر 

تفتح جماال  فانها  �الأ���س��ج��ار  �ل��ريق��ات جل��ذوع 

�الأ�سجار  ج��ذوع  د�خ��ل  �الأبي�ض  �لنمل  لدخول 

وزيادة �ل�سرر لالأ�سجار �مل�سابة. 

دورة احلياة

ومن نتائج �لدر��سة �لتي قامت بها هدى هالل 

و�آخرون )1986( و�ت�سح ما يلي :

ت�سع �الأنثى عددً� من �لبي�ض يرت�وح من 3 �إىل 

�أط��ول  وكانت  م��ف��ردة,  جماميع  يف  بي�سة   82

 72 فق�ض  ون�سبة   4 .52 للبي�ض  ح�سانة  فرتة 

% على درجة ح��ر�رة 20م مع 45 % ورطوبة 

ن�سبية بينما �أقلها 16.5 يوم  ون�سبة فق�ض 21 % 

على درجة حر�رة 35م مع 75 % رطوبة ن�سبية 

متو�سط �حلد �حلرج لنمو فى طور �لبي�ض كان 

18.5. �أما بالن�سبة لتجارب �ل�سمية فقد كانت 

�لقتل  ن�سبة  على  تاأثريً�  �أك��رث  �لتالية  �ملبيد�ت 

)قتل �جلنني د�خل �لبي�سة( فينفالرييت , تر�ى 

�أزوفو�ض بن�سبة 2 % وكل من فينثويت , �أندرين 

– بدرين , فينثيون بن�سبة 3 % وكل هذه �لن�سب 
تعطي ن�سبة قتل 100 %.
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6.خنف�شاء القلف

Xyleborus perforans Scolytidae

�خلنف�ساء �سغرية �حلجم لونها بنى فاحت وتظهر 

�سعري�ت يف �سفوف طولية على �لغمدين.

مظهر االإ�شابة وال�شرر:

باإحد�ث  �لكاملة  و�حل�سر�ت  �لريقات  تت�سبب 

ثقوب �سغرية وعديدة ت�سبه �ثر طلقات بنادق 

�لر�ض .

ويخرج من تلك �لثقوب ن�سارة من ن�سيج �لنخلة, 

�لنخلة  �سعف  �إىل  �ل�سديدة  �الإ�سابة  وت���وؤدي 

و�الك��ارو���س��ات  �لفطريات  من��و  �ىل  باال�سافة 

مبو�سع �ال�سابة.

طرق الوقاية واملكافحة:

ت�سميد جيد  من  �لزر�عية  بالعمليات  �الهتمام 

متو�زن وتنظيم �لري و�ل�سرف و�لتخل�ض من 

خملفات �لتقليم .

مبعدل   %  50 ���س��ي��دي��ال  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �ل��ر���ض 

مكعب  ���س��م   150  + مبيد  مكعب  150�سم 

�سابون  مكعب  �سم   150  + �بي�ض  كريو�سني 

�سائل لكل 100 لرت ماء.

املراجــع  وامل�شادر :

���ي���اد �ح��م��د �ل��ط��وي��ل,�ب��ر�ه��ي��م �جل��ب��وري-

ح�����س��ر�ت ع��ث �ل��ت��م��ور و�ل�����س��ي��ط��رة عليها 

با�ستعمال عنا�سر �ملكافحة �ملتكاملة0 بغد�د.

��رم�سان م�سري هالل:�حل�سر�ت و�الآفات-

د�ر �ملعارف 2003م.

نخلة  �لعبا�سي-  �أ�سامة  هالل&  ��رم�سان  

�لتمر- د�ر �ملعارف 2005م.

نا�سر  ب��ن  يو�سف   , ب���دوي  �ب��ر�ه��ي��م  ��على 

�ملخزونة  و�مل��و�د  �حلبوب  �آف��ات  �لدريهم: 

�مل��ل��ك  –جامعة  م��ك��اف��ح��ت��ه��ا  وط������رق 

�سعود.1411ه�.

�أمر��ض  و�آخ��رون _�أه��م  �لزيات  ��حممد 

�لعربية  باململكة  �ل��ت��م��ر  ن��خ��ي��ل  و�آف�����ات 

�ل�سعودية وطرق مكافحتها �ملتكاملة-وز�رة 

�لزر�عة2002م.

�أن��ي�����ض جن��ي��ب-�مل��ر���س��د �حلقلي  ��حم��م��د 

الأم���ر�����ض و�آف�����ات ن��خ��ي��ل �ل���ت���م���ر-وز�رة 

�لزر�عة1991م.

�لقعيط-�سو�سة  &�سالح  لقمة  ��ح�سن 

�الإد�رة  من  و�الق���رت�ب  �حل��م��ر�ء  �لنخيل 

�ل��زر�ع��ة  وز�رة   – ملكافحتها  �ملتكاملة 

2002م-�ل�سعودية.

��ح�سن لقمة &�سالح �لقعيط-�سو�سة �لنخيل 

�ملتكاملة  �الإد�رة  من  و�الق��رت�ب  �حلمر�ء 

�لزر�عة2002م- وز�رة   – ملكافحتها 

�ل�سعودية.

��مقاالت متفرقة �ملجلة �لزر�عية �ل�سعودية-

�لعلوم  �مل��ب��ارك��ة.-جم��ل��ة  �ل�سجرة  جملة 

و�لتقنية �ل�سعودية.

تهتم  �لتي  �لعلمية  و�ل��ن��دو�ت   ���مل��وؤمت��ر�ت 

باأبحاث �آفات نخلة �لتمر.
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نخــلة " النغــال " 
في سلطنة عمان

اأن �سجر النخيل يف �سلطنة عمان ذات  وذلك 

اأنواع عديدة واأ�سناف فريدة, يقف البحث عن 

عدها ويحار اللفظ يف و�سفها .

النغال  نخلة  ان  نقول  ان  ن�ستطيع  هنا  فمن 

�ساأنها  لها  العمانية  النخيل  اأ�سناف  من  وهي 

مبا  وذل��ك  باملكانة,  املتفرد  وعاملها  اخلا�ص 

الدكتور �سيف بن اأحمد البو�سعيدي

Alsaif-2008@hotmail.com

عمان  �سلطنة  يف  للنخلة  زال  وم��ا  ك��ان  لقد   

عمومًا  عمان  اأبناء  قلوب  يف  الرفيعة  املكانة 

هذه  ت�سكله  ملا  وذل��ك  خ�سو�سا,  وامل��زارع��ن 

من  ت��رف��ده  ومب��ا  م��ب��ارك  عطاء  م��ن  ال�سجرة 

امل��زارع��ن  ه���وؤالء  يدفع  �سخي  م��ادي  م���ردود 

واملهتمن بهذه ال�سجرة اإىل املزيد من العناية 

بها و البحث عن اأف�سل اأ�سنافها.
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لبداية  االأوىل  الب�سرى  فهو  املثمرة,  النخيل 

للمزارعن,  العظمى  والفرحة  الرطب,  مو�سم 

واملهتمن بالنخلة املباركة.

على  ال��رق��ب  عمان  �سلطنة  يف  جن��د  فلذلك 

الواليات  بن  الوطي�ص  حامي  والت�سابق  اأ�سده, 

امل�سهورة بزراعة نخلة النغال واإنتاجيتها.

تتلهف  رطبة  اأول  ب��ب��زوغ  ال�سبق  خ��ر  اإن  ب��ل 

وبخا�سة  لتلقيه  االإع���ام  و�سائل  من  الكثري 

لبداية  ب��ه  واال�ستب�سار  لبثه  منها,  امل��ق��روءة 

مو�سم رطب جديد.

بظهور  اال�ستب�سار  عند  يقف  ال  االأم��ر  اإن  بل 

الت�سابق  اإىل  ذل��ك  يتعدى  بل  فقط,  الرطب 

ت�سل  جدًا  مرتفعة  باأ�سعار  الثمر  هذا  ل�سراء 

عمانية  ري��االت  خم�سة  اإىل  االأحيان  بع�ص  يف 

ع�سر  اخلم�سة  يقارب  ما  اأي  الواحدة  للرطبة 

عمان  يف  ال��راء  اأه��ل  يبذله  اأمريكيًا,  دوالرًا 

واأبناء اخلليج من اأمراء و�سيوخ ورجال اأعمال 

يف بدايات االإنتاج .

وع��ن��د زي���ادة امل��ع��رو���ص م��ن رط��ب النغال يف 

ن��زوالً  من  ال��ت��درج  ي��اأخ��ذ �سعره يف  االأ���س��واق 

ريال  اإىل  الواحد  للكيلو  رياالت عمانية  ع�سرة 

عماين واحد للكيلو .

طناء  ل�سعر  اإيجابي  موثر  ذات��ه  حد  يف  وه��ذا 

وال��ذي  ال�سنف,  ه��ذا  م��ن  ال��واح��دة  النخلة 

ثاثمائة  اإىل  ال�سلطنة  واليات  بع�ص  ي�سل يف 

والطائين(  )دم��اء  والي��ة  مثل  عماين,  ري��ال 

بهذا  ت�ستهر  والتي  ال�سرقية  �سمال  مبحافظة 

النوع من النخيل.

لهذا  االقت�سادي  امل��ردود  اأن  جند  هنا  فمن 

ال�سنف من اأ�سناف النخيل يف �سلطنة عمان 

مردود جمدي جدًا للمزارع والتاجر على حد 

�سواء.

يحمله هذا ال�سنف من مميزات جتعله ياأخذ 

بن�سيبًا وافرًا من �ساحة قلوب حمبيه.

فيا ترى ما هي نخلة النغال ؟ وما اأنواعها؟ وما 

حجم  وما  ؟  لها  العماين  امل��زارع  حب  اأ�سباب 

املردود االقت�سادي ملنتوجاتها؟.

واإعطاء  عليها,  االجابة  ينبغي  ت�ساوؤالت  تلك 

هية  ما  ن��درك  حتى  عنها  الوا�سحة  ال�سورة 

هذا ال�سنف من النخيل ومكانته ال�سامية.

الثمرة  ذات  النخيل  اأن��واع  من  النغال  فنخلة 

اخلرة  اأه��ل  ق�سمها  وقد  الطويلة,  ال�سفراء 

من املزارعن واملهتمن بالزراعة والفاحة يف 

عمان اإىل ثاثة اأنواع, وذلك ح�سب جودتها:

النوع االأول: )نغال امللويفا(, اأو امللويف ويتميز 

وه�سا�سته  ال��رط��ب  ح��ج��م  ب��ك��ر  ال��ن��وع  ه���ذا 

الق�سرة  ط��راوة  و  الطعم  وح��اوة  ناحية  من 

مما  اأخ����رى,  ناحية  م��ن  للرطبة  اخل��ارج��ي��ة 

يجعله اأف�سل اأنواع رطب النغال على االطاق.

فلذلك جند املزارع ي�سعى اإىل اقتناء هذا النوع 

من نخيل النغال لزراعته يف مزرعته ويف بيته.

النوع  هذا  ويتميز  )الظاهرية(  الثاين:  النوع 

يف  �سابة  وذو  ال��رط��ب  حجم  متو�سط  ب��اأن��ه 

ثمره, مما يجعله قابا لادخار كرطب لفرة 

ُي�ّسهل على املزارعن والتجار نقله  اأكر, مما 

من مكان اإىل اآخر دون خوف من ف�ساد االإنتاج 

اأو تاأثره.

اأي�سا  وُت�����س��م��ى  )ال��ق�����س��ي��ة(  ال��ث��ال��ث:  ال��ن��وع 

النخلة  ه��ذه  م��ن  ال��ن��وع  وه��ذا  )القريطية(, 

يتميز بكر حجم العذق و �سغر حجم الرطب 

وجفاف الثمر مما يجعله كعلف للحيوان اأقرب 

من كونه غذاء لان�سان.

الثاثة  االأن��واع  هذه  من  نوع  لكل  جتد  فلذلك 

�سوقه اخلا�ص بن املهتمن بهذا االنتاج.

ولكن يا ترى ما �سبب حب املزارع لهذا ال�سنف 

من �سجر النخيل ؟

اإن   – ن��ظ��ري  وج��ه��ة  م��ن   - تكمن  احلقيقة 

طائع  قائمة  يربع  النخيل  من  ال�سنف  هذا 
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التمور وت�سنيعها يف باك�ستان حتتاج اإىل املزيد 

التنمية  عنا�سر  حيث  من  فهي  التطوير.  من 

للزراعة،  الالزمة  واملياه  الأرا�سي  توفر  مثل 

دولة واعدة يف اإنتاج التمور لوجود نهر ال�سند 

بها وخ�سوبة ارا�سيها. ا�سف لذلك قلة تكلفة 

ورخ�ص  ت��وف��ر  ب�سدة  يدعمها  ال��ت��ي  الإن��ت��اج 

الأيدي العاملة املاهرة، حيث يبلغ اأجر العامل 
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آليات العمل 
داخل سوق التمور 

الباكستاني

الدكتور عادل اأحمد ابو ال�سعود

اأ�ستاذ زائر وم�ست�سار معهد بحوث النخيل

جامعة �ساه عبد اللطيف / باك�ستان

معهد بحوث الب�ساتني / م�سر

adelaboelsoaud@gmail.com

ُتعد باك�ستان احدى اأكرب الدول املنتجة للتمور 

فى  التمر  يقع  ط��ن(.  ال��ف   557( العامل  فى 

من  الفاكهة  حما�سيل  �سمن  الثالثة  املرتبة 

واملوالح  املاجنو  حم�سويل  بعد  الأهمية  حيث 

باك�ستان  يف  ال��دول��ة  وت��ع��ط��ي  ب��اك�����س��ت��ان.  يف 

لكن  وتنميته.  القطاع  لهذا  ك��ب��رًا  اأهتمامًا 

رغم مقومات النجاح الكبرة، ما زالت جتارة 
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 US( دولري���ن ي�ساوي  م��ا  ال��ي��وم  ال��واح��د يف 

قدرة  لباك�ستان  اأعطى  مما  فقط   )dollar

باملقارنة  ال�سادرات  حجم  يف  كبرة  تناف�سية 

العامل.  للتمور يف  امل�سدرة  الأخرى  الدول  مع 

الرئي�سية  الأ�سناف  من  عدد  توفر  عمل  كما 

ذات اجلودة العالية، واملواءمة الت�سنيعية مثل 

)اأ�سيل(، )دقي(، )بيجم جاجني(، )ربيي( 

ذات  الأخ��رى  الأ�سناف  من  ع��دد  جانب  اإىل 

القدر التناف�سية العالية التي ما زالت جمهولة 

الوطن  خا�سة  باك�ستان  خارج  الكثرين  لدى 

العربي. اأي�سًا انخفا�ص �سعر الكيلو من التمور 

دولر  ن�سف  م��ن  لأق��ل  ال�سوق  يف  املعرو�سة 

اأمريكي ك�سعر بيع يف �سوق اجلملة. هذا اإ�سافة 

للعديد من عنا�سر التنمية الأخرى التي جتعل 

من التمور حمًط اأنظار امل�ستثمرين من الداخل 

واخلارج يف جمايل التجارة والت�سنيع. وبذلك 

ت�سدرت باك�ستان �سادرات التمور يف ال�سنوات 

امل�سدرة  ال��دول  اكرب  الأخ��رة �سمن  اخلم�ص 

للتمور طبقا لآخر اإح�سائيات ن�سرتها منظمة 

الفاو )2007-2008(. 

املعلومات  م��ن  بكثر  اجل��ه��ل  ول��الآ���س��ف  لكن 

ال�سوق  الأ���س��ن��اف.  مباهية  املتعلقة  الفنية 

واليات التعامل به � الت�سنيع اأدت اإىل احلد من 

قدرة الكثرين يف العامل العربي على ال�ستثمار 

الباك�ستاين.  ال�����س��وق  م��ع  ال��ت��ج��ارة  وت��ب��ادل 

من  بكثر  لي�ص  ع��ددًا  هناك  اأن  الرغم  على 

من  العديد  اأعدتها  التي  والتقارير  الدرا�سات 

الهيئات داخل باك�ستان عن قطاع التمور باللغة 

للتكامل  ولالأ�سف  تفتقد  ولكنها  الأجنليزية. 

والواقعية والنظرة الفنية. ولعل هذا ما دعاين 

اإىل القيام بالدرا�سة احلالية لإلقاء ال�سوء عن 

قرب وباإيجاز على اآليات �سوق التمور والت�سنيع 

هذا  العربية.  باللغة  وتقدميها  باك�ستان،  يف 

وت�ستمل الدار�سة على النقاط التالية:

1 - اأ�سهر واهم اأ�سواق التمور وحجمها.

2 -اأهم الأ�سناف واأ�سعارها. 

3 -اآليه التعامل داخل الأ�سواق.

الأ���س��واق  م��ن  ال��ت��م��ور  ن��ق��ل  وتكلفة  4 - اآل��ي��ة 

للم�سانع.

5 -اآلية العمل يف م�سانع التمور )خربور( 

6 -نوعية العمالة والأجور.

البلدان امل�ستوردة  واأهم  7 - حجم ال�سادرات 

من ال�سوق الباك�ستاين.

8 -املراجع.

اأ�سهر واأهم اأ�سواق التمور وحجمها 

هناك ثالث اأ�سواق رئي�سية للتمور يف باك�ستان 

ما  لرتكز  نظرا  ال�سند  ولي��ة  يف  جميعها  تقع 

لدولة  الكلي  الإن��ت��اج  م��ن   %  50 م��ن  ي��ق��رب 

باك�ستان والذي ي�سل اإىل 557 الف طن تنتج 

من م�ساحة مزروعة بالنخيل تتجاوز 90 األف 

هكتار. ويو�سح جدول رقم )1( توزيع امل�ساحة 

الرئي�سية  الأربعة  الإنتاج  اأقاليم  على  والإنتاج 

امل�ساحة )هكتار(الإقليم
الإنتاج )الطن 

املرتي(

املح�سول للهكتار 

)كيلوجرام(

ن�سيب الإقليم من 

امل�ساحة

ن�سيب الأقليم فى 

الإنتاج

50800249700491556.444.8بلو�س�ستان

32000253100790935.545.4�سند

Punjab 59004430075256.67.9بنجاب

14001040074291.51.9خيرببختون خواه

901005575006189باك�ستان

جدول رقم )1( امل�ساحة، الإنتاج وتوزيعه على اأقاليم باك�ستان املختلفة )2007-2008(.
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)خ��رب��ور(  ���س��وق  يليها  ك��ل��ه��ا.  باك�ستان  يف 

العربية  باللغة  تعني  وال��ت��ي   �  Khairpur

م��رتًا  كيلو   17 تبعد  وال��ت��ي  اخل��ر(  )مدينة 

الثالثة  املرتبة  يف  ياأتي  ثم  )�سكر(  من  فقط 

مدينة  قلب  يف  يقع  وال��ذي  )كرات�سي(  �سوق 

)كرات�سي( ذاتها. 

اأكرث  اأن  يت�سح   )1( رقم  ال�سابق  اجل��دول  من 

ينتج  لباك�ستان  الكلي  الإنتاج  من   %  90 من 

 Balochistan وبلو�س�ستان  ال�سند  ولية  من 

زراعة  مناطق  بثالث  فيها  الإنتاج  ويتمركز   .

رئي�سية هي على الرتتيب:

»خريبور و �سكر« يف ولية  ال�سند.

بقرب  باك�ستان  جنوب  يف   Turbat )توربت( 

البحر.

)بنجكور( Panjgur فى و�سط بلو�س�ستان 

Hamun-e- )م�����س��ك��ي��ل(  اأخ��������رًا  ث����م 

Mashkhel يف �سمال غرب بلو�س�ستان. 

 Dera Ismail )منطقة )ديارا اإ�سماعيل خان

Khan يف و�سط البنجاب.

باقي مناطق زراعة النخيل هي جمرد زراعات 

�سوق  يف  معنويا  توؤثر  ول  ومتناثرة  كثيفة  غر 

التمر الباك�ستاين. 

حجم ال�سوق او بعبارة اأخرى عدد املتاجر التي 

»�سكر«  �سوق  داخ��ل  التمور  جت��ارة  يف  تتعامل 

يبلغ تقريبًا 200 متجر، ويف »خربور« حوايل 

غر  العدد  »كرات�سي«  �سوق  ويف  متجر   100

اأماكن  ويف  متجر   100 عن  يقل  لكنه  حمدد 

التمور يف �سوقي  املعرو�ص من  متفرقة. حجم 

األف �سندوق   200 و »خربور« حوايل  »�سكر« 

تقريبًا(  ج��رام��ًا  كيلو   20 )ال�سندوق  مت��ور 

نهاية  حتى  يوليو  ن�سف  م��ن  ب��داي��ة  ي��وم  ك��ل 

ذروة  وهي فرتة  اأغ�سط�ص.  من  الأول  الأ�سبوع 

بالذكر  اجلدير  من  ال�سند.  يف  للتمور  الإنتاج 

ال�سوقني  لهذين  تاأتي  مت��ورًا  هناك  ان  اي�سا 

يف  يتوفر  وب��ذل��ك  بلو�س�ستان  م��ن  ال�سند  يف 

املنتجة  التمور  اأ�سناف  جميع  ال�سوقني  هذين 

التعامل  يتم  التي  ال��وزن  وح��دة  باك�ستان.  يف 

ما  هي  باك�ستان  يف  التمور  ا�سواق  داخ��ل  بها 

40 كيلوجرامًا. غالبية  ي�سمى ب »مند« وتزن 

ي�سمي  ما  اإىل  حتويلها  يتم  الثمار  من  الإنتاج 

 Chouhara or Chouharay »ب »ت�سوهاره

تقريبا حتت  اأي��ام   6 -  5 الثمار ملدة  بتجفيف 

ملدة  املغلي  املاء  �سلقه يف  بعد  ال�سم�ص  ح��رارة 

15 - 20 دقيقة تقريبًا. اما باقي الثمار والتي 

داخل باك�ستان، وهذا طبقا لإح�ساءات وزارة 

بباك�ستان  الت�سديرية  ال�سلع  وهيئة  الزراعة 

)مرجع رقم 1(. 

فيقع  حجمها  يف  كثرًا  تختلف  الأ���س��واق  هذه 

اأعلى  يف   Sukker »�َسَكر«  منطقة  يف  اكربها 

اقليم ال�سند على م�سافة 450 كيلو مرتًا �سمال 

الرئي�سية  التمور  اأ���س��واق  اح��د  وه��ي  كرات�سي 

�سكل رقم )1( تطور حجم �سوق التمور فى ال�سند خالل الفرتة من يوليو � �سبتمرب

�سكل رقم )2( تطور حجم �سوق التمور فى كرات�سي خالل الفرتة من يوليو � �سبتمرب
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فتجمع  النخلة  على  الرطب  مرحلة  يف  ب��داأت 

ع��ل��ى ف���رتات ي��دوي��ا ث��م ت���رتك ل��ك��ي ت�ستكمل 

)تفوق  ال�سم�ص احلارقة  ن�سجها حتت حرارة 

ال 50 درجة مئوية( يف �سهر يوليو يف منقطة 

“خربور” و “�سكر” لكي تتحول اإىل ما ي�سميه 
“التمر” والذي  احلالة  الباك�ستانيون يف هذه 

الثمار  عليهما  ت�سوق  �سورتني  اإح���دى  ميثل 

الت�سنيع.  عملية  يف  هذا  ويدخل  باك�ستان  يف 

دولة  يف  كبرة  “ت�سوهاره” بكميات  ت�ستخدم 

الهند وباك�ستان حيث انها متثل اإحدى �سعائر 

يف  النكاح  بعد  توزيعها  يتم  الهندو�ص  طائفة 

الأفراح على املدعوين.

والباك�ستانيني  الهنود  لغة  يف  تعني  متر  وكلمة 

اأو    Khajji او  ُكجور”  اأو  “َخجي  الأردو 

من  اي  يف  التمر  فاكهة  وتعني    Khajoors

“ت�سوهاره”  اأم��ا  ون�سجها،  تطورها  مراحل 

 .Dried Khajoors فهي عبارة عن

ويبلغ حجم �سوق التمور الكلي يف �سوقي »�سكر« 

و »خربور« ما يقارب من 85 األف طن )�سكل 

 13 يقارب  ما  كرات�سي  �سوق  1(، وحجم  رقم 

األف طن )�سكل رقم 2( وبذلك يكون اجمايل 

طن/�سنة  ال��ف   98 ي��ق��ارب  م��ا  ال�سوق  حجم 

)تقدير عيني ل�سنة 2010(. ما مت ت�سنيعه يف 

عام 2010 طبقا لإح�ساء غر ر�سمي قمنا به 

هو 15-11 الف طن. الباقي من الكمية الكلية 

على  ي�سدر  فهو  طن  الف   80 يقارب  ما  وهو 

اأما  وبنجالدي�ص.  الهند  اإىل  »ت�سوهاره«  هيئة 

ومعظم  في�ستهلك حمليًا،  باك�ستان  اإنتاج  باقي 

وخالل  رم�سان  �سهر  خالل  يكون  ال�ستهالك 

مو�سم احل�ساد نف�سه، نظرًا ل�سعف اإمكانيات 

احلفظ البارد فيما يتعلق بالتمور لفرتات طويلة 

جزءًا   ان  بالذكر  اجلدير  من  باك�ستان.  داخل 

كبرًا من الإنتاج الكلي لباك�ستان يكون يف �سورة 

تفوق  منه  كبرة  كميات  وي�سدر  »ت�سوهاره« 

على  ت��دل  والتي  بكثر  الر�سمية  الإح�����س��اءات 

ت�سدير ما يقرب من 50 - 67 الف طن فقط. 

ل��ك��ن ي��ت��ه��دد ه���ذا الإن���ت���اج ���س��ق��وط الأم��ط��ار 

جدول )2( اأهم اأ�سناف التمور التجارية باأ�سواق باك�ستان، مكان زراعتها، موعد احل�ساد، واأ�سواق البيع

�سوق البيعموعد احل�سادمكان الزراعةا�سم ال�سنفامل�سل�سل

»�سكر« � »خربور«يوليو»�َسكر« ، و »خربور«اأ�سيل  Aseel )�سكل3(1

2Begum Jangi سكر« ، »كرات�سي«يوليو � اأغ�سط�ص»ُتوربت«بيجم جاجني�«

»�سكر« ، »كرات�سي«اأغ�سط�ص � �سبتمرب»َم�سكيل«ربي Rabie )�سكل4(3

»كرات�سي« ، »�سكر«اأغ�سط�ص � �سبتمرب»ديارا اإ�سماعيل خان«دقي Dhakki )�سكل5(4

5
تي ميك�ص T-mix )خليط من 

جميع الأ�سناف الأخري(

»كرات�سي«يونيو-يوليو�اأغ�سط�ص»توربت » ، »بنجكور«
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املتواجدة  الأ�سناف  واأج���ود  اه��م  اح��د  اأي�سا 

وهو  بلو�س�ستان  يف  وتنتج  الباك�ستاين  بال�سوق 

اأي�سًا،  ب��اإي��ران  ينت�سر  �سنف  وه��و  »م��زاوت��ي« 

هذا ال�سنف ي�ستخدمه الباك�ستانيون يف اإنتاج 

طري  ق��وام  من  له  ملا  )الدب�ص(  التمر  ع�سل 

وناجت ع�سل عاٍل. نظرًا لنت�سار عدد كبر من 

الأ�سناف ذات التعداد املحدود داخل منطقتي 

و  »ت��ورب��ت«  ببلو�س�ستان  الرئي�سيتني  ال��زراع��ة 

»بنجكور« فاإنه يتم جتميع ثمار هذه ال�سناف 

املتعددة وتخلط مع بع�سها البع�ص فيما يعرف 

»خليط  تعني  وه��ي  ميك�ص«  »ت��ي  با�سم  حمليا 

 Turbat الأ�سناف الناجت من منطقة توربت« 

mixture  غالبية الأ�سناف الباك�ستانية ذات 

لون اأ�سفر يف مرحلة اخلالل. 

داخ��ل  ال�سعرية  ال�سيا�سة  على  نتعرف  لكي 

الأ�سواق املختلفة ومدى ال�سعر يف العام ال�سابق 

مبا�سرة 2010 يجب ان نتعرف اأوًل على مو�سم 

احل�ساد لهذه الثمار يف مناطق زراعتها، وهو 

�سابقا  ذكرنا  كما   .)2( رقم  باجلدول  مو�سح 

باك�ستان  يف  تباع  او  ت�ستهلك  التمر  ثمار  ان 

توؤكل  “متر” ول  “ت�سوهاره” اأو  هيئتني  على 

يف مرحلة اخلالل اإل نادرا نظرا لوجود املادة 

القاب�سة برتكيز عاٍل اثناء هذه املرحلة ملعظم 

الناحية  الأ�سناف عدا �سنف )ديدهي(. من 

يف  الثمار  بيع  من  �سعرًا  اأق��ل  التمر  ال�سعرية 

“ت�سوهاره”  كانت  م��ا  اإذا  ت�سوهاره  ���س��ورة 

ل��ث��م��ار ك��ب��رة احل��ج��م ل���س��ن��اف م��ث��ل �سنف 

“دقي”. ولكنه قد يتفوق يف كثر من الأحيان 
الأ�سجار  الثمار على  التمر، لكن هاج�ص ترك 

هطول  وخطورة  املنا�سبة  للمرحلة  ت�سل  حتى 

الأمطار املو�سمية يحول دون تركها على النخل 

واإنتاج كمية اكرب. فهي حت�سد مبجرد اكتمال 

لونها يف بداية �سهر يوليو ل�سنف مثل الأ�سيل. 

اي�سا حجم �سوق الت�سنيع التي ت�ستهلك معظم 

هذا الإنتاج ما زالت �سعيف باملقارنة باحلجم 

ال�سخم لالإنتاج. 

متو�سط حم�سول النخلة يف ال�سند من �سنف 

من  تاأتي  ج��رام  كيلو   100 ح��وايل  »الأ�سيل« 

ت�سل  )ق��د  �سوباطة   20 �سوباطات  متو�سط 

مت  اإذا   � الأحيان(  بع�ص  يف  �سوباطة   28 اإىل 

ال�سافى  ال��وزن  ف��اإن  »ت�سوهاره«  اإىل  حتويلها 

ي�سل اإىل 40 كيلوفقط. �سعر حم�سول النخلة 

الواحدة من الأ�سيل يف ال�سند يرتاوح بني 900 

10 - 15 دولرًا  ـ 1400 روبية اي ما يعادل 

واحد(.  امريكي  دولر  روبية =   88( امريكيًا 

لالأ�سناف  بالن�سبة  كثرًا  احل��ال  يختلف  ول 

الأخرى يف باقي الأقاليم. 

للدرجة  �سوق اجلملة  التمر يف  �سعر  ي�سل  قد 

 4000  -  3000 م��ن  اجل���ودة  عالية  الأوىل 

ل�سعف  ونتيجة  لكن  كيلوجرامًا.   40  / روبية 

20 % فقط من  اإدارة املح�سول فاإن  برنامج 

من  عالية  ج��ودة  موا�سفات  ذا  يكون  الإن��ت��اج 

ال�سعر  يرتفع  قد  الثمرة.  ووزن  حجم  حيث 

لي�سل اإىل 5000 - 7000 روبية حال �سنف 

»دقي« كبر احلجم.

وهو من الأ�سناف الواعدة يف باك�ستان وتنت�سر 

زراعته يف اأكرث من اقليم لكنها جتود وترتكز 

لكرب حجم  ا�سماعيل خان«  »دي��ارا  يف منطقة 

ثماره وزيادة حم�سول النخلة منه حتى ت�سل 

اإىل 150 كيلوجرامًا/للنخلة كمتو�سط. 

املو�سمية خالل �سهري يونيو ويوليو حيث يوؤثر 

ب�سدة على حجم املعرو�ص بال�سوق فقد ينحدر 

هذا،  ال�سوق  يتفادى  ولكي  �سديدًا.  ان��ح��دارًا 

مت��ورًا  ع��ام  ك��ل  الباك�ستاين  ال�سوق  ي�ستقبل 

»الزهدي«  �سنف  خا�سة  وال��ع��راق  اي��ران  من 

تلبي حاجة  وعددًا من الأ�سناف الأخرى لكي 

لال�ستهالك  اإ���س��اف��ة  والت�سدير  الت�سنيع 

املحلي املتنامي. 

اأهم الأ�سناف واأ�سعارها 

هناك عدد حمدود من الأ�سناف الباك�ستانية 

يقع  امل�سانع  داخ��ل  للت�سنيع  كتمر  ت�ستخدم 

اأ�سناف  افخر  »اأ�سيل«  ال�سنف  راأ�سها  على 

باك�ستان. ويو�سح اجلدول رقم )2( اأهم اأ�سماء 

باأ�سواق  تتواجد  التي  الباك�ستانية  الأ�سناف 

باك�ستان. 

الأ�سناف  من  العديد  بالأ�سواق  يتواجد  كما 

ما  ومنها  ب�سيطة  بكيمات  ولكنها  الأخ����رى 

ي�ستخدم يف الت�سنيع مثل »كربلني«، »توتو« او 

ي�سمى »ف�سلي« وهو احد الأ�سناف املبكرة يف 

منطقة »خربور«. واهم ثالثة ا�سناف رئي�سية 

داخل ال�سند هي »اأ�سيل« ، »كربلني« و »ف�سلي«. 

�سكل رقم )3( ثمار �سنف »اأ�سيل« Aseel التي ت�سوق فى �سورة “متر” بعد جتفيفها 

حتت اأ�سعة ال�سم�ص
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ال�سوق الباك�ستاين يف حاجة اإىل اداخال عدد 

ا�ستثمار  يتم  لكي  العاملية  الأ�سناف  من  اأكرب 

خا�سة  هنا  املتوفرة  النخيل  زراع��ة  مقومات 

يف اإقليمي ال�سند وبلو�س�ستان. اثبتت التجارب 

 � DPRI التي قام بها معهد بحوث نخيل التمر

� خربور على تقييم  جامعة �ساه عبد اللطيف 

حم�سول بع�ص الأ�سناف العربية مثل )عجوة 

املدينة (، )�سفاوي(، )روثانه(، )مدجول(، 

للمو�سم  الناجتة  الثمار  جوده  اإىل  “بارحي” 
الثالث على التوايل. واإن متيز املح�سول بتبكر 

يف الن�سج حيث يبداأ دخول املح�سول يف مرحلة 

الرطب بداية من الأ�سبوع الأخر ل�سهر يونيو 

تاأخرت  اأي�سا  احلرارة.  درجات  لرتفاع  نظرًا 

بثالثة  الإث��م��ار  يف  )روث��ان��ة(  �سنف  ف�سائل 

اأعوام عن )عجوة املدينة( و )�سفاوي(. اأي�سا 

يف  �سحيحة  امل��دي��ن��ة(  )ع��ج��وة  ا�سجار  كانت 

اإىل  انتاجها  معدل  و�سل  حيث  الف�سائل  اإنتاج 

و  )روثانة(  من  كل  عك�ص  على  ف�سائل   3  -  2

)�سفاوي( التي و�سل املعدل فيها اإىل اأكرث من 

10 ف�سائل للنخلة الواحدة عمر 8 - 9 �سنوات 

 .)Abul-Soad, 2011(

مو�سم  خالل  الأ�سواق  يف  الطن  �سعر  متو�سط 

امريكيًا  دولرًا   350  -  250 من  يكون  البيع 

الثمار  الغالب  فى  وتكون  الثمار.  جودة  ح�سب 

متماثلة.  ج��ودة  ذات  ولي�ست  لفرز  حاجة  يف 

 %  20 يكون  ما  غالبا  الثمار  ه��ذه  ف��رز  وبعد 

والباقي  ثانية  30 % درجة  اأوىل،  منها درجة 

يف  ال�سعر  ه��ذا  يرتفع  ث��ال��ث��ة.  درج���ة   %  50

املتو�سط 900 دولر/للطن يف حال الثمار ذات 

احلجم الكبر، املنتقاه )درجة اأوىل(. 

اآلية التعامل داخل الأ�سواق

للتعامل داخل اأ�سواق التمور يف باك�ستان طبيعة 

خا�سة يف البيع وال�سراء. فتدخل الثمار �سوقي 

اجلملة  جت��ار  طريق  عن  »�سكر«  و  »خ��رب��ور« 

الثمار  على  امل��زارع��ني  م��ع  يتعاقدون  ال��ذي��ن 

قبل مو�سم احل�ساد ثم يقومون بتجفيف هذه 

ال�سوق  اإىل  الإنتاج ثم تدخل  اماكن  التمور يف 

�سبيحة كل يوم بداية من اآخر يونيو حيث ترد 

»ف�سلي«.   ، »كربلني«  مثل  املبكرة  الأ�سناف 

�سكل رقم )4( ثمار �سنف »ربي« اأو Rabie بعد جمعها مبا�سرة من اإقليم “بلوت�س�ستان

�سكل رقم )5( ثمار �سنف »دقي« Dhakki فى مرحلة اخلالل )اليمني( والتمر بعد احلفظ 

والتخزين ملدة عام )الو�سط(، ثم املجففة “ت�سوهاره” )اأق�سي ال�سمال(
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اأما يف �سوقي »�سكر« و »خربور« فال�سراء من 

كما  العلني.  امل��زاد  اأ�سا�ص  على  يكون  ال�سوق 

تتجمع املتاجر اخلا�سة بذلك يف منطقة تعرف 

ب�سوق التمور يف �سكر وخربور ويجري التعامل 

بالبيع وال�سراء داخل ال�سوق. حيث تعباأ الثمار 

ثم  الكتان.  من  واأج��ول��ه  خ�سبية  �سناديق  يف 

يرتك جزء لكي يتم عليه املزاد بجانب الكمية 

املراد بيعها. 

وغالبا ما يقوم م�سنع التمور بتكليف مندوبني 

قبل  ال�سراء  عملية  يف  اخل��ربة  لهم  مم��ن  ل��ه 

 25 م��ن  ي��ب��داأ  ال��ذي  امل�سانع  ت�سغيل  مو�سم 

يوليو تقريبا. حيث يجري العديد من املزادات 

تباعا � ويف اأماكن متفرقة من ال�سوق ال�سا�سعة 

الرجل  ان  هناك  عليه  املتعارف  من  امل�ساحة. 

1000 �سندوق خ�سبي  الواحد ي�ستطيع �سراء 

10 - 20 كجم وذلك  �سعة ال�سندوق الواحد 

ح�سيلة دخوله املزاد يوميًا. تتواجد الثمار يف 

الأ�سواق يف �سورتني كما ذكرنا �سابقا. فنجد 

ت�سمح  ب��درج��ة  جافة  تكون  »ت�سوهاره«  ثمار 

وت�سدر   � الكتان  اجولة  بداخل  بالتعبئة  لها 

يف  امل�ستهلك  اإىل  الأ���س��واق  ه��ذه  من  مبا�سرة 

الهند � بنجالدي�ص حيث ت�ستخدم بكرثة هناك 

اأو  بنيًا  لونها يكون  والأكل.  لأغرا�ص الحتفال 

حتتفظ بلونها الأ�سفر الزاهي حال ا�ستخدام 

اأمالح مثبتة للون يف ماء ال�سلق اأثناء اإعدادها 

ثمن  ذات  والأخ��رة  احل�ساد.  بعد  احلقل  يف 

اأعلى من الأوىل. 

هناك ا�س�ص يجري عليها حتديد ال�سعر ودرجة 

الأول  الأ�سا�ص  بال�سوق:  ال�سراء  اثناء  اجلودة 

كانت  فكلما  ال��ث��م��رة،  ه��ذه  ووزن  ح��ج��م،  ه��و 

امل�سرتي  يد  يف  وتزن  كبر  حجٍم  ذات  الثمرة 

تبعا  ال�سعر  يتغر هذا  اعلى.  ال�سعر  كلما كان 

وعليه  ب��الأ���س��واق.  الثمار  ه��ذه  ت��واج��د  ملوعد 

وجتفيف  احل�ساد  عمليات  ل�سعف  ونتيجة 

وكثر  لالأتربة  وتعر�سها  الأر���ص  على  الثمار 

من ال�سوائب فاإن 50 % تقريبا من املعرو�ص 

هو درجة ثالثة، و 30 % درجة ثانية و 20 % 

هو درجة اأوىل. 

الثمار  لتجفيف  فقط  موؤخرا  حماولت  جتري 

ب��ع��د احل�����س��اد داخ����ل جم��ف��ف��ات ت��ت��ب��اي��ن يف 

من  مبنية  جمففات  فمنها  وعملها  اأ�سكالها 

ال�سم�سية  بالطاقة  وتعمل  الزجاج  اأو  الطوب 

نتائج  واأعطت هذه  التلوث.  وبعيدة متاما عن 

م�سجعة املو�سم ال�سابق ويجري الآن تطويرها 

وتعميمها. 

عبارة  املجفف   ،)6 رقم  )بال�سكل  يظهر  كما 

اإليها  تدخل  فتحة  وبها  الطوب  من  غرفة  عن 

ال�سم�سية  اخلاليا  من  احل��رارة  حتمل  اأنبوبة 

حديدي  ب��اب  ول��ه��ا   .6 بال�سكل  تظهر  ال��ت��ي 

عليها  حممل  ارفف  ذات  حوامل  فيها  ويدخل 

من  بداية  ال�سوق  اإىل  ترد  الثمار  اأغلبية  لكن 

�سهر  منت�سف  يف  لذروتها  وت�سل  يوليو  اأول 

اغلب  متثل  ك��ب��رة  كميات  ت��رد  حيث  يوليو. 

وي�ستمر  وخربور(  )�سكر  ال�سند  اقليم  انتاج 

التوريد ل�سبوعني او ثالثة بداية من منت�سف 

يوليو، بعدها تت�ساءل الكميات التي ترد لل�سوق 

بدرجة كبرة. 

�سهر  م��ن  ب��داي��ة  كرات�سي  ب�سوق  العمل  ي��ب��داأ 

يف  الثمار  ن�سج  مو�سم  يتاأخر  حيث  اأغ�سط�ص 

»ال�سند«.  اإقليم  يف  عنه  »بلو�س�ستان«  اإقليم 

وي�ستمر تدفق كميات التمور لل�سوق يف كرات�سي 

ع��ب��ارة  ك��رات�����س��ي  ���س��وق  �سبتمرب.  اآخ���ر  ح��ت��ى 

اجلملة.  �سوق  منطقة  يف  متفرقة  متاجر  عن 

الثمار  م��ن  بعينات  امل��ت��اج��ر  ه���ذه  وحت��ت��ف��ظ 

اأك��وم  هيئة  على  ي��وم  كل  �سبيحة  لها  ال���واردة 

غالبا   )3 رقم  )�سكل  املعباأة  غر  الثمار  من 

اأو اجوله على عك�ص ما هو احلال  يف �سناديق 

ح�سب  على  متغر  وال�سعر  ال�سند.  اإقليم  يف 

التفاق  وعند  والطلب،  العر�ص  التمور،  جودة 

على ال�سعر بني التاجر وامل�سرتي والذي غالبا 

ما يكون اأحد اأ�سحاب امل�سانع يف كرات�سي اأو 

اغلبية  فيها  يتواجد  والتي  �سكر  اأو  يف خربور 

وت�سدير  بتعبئة  تقوم  والتي  التمور  م�سانع 

الثمور، يقوم امل�سرتي بتعبئة التمور يف �سناديق 

خ�سبية ل�سحنها اإىل م�سنعه. 

�سكل رقم )6( اأحد اأ�سكال املجففات التي تعمل بالطاقة ال�سم�سية لالإ�سراع من جتفيف الثمار بعيدا عن اجلو املفتوح حتت اأ�سعة ال�سم�ص وبالقرب من 

التلوث بالأتربة )خربور � مو�سم 2010(
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ثمار مل يكتمل ن�سجها فتو�سع ملدة 3 - 4 ايام 

عن  بعيدًا  اخلارجي  اجل��و  ظ��روف  عن  بعيدا 

خطر الأمطار املو�سمية. 

الأ�سواق  من  التمور  نقل  وتكلفة  اآلية 

اإىل امل�سانع

معبئة  غر  الثمار  �سوباطات  تنقل  ما  ع��ادة 

جترها  عربات  على  مبا�سرة  ح�سادها  بعد 

احليوانات اأو جرار مبقطورة من احلقل وحتى 

بعد  »ت�سوهاره«.  وعمل  الثمار  جتفيف  اأماكن 

التمور  تعباأ  بالثمار،  الرطوبة  ن�سبة  انخفا�ص 

داخل كي�ص بال�ستيك �سفاف رقيق يف �سناديق 

منها  الواحد  �سعر  يبلغ  م�سنوعة من اخل�سب 

 20 ل��وزن  وي�سع  تقريبا،  روبية   150  -  120

 5 ل��ف��رتة  ا�ستخدامه  ومي��ك��ن  ج��رام��ًا،  كيلوا 

يف  اأو  الكتان  من  اجولة  يف  تعباأ  ول  �سنوات. 

كارتونة ورق )اإل يف حالة الدرجات الردئية( 

للحفاظ على قوام التمر اأثناء البيع يف ال�سوق 

ثم النقل اإىل منطقة التخزين داخل امل�سانع. 

على العك�ص من ذلك »ت�سوهاره« التي تعباأ يف 

�سعة  الكارتون  من  م�سنوعة  و�سناديق  اجولة 

 25  -  20 وثمنها  تقريبا،  كجم   10 الواحدة 

روبية. وانت�سرت حديثًا ال�سناديق البال�ستيكية 

والتي يبلغ �سعر الواحد منها 235 روبية وتت�سع 

ل 15 كيلو تقريبا ويقت�سر ا�ستخدامها داخل 

امل�سانع حتى الآن. 

�سوقي  امل�سنع يف  اإىل  ال�سوق  النقل من  تكلفة 

»�سكر« و »خربور« تختلف اختالفا كبرا نظرا 

الت�سنيع  مناطق  نف�ص  يف  ال�سوقني  لتواجد 

احلال  يختلف  لكن  باك�ستان.  داخل  الرئي�سية 

تكلفة  ي��رتواح  حيث  كرات�سي،  ل�سوق  بالن�سبة 

النقل 50 - 60 روبية/40كيلو جرامًا )مند( 

وتنقل  اأو »خربور«.  »�سكر«  من كرات�سي حتى 

يف عربات 6 اإطارات )كما ي�سميها التجار هنا 

يف باك�ستان( وت�ستطيع حمل 300 - 350 مند 

اإط��ارات وت�ستطيع نقل   10 اأو عربات ذات ال 

500 - 600 مند يف املرة الواحدة. وبالن�سبة 

للثمار التي تاأتي من �سوق »كرات�سي« فاإنه ميكن 

تعبئتها يف اأي من اأنواع العبوات ال�سابقة نظرا 

التي  الأ�سناف  معظم  كطبيعة  طراوتها  لعدم 

ويقوم  اجل��اف��ة.  بلو�س�ستان  منطقة  من  تاأتي 

�ساحب امل�سنع بتدبر العبوات الالزمة لتعبئة 

التمور من ال�سوق مل�سنعه. 

�سكل رقم )7( خمزن التمور وبه الثالثة اأنواع من العبوات 

امل�ستخدمة وهي ال�سناديق اخل�سبية، ال�سناديق البال�ستيكية، 

T-Mix الأجولة التي عادة ما ياأتي بها ال

�سكل رقم )8( اإعادة تعبئة التمور يف �سناديق خ�سبية لتوزيعها 

على الن�ساء يف املنازل بعد وزنها لكي يتم ف�سل النواة والقلن�سوة 

وغ�سيل الثمار ثم اإرجاعها للم�سنع مرة اأخرى

اآلية العمل يف م�سانع التمور »خريبور«

تتفاوت امل�سانع والتي يرتكز معظمها يف داخل 

»�سكر« و »خربور« يف حجمها واآلية عملها. تقبل 

بداية  الأ�سواق  من  التمر  �سراء  على  امل�سانع 

عليه.  املتعاقد  حجم  على  اعتمادًا  يوليو  من 

اأغ�سط�ص  نهاية  حتى   ال�سراء  كميات  وتزيد 

عبوات  يف  التمور  تخزين  يتم  �سبتمرب.  واأول 

خمتلفة وتخزن يف خمازن خا�سة )�سكل رقم 

م��زوده  امل��خ��ازن  ه��ذه  ا�ستخدامها.  حتى   )7

اأعلى  يف  تهوية  وفتحات  ال�سقف  يف  مب���راوح 

احلائط من جميع اجلوانب حتى ت�سمح مبرور 

تيار هواء وعدم تراكم الرطوبة. بعد ا�ستالم 

بتعقيمها  متخ�س�سون  فنيون  يقوم  التمور 

احكام  بعد  ايام  لعدة  الفو�ستوك�سني  باأقرا�ص 

اغالق املخزن، ثم يتم تهوية املخزن بعد ذلك. 

طوال  الطلب  ح�سب  ثمار  املخزن  من  وتوؤخذ 

املو�سم الذي ميتد غالبا اإىل 8 �سهور. 

�سناديق  يف  ال��ع��ب��وات  ه��ذه  تفريغ  يتم  حيث 

 .)9 و   8 رقم  )�سكل  بامل�سنع  خا�سة  خ�سبية 

وغالبا ما تر�سل هذه ال�سناديق اخل�سبية التي 

اأو   )8 رقم  )�سكل  كيلوجرامًا   15 -  13 ت�سع 

وهذا  املنازل  يف  ال�سيدات  اإىل  البال�ستيكية 
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اإزال��ة  بغر�ص  خربور  يف  امل�سانع  معظم  يف 

باملاء.  الغ�سيل  التدريج،  القلن�سوة،  ال��ن��واة، 

خ�سبية  ع��رب��ات  على  ال��ت��م��ور  ع��ب��وات  تر�سل 

بعد  املنازل  على  لتوزيعها  احليوانات  جترها 

وزنها )�سكل رقم 9( لتقوم الن�ساء بتعبئة هذه 

ثم  اإىل درجات  فرزها  بعد  اأخرى  الثمار مرة 

تعبئتها يف ال�سناديق مرة اأخرى وهذه اخلطوة 

العملية  يف  اأهمية  والأك���رث  م�سقة  الأك��رث  هي 

الت�سنيعية كلها. 

 Industrial Grade ال�سناعية  ال��درج��ة 

)�سكل رقم 9( وهي درجة تنتج بعد فرز التمور 

�سغرة  اأج��زاء  اإىل  تقطع  ما  وغالبا  املمتازة، 

معظم  للخارج.  وت�سدر  قوالب  يف  ت�سغط  اأو 

اليدوي  العمل  على  عملها  يف  تعتمد  امل�سانع 

الأيدي  توفر  هو  الأ�سباب  واحد  الآلت  ولي�ص 

العاملة ورخ�سها.  وقد يقت�سر دور الآلة كما 

وجدنا فى احد امل�سانع على تقطيع الثمار اإىل 

10( وهو ما تقوم  اأجزاء �سغرة )�سكل رقم 

به امل�سانع الأخرى يدويا عن طريق ال�سيدات 

روبيات   10  -  8 مقابل  باملق�سات  املنازل  يف 

املال  من  كثرًا  توفر  الآل��ة  كانت  واإن  للكيلو. 

لكنها حتتاج اإىل �سيانة فنية غر متواجدة يف 

الوقت احلايل هنا. 

ورغم ذلك يوجد م�ستويات مقبوله من امل�سانع 

ال�سوائب،  واإزال���ة  ف��رز  غ�سيل،  بعملية  تقوم 

طريق  عن  امل�سنع  داخ��ل  الثمار  تعبئة  و  وزن 

العامالت اإىل ثالث درجات )�سكل رقم 11(. 

خمتلفة  عبوات  يف  الثمار  تعباأ  ذل��ك  بعد  ثم 

احلجم وتنقل يف حاويات للت�سدير. 

ول تزال احلاجة اإىل م�سانع ذات اآلت حديثة 

تقوم بالعمل بدل من الأيدي العاملة يف املنازل 

لتوفر درجة عالية من اجلودة واملحافظة على 

اأ�سيل،  مثل  الأ�سناف  من  املمتازة  النوعيات 

دق���ي، رب��ي��ع��ي، م��زاوت��ي وت�����س��دي��ره��ا مقابل 

اأ�سعار تناف�سية. اأي�سا احلاجة ما�سة ل�ستغالل 

امل�سانع  داخ��ل  لكن  العاملة  الأي���دي  رخ�ص 

الطلب  ولتوفر  ال�سحية  لال�سرتاطات  وطبقا 

من  �سواء  الباك�ستاين  ال�سوق  على  املتنامي 

العالية  ال�سكانية  الكثافة  ذات  املجاورة  الدول 

الأخرى.  العامل  اأو دول  الهند، بجالدي�ص  مثل 

اأي�سا تن�سيط املنتجات الثانوية من التمر مثل 

الدب�ص الذي ل يتواجد على الطالق يف ال�سوق 

لذلك  املثلى  الأ�سناف  توفر  رغم  الباك�ستاين 

مثل مزاوتي. 

نوعية العمالة والأجور

نوعية  على  عامة  فكرة  اعطاء  ال�سروري  من 

الرواتب  مقدار  وعن  امل�سانع  داخ��ل  العمالة 

العمالة  رخ�ص  اإن  �سابقا  ذك��رن��ا  وكما  لأن��ه 

اأخرى  دولة  اأي  عن  باك�ستان  يف  عامة  ب�سفة 

منتجة للتمور احد مقومات ال�ستثمار يف جمال 

امل�سانع يف  بداية تختلف  باك�ستان.  التمور يف 

امل�سانع  فمعظم  بكبر  لي�ص  اختالفًا  احلجم 

ايكر   2-4 من  ت��رتاوح  م�ساحات  على  اأن�سئت 

)4000م2(. وت�سمل غالبا مبني او اكرث يتم 

وم�ساحة  للت�سنيع  املختلفة  العمليات  بداخلها 

التالية  الوظائف  بامل�سنع  ويتواجد  للتخزين. 

كما هو مو�سح باجلدول رقم )3(.

املدير يف معظم امل�سانع لي�ص �ساحب امل�سنع 

باإدارة عمليات  املدير  يقوم  ذاته.  امل�ستثمر  او 

�سراء التمور من ال�سوق اثناء املو�سم بتكاليف 

�سما�سرة للقيام بذلك خالل فرتة ترتاوح 35 

- 40 يومًا فقط هي مو�سم ال�سراء، كما ذكرنا 

منطقة  يف  الثمار  تخزين  عملية  ثم  �سابقا. 

الثمار  توزيع  اع��ادة  امل�سنع،  داخ��ل  التخزين 

املراد اإعدادها للن�ساء يف البيوت ح�سب وجود 

يعمل  وغالبا  التمور.  لبيع  امل�سنع  مع  تعاقد 

املدير بن�سبة من الثمار املباعة بحيث يح�سل 

على م��ا ي��ق��ارب امل��ل��ي��ون روب��ي��ة يف امل��و���س��م 8 

 8 �سهور. بالن�سبة للعمال يحتاج امل�سنع لعدد 

- 10 عمال ثابتني طوال العام والباقي عمالة 

مو�سمية خالل مو�سم العمل وقد ت�سل اإىل 50 

عاماًل للم�سنع الواحد ح�سب حجم الطلبية او 

التعاقد.

القدر  والتي متثل  العمالة  من  اآخر  نوع  هناك 

تعمل  ال��ت��ي  الن�ساء  وه��ي  العمل  م��ن  الأك���رب 

ح�سب  على  تتقا�سى  وه��ذه  منازلهن.  بداخل 

 3 منها  الناجت  الكيلو  �سعر  فيبلغ  العمل  حجم 

- 4 روبيات. ومن اجلدير بالذكر انه يف حالة 

فاإن  بذلك  تقوم  امل�سنع  بداخل  عمالة  وجود 

�سكل رقم )9( تفريغ التمور امل�سرتاة من ال�سوق 

يف عبوات خمتلفة بعد املو�سم ثم تعبئتها يف 

�سناديق خا�سة ووزن هذه التمور وار�سالها على 

عربات خ�سبية اإىل املنازل

�سكل رقم )10( مكينة ت�ستخدم 

لتقطيع الثمار اإىل اأجزاء �سغرة 

فى احلجم



20
12

س  
مار

 -
ة 

رك
با

لم
ة ا

جر
ش

ال

69

الكيلو �سوف يتكلف ال�سعف على الأقل.

يف  دولر   3  -  2( ورخ�����ص  وف����رة  ت��ك��ون  ق��د 

مثل  يف  املدربة  العاملة  الأيدي  للعامل(  اليوم 

ه��ذه امل��ن��اط��ق ك��ن��زًا وع��ام��ل جن��اح ك��ب��رًا يف 

ا�ستخدامها يف ت�سنيع التمور �سواء من داخل 

او خارج باك�ستان با�سعار تناف�سية. حيث ميثل 

امل�ستهلكة  اإحدى اخلطوات  التمور  وتعبئة  فرز 

لعمالة يف منطقة اخلليج.

ح��ج��م ال�������س���ادرات واأه�����م ال��ب��ل��دان 

امل�ستوردة من ال�سوق الباك�ستاين

الت�سدير  يف  ك��ب��رة  مب��ي��زة  باك�ستان  تتمتع 

بال�سعار  باملقارنة  مت��وره��ا  اأ���س��ع��ار  لرخ�ص 

ما بني  الطن مبا يرتاوح  ي�سدر  العاملية حيث 

التمور  املرتي من  للطن  ـ 1500 دولر   600

�سكل رقم )11( فرز الثمار تبعا جلودتها اإىل ثالث درجات اأوىل، ثانية، وثالثة باأحد م�سانع 

منطقة »خربور«

املهمةاملرتب )روبية/�سهر(العددالوظيفة

اإدارة امل�سنع خالل املو�سم60000 - 1100000املدير

اإدارة ح�سابات امل�سنع طوال العام.25000 - 130000املحا�سب

Supervisor متابعة العمال والإ�سراف6000 - 47000امل�سرف

النقل، الفرز، التعبئة الخ4800 - 107000عامل

جدول رقم )3( بيان بنوعية الوظائف والأجور وامل�سوؤوليات

جدول رقم )4( قيمة �سادرات باك�ستان 

لدول العامل من التمور

ال�سعر  يرتاوح  الذي  الوقت  يف  اجلودة،  عالية 

للتمور  - 4500 دولر   2500 العاملي فيه من 

 .)Extra, A and B Classes( للطن للتمور

ومي���ك���ن ان ي��ف�����س��ر ذل����ك ت�����س��دي��ر ال��ت��م��ور 

العامل  يف  البلدن  من  كبر  لعدد  الباك�ستانية 

مثل الهند، بنجالدي�ص، اأمريكا، كندا، اململكة 

ال��روي��ج،  ال�سويد  فرن�سا،  اأمل��ان��ي��ا،  املتحدة، 

اإفريقيا،  اليابان، جنوب  ا�سرتاليا،  الدمنرك، 

من  وك��ث��ر  ال�����س��ني،....  اليمن،  ال�سعودية، 

البلدان الأخرى )�سكل رقم 12(. 

للتمور  امل�����س��ت��وردة  ال��ب��ل��دن  اأه���م   .12 �سكل 

الباك�ستانية � وتوزيع حجم ال�سادرات )منظمة 

الأغذية والزراعة � فاو 2008(

وقد قامت هيئة تن�سيط ال�سادرات الباك�ستانية 

)جدول  ال�سادرات  حجم  عن  اح�ساء  بعمل 

رقم 4(. ويت�سح اأن باك�ستان قامت بت�سدير ما 

قيمته 44.6 مليون دولر امريكي عام 2009 

 1079 بت�سدير  باك�ستان  قامت  ولقد  فقط. 

يف  جافة  متور  طن   667 و  طازجة  متور  طن 

باك�ستان  ق��درة  على  ي��دل  مم��ا   .2008 ع��ام 

الت�سديرية التي ميكن ان تتح�سن ب�سكل كبر 

التمور،  من  املنتج  بجودة  الهتمام  ح��ال  يف 

ظروف  وحت�سني  احل�ساد  اثناء  الفاقد  تقليل 

اجل��ودة  قواعد  م��راع��اة  عن  ف�ساًل  التخزين 

مثل  به  الدول  من  كثر  قامت  ما  وهو  العاملية 

تون�ص والإمارات العربية املتحدة. 

املراجع

Year Book of Pakistan. 2008. 
Statistics Division, Government 
of Pakistan, Agricultural 
Department.

Date Palm in Pakistan: Current 
status and prospective )ed. Adel 
A. Abul-Soad(, USAID, Pakistan, 
2011 )published in English, Urdu, 

Sindhi languages(.

القيمة )الألف دولر العام

امريكي(

200637.655

200738.692

200839.800

200944.600
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سلسلة مراكز البحوث الوطنية )1(
في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور 

 المركز الوطني 
ألبحاث النخيل والتمور

المملكة العربية 
السعودية

 عدنان بن عبد اهلل العفالق

مدير عام املركز الوطني لأبحاث النخيل والتمور 

الإح�ساء باململكة العربية ال�سعودية

n_alwusaibai@yahoo.com

اخلطط الوطنية التي و�سعت النخلة يف بداية 

�سلم الأوليات للأمن الغذائي.

يف  والتوعوية  البحثية  باأعماله  املركز  يقوم 

بكامل  التمور,  واإن��ت��اج  النخيل  زراع��ة  جم��ال 

معايل  م��ن  ودع��م  اإ���س��راف  حت��ت  م�سوؤولياته 

والتمور  النخيل  لأبحاث  الوطني  املركز  يعترب 

من  ال�سعودية,  العربية  باململكة  بالأح�ساء 

العربي  واخلليج  باململكة  املهمة  املوؤ�س�سات 

باأهمية  الوعي  ورف��ع  النخيل  اأبحاث  اإط��ار  يف 

من  ب��دوره  يقوم  اجليدة  الزراعية  املمار�سات 

خلل خطط بحثية متو�سطة املدى متواكبة مع 
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وزير الزراعة د. فهد بن عبد الرحمن بالغنيم 

و�سعادة وكيل الوزارة ل�سوؤون الأبحاث والتنمية 

العبيد  اهلل  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  د.  ال��زراع��ي��ة 

ومتابعة مبا�سرة من �سعادة مدير عام املركز 

احليوانية  وال���روة  ال��زراع��ة  لبحوث  الوطني 

بالريا�ض د. بندر بن حممد العتيبي وم�ساركة 

املركز  ع��ام  مدير  م�ساعد  �سعادة  من  فاعلة 

الوطني لبحوث الزراعة والروة احليوانية م. 

�سعود بن عبد العزيز العييد.

ول بد من العرتاف اأن هذه اجلهود ملا كانت 

ترى النور لول توفيق اهلل ثم اإخل�ض الباحثني 

جمال  يف  العلمي  البحث  تبنوا  الذين  باملركز 

اأدبية  كم�سوؤولية  التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة 

ومبدئية ل يفرتون عنها,

اأهداف املركز 

ورفع  التمور  لتح�سني جودة  الأبحاث  |  اإجراء 

وذل��ك  الإن��ت��اج  تكاليف  وخف�ض  الإنتاجية 

)طرق  الزراعية  العمليات  وتطوير  بدرا�سة 

والت�سميد. ال��ري  واأ�ساليب  اخلف  التلقيح, 

الخ(.

اأ�سناف  اأهم  وحتديد  جيدة  فحول  |  انتخاب 

وقدرتها  جودتها  لدرا�سة  باململكة  النخيل 

الت�سويقية.

|  اإن�ساء جممعات وراثية لأ�سناف نخيل التمر 

والفحول.

املنا�سبة  احلديثة  امليكنة  اأ�ساليب  |  اإدخ���ال 

اململكة بهدف خف�ض  الزراعية يف  للظروف 

تكاليف الإنتاج. 

احل�سرات  على  والأبحاث  الدرا�سات  |   عمل 

والتمور  النخيل  ت�سيب  التي  والأم��را���ض 

وتطوير

برنامج الإدارة املتكاملة لآفات النخيل 

|   ت�����س��م��ي��م وت��ن��ف��ي��ذ ال���ربام���ج الإر����س���ادي���ة 

والتدريبية يف جمال النخيل.

النخيل  جم���ال  يف  العلمية  امل����واد  |   ت��وث��ي��ق 

وتاأ�سي�ض قاعدة معلومات. 

|   التعاون مع املراكز البحثية املتخ�س�سة يف 

النخيل والتمور وتبادل اخلربات. 

ما  عمليات  وحت�سني  تطوير  برنامج  |  درا�سة 

بعد جني التمور من مناولة, معاجلة, تعبئة

   وت�سويق.

موقع املركز

ي��ق��ع امل��ق��ر ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��م��رك��ز ع��ل��ى ط��ري��ق 

تبلغ  املربز.  مدينة  �سمال  الأح�ساء/الظهران 

اأر�ض  اإىل  اإ�سافة  55 هكتارًا  م�ساحته حوايل 

كم   5 ح��وايل  بعد  على  للمركز  تابعة  زراعية 

م�ساحتها قرابة 500 هكتار.

ن�شاأة املركز

املوافق  1370ه�  العام  يف  عمله  املركز  ب��داأ 

م��زرع��ة من��وذج��ي��ة يف  ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  1953م 

تاأخذ  تدريجيًا  ب���داأت  ث��م  الأح�����س��اء  منطقة 

واأقلمة  اإدخال  اأن مت  �سفة حمطة جتارب بعد 

على  واجل��دي��دة  امل�ستوردة  املحا�سيل  بع�ض 

املنطقة. ثم تطور الأمر تدريجيًا باإجراء بع�ض 

التجارب الأولية لتح�سني زراعة تلك الأ�سناف 

اجلديدة كما مت اإدخال اأبحاث متعلقة بالإنتاج 

احليواين.

املركز  ن�ساط  وتو�سيع  تطوير  ال����وزارة  راأت 

الزراعي يف  للتعاون  اتفاقيات  من خلل عدة 

اإجراء الأبحاث الزراعية باملركز وهي:

| �اتفاقية مع البعثة ال�سينية لأبحاث وتطوير 
زراعة الأرز املحلي واحلبوب واخل�سروات.

اأملانيا  م��ن  واي��ز  ليخت  معهد  م��ع  | �اتفاقية 
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لإج��راء  بران�سويك  جلامعة  التابع  الغربية 

املائية  واملقننات  واملياه  الرتبة  على  اأبحاث 

والري وال�سرف باملنطقة.

الربيطانية  ويلز  �سمال  جامعة  مع  | �اتفاقية 
لأبحاث الإنتاج احليواين والنباتي.

منطقة  اك��رب  ت�سكل  الإح�����س��اء  واح���ة  ول��ك��ون 

جمموعة  اكرب  على  لحتوائها  النخيل  لزراعة 

من اأ�سجار النخيل والتنوع البيولوجي يف نف�ض 

باململكة  النخيل  املكان فهي متثل واقع واحات 

املوجودة  النخيل  اأ�سناف  اأه��م  لكون  خا�سة 

واخلليج  اململكة  اأ�سناف  اأ�سهر  من  تعترب  بها 

املركز  حتويل  ال���وزارة  ارت��اأت  لذلك  العربي. 

لأبحاث  وطني  مركز  اإىل  ه�   1423 ع��ام  يف 

النخيل والتمور.

اأق�شام املركز

البحثية  الأق�سام  من  جمموعة  املركز  ي�سم 

لنخيل  واملعوقات  امل�ساكل  بدرا�سة  تهتم  التي 

يتعلق  وما  الت�سويقية  اأو  الإنتاجية  �سواء  التمر 

النحو  على  وهي  اخلدمية,  العمليات  من  بها 

التايل:

اأوًل: ق�شم الإنتاج والإكثار

ال��زراع��ي��ة  العمليات  ح���ول  درا���س��ات��ه  ت��رتك��ز 

نوعية  على  واأثرها  واخلف  كالتلقيح  املختلفة 

بالإ�سافة  التجارية,  الأ�سناف  اأهم  واإنتاجية 

من  الأ�سناف  تلك  لأه��م  تو�سيف  اإج��راء  اإىل 

لكل  املميزة  املظهرية  ال�سفات  درا�سة  خلل 

وحدات  والإكثار  الإنتاج  ق�سم  وي�سم  �سنف. 

بحثية هي:

وحدة املجمعات الوراثية

والتمور  النخيل  لأبحاث  الوطني  املركز  �سعى 

لأهم  وراثية  3 جممعات  اإن�ساء  اإىل  بالأح�ساء 

اأ�سناف نخيل التمر املحلية, الوطنية والدولية, 

امل�ساحة  وتقدر  الفحول.  وكذلك جممع لأجود 

مرت  األ���ف   80 ب���  املجمعات  ل��ه��ذه  الإج��م��ال��ي��ة 

من  جلبت  �سنفًا   93 الآن  حتى  وت�سم  مربع 

املحافظة  يتيح  مما  اململكة  مناطق  خمتلف 

منها  النادرة  وخ�سو�سا  الأ�سناف  هذه  على 

الدرا�سات  اإجراء  وكذلك  وراثية(  )كم�سادر 

ملءمتها  ومدى  املورفولوجية  الف�سيولوجية, 

للظروف املناخية املحلية. 

وحدة ال�شتخال�ص والتلقيح الآيل

ت�سم الوحدة جهازًا ل�ستخل�ض حبوب اللقاح 

ويدويًا  اآل��ي��ًا  النخيل  اأ�سجار  لتلقيح  واأج��ه��زة 

هده  وتهدف  اللقاح,  حبوب  حلفظ  وثلجات 

الوحدة اإىل:

خلل  دائ��م��ة  ب�سفة  اللقاح  ح��ب��وب  | �ت��وف��ر 
مو�سم التلقيح.

النخيل  تلقيح  يف  احلديثة  التقنيات  | �اإدخ��ال 
وتطوير الأ�ساليب التقليدية املتبعة.

عملية  يف  والعمالة  اجلهد  ال��وق��ت,  | �توفر 
التلقيح الآيل.

| ��سهولة و�سرعة اإجراء عملية التلقيح مقارنة 
بطريقة التلقيح التقليدية حيث ميكن للعامل 

 250- تلقيح مابني  الآلية  بالطريقة  الواحد 

300 نخلة / اليوم.

وحدة خمترب الإنتاج

الدرا�سات  اإج���راء  بهدف  املخترب  اإن�ساء  مت 

واأج��زاء  للثمار  واملورفولوجية  الف�سيولوجية 

الأجهزة  من  العديد  وي�سم  املختلفة,  النخلة 

اللقاح  حبوب  حيوية  لقيا�ض  رقمي  )جمهر 

ال�سكريات,  قيا�ض  جهاز  ت�سوير,  باآلة  مزود 

احلمو�سة,  قيا�ض  جهاز  القوام,  قيا�ض  جهاز 

جهاز قيا�ض امللوحة, اأفران, حا�سنات ثابتة و 

متحركة, جهاز لقيا�ض م�ساحة الأوراق. الخ(.

وحدة حقل اإر�شادي

ملختلف  ن�سيجيي  من��وذج��ي  ح��ق��ل  اإن�����س��اء  مت 

اأ�سناف النخيل الوطنية والدولية بهدف تعريف 
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برامج  للزراعة,  املثلى  بامل�سافات  امل��زارع��ني 

الري, الت�سميد, الوقاية وخدمة راأ�ض النخلة.

الإنتاج  لق�شم  البحثية  الجنازات  اأهم 

والإكثار 

وجودة  اإنتاجية  على  اخلف  لأث��ر  درا�سة  | �يف 
و�سط  من  اأن اخلف  النتائج  اأظهرت  الثمار 

الثمار  ونوعية  اإىل حت�سن جودة  اأدى  العذق 

مع حت�سني الإنتاجية القت�سادية للنخلة.

العذوق  ع��دد  ب��ني  العلقة  لأث��ر  درا���س��ة  | �يف 
وال�سعف تبني اأن اأف�سل ن�سبة هي 1)عذق(: 

زيادة يف حجم  اأعطت  والتي  10)�سعفات( 

اإىل  اإ�سافة  للبذرة,  اللحم  ون�سبة  الثمار 

املختزلة  ال�سكريات  م��ن  حمتواها  ارت��ف��اع 

وغر املختزلة.

اللقاح  حبوب  لتخفيف  ن�سبة  اأف�سل  اأن  تبني 

بالطحني يف عملية التلقيح الآيل هي 1 )حبوب 

مثل  ال�سرهة  للأ�سناف  )طحني(   5 لق��اح(: 

بينما  �سيف(,  نبوت  ال�سي�سي,  )اخل��ل���ض, 

10:1 تعترب منا�سبة للأ�سناف املعتدلة  ن�سبة 

)الرزيز,  مثل  اللقاح  حلبوب  احتياجاتها  يف 

الهليل(.

ب�سرائح  التلقيح  طريقة  ا�ستخدام  |  اإمكانية 

اللقاح عو�سًا عن  الإ�سفنج احلاملة حلبوب 

)ال�سماريخ(.  التقليدية  بالطريقة  التلقيح 

تفوق  اأو  متاثل  الطريقة  هذه  اأن  تبني  حيث 

الإثمار  ن�سبة  حيث  من  التقليدية  الطريقة 

والإنتاج مع انخفا�ض يف التكلفة.

| �يف درا�سة ملقارنة ال�ستخل�ض الآيل حلبوب 
الطريقة  اأن  تبني  اليدوية  بالطريقة  اللقاح 

ال�ستخل�ض  عملية  اجناز  من  متكن  الآلية 

امل�ستخدم  الوقت  اأ�سعاف  ع�سرة  يعادل  مبا 

يدوًيا مع املحافظة على حيوية حبوب اللقاح.

| �يف بحث حول كفاءة ن�سيج الكل�ض يف مقاومة 
رزي��ز  �سي�سي,  خ��ل���ض,  لأ���س��ن��اف  امللوحة 

اأ�سناف  اأن  ال��درا���س��ة  اأظ��ه��رت  و���س��ك��ري, 

النخيل لها مدى وقدرة على حتمل  امللوحة 

على  الن�سبية  القدرة  له  خل�ض  �سنف  واأن 

�سكري  رزي��ز,  من  كل  يليه  امللوحة  مقاومة 

و�سي�سي.

على  والفحم  الهرمونات  تاأثر  درا���س��ة  | �يف 
اإىل  التو�سل  مت  التمر  نخيل  كّل�ض  تكوين 

  BAP 5 ملج  الرتاكيز املثلى ملنظمات النمو 

و 5 ملج  D  2.4 و150 ملج  الفحم املن�سط  

الكّل�ض  واإن��ت��اج��ي��ة  ج���ودة  لتح�سني  وذل���ك 

اأهمية  فهم  يف  الدرا�سة  هذه  �ساهمت  كما 

يف  املن�سط   والفحم  امل��درو���س��ة  املنظمات 

حتفيز تكوين الكّل�ض.

التمر  لنخيل  الوراثية  الب�سمة  درا���س��ة  | �يف 
احلام�ض  ا�ستخل�ض  تقنية  يف  التحكم  مت 

النووي.

كل�ض  تكوين  على  الأم��لح  تاأثر  درا�سة  | �يف 
اإىل تراكيز الأملح  التو�سل  التمر مت  نخيل 

 MS  %  75 و    %  WPM  25 امل��ع��دن��ي��ة 

لتح�سني جودة واإنتاجية الكّل�ض.

ثانيًا: ق�شم الرتبية والنتخاب

خمترب الزراعة الن�شيجية

على  1426ه�  ال��ع��ام  يف  املخترب  اإن�����س��اء  مت 

املوا�سفات  ح�سب  مربع  م��رت   300 م�ساحة 

مكون  الن�سيجية,  الزراعة  ملختربات  احلديثة 

التعقيم  غ��رف��ة  ال��ب��ي��ئ��ة,  حت�سر  غ��رف��ة  م��ن 

وال��ت��ن��ظ��ي��ف, غ��رف��ة ال���ع���زل, غ��رف��ة حت�سر 

باملخترب  وملحق  للح�سانة,  وغرفتني  الف�سائل 

بيت حممي مربد خا�ض لأقلمة الف�سائل. ويتبع 

املخترب وحدات بحثية هي:

وحدة الب�شمة الوراثية

الوراثية  الب�سمة  تقنيات  تطبيق  اإىل  تهدف 

مطابقة  من  للتاأكد   )Microsatellites  (
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ال��رتك��ي��ب��ة اجل��ي��ن��ي��ة ل��لأن�����س��ج��ة ال��ن��اجت��ة من 

النبات  ن�سيج  مع  مقارنة  الن�سيجية  الزراعة 

الب�سمة  لتحديد  ال��وح��دة  تهدف  كما  الأم. 

باململكة. حيث  النخيل  اأ�سناف  لأهم  الوراثية 

بالب�سمة  اخلا�سة  الأجهزة  كل  الوحدة  توفر 

ال���وراث���ي���ة: ج��ه��از ال���ط���رد امل���رك���زي, ج��ه��از 

 )BioRobot( ال��ن��ووي  احلم�ض  ا�ستخل�ض 

وجهاز الهجرة الكهربائية .

ثالثًا: ق�شم الوقاية

يهتم الق�سم بدرا�سة اأهم طرق وقاية ومكافحة 

ب�سو�سة  املتعلقة  تلك  خا�سة  النخيل,  اآف��ات 

ه��ذا  وم���ن  ال��غ��ب��ار.  وح��ل��م  النخيل احل��م��راء 

اإن�ساء عدة وحدات بحثية م�ساندة  املنطلق مت 

خلدمة البحث العلمي وهي كالتايل:

وحدة اأبحاث اآفات النخيل

اإن�ساء بيت حممي حمكم الإغ��لق به عدد  مت 

�سلوكيات  درا���س��ة  بهدف  النخيل  ف�سائل  من 

وعلى  النخيل  اأ�سجار  ت�سيب  التي  احل�سرات 

وجه اخل�سو�ض �سو�سة النخيل احلمراء.

احلمراء:  النخيل  �سو�سة  وتربية  اإكثار  وحدة 

ل��ت��وف��ر ح�����س��رات كاملة  ا���س��ت��دع��ت احل��اج��ة 

عمر  يف  احلمراء  النخيل  �سو�سة  من  ويرقات 

لإجراء  ملبيدات  تتعر�ض  ومل  متجان�ض  وحجم 

الوحدة  ه��ذه  اإن�ساء  اإىل  والأب��ح��اث  التجارب 

درجة  حيث  من  معينة  و�سوابط  �سروط  وفق 

وتنق�سم  الإغلق.  حمكمة  والرطوبة  احلرارة 

الوحدة اإىل ق�سمني رئي�سيني:

وحدة الإكثار

اإكثار احل�سرات داخل ف�سائل حيث  ويتم فيها 

تو�سع يف اأقفا�ض كبرة معدة لهذا الغر�ض.

- وحدة الرتبية: بعد اأن ت�ستخرج جميع اأطوار 

الوحدة  هذه  يف  تو�سع  الف�سائل  من  احل�سرة 

حيث يتم تغذيتها وت�سجيل اأعمارها داخل علب 

بل�ستيكية خا�سة.

اأهم الجنازات البحثية لق�شم الوقاية

| � تطوير جهاز قمع بارليزي جلمع الأكارو�سات 
اجلهاز  ه��ذا  ت�سميم  مت  حيث  النبات  من 

ج��دا  منخف�سة  وب��ت��ك��ال��ي��ف  حملية  مب���واد 

اأج��زاء  م��ن  الأك��ارو���س��ات  جلمع  وي�ستخدم 

النبات املختربة داخل املعمل بهدف درا�ستها 

وو�سع احللول املنا�سبة للتخل�ض منها.

ذي  النخيل  �ساق  حفار  على  طفيل  | �ت�سجيل 
القرون الطويلة اإذ مت ت�سجيل ح�سرة

 IPIAUALAX  FASIDIATOR 

 FAM: Braconidaeعائلة 

 order : hymenopter رتبة

القرون  ذي  النخيل  �ساق  حفار  على  كطفيل 

عالية  ق��درة  وله  الأح�ساء  مبحافظة  الطويلة 

النخيل  ج��ذوع  يف  العائل  مكان  حتديد  على 

بالقرب  اأو  على  البي�ض  وحقن  بدقة  امل�سابة 

عليها  ويتغذى  يفق�ض  ثم  احلفار  يرقات  من 

له دور كبر يف مكافحة هذه احلفارات  وهذا 

بيولوجيا.

الطاردة  امل��واد  لختبار  الفاكتومرت  | �جهاز 
واملواد اجلاذبة ل�سو�سة النخيل احلمراء وقد 

املحلية  امل��واد  من  اجلهاز  ه��ذا  ت�سميم  مت 

ط��اردة  م��واد  ح��ي  كائن  لكل  اأن  م��ب��داأ  على 

يت�سنى  ومبعرفتها  جاذبة  واأخ��رى  ومنفرة 

لنا اإدراجها حتت اأ�ساليب املكافحة املتكاملة 

مبعاملتها  ال��ط��اردة  امل���واد  م��ن  فن�ستفيد 

املواد  ومن  حلمايتها  ال�سليمة  النخيل  على 

اجلاذبة باإ�سافتها اإىل امل�سائد الفرمونيه 

لزيادة فاعليتها.

| �من خلل فح�ض التمور الواردة مل�سنع تعبئة 
التمور )احلكومي( تبني اأن الإ�سابة بفرا�سة 

نهاية  يف  ال����واردة  التمور  يف  ت���زداد  التمر 

وعدم  املبكر  باجلني  ين�سح  ول��ذا  املو�سم, 

ال�سليمة  التمور  مع  املت�ساقطة  التمور  خلط 

وتخزينها يف م�ستودعات مربدة ونظيفة بعد 

تبخرها بغاز الف�ستوك�سني.
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دودة  فرا�سة  اأط��وار  على  الق�ساء  | �اإمكانية 
ال�سم�ض  لأ���س��ع��ة  ال��ت��م��ر  ب��ت��ع��ري�����ض  ال��ت��م��ر 

املبا�سرة وذلك بو�سع التمر يف طبقة ب�سمك 

ال�سفاف  بالبل�ستيك  ويغطى  20�سم   –  5

ملدة �ساعتني يف منت�سف النهار.

التمر  دودة  يرقات  على  الق�ساء  | �اإمكانية 
 ¼ ملعدل  الف�ستوك�سني  اأقرا�ض  با�ستخدام 

ق��ر���ض للمرت امل��رب��ع ب��دل م��ن ق��ر���ض كامل 

للمرت املربع كما هو متبع مما يقلل من الأثر 

املتبقي للمبيد ويقلل كذلك من التكلفة.

عذوق  حفار  ن�ساط   وقت  ملعرفة  درا�سة  | �يف 
النخيل تبني اأن بداية ظهور احلفار يف �سهر 

امل�سائد  بو�سع  يو�سى  ذل��ك  وعلى  مار�ض 

ومل��دة  ال��وق��ت  ه��ذا  يف  ومتابعتها  ال�سوئية 

خم�سة �سهور.

رابعًا: ق�شم الرتبة والري

وحدة قيا�ص الحتياجات املائية

 )الالي�شيميرتات(

ال��ت��ي مت��ت عن  وال��ب��ح��وث  ال��درا���س��ات  اأثبتت 

علقة الري بنخلة التمر, مدى التاأثر الكبر 

للري على منو النخلة, اإنتاجها, �سفات الثمار 

وموعد الن�سج, ونظرًا لكون الدرا�سات املتعلقة 

بالحتياجات املائية الفعلية للنخيل قليلة جدا. 

فقد مت اإن�ساء حمطة اللي�سيميرتات يف املركز 

مبحافظة  والتمور  النخيل  لأب��ح��اث  الوطني 

لقيا�ض  اأحوا�ض   )9( عدد  من  تتكون  الأح�ساء 

البخر نتح املرجعي, عدد )6( اأحوا�ض لقيا�ض 

وذل��ك  اأر���س��اد,  وحم��ط��ة  للنخيل  نتح  البخر 

�سمن م�سروع بحثي لتقدير الحتياجات املائية 

للنخيل بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة.

وحدة اإنتاج ال�شماد الع�شوي

)الكمبو�ست(  الع�سوي  ال�سماد  اإنتاج  يعترب 

املخلفات  حت��وي��ل  يف  ال��ف��اع��ل��ة  ال��ط��رق  اأح���د 

الزراعية اإىل اأ�سمدة ع�سوية. وقد قام املركز 

الكومبو�ست من خملفات �سعف  اإنتاج  بتجربة 

هذه  م��ن  ال�ستفادة  بهدف  النخيل  اأ���س��ج��ار 

هذه  نتائج  ون�سر  ع�سوية  كاأ�سمدة  املخلفات 

التجربة بني املزارعني.

وحدة خمترب الرتبة واملياه

يقوم خمترب الرتبة باإجراء العديد من التحاليل 

للباحثني  النتائج  وتقدمي  واملياه  ال��رتب  على 

للأبحاث  املختلفة  الأغ��را���ض  ح�سب  وذل��ك 

خارجية.  ج��ه��ات  يف  اأو  امل��رك��ز  يف  اجل��اري��ة 

ويقدم املخترب العديد من ال�ست�سارات الفنية 

يف  الزراعية  وال�سركات  احلكومية  للجهات 

للم�ساكل  احللول  وو�سف  وامل��زارع��ني  اململكة 

التي تواجههم وذلك با�ستقبال العينات منهم 

للمزارع  حقلية  ب��زي��ارة  الباحثني  بقيام  اأو 

وتقدمي  ق���رب,  ع��ن  امل�ساكل  على  والإط����لع 

التو�سيات املنا�سبة.

من  ع���دد  ت��اأم��ني  مت  ال��غ��ر���ض  ه���ذا  ولتحقيق 

املختلفة  التحاليل  لإج���راء  الأج��ه��زة  اأح���دث 

تقدير  والأنيونات,  الكاتيونات  تقدير  التالية: 

كربونات  تقدير  اجلب�ض,  تقدير  النيرتوجني, 

الرقم  قيا�ض  امللوحة,  رقم  قيا�ض  الكال�سيوم, 

الهيدروجيني وتقدير قوام الرتبة.

الرتبة  لق�شم  البحثية  الجن��ازات  اأهم 

والري

| �مت التو�سل اإىل اإمكانية ا�ستبدال نظام الري 
ال�سطحي بنظام الري بالتنقيط مع املحافظة 

يف  والتوفر  التمر  و�سفات  الإنتاجية  على 

مياه الري امل�سافة من 43740م3/هكتار/ 

�سنة اإىل 20865 م3/ هكتار/ �سنة.

النخيل  لأ�سجار  الع�سوية  الأ�سمدة  | �اإ�سافة 
يعطي  الرتبة  �سطح  من  عمق20�سم  على 

الأخ��رى  ب��الأع��م��اق  مقارنة  اإنتاجية  اأع��ل��ى 

)40�سم – 60�سم نرًا على �سطح الرتبة(.

| �اإن ا�ستبدال نظام الري ال�سطحي اإىل نظام 
عنه  ينتج  مو�سعي(  )ري  ب��ال��ف��ورات  ري 

ت�سل  بن�سبة  امل�سافة  ال��ري  كمية  يف  توفر 

اإىل 75 % وي�ساحب ذلك ارتفاع يف تركيز 

الأملح خارج حو�ض النخلة وكذلك احتمال 

املو�سم  خلل  النخلة  اإنتاجية  يف  انخفا�ض 

اإىل  النخلة  اإن��ت��اج  بعدها  يعود  فقط  الأول 

معدلها الطبيعي يف املو�سم الثاين.

لري  ملئم  خيار  بالتنقيط  ال��ري  اأن  | �تبني 
ال��غ��ر���ض يف ح���ال توفر  ال��ف�����س��ائ��ل ح��دي��ث��ة 

املتطلبات املنا�سبة لت�سميمه وت�سغيله. ففي 

باأربع  الكتفاء  الأح�ساء ميكن  واحة  ظروف 

لرتات/�ساعة   4 ت�سريف  مبعدل  منقطات 

الأوىل  ال�سنة  يف  الف�سائل  ل��ري  اأدن��ى  كحد 

يف  منقطات  ث��م��ان  اإىل  وت����زداد  وال��ث��ان��ي��ة, 

ال�سنة الثالثة والرابعة ثم اإىل ع�سر منقطات 

يف ال�سنة اخلام�سة وبنف�ض معدل الت�سريف, 

وذلك بهدف زيادة انت�سار الرطوبة يف الرتبة 

وخف�ض �ساعات الت�سغيل ل�سبكة الري.

| � يف درا����س���ة ل��ت��اأث��ر الأم���ط���ار ع��ل��ى ت��وزي��ع 
النخيل  اأح���وا����ض  اإىل  الأم�����لح  وان��ت��ق��ال 

خارج  الأم��لح  تركيز  اأن  النتائج  اأو�سحت 

تنتقل  املطر  هطول  وعند  النخلة.  حو�ض 

هذه الأملح باجتاه منطقة انت�سار املجموع 

بعد  غ�سيلية  برية  يو�سى  وعليه  اجل���ذري. 

املطر يف حالة الري باملحاب�ض وعدم احلاجة 

اإليها يف حالة الري ال�سطحي.

البوتا�سي  الت�سميد  جتربة  نتائج  | �اأظ��ه��رت 
الإنتاجية  زيادة  بهدف  النخيل  اأ�سجار  على 

هي  كمية  اأف�سل  اأن  التمر  ج��ودة  وحت�سني 

كغم من �سلفات البوتا�سيوم    2 - 1 اإ�سافة 

ت�ساف على دفعتني يف �سهر فرباير واأبريل.

من  ال���س��ت��ف��ادة  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  التو�سل  | �مت 
)كومبو�ست(  �سماد  لإن��ت��اج  النخيل  �سعف 

حت�سني  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  ال��رتب��ة  اإىل  ي�����س��اف 

من  ب��دل  والكيميائية  الفيزيائية  خوا�سها 

اإىل حرق هذه املخلفات يف  جلوء املزارعني 

املزارع.

خام�شًا: ق�شم الهند�شة والت�شنيع

بهدف  الأج��ه��زة  ب��اأح��دث  املخترب  جتهيز  مت 

احلديثة  التقنيات  لإدخ��ال  الدرا�سات  اإج��راء 

كما  الثانوية,  واملنتجات  التمور  ت�سنيع  يف 

على  املختلفة  التحاليل  باإجراء  املخترب  يقوم 

الن�ساط  تقدير  ال�سكريات,  )تقدير  التمور 
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اللون,  درجة  الرطوبة,  ن�سبة  للأغذية,  املائي 

تقدير احلمو�سة, الختبارات امليكروبولوجية, 

وتقدير القوام(, وي�سم الق�سم:

وحدة خط تعبئة وت�شنيع التمور 

وت�سنيع  لتعبئة  متكاملة  وح��دة  جتهيز  يتم 

وتعليب التمور بهدف اإجراء الدرا�سات اللزمة 

وحتديد  ال��ث��ان��وي��ة.  ومنتجاتها  ال��ت��م��ور  على 

الطرق املثلى ملعاملة اأ�سناف التمور املختلفة.

اأهم نتائج اأبحاث ق�سم الهند�سة والت�سنيع

عجائن  وخ���زن  ت�سنيع  ل��ط��رق  درا���س��ة  | �يف 
ال��ع��ج��ائ��ن ميكن  اأف�����س��ل  اأن  ت��ب��ني  ال��ت��م��ور 

ت�سنيعها عند نقع التمور ملدة خم�ض دقائق 

اإ�سافة  25م° مع  يف ماء عند درجة حرارة 

اأف�سل  واأن   %  0.5 بن�سبة  ال�سرتيك  حم�ض 

فرتة �سلحية حلفظ العجينة ترتاوح مابني 

5 – 7 اأ�سهر عند درجة حرارة 25م°.

تبني  املمرو�ض  حلوى  عمل  لطرق  درا�سة  | �يف 
اأن ا�ستخدام 50 % من التمر منزوع النوى 

و50 % من طحني الرب لقت قبوًل اأعلى من 

املحكمني بالن�سبة للطعم والنكهة والقوام.

| �يف درا�سة لتاأثر درجة حرارة التخزين على 
يف  التخزين  ب��اأن  املكبو�ض  اخلل�ض  �سنف 

هي  10م°(   –  5( الثلجة  ح��رارة  درج��ة 

لون  على  املحافظة  معاملة من حيث  اأف�سل 

وقوام التمر.

حلوى  ت�سنيع  يف  الن�سا  ب��اإ���س��اف��ة  | �يو�سي 
على  تعمل  ح��ي��ث  حم�سنة  ك��م��اده  البقيط 

حت�سني القوام وتطرية املنتج وكذلك حت�سني 

اللون.

ال�سكر  عن  ب��دل  التمر  لب  اإح��لل  | �اإمكانية 
الطماطم  �سل�سة  ت�سنيع  يف  الأب��ي�����ض 

)الكات�سب( كما اأن عملية الإ�سافة كان لها 

الغذائية  القيمة  حت�سني  يف  الوا�سح  الأث��ر 

للمنتج.

�شاد�شًا: ق�شم الت�شويق

تتعلق  درا���س��ات  يف  الق�سم  اأب��ح��اث  وت��رتك��ز 

بالكلفة الإنتاجية وا�ستخدام التمور كبدائل يف 

التغذية احليوانية اأو ا�ستثمارها يف ال�سناعات 

التحويلية. ولعل اأهم ما يربز اأعمال الق�سم هو 

اإن�ساء وحدة خا�سة بقاعدة البيانات:

مت ت�سميم قاعدة بيانات عن النخيل والتمور 

املخت�سني,  الباحثني  ع��ن  معلومات  ت�سمل 

وجاري  للبحوث  وملخ�سات  البحثية  املراكز 

اللزمة.  البيانات  وتبويب  جمع  على  العمل 

وتهدف هذه القاعدة اإىل ت�سهيل عمل الباحثني 

الأب��ح��اث  لإج���راء  املعلومات  على  للح�سول 

والدرا�سات يف جمال النخيل والتمور.

اأهم نتائج اأبحاث ق�شم الت�شويق

يف درا�سة للبحث عن بدائل اقت�ساديه للتمور 

الأح�����س��اء  م��ن  ك��ل  يف  ك��اأع��لف  امل�ستخدمة 

وال��ق��ط��ي��ف ت��ب��ني اإم��ك��ان��ي��ة ا���س��ت��غ��لل مت��ور 

 60.000 من  )اأك��ر  املرغوبة  غر  الأ�سناف 

اإنتاج  اإجمايل  من   %  46 يقارب  ما  اأي  طن 

التمور( يف ال�سناعات التحويلية ملا حتققه من 

عوائد جمدية مقارنة با�ستغللها كاأعلف.

ا�ستخدام  وط���رق  وزن  لتقدير  درا���س��ة  | �يف 
�سقاط التمر بواحة الأح�ساء تبني اأن ت�ساقط 

الثمار ل�سنف اخلل�ض قدرب� 6 % وال�سي�سي 

5 % والرزيز 36 % وان مرحلة التمر اأعلى 

اأهمية  يوؤكد  مما  ت�ساقطًا,  الثمار  مراحل 

تكيي�ض العذوق وخا�سة ل�سنف الرزيز.

ت�سويق  اإن���ت���اج,  لق��ت�����س��ادي��ات  درا���س��ة  يف   -

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التمور  وت�سنيع 

اجلودة  ذات  التمور  من  الطن  اإي��راد  اأن  تبني 

تكلفة  بينما  ري��اًل   790 اإىل  ي�سل  املنخف�سة 

اإنتاج الطن من التمور ي�سل اإىل 1075 رياًل 

مما يوؤكد عدم جدوى زراعة الأ�سناف الرديئة 

على نطاق وا�سع.

اأر�شيف املركز

العربية  باململكة  ال��زراع��ة  وزارة  موقع  ي�سم 

الوطني  امل��رك��ز  واأب��ح��اث  ت��ق��اري��ر  ال�سعودية 

باللغتني  بالأح�ساء  والتمور  النخيل  لأب��ح��اث 

ه��ذه  تت�سمن  ح��ي��ث  والجن��ل��ي��زي��ة,  ال��ع��رب��ي��ة 

التقارير التي اأجنزت �سمن امل�ساريع التعاونية 

والبعثة  الأملانية  والبعثة  ال�سينية  )البعثة  مع 

الجنليزية ومنظمة الفاو(

يف فرتات زمنية خمتلفة امتدت من ال�سبعينات 

من  زي��ارت��ه  وميكن  الت�سعينات.  مطلع  حتى 

خلل اختيار جمموعة من التقارير والأبحاث 

موقع  على  الزراعية  املعلومات  بنك  نافذة  يف 

يوجد  كما   http://moa.gov.sa ال��وزارة   

موقعان خا�سان باملركز ي�سمان معلومات عن 

اإىل  الرجوع  اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة  الأبحاث 

تلك التقارير العلمية بزيارتها:

www.moa.gov.sa/alahsa-res/portal

اأو من خلل زيارة الرابط 

www.ahsadatepalm-res.com

�شابعًا: فرع املركز بالقطيف

يقوم بعمل الأبحاث والأن�سطة املتعلقة بتطوير 

على  جترى  التي  الزراعية  العمليات  اأ�ساليب 
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من  الثمار  ج��ودة  حت�سني  يخ�ض  فيما  النخلة 

التنوع  على  واملحافظة  والكيف  ال��ك��م  حيث 

وتطوير  ال��واح��ة  يف  النخيل  لأ�سجار  احليوي 

واأهمها  التمور  منتجات  بع�ض  اإنتاج  اأ�ساليب 

الدب�ض.

جممع وراثي

مت اإن�ساء حقل لأهم الأ�سناف املحلية والوطنية 

و22  نخيل  �سنف   24 على  ت�سمل  وال��دول��ي��ة 

الفيزيولوجية  الدرا�سات  اإجراء  بهدف  فحل. 

للظروف  م��لءم��ت��ه��ا  وم���دى  وامل��ورف��ول��وج��ي��ة 

املناخية املحلية.

وحدة اإنتاج الدب�ص

مت تطوير طريقة ل�ستخل�ض الدب�ض بوا�سطة 

�ستيل  ال�ستانل�ض  م��ادة  من  م�سنعة  حاويات 

ونظيفة  جيدة  نوعية  على  احل�سول  مت  حيث 

 15 من الدب�ض بن�سبة ا�ستخل�ض ترتاوح بني 

طريقة  وه��ي  اخلنيزي  �سنف  من   %  18  –
لإنتاج  امل��زارع  ت�ساعد  و�سهله  ب�سيطة  حقلية 

الفرع  وي�سم  دخله.  وزي��ادة  الدب�ض  من  جيد 

وحدات بحثية هي:

خمترب املكافحة احليوية

املتطفلت  ع��ن  بالبحث  تعني  ال��وح��دة  ه��ذه 

واملفرت�سات واملمر�سات حل�سرة �سو�سة النخيل 

احلمراء والتي ميكن ا�ستخدامها وتطبيقها يف 

عملية املكافحة.

اأهم منجزات امل�شروع:

الدرا�شات البيولوجية واليكولوجية:

|�مت درا�سة دورة حياة �سو�سة النخيل احلمراء 
ومت معرفة عدد ان�سلخاتها.

وعدد  للح�سرة  املو�سمي  التذبذب  درا�سة  |�مت 
الأجيال.

|�مت درا�سة الأ�سناف القابلة للإ�سابة والتوزع 
الرا�سي للإ�سابة يف النخيل.

اأطلق  |�مت تطوير م�سيدة فرمونية كرمونية 
عليها م�سيدة املنظمة العربية.

  الفطريات:

|�مت اك��ت�����س��اف 8 ع���زلت م��ن ف��ط��ر ب��وف��اري��ا 
با�سيانا  Beauveria basslana املمر�ض 

للح�سرة.

وه��و  للح�سرة  مم��ر���ض  ف��ط��ر  اك��ت�����س��اف  |�مت 
 Metarhizium م���ي���ت���ارزمي  ف��ط��ر  م���ن 

anisopliae ويعترب الكت�ساف الأول يف دول 

اخلليج العربي.

النيماتودا

.Heterorhabditis indice  جن�ض

Steinernema  جن�ض

اأهم نتائج اأبحاث الفرع

|�يف درا�سة لأثر اخلف على تقليل ظاهرة ذبول 
الثمار يف مرحلة الرطب ل�سنف الغر لوحظ 

اخلف  ب��ني  اإي��ج��اب��ي  ارت��ب��اط  وج���ود  مبدئيًا 

والتقليل من ظاهرة ذبول الثمار.

لرقات  الإب��ادي  للتاأثر  درا�سة خمتربية  |�يف 
عثة ال�سمع املعدية بالنيماتودا على احل�سرات 

الكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء تبني اإمكانية 

التطبيق احلقلي  الأ�سلوب يف  ا�ستخدام هذا 

عند  وخا�سة  النخيل  �سو�سة  ح�سرة  ملكافحة 

جيدة  نتائج  اأعطت  وقد  ال�سغرة  الف�سائل 

ت��رتاوح  م��دة  يف  احل�سرات  من   %  50 لقتل 

بني 9 – 11 يومًا.

احليوية  للأعداء  ميداين  ميداين  م�سح  |�يف 
لدودة البلح ال�سغرى وتقييم بع�ض املبيدات 

حتديد  مت  القطيف  حمافظة  يف  احل��ي��وي��ة 

حيوي  عدو  ر�سد  مع  اإ�سابة  الأ�سد  املناطق 

اأطوار احل�سرة معمليًا,  واحد كما مت درا�سة 

للمركز  اأن  على  �سعادتكم  عناية  نلفت  كما 

اأو  البحثي  ال�سعيد  ع��ل��ى  ن�����س��اط��ات  ع���دة 

رئي�سية  اإيجازها يف حماور  الإر�سادي ميكن 

على النحو التايل:

1 -اللقاءات العلمية

وال��ور���ض  ال��ل��ق��اءات  تنظيم  اإىل  امل��رك��ز  �سعى 

وامل��وؤمت��رات  ال��ن��دوات  يف  وامل�ساهمة  العلمية 

الدولية والإقليمية داخل وخارج اململكة العربية 

ال�سعودية.

النخيل  �سو�سة  ح��ول  الأول  العلمي  |�اللقاء 
احل���م���راء: ن��ظ��م امل��رك��ز ال��وط��ن��ي لأب��ح��اث 

حتت  اللقاء  هذا  بالأح�ساء  التمور  و  النخيل 

العبيد  بن عبد اهلل  الدكتور عبد اهلل  رعاية 

والتنمية  الأب��ح��اث  ل�����س��وؤون  ال����وزارة  وك��ي��ل 

ه�   1427  /8  /  23 يف  وذل���ك  ال��زراع��ي��ة 

الغرفة  مبقر  م     2006/9  /18 امل��واف��ق  

التجارية وال�سناعية بالإح�ساء. 

|�اللقاء العلمي اخلام�ض ع�سر لت�سويق وت�سدير 
الوطني  امل��رك��ز  ن��ظ��م  ال�����س��ع��ودي��ة:  ال��ت��م��ور 

بالتعاون  بالإح�ساء  والتمور  النخيل  لأبحاث 

هذا  الزراعية  للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  مع 

الدكتور  الزراعة  وزير  معايل  برعاية  اللقاء 

ذي   15 يف  بالغنيم  الرحمن  عبد  ب��ن  فهد 

القعدة  1427 ه�  املوافق 6 دي�سمرب 2006 
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م بفندق الأح�ساء اأنرتكونتيننتال.

البيولوجي  التنوع  حول  الدولية  العمل  |�ور�سة 
بالتعاون مع  الور�سة  تنظيم هذه  للنخيل: مت 

وكيل  رعاية  حتت  للنخيل  الدولية  ال�سبكة 

الزراعية  والتنمية  الأبحاث  ل�سوؤون  ال��وزارة 

العبيد خلل  بن عبد اهلل  الدكتور عبد اهلل 

1428 ه� املوافق   10 �سفر   -  8 الفرتة من 

الأح�ساء  بفندق  2007م  فرباير   28  -  26

اأنرتكونتيننتال.

في�سل:  امللك  بجامعة  الرابعة  النخيل  |�ندوة 
النخيل  لأب���ح���اث  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ���س��ارك 

النخيل  ن��دوة  تنظيم  يف  بالأح�ساء  والتمور 

رح����اب جامعة  ع��ق��دت يف  وال��ت��ي  ال��راب��ع��ة 

ثاين  ربيع   21  -  18 تاريخ  يف  في�سل  امللك 

2008م حيث  5 - 8 مايو  1428ه� املوافق 

�سارك من�سوبو املركز م�ساركة فعالة يف جميع 

اللجان التنظيمية  للندوة واللجان العلمية.

|�حتت رعاية معايل وزير الزراعة نظم املركز 
بالأح�ساء  والتمور  النخيل  لأبحاث  الوطني 

بجامعة  البحثي  التميز  مركز  مع  وبالتعاون 

ومعاملت  التمور  جني  ور�سة  في�سل,  امللك 

ما بعد احل�ساد يف 15 ذو القعدة 1431ه� .

2 - الندوات واملوؤمترات

�سارك اأكر من 20 باحثًا باملركز بتقدمي اأوراق 

علمية ومل�سقات بحثية بالعديد من املوؤمترات 

والندوات املحلية والدولية من اأهمها:

|�ندوة تطوير واإنتاج النخيل يف �سبه اجلزيرة 
العربية التي متت يف اأبوظبي بدولة الإمارات 

-10 م���ن  ال���ف���رتة  امل���ت���ح���دة يف  ال��ع��رب��ي��ة 

1425/4/12ه�.

وال�ستفادة من  التمور  وت�سويق  ت�سنيع  |�ندوة 
الواقع  العربي  ال��وط��ن  يف  النخلة  خملفات 

املنورة  باملدينة  واملنعقدة  امل�ستقبلية  والروؤى 

20-1425/4/22ه�

واإنتاج  تطوير  م�سروع  حول  الت�ساوري  |�اللقاء 
خملفات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  التمور  وت�سنيع 

يف  وامل��ن��ع��ق��دة  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  النخيل 

اجلزائر 28-1425/8/29ه�

للعلوم  ال�سعودية  للجمعية  الثانية  |�ال��ن��دوة 
الفر�ض  ال�����س��ع��ودي��ة:  )ال���زراع���ة  ال��زراع��ي��ة 

-13 م����ن  ال����ف����رتة  يف  وال����ت����ح����دي����ات( 

1426/1/15ه�

للعل�وم  ال�سعودية  للجمعية  الثانية  |�ال��ن��دوة 
الفر�ض  ال�����س��ع��ودي��ة:  )ال���زراع���ة  ال��زراع��ي��ة 

-13 م����ن  ال����ف����رتة  يف  وال����ت����ح����دي����ات( 

1426/1/15ه�

امل�ستدامة  التنمية  ح��ول  ال��دول��ي��ة  |�ال��ن��دوة 
-1/27 من  الفرتة  يف  باملغرب  بالواحات 

1426/2/1ه�

|�اللقاء العلمي احلادي ع�سر )التمور وتطوير 
1426/4/14ه�  طرق ال�ستفادة منها( يف 

مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

العربية  الإم��ارات  يف  الثالث  النخيل  |�موؤمتر 
املتحدة - اأبوظبي 2006م.

امللك  بجامعة  التمر  لنخيل  الرابعة  |�الندوة 
في�سل يف الفرتة من 5-2008/5/8م

اخل���ربات  ل��ت��ب��ادل  الأول  ال���زراع���ي  |�ال��ل��ق��اء 
بالريا�ض 21-1428/2/22ه� 

�سحة  يف  التغذية  اأهمية  ح��ول  عمل  |�ور���س��ة 
الإبل, بوادي الدوا�سر 1428/10/19ه� 

لت�سويق  ع�����س��ر  اخل��ام�����ض  ال��ع��ل��م��ي  |�ال��ل��ق��اء 
وت�����س��دي��ر ال��ت��م��ور ب��ال�����س��ع��ودي��ة ب��ال��ت��ع��اون 

ال��زراع��ي��ة  للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  م��ع 

1427/11/15ه�.

والفنية  التوجيهية  للجنة  الثالث  |�الجتماع 
مل�سروع  البحثية  باملحاور  اخلا�ض  والجتماع 

تطوير زراعة النخيل لدول جمل�ض التعاون–

م�سقط يف الفرتة من 6 - 9 / 5 / 1429ه� 

املوافق11-2008/5/15م

|�اللقاء الزراعي الرابع لتبادل اخلربات بجدة 
1432ه� 

�سحة  يف  التغذية  اأهمية  ح��ول  عمل  |�ور���س��ة 
الإبل,  بوادي الدوا�سر 1428/10/19ه�

لت�سويق  ع�����س��ر  اخل��ام�����ض  ال��ع��ل��م��ي  |�ال��ل��ق��اء 
وت�����س��دي��ر ال��ت��م��ور ب��ال�����س��ع��ودي��ة ب��ال��ت��ع��اون 

ال��زراع��ي��ة  للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  م��ع 

1427/11/15ه�

والفنية  التوجيهية  للجنة  الثالث  |�الجتماع 
مل�سروع  البحثية  باملحاور  اخلا�ض  والجتماع 

تطوير زراعة النخيل لدول جمل�ض التعاون – 

م�سقط يف الفرتة من 6 - 9 / 5 / 1429ه�.

العربية  الإم���ارات  يف  الرابع  النخيل  |�موؤمتر 
املتحدة - اأبوظبي 2010م.

|�ور�سة جني التمور ومعاملت ما بعد احل�ساد 
حتت رعاية معايل وزير الزراعة– الأح�ساء 

يوم ال�سبت 15 ذوالقعدة 1431 ه�

الدويل  املجل�ض  لإن�ساء  التاأ�سي�سي  |�الجتماع 
للتمور بالريا�ض 1432ه�.

ب��امل��غ��رب نوفمرب  ل��ل��ت��م��ور  ال����دويل  |�امل���وؤمت���ر 
2011م.

للنخيل والتمور مبدينة  الأول  العربي  |�املوؤمتر 
بالريا�ض  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك 

4-7 دي�سمرب 2011م.

3 - الدورات التدريبية

مت تنظيم العديد من الدورات التدريبية مبقر 

املركز الوطني بالأح�ساء بهدف رفع الكفاءات 

الوطنية يف خمتلف املجالت املرتبطة باأبحاث 

ال��دورات  ه��ذه  من  وا�ستفاد  والتمور  النخيل 

العديد من من�سوبي املراكز البحثية والإدارات 

التابعة لوزارة الزراعة.

الت�سميم  يف  الأوىل  ال��ت��دري��ب��ي��ة  |�ال�����دورة 
املجال  يف  الإح�سائي  والتحليل  التجريبي 

الأول  ربيع   4 اإىل  �سفر   22 م��ن   ال��زراع��ي 

1426ه�  املوافق  2 - 13 اأبريل 2005م.

الت�سميم  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  |�ال�����دورة 
املجال  يف  الإح�سائي  والتحليل  التجريبي 

الزراعي من 14 - 25 ربيع الثاين 1427 ه� 

املوافق 13 - 24 مايو 2006م. 

الأ���س��ن��اف  ان��ت��خ��اب  ح���ول  ت��دري��ب��ي��ة  |�دورة 
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ذو  من30  اإنتاجيتها  وحت�سني  واإك��ث��اره��ا 

 1426 احلجة  ذو   2 اإىل  1426ه�  القعدة 

يناير   2 اإىل  م   2005 دي�سمرب   31 املوافق 

2006م

التمور  اأ�سناف  ت�سنيف  حول  تدريبية  |�دورة 
امل��واف��ق   1427ه�  رج���ب   18 اإىل   17 م��ن 

12-13اأغ�سط�ض 2006م. 

الن�سيجية  ال���زراع���ة  ح���ول  ت��دري��ب��ي��ة  |�دورة 
الن�سيجية  ال���زراع���ة  خم��ت��رب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

لبحوث  الوطني  باملركز  الوراثية  والهند�سة 

الزراعة والروة احليوانية بالريا�ض من 14 

اإىل 18 ربيع الأول 1426ه� املوافق 27-23 

اأبريل  2005م.    

|�دورة تدريبية حول الزراعة الن�سيجية لنخيل 
بالأح�ساء  التطوير  مركز  مع  بالتعاون  التمر 

1429/2/5ه�   اإىل  1429/1/24ه�  من 

املوافق 2 اإىل فرباير 2008 م.

|�دورة تدريبية حول جني التمور ومعاملت ما 
بعد احل�ساد خلل 28-31 /2007/10م.

خلل  ال��ري  مياه  اإدارة  ح��ول  تدريبية  |�دورة 
30-2007/10/31م. 

املتكاملة  امل��ك��اف��ح��ة  ح���ول  ت��دري��ب��ي��ة  |�دورة 
ل�����س��و���س��ة ال��ن��خ��ي��ل احل���م���راء خ����لل 26-

2008/01/27م. 

)قيا�ض  اللي�سيمرتات  حول  تدريبية  |�دورة 
خلل22- للنخيل(  امل��ائ��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 

2008/03/25م. 

بعد  م���ا  م��ع��ام��لت  ح����ول  ت��دري��ب��ي��ة  |�دورة 
احل�����س��اد وت�����س��ن��ي��ع ال��ت��م��ور خ���لل 14-

2008/06/30م.

|�دورة تدريبية حول الزراعة الن�سيجية لإكثار 
النخيل خلل 2-2008/01/13م.

|�دورة تدريبية حول التدريب ولإر�ساد مبراكز 
البحوث خلل 12-2008/16م.

دورات  ع���دة  تنفيذ  يف  امل��رك��ز  ���س��ارك  ك��م��ا 

الزراعي  التدريب  مركز  مع  بالتعاون  تدريبية 

بالإح�ساء.

4 - الأن�شطة الإر�شادية

خمتلف  يف  اإر���س��ادي��ة  حقلية  اأي���ام  تنظيم  مت 

1427ه�  ع��ام  من  الفرتة  يف  اململكة  مناطق 

امل��رك��ز  وي�����س��ع  1432ه�  ه���ذا  ي��وم��ن��ا  ل��غ��اي��ة 

ا�ستمرارية هذه الأيام احلقلية كهدف اأ�سا�سي 

لتو�سيل امل�ستجدات البحثية اإىل �ساحة الواقع 

من خلل املزارعني, حيث يتم يف هذه الأيام 

بهدف  وامل��زارع��ني  املخت�سني  دع��وة  احلقلية 

امل�ستخدمة  التقنيات  اح��دث  على  اإطلعهم 

ح�سر  كما  والتمور,  النخيل  زراع��ة  جمال  يف 

وال�سركات  املزارعني  من  املهتمني  من  العديد 

جميع  يف  التمور  م�سانع  واأ�سحاب  الزراعية 

مناطق اململكة.

ويتكون برنامج الأيام احلقلية على مدار العام 

كالتايل:

|�خف الثمار والر�ض �سد حلم الغبار وتكيي�ض 
العذوق خلل �سهر مايو. 

|�جني وفرز التمور نهاية �سهر �سبتمرب. 

|�تعقيم وتخزين التمور خلل �سهر اأكتوبر. 

|�الت�سميد خلل �سهر دي�سمرب. 

�سهر  وب��داي��ة  ف��رباي��ر  �سهر  نهاية  |�التلقيح 
مار�ض. 

ل  املثال  �سبيل  على  احلقلية  الأي��ام  هذه  ومن 

احل�سر:

|�اليوم احلقلي حول التلقيح امليكانيكي لنخيل 
التمر. 2006م.

|�ال�����ي�����وم احل���ق���ل���ي ح������ول ج���ن���ي ال���ت���م���ور 
1427/8/27ه� املوافق 2006/9/20م.

اجلديدة  التقنيات  بع�ض  ح��ول  حقلية  |�اأي��ام 
الأح�ساء  بواحة  التمر  نخيل  تلقيح  يف جمال 

والقطيف واملدينة املنورة 1427 - 1431.

عراجني  وتقوي�ض  خف  ح��ول  احلقلي  |�اليوم 
1427/5/7ه�  القطيف  ب��واح��ة  النخيل 

املوافق 2008/5/12م.

وتكميم  وتقوي�ض  اجلني  حول  احلقلي  |�اليوم 
املوافق  1432ه�  بالأح�ساء  النخيل  عراجني 

2011م.

5 - امل�شاركة يف املعار�ص

الزراعية  املعار�ض  من  بالعديد  املركز  �سارك 

وذل��ك  اململكة  وخ����ارج  داخ���ل  يف  وال��رتاث��ي��ة 

البحثية  امل��رك��ز  باأن�سطة  التعريف  اج��ل  م��ن 

والإر�سادية والفنية والرتاثية من خلل عر�ض 

املل�سقات العلمية والإر�سادية, بع�ض املنتجات 

ودولية,  وطنية  متور  اأ�سناف  للتمور,  الثانوية 

ال�سعبية  امل�سغولت  اإر�سادية وبع�ض  جم�سمات 

ومطويات.  كتب  من  املركز  اإ�سدارات  وكذلك 

ومن جملة هذه امل�ساركات:

|�امل���ه���رج���ان ال���وط���ن���ي ل���ل���رتاث وال��ث��ق��اف��ة 
حتى  1427ه�  ع���ام  م���ن  )اجل���ن���ادري���ة( 

1432ه�

|� مهرجان النخيل والتمور الأول والذي نظمته 
التعاونية بالأح�ساء يف الفرتة  جمعية النخلة 

من 19-26 / 10/ 1428ه�  املوقع )�سوق 

التمر املركزي(

الرابعة  النخيل  لندوة  امل�ساحب  |�املعر�ض 
بجامعة امللك في�سل يف الفرتة من 21-18 

ربيع ثاين 1428ه� املوافق 5-8 مايو 2007م

نظمته  ال��ذي  للغذاء  العاملي  اليوم  |�معر�ض 
وزارة  مقر  يف  والأغ��ذي��ة  ال��زراع��ة  منظمة 

الزراعة بالريا�ض خلل عام 1427ه�

املعار�ض  ملركز  ال�سعودي  الزراعي  |�املعر�ض 
بالريا�ض 1428ه�  حتى 1432ه�.

|� مهرجان الرتاث ال�سعبي باجلبيل ال�سناعية 
من 1425ه� - 1428ه�

بالأح�ساء  الجتماعية  التنمية  |�معر�ض مركز 
يف العام 1428ه�

الأول  العربي  للموؤمتر  امل�ساحب  |�املعر�ض 
العزيز  عبد  امللك  مبدينة  والتمور  للنخيل 

دي�سمرب   7  -  4 بالريا�ض  والتقنية  للعلوم 

2011م.
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نرى  �أن  �أي  و�لب�صرية  �لروؤية  ��صتقالل  بدوره 

ب�أعني  ال  نحن  ب�أعينن�  وم�صكالتن�  ق�ص�ي�ن� 

هذه  حلل  �لذ�تية  روؤ�ن����  نبلور  و�أن  �الآخ��ري��ن 

�أن  من�  ذلك  يتطلب  كم�  ب�أنف�صن�،  �مل�صكالت 

ن�صعى لكي نكت�صف ب�أنف�صن� والأنف�صن� �مك�ن�تن� 

م�  لكل  وخي�لن�  فكرن�  ن��وج��ه  و�أن  �لتنموية 

نحوزه من هذه �الإمك�ن�ت. يف هذ� �الإط�ر متثل 

�خل�م�ت �ملحلية منطلقً� ه�مً� لن� لبلورة روؤيتن� 

�خل��صة للتنمية، للتحديث: ف�خل�م�ت �ملحلية 

�ل��ذي تتج�صد على  �مل����دي  �ل��وع���ء  ه��ي ذل��ك 

�لع�مل  فح�ص�ر�ت  ح�ص�رة  كل  روؤى  ج��در�ن��ه 

خ�م�ت  �صحبة  يف  ومنت  ظهرت  قد  �ملختلفة 

بني  �ل�صلة  ي��درك  ال  من�  من  خمتلفة:  حملية 

�حل�ص�رة �مل�صرية �لقدمية وبني نب�ت �لربدى 

و�جلر�نيت  �جل��ريي  و�حلجر  �للوت�س  وزه��رة 

�أو بني �حل�ص�ر�ت �الآ�صيوية وبني �لغ�ب  مثال، 

Bamboo و�خليزر�ن Rattan  ونب�ت �الأرز؟ 
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نواتج تقليم النخيل
قاعدة مادية 

للمنتجات الصناعية 
ومواد البناء

اأ.د. حامد اإبراهيم املو�صلي

�أ�صت�ذ متفرغ ومدير مركز تنمية �ل�صن�ع�ت 

�ل�صغرية )�ص�بقً�(

كلية �لهند�صة بج�معة عني �صم�س، م�صر

hamed.elmously@tedata.net.eg

فرت�ت  �أ�صعب  من  بفرتة  �لعربية  �أمتن�  متر 

عي�نً�   – حقه�  منه�  ي�صلب  حيث  وج��وده��� 

وتتك�تف  بنف�صه�  م�صريه�  تقرير  – يف  بي�نً� 

مقدر�ته�:  على  لل�صيطرة  وتتكثف  �ل�صغوط 

كمو�صع )ثرو�ته� �لطبيعية( وكموقع )موقعه� 

�أو  خي�ر�ن  و�أم�من�  �ال�صرت�تيجي(،  �جلغر�يف 

و�ال�صتك�نة  و�ل�صعف  �لوهن  طريق  طريق�ن: 

يوؤدي  �صوف  �الأول  �لطريق  �ملق�ومة.  وطريق 

بن� ب�لقطع �إىل �ملو�ت �حل�ص�ري: �أي �أن ننتفي 

كذ�ت وكهوية ح�ص�رية، �أم� �لطريق �لث�ين – 

طريق �ملق�ومة – ف�إنه �صيقودن� ط�ل �لزمن �أم 

ق�صر �إىل �لبعث �حل�ص�ري �أي �أن ننه�س ك�أمة 

وعط�وؤه�  �ملميزة  �حل�ص�رية  �صخ�صيته�  له� 

�الن�ص�ين ت�صهم يف �إثر�ء �لتجربة �الإن�ص�نية وفى 

و�خلال�س،  �لتحقق  طريق  يف  �لب�صرية  قي�دة 

لكن ذلك يتطلب من� ��صتقالل �الإر�دة: �الإر�دة 

يتطلب  �الإر�دة  و��صتقالل  �لف�علة،  �حل�ص�رية 
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�إن �إدر�ك �ل�صلة �حل�ص�رية ب�خل�م�ت �ملحلية 

�لتنمية  �لتنمية الأن ربط  له �صلة قوية بق�صية 

ثق�فة  على  تبني  �أنك  يعني  �ملحلية  ب�خل�م�ت 

موجودة ب�لفعل للتع�مل مع هذه �خل�م�ت: �أي 

�أبدً�، بل تبد�أ  �أنك ال تبد�أ �لتنمية من �ل�صفر 

مب� بني يدي �لن��س – �أبن�ء كل جمتمع حملي 

�ألفة  �أو م� هو ق�ئم لديهم من  – من خ�م�ت 
مرتبط  تقني  وت��ر�ث  �خل���م���ت  بهذه  نف�صية 

�صتى  يف  و��صتخد�مه�  وت�صنيعه�  ب�إنت�جه� 

�ملج�الت وهن� ميثل نخيل �لتمر منوذجً� ر�ئدً� 

�لفلور� �ملحلية  �أ�صيل من عن��صر  فهو عن�صر 

م�صريتن�  �رت��ب��ط��ت  وب��ه  �لعربية  �ملنطقة  يف 

�إع����دة  �إن  �ل�����ص��ن��ني:  �آالف  م��ن��ذ  �حل�����ص���ري��ة 

�حل��صر  يف  حلي�تن�  كركيزة  �لنخلة  �كت�ص�ف 

ت�صتحقه  م�  ت�أخذ  �أن  يجب  ق�صية  و�مل�صتقبل 

و�ملتعلمني  �ملثقفني  �أو���ص���ط  يف  �هتم�م  م��ن 

و�لب�حثني و�مل�صتثمرين من �أبن�ء �ملنطقة. 

ت�صنيف النواجت الثانوية للنخيل

وفقً�  للنخيل  �لث�نوية  �لنو�جت  ت�صنيف  ميكنن� 

للعملي�ت �ملتعلقة ب�حل�صول عليه� كم� يلي:

نواجت التقليم ال�صنوي

يجري تقليم �لنخيل �صنويً� يف ف�صل �خلريف 

يف �الأغلب بعد جني �لثم�ر وذلك بهدف �إز�لة 

�لعمر  من  و�لب�لغ  من��وه  توقف  �ل��ذي  �جلريد 

�أكرث من ثالث �صنو�ت ]8[ ملنع �نت�ص�ر �حلر�ئق 

وعدم توفري م�أوى للح�صر�ت يف قو�عد �جلريد 

ب�لن�خر�ت  �الإ�ص�بة  ملنع  وكذلك    ]8[ �جل�ف 

Borers ول�صهولة �لوق�ية من �الإ�ص�بة ب�الآف�ت 

�ملختلفة ك�ل�صو�صة �حلمر�ء، وينتج عن �لتقليم 

�خل����م����ت �ل��ت���ل��ي��ة: ج��ري��د �ل��ن��خ��ي��ل، خو�س 

�لنخيل، �لليف، �لعرجون.

نواجت عملية التكريب 

 ]8[ �صنو�ت   2-3 كل  �لنخيل  تكريب  يجرى 

وذل����ك ب��ق��ط��ع ق���ع��دة �جل��ري��د )�ل��ك��رب��ة �أو 

من  ب�جلذع  �ت�ص�له�  من  ب�لقرب  �لقحفة( 

عن  وينتج  �لنخلة،  على  �ل�صعود  ت�صهيل  �أجل 

هذه �لعملية �حل�صول على ق�عدة �جلريدة �أو 

�لقحفة .

زراع��ة  اإع���ادة  اأو  اإزال���ة  عملية  ن��واجت 

النخيل

�حليوية  �لكتلة  تو�فر  �لعملية  هذه  عن  وينتج 

ت�صمل  و�ل��ت��ي  للنخلة  �ل��ك���م��ل��ة   Biomass

من  حتمله  مب�  للنخلة  �لن�مية  و�لقمة  �جل��ذع 

جتري  �أن  و�ملفرو�س  �الأخ�صر،  �لنخيل  جريد 

 Replanting �لنخيل  زر�ع��ة  �إع����دة  عملية 

 Economic �القت�ص�دي  �لعمر  �نته�ء  لدى 

�لع�ئد  يقل  بعده  و�ل���ذي  للنخلة   ]life ]27

�أن  �ملفرو�س  �الأدنى  �حلد  �ال�صتثم�ر عن  على 

حتققه �قت�ص�دي�ت زر�عة �لنخيل ويت�أثر �لعمر 

�القت�ص�دي للنخلة )�صكل 1( ب�لعو�مل �لت�لية:

يختلف  حيث  �ملح�صول  لبيع  �لنقدي  - �لع�ئد 

وف��ق��ً�  للغ�ية  و����ص��ع  م���دى  �ل��ع���ئ��د يف  ذل���ك 

لل�صنف.

- تكلفة ري وخدمة �لنخيل وهن�ك تب�ين كبري 

بني �لنخيل �لبعلي )كم� يف �لعري�س وبلطيم 

ب�الإ�ص�فة  �ل�صم�يل مب�صر عموم�،  و�ل�ص�حل 

وكذلك  �لنيل  و�دي  ونخيل  �ل��و�ح���ت(  �إىل 

�أو  �ملجهل  �أو  �ل��ن��وى  نخيل  ب��ني  �الخ��ت��الف 

كذلك  للنخيل،  �الأخ��رى  و�الأ�صن�ف  �ملنتور 

�لنخلة  لطول  وف��ق��ً�  �خل��دم��ة  تكلفة  تختلف 

��صتخد�م  تكلفة  �أو/و  �لعم�لة  تكلفة  وكذلك 

�ملعد�ت �مليك�نيكية يف �لتقليم.

 Biomass �حليوية  للكتلة  �مل�ص�فة  - �لقيمة 

ب�عتب�ره� خ�م�ت �صن�عية وم�صدرً�  للنخلة 

   Natural fibers �لطبيعية  ل��الأل��ي���ف 

من  �لعديد  يف  �لو��صعة  �ال�صتخد�م�ت  ذ�ت 

�ملج�الت �ل�صن�عية ومو�د �لبن�ء.

�لعمر  لتحديد  روؤي��ة  �الآن  حتى  هن�ك  ولي�س 
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لالأ�صن�ف   Economic life �الق��ت�����ص���دي 

يتطلب  �ل���ذي  �الأم���ر  �لنخيل،  م��ن  �ملختلفة 

مو�صعة  و�قت�ص�دية  وفنية  ميد�نية  در����ص���ت 

من  �ملختلفة  �الأ���ص��ن���ف  �إن��ت���ج��ي��ة  ل��ت��ح��دي��د 

وك��ذل��ك  �لنخلة  ع��م��ر  م��ع  وت��غ��ريه���  �لنخيل 

حتديد  �إىل  ب�الإ�ص�فة  و�خلدمة،  �ل��ري  تكلفة 

�لقيمة �مل�ص�فة �لتي تنتجه� �ملج�الت �حلديثة 

ال�صتخد�م �لنو�جت �لث�نوية للنخيل. 

�إ�ص�فة �إىل م� �صبق جتري عملية �إز�لة �لنخيل 

ب�الآف�ت  �الإ�ص�بة  �أح��و�ل  يف  زر�عته  �إع���دة  �أو 

�ملختلفة �أو تعر�س �لنخيل للري�ح �ل�صديدة مم� 

يوؤدي �إىل �صقوطه� وكذلك �رتف�ع م�صتوى �ملي�ه 

�جلوفية �أو تدهور م�صتو�ه�.

املنتجات  من  املتوفرة  الكميات  تقدير 

الثانوية للنخيل

نواجت التقليم ال�صنوي للنخلة الواحدة

تقليم  �مل�����ص��ري��ة يف  �خل����ربة  م���ن  �ن��ط��الق��ً� 

�صنويً� مبعدل  �لنخيل  تقليم  يتم  �لنخيل حيث 

15-20 جريدة وحيث يقدر عدد  يرت�وح بني 

عرجون   18  –  6 ب��ني  م���  �صنويً�  �ل��ع��ر�ج��ني 

للنخلة  �ل�صنوية  �لتقليم  منتج�ت  تقدير  ميكن 

�لو�حدة كم� يلي ب�لكيلوجر�م )حمتوى رطوبى 

:]4[)% 10  ~

ال�صنوي  التقليم  ن��واجت  كميات  تقدير 

للنخيل يف املنطقة العربية

�لنخيل  �أع����د�د  ت��ق��دي��ر   )1( ج���دول  ي��و���ص��ح 

يف  �مل�صتخدمة  تلك  تت�صمن  ال  )و�لتي  �ملثمرة 

�لت�صجري( ب�لدول �لعربية]4[، حيث يت�صح �أن 

�لعر�ق حتتل �ملك�نة �الأوىل تليه� �ململكة �لعربية 

عم�ن،  ف�صلطنة  ف�الإم�ر�ت  فم�صر  �ل�صعودية 

يف  �ملثمر  �لنخيل  عدد  �إجم�يل  �أن  يتبني  كم� 

~  99 مليون نخلة. �لدول �لعربية حو�يل 

�لنو�جت  لكمي�ت  تقديرً�   )2( ج��دول  ويو�صح 

الدولةم
اإنتاج النخلة 

)كجم(

اإنتاج التمور ال�صنوي )طن 

)1(
مرتي( 

عدد النخيل 

)مليون(

25.240000015.87�لعر�ق1

46.0071200015.48�ل�صعودية2

93.17100671010.80م�صر3

10.20 )2(34.9318000�الم�ر�ت4

29.22600008.90عم�ن5

20.11760008.76�ل�صود�ن6

48.43656167.55�جلز�ئر7

20.001325006.63ليبي�8

15.6740004.74�ملغرب9

23.61050004.45تون�س10

11.5298372.59�ليمن11

9.8220002.24موريت�ني�12

48.00161160.34قطر13

58.5165080.28�لبحرين14

64.8101550.16�لكويت15

50.813200.03�الأردن16

-42.9�صوري�17

10000-�ل�صوم�ل18

--فل�صطني19

72جيبوتي20

99.02�ملجموع

جدول )1(: تقدير اأعداد النخيل يف البالد العربية

جدول )2(: تقدير لكميات النواجت الثانوية )نواجت التقليم( 

للنخيل املتاحة �صنويا بالدول العربية )طن وزن جاف هوائيًا(

املنتج الثانوي 

للنخلة

جريد 

النخيل

Midribs

اخلو�ص

Leaflets

العرجون

 Spadix
stem

الليف

Coir
الإجمايل 

العام

�لكمي�ت �ملت�حة 

�صنويً� )طن وزن 

ج�ف هو�ئيً�(

965.250792.000693.000123.7502574000

اجلريد
Midribs

اخلو�ص
Leaflets

الليف
Coir

العرجون
Spadix stem

9.758.001.257.00
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�صنويً�  �ملت�حة  للنخيل  تقليم(  )نو�جت  �لث�نوية 

�لنو�جت  هذه  �أن  يتبني  حيث  �لعربية،  ب�لدول 

تتو�فر بكمي�ت ك�فية للت�صنيع ب�إجم�يل ي�صل 

�صنويً�  م��و�رد متجددة  مليون طن   2.6  ~ �إىل 

توجيه  يتعني  مهمة  تنموية  �إمك�نية  ميثل  مم� 

جم�الت  لفتح  و�لتكنولوجية  �لعلمية  �جلهود 

ال�صتخد�مه�.

   Biomass احل��ي��وي��ة  ال��ك��ت��ل��ة   ت��ق��دي��ر 

للنخلة الواحدة

يو�صح جدول )3( تقديرً� �أولي� ً للكتلة �حليوية 

)طن  �لنخيل  �أ���ص��ن���ف  لبع�س   Biomass

على  �لتقدير  )مت  هو�ئيً�(  جمفف  وزن  مرتي 

��ص��س 100 حريدة يف �ملتو�صط(. يت�صح من 

�لكتلة  تف�وتً� كبريً� يف  �أن هن�ك  هذ� �جلدول 

تبلغ  حيث  �ملختلفة  �لنخيل  الأ�صن�ف  �حليوية 

 8  ~ لل�صيوي،  طنً�   12  ~ �لكتلة  ه��ذه  قيمة 

�أنه  وال�صك  للحلوى،   20 �إىل  و�صواًل  لالأمه�ت 

�لتي  �خلدمة  نوع  ف�إن  �ل�صنف  �إىل  ب�الإ�ص�فة 

يتلق�ه� �لنخيل ونوع �لرتبة و�ملن�خ توؤثر كذلك 

من  �أنه  �إال  للنخلة،  �حليوية  �لكتلة  كمية  على 

لهذه  �القت�ص�دية  �لقيمة  تقييم  �ل�����ص��روري 

�ملج�الت  يف  ��صتخد�مه�  الإمك�نية  وفقً�  �لكتلة 

�ل�صن�عية �ملختلفة.

 روؤية عامة لبع�ص اخلوا�ص الفيزيقية 

وامليكانيكية ملنتجات النخيل الثانوية

منتج�ت  ب���ني  م��ق���رن��ة   )4( ج����دول  ي��و���ص��ح 

�الأخ�ص�ب  �أ�صن�ف  بع�س  مع  �لث�نوية  �لنخيل 

�مل�صتوردة من ن�حية بع�س �خلو��س �لفيزيقية 

و�مليك�نيكية. يت�صح من هذ� �جلدول �أن �أطو�ل 

و�لليف  و�لعرجون  و�خل��و���س  �جلريد  �أل��ي���ف 

ترت�وح بني 1.29 – 1.37 للجريد �إىل 1.18 

 1.1 �إىل  و���ص��واًل  لليف   1.14 �إىل  للخو�س 

�لقيم  جم�ل  نف�س  يف  تقع  وجميعه�  للعرجون 

 Dicotyledons �لفلقة  لثن�ئي�ت  �ملن�ظرة 

 .]Hardwoods ]14 �ل�صلدة  و�الأخ�ص�ب 

يت�صح كذلك �أن �الأوز�ن �لنوعية لهذه �خل�م�ت 

 0.56 للجريد،   0.79  –  0.51 بني  ت��رت�وح 

بعيدة  لي�صت  وهي  للجذع   0.48 �إىل  للخو�س 

جدول )3(: تقدير اأويل للكتلة احليوية لبع�ص اأ�صناف النخيل 

)طن مرتي وزن جمفف هوائيًا(

املحيط، مالطول، مال�صنفم

كتلة 

اجلذع، 

طن

كتلة 

اجلريد، 

طن

اإجمايل 

الكتلة 

احليوية 

للنخلة، 

طن

281.62.60.983.6�صم�ين1

181.31.00.982.0حالوي2

251.11.20.982.2حي�ين3

251.11.20.982.2عر�بي4

303.010.90.9811.9�صيوي5

302.57.20.988.2�أمه�ت6

251.93.40.984.4زغلول7
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�ملرتبطة  �جلديدة  �لبكر  �ملج�الت  يف  للدخول 

ب��ه��ذه �ل���ن���و�جت، وع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى �الأع����م متثل 

�لث�نوية  �لنو�جت  ال�صتخد�م  �حلديثة  �ملج�الت 

�ملنطقة  يف  كبرية  بكمي�ت  و�ملتوفرة  للنخيل 

�لعلمية  �لقدر�ت  لبن�ء  كبرية  فر�صة  �لعربية 

ولتحقيق  �ملنطقة  يف  �لذ�تية  و�لتكنولوجية 

تلبية  يف  �ل��ذ�ت��ي  �الك��ت��ف���ء  م��ن  ع�لية  درج���ة 

�لعديد من �حل�ج�ت �الأ�ص��صية يف �ملنطقة.

بدائل الأخ�صاب

 2001 ع���م  م�صر  ����ص��ت��وردت��ه  م���  قيمة  بلغ 

م��ل��ي���ر�ت   3 ح���و�يل  �أخ�����ص���ب  م��ن   2002  /

ميثله  �ل����ذي  ل��ل��ع��بء  م��وؤ���ص��ر  وه���و  جنيه]2[ 

مدفوع�ت  م��ي��ز�ن  على  �الأخ�����ص���ب  ����ص��ت��ري�د 

�صديدة  منطقة  يف  تقع  �لتي  �لعربية  �ل���دول 

 – �الأع��م  �لغ�لب  – يف  �جلف�ف غري �ص�حلة 

�لبي�ن  وغني عن  �الأ�صج�ر �خل�صبية]5[.  لنمو 

�أ�صلوب  وحت�صن  م�صتقباًل  �ل�صك�ن  زي���دة  �أن 

م�  ي�ص�عف  �صوف  �لعربية  �ملنطقة  �حلي�ة يف 

ت�صتورده �ملنطقة من �أخ�ص�ب. لذ� يتوجب بلورة 

روؤية ��صرت�تيجية تتجه الإيج�د �أي بد�ئل حملية 

بدياًل  لال�صتخد�م  – ت�صلح  تنوعت  – مهم� 
ذلك   – �لنخلة  ومتثل  �مل�صتوردة.  لالأخ�ص�ب 

�أحد   – ب�ملنطقة  للفلور�  �لرئي�صي  �لعن�صر 

�أهم �ملو�رد للخ�م�ت �لبديلة لالأخ�ص�ب. وفيم� 

ال�صتخد�م  و�ل��روؤى  �لتج�رب  الأهم  عر�س  يلي 

�لنو�جت �لث�نوية للنخيل بدياًل لالأخ�ص�ب. 

من   Blockboard بانوه  الكونرت  األ��واح 

جريد النخيل

�لهند�صة  كلية  �أجرته�  �لتي  �لبحوث  تو�صلت 

لوح  ت�صنيع  �إمك�نية  �إىل  �صم�س  عني  ج�معة 

�لكونرت بطبقة ح�صو Core layer  من جريد 

   Spruce �ل��ب��ي������س  خل�صب  ب��دي��ل��ة  �ل��ن��خ��ي��ل 

��صتهالك  يف  خف�صً�  ميثل  مم���  �مل�����ص��ت��وردة 

 80% ح��و�يل  �إىل  ي�صل  �مل�صتوردة  �الأخ�ص�ب 

�أك��دت  ولقد  ب�نوه،  �لكونرت  �أل��و�ح  �صن�عة  يف 

على  �أجريت  �لتي  �لقي��صية  �الختب�ر�ت  نت�ئج 

)ملحق  �أمل�ني�  يف  �لنخيل  جريد  كونرت  ل��وح 

يف  �خل�صب  كونرت  مي�ثل  �للوح  ه��ذ�  �أن   ))1(

مثل  �أخ��رى  �صف�ت  يف  ويف�صله  �صف�ته  بع�س 

�لق�صرة  مع   Gluability لاللت�ص�ق  �لق�بلية 

�خل�صبية �خل�رجية، ولقد مت ت�صميم وت�صنيع 

وحدة �إر�ص�دية ك�ملة من �لعديد من �مل�كين�ت 

الإنت�ج لوح كونرت جريد �لنخيل مت �فتت�حه� يف 

27/10/1993 يف مدينة �خل�رجة مبح�فظة 

 150 �أث���ث  ت�صنيع  �ل���و�دي �جل��دي��د، كم� مت 

�ل��و�ح��د(  �لف�صل  )مدر�صة  جمتمع  مدر�صة 

من ذلك �للوح يف حم�فظ�ت �أ�صيوط و�صوه�ج 

وقن� ع�م 1995 ب�لتع�ون مع هيئة �ليوني�صيف 

)ملحق 2(.

األواح اخل�صب احلبيبي 

التجربة امل�صرية

�صركة  م�صنع  ت�صغيل   1993 �أك��ت��وب��ر  يف  مت 

�لن�ص�ر للخ�صب �حلبيبي )تقرير �صركة �لن�صر 

للخ�صب �حلبيبي و�لر�تنج�ت بت�ريخ 4 دي�صمرب 

1993( و�لر�تنج�ت ب�ملن�صورة بخ�مة جريد 

�لنخيل ب�إجم�يل 1.15 طن الإنت��ج لوح حبيبي 

 16×1220  ×  2240 مق��س  و�ح��دة  طبقة 

�إنت�ج  من  عين�ت  على  ولقد مت �حل�صول  مم، 

�لقي��صية  للمو��صفة  وفقً�  و�ختب�ره�  �مل�صنع 

�أثبتت  ولقد   ،1991 لع�م   906 �مل�صرية رقم 

نت�ئج تلك �الختب�ر�ت �أن متو�صط مت�نة �لثني 

Modulus of rupture  له�ذه �لعين�ت هي 

مبتطلب�ت  تويف  بهذ�  وهي  نيوتن/مم2   20.3

�أغ�صط�س  يف  مت  كذلك  �ل�ص�بقة،  �ملو��صفة 

1994 ت�صغيل م�صنع �ل�صركة �لعربية �حلديثة 

�لعربية  �ل�صركة  )تقرير  �الأخ�ص�ب  لت�صنيع 

بت�ريخ  متني،  �الخ�����ص���ب،  لت�صنيع  �حلديثة 

من  طنً�   60 بحو�ىل   )1994 �غ�صط�س   24

ج�ريد �لنخيل و�رد �صيوة وذلك لت�صنيع �ألو�ح 

�مل�صّرب  ب�لورق  مك�صوة  طبق�ت  ثالث  حبيبي 

ب�مل�يالمني مق��س 4.30 م × 1.83 م × 8 مم 

�ألو�ح  الإنت�ج  طنً�   20 ��صتخدمت  حيث  تخ�نة 

�أل��و�ح  الإن��ت���ج  طن  و40  نخيل  جريد   100%

بن�صبة  �لك�زو�رين�  وخ�صب  �جلريد  من  خليط 

نت�ئج  �لتجربة  و�أعطت  منه�،  كل  من   50%

�خل�صب  �أل���و�ح  خ��و����س  ك�نت  حيث  �إيج�بية 

�الأخ�ص�ب  �أ�صن�ف  لبع�س  �ملن�ظرة  �لقيم  عن 

و�صواًل  لل�صويد   0.53 للز�ن،   0.74( �لع�ملية 

�إىل 0.44 للبي��س(.

مت�نة  قيم  �أن   )4( ج���دول  م��ن  يتبني  ك��ذل��ك 

�النحن�ء للمنتج�ت �لث�نوية للنخيل ترت�وح من 

)�أ�صن�ف  للجريد  نيوتن/م2   81.6 –  69.6

خمتلفة( �إىل 38 نيوتن/مم2 جلذوع �لنخيل، 

�أي �أن مت�نة �نحن�ء جذوع �لنخيل تبلغ حو�يل 

%47 من مت�نة �جلريد، �إال �أن مت�نة �النحن�ء 

جلريد �لنخيل تقع يف نف�س جم�ل مت�نة �نحن�ء 

بع�س �أ�صن�ف �الأخ�ص�ب �لع�ملية )104 للز�ن، 

وكذلك  �لبي��س(،  خل�صب   60 لل�صويد،   98

�أن  �أي  �مليك�نيكية،  �خلو��س  لب�قي  ب�لن�صبة 

يتمتع  �ملختلفة  �ل�صالالت  من  �لنخيل  جريد 

لال�صتخد�م  توؤهله  جيدة  ميك�نيكية  بخو��س 

كذلك  �مل�صتوردة.  لالأخ�ص�ب  بدياًل  �صن�عيً� 

�صد  مبت�نة  يتمتع  �لنخيل  خو�س  �أن  يت�صح 

ت�ص�هي نظريته� للجريد ولالأخ�ص�ب �مل�صتوردة 

مم� يوؤهله لال�صتخد�م كخ�مة �صن�عية. يت�صح 

هن�ك  يزل  مل  �أنه  �ل�ص�بق  �جلدول  من  كذلك 

و�صف  �إىل  للتو�صل  عمله  يجب  مم���  �لكثري 

Characterization و�ف للمنتج�ت �لث�نوية 

للنخيل كمدخالت �صن�عية.

النواجت  ل�صتخدام  احلديثة  املجالت 

الثانوية للنخيل

ميثل �إيج�د جم�الت حديثة ال�صتخد�م �لنو�جت 

�بتك�ر  الأنه يعني  للنخيل حتديً� كبريً�  �لث�نوية 

مع��صرة،  ح���ج���ت  تلبي  ج��دي��دة  منتج�ت 

�صن�عية  عملي�ت  �إىل  �ل��ت��و���ص��ل  يعني  ك��م��� 

Industrial processes ومع�مالت تتم�صى 

مع خو��س هذه �لنو�جت و�لتي تختلف كيفيً� عن 

ذلك  يتطلب  كم�  �ملعروفة  لالأخ�ص�ب  مثيلته� 

وت�صنيعه�  جديدة  معد�ت  بت�صميم  �لقي�م 

�لكبري  �لتحدي  هذ�  �أن  �إال  �الأغلب،  يف  حمليً� 

ميكن �أن يفرز ��صتج�بة كبرية �أي�ص� تتمثل يف 

لدى  و�الإب���د�ع  و�لفكر  �خلي�ل  ط�ق�ت  �إط��الق 

�لعربية  �ملنطقة  �أبن�ء  من  و�لب�حثني  �لعلم�ء 

وكذلك حفز �مل�صتثمرين و�ملب�درين يف �ملنطقة 
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�حلبيبي %100 جريد نخيل كم� يلي:

|�لكث�فة: 0.844 جم/�صم3.

 Modulus of rupture :لثني� |�مت�نة 
21.9 نيوتن/مم2.

 Face strength 1.07 �ل��وج��ه  |�م��ت���ن��ة 
نيوتن/مم2 .

 Internal bond  : 0.91لرت�بط �لد�خلي��|
نيوتن/مم2.

جتارب من ماليزيا

طبقة  حبيبي  �أل����و�ح  ت�صنيع  م�ليزي�  يف  مت 

من  �ملجهز   Particles �جل��ذ�ذ  من  و�ح��دة 

مع  �أو  �ل��زي��ت  نخلة  جل��ذع  �لعلويني  �لثلثني 

 Hard �صلدة  �أخ�����ص���ب  م��ن  ب��ج��ذ�ذ  �خل��ل��ط 

حدود  يف  �الأل��و�ح  كث�فة  ك�نت  حيث   woods

700 كجم/م3 مع ن�صبة ر�تنج %8، كذلك مت 

ب��صتخد�م  طبق�ت  ثالث  حبيبي  لوح  ت�صنيع 

وخملف�ت   Core كح�صو  �لزيت  نخيل  ج��ذ�ذ 

�صن�ع�ت �الأخ�ص�ب كطبق�ت �صطحية مع ن�صب 

 10%  ،8 �ل�صطحية  و�لطبق�ت  للح�صو  ر�تنج 

�الأل��و�ح متطلب�ت  لبت هذه  �لتو�يل حيث  على 

�مل��و����ص��ف���ت �ل��ربي��ط���ن��ي��ة و�الأمل���ن��ي��ة يف ه��ذ� 

�ل�صمك  يف  �النتف�خ  عد�  فيم�   ،]27[ �ل�صدد 

جت���وز  و�ل���ذي     Thickness swelling

 24 بعد   )16%( للمو��صف�ت  �الأعلى  �حل��د 

�ص�عة، �إال �أنه بعد �إ�ص�فة %1 �صمع مت حتقيق 

�ل�صمك،  يف  �النتف�خ  يف  �ملو��صف�ت  متطلب�ت 

جذوع  ال�صتخد�م  �لب�ب  يفتح  ب�لت�أكيد  وه��ذ� 

نخيل �لتمر يف �صن�عة �ألو�ح �حلبيبي.

منتج مثيل لالأخ�صاب من جريد النخيل

 Lumber-like product from palm

 midribs

�أمكن ت�صنيع كتل – ب�أي مقطع مطلوب – من 

جريد �لنخيل بديلة لالأخ�ص�ب �مل�صتوردة، ولقد 

�أكدت نت�ئج �لبحوث �لتي ق�م به� مركز تنمية 

�لكتل  تلك  �أن   ]30[ �ل�صغرية  �ل�صن�ع�ت 

تتمتع بخو��س فيزيقية وميك�نيكية مت�ثل تلك 

�ملن�ظرة لبع�س �الأخ�ص�ب �مل�صتوردة ك�ملو�صكى 

   Spruce و�لبيَ��س  Red European Pine

لت�صنيع  و����ص��ع��ً�  �مل��ج���ل  يفتح  ، مم���  و�ل���ز�ن 

بع�س  عن  بدياًل  �لنخيل  جريد  من  منتج�ت 

�لبحث  ه��ذ�  ن���ل  ولقد  �مل�صتوردة  �الأخ�����ص���ب 

يف  �نعقد  �لذي  للمو�د  �ل��دويل  �ملوؤمتر  ج�ئزة 

مدينة م��صرتخت بهولند� يف 20 – 23 �بريل 

1997 )ملحق )3((.

   Plypalm  البالكا�ص من جريد النخيل

جريد  لتحويل  م�كينة  وت�صنيع  ت�صميم  مت 

من  �بتد�ء  تخ�ن�ت  ب���أي  �صر�ئح  �إىل  �لنخيل 

0.2 مم وعر�س 25 مم وطول حتى 1000 مم 

�صر�ئح  عمل  �مل�كينة  بهذه  �أمكن  ولقد   ،]16[

من جريد �لنخيل بتخ�نة 0.5 مم وعر�س 20 

350 مم مت ن�صجه� يدويً� يف هيئة  مم وطول 

.Woven mats ح�صر من�صوجة

  Plypalm ومت ت�صنيع عين�ت من �البالك��س 

حتت  مم   300  ×  300 و�أب��ع���د  مم   5 تخ�نة 

ظروف �صغط 25 كجم/�صم2، حر�رة 90هم 

��صتخد�م غر�ء  5 دق�ئق مع  ودورة كب�س ملدة 

�إىل  ي�صري  مم�  كر�تنج  �ليوري�فورم�لده�يد 

�إمك�نية ت�صنيع �بالك��س من جريد �لنخيل. 

امل�صربية من جريد النخيل

الأ�صلوب  مكونً�  �الأر�بي�صك  �أو  �مل�صربية  متثل 

�ت�صع  ولقد  �لعربية،  و�لبالد  م�صر  يف  �حلي�ة 

�ل�صب�بيك  ت�صميم�ت  يف  �مل�صربية  ��صتخد�م 

الأنه� ت�صمح ب�لتحكم يف دخول �ل�صوء و�لهو�ء 

 ،]7[ �إىل حفظ خ�صو�صية �ملقيمني  ب�الإ�ص�فة 

�إال �أن �الرتف�ع �ل�صديد يف �أ�صع�ر خ�صب �لز�ن 

�صن�عة  يف  رئي�صية  ب�صورة  ي�صتخدم  �ل��ذي 

عليه  �لطلب  �صمور  �إىل  �أدى  قد  �الأر�بي�صك 

و�ل�صن�ع�ت  �حل��رف  ك�فة  �نح�ص�ر  وب�لت�يل 

�ملرتبطة بهذ� �لفن، لذ� فقد روؤى �أن ��صتبد�ل 

�لنخيل رخي�س  �مل�صتورد بجريد  �لز�ن  خ�صب 

الإحي�ء  �لب�ب  يفتح  قد  حمليً�  و�ملتوفر  �لثمن 

�حل���رف و�ل�����ص��ن���ع���ت �مل��رت��ب��ط��ة ب��ه خ��صة 

جريد  على  �حل�صول  ي�صهل  حيث  �لريف  يف 

لن�صر  م�صروعً�  �مل��رك��ز  �أق����م  هكذ�  �لنخيل. 

�صن�ع�ت �الأر�بي�صك ب��صتخد�م جريد �لنخيل 

يف �لو�ح�ت �لد�خلة مبح�فظة �لو�دي �جلديد 

مت  �ل�صن�ع�ت  ه��ذه  على  للتدريب  وم��رك��زً� 

ت�صميم  مت  حيث   2/7/1995 يف  �فتت�حه 

على  توزيعه�  مت  لالأر�بي�صك  خم�رط  وت�صنيع 

�ملنتفعني من �جلن�صني �لذين يقومون ب�الإنت�ج 

بيع  ن�جت  من  �ملخ�رط  تكلفة  وت��رد  �ملن�زل  يف 

�مل�صروع  الق�ه  �لذي  �لنج�ح  ويوؤكد  �ملنتج�ت، 
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�أي�صً� بط�قة �إنت�جية 30 طنً�/يوم.

مركب  ل��وح  ت�صنيع  مت  ذل��ك  �إىل  وب�الإ�ص�فة 

Composite board  ب��صتخد�م ليف جوز 

�جلوت  من  خ�رجية  طبقة  مع  كح�صو  �لهند 

جلنني   %  45.8 �لهند  جوز  ليف  ي�صم  حيث 

  Teak wood يف مق�بل %39 خل�صب �ل�ص�ج

و %43 �صلليلوز يف مق�بل %63 لنف�س �صنف 

مق�ومة  �أك��رث  �لليف  ل��وح  يجعل  مم�  �خل�صب 

هكذ�   .]11[ �ل�صد  ولتحمل  �جلوية  للظروف 

  MDF لل�  �للوح بدياًل  ي�صتخدم هذ�  �أن  ميكن 

مم�  �ل��خ،  و�الأث����ث،  و�لت�صقيف  �لفو��صل  يف 

يف  �لتمر  نخيل  ليف  ال�صتخد�م  �لب�ب  يفتح 

نف�س �ملج�الت، مع ��صتخد�م ح�صرية �صر�ئح 

جريد �لنخيل للتك�صية من �لوجهني.

الألواح من جذوع النخيل بدياًل لالألواح 

   Lumber اخل�صبية

�ل�����ص��ن���ع���ت  ت��ن��م��ي��ة  م���رك���ز  ب��ن��ج���ح يف  مت 

�ل�صغرية، هند�صة عني �صم�س �لقي�م بتج�رب 

�إىل  �لتمر  نخيل  ج��ذوع  لتحويل  ��صتطالعية 

�أك��دت  حيث  �خل�صبية،  ل��الأل��و�ح  بديلة  �أل���و�ح 

عين�ت  على  �أج��ري��ت  �لتي  �الختب�ر�ت  نت�ئج 

حو�يل  �نحن�ء  مبت�نة  تتمتع  �أنه�  �الأل��و�ح  هذه 

ق�بلة  ب���ل��ت���يل  وه���ي  نيوتن/مم2]4[،   38

منخف�صة  ل��الأخ�����ص���ب  ك��ب��د�ئ��ل  لال�صتخد�م 

هذه  يف  يحكمه  �ال���ص��ت��خ��د�م  وق���ر�ر  �مل��ت���ن��ة، 

يتطلب  ال  �ل��ذي  �ملج�ل  ذل��ك  �ختي�ر  �حل�لة: 

مت�نة ع�لية �أو توفري �ملقطع �ملطلوب وب�ل�صعر 

�ملن��صب ب�ملق�رنة طبعً� ب�لبد�ئل �مل�صتوردة. 

للغ�ية  م��ف��ي��دة  خ����رب�ت  �آ���ص��ي���  دول  وت���ق���دم 

يف ����ص��ت��خ��د�م ج���ذوع �ل��ن��خ��ي��ل، ح��ي��ث يجري 

بطول  �ل��زي��ت  لنخيل  �ل�صفلي  �لثلث  حت��وي��ل 

لالأخ�ص�ب  بديلة  �أل��و�ح  – �إىل  2 مرت  ح��و�يل 

 Tiger �لنمر  خ�صب  جت���ري:  ب��صم  معروفة 

و�الأث�ث  �لبن�ء  wood  ]21[ لال�صتخد�م يف 

و�الأر�صي�ت وجتليد �حلو�ئط، �لخ، وب�الإ�ص�فة 

�لفيلبني  يف  و��صعة  خ��ربة  فهن�ك  ذل��ك  �إىل 

�لهند  ج��وز  نخيل  ج��ذوع  ��صتخد�م  يف   ]20[

لت�صنيع �ألو�ح بديلة لالألو�ح �خل�صبية. �إن هذ� 

كله يحثن� على بذل �الهتم�م بدر��صة �إمك�نية 

على  للح�صول  �لتمر  نخيل  ج��ذوع  ��صتخد�م 

�ألو�ح رخي�صة ت�صلح كبديل لالألو�ح �خل�صبية 

من  ب��دءً�  تقدم  كم�  �مل��ج���الت  من  �لعديد  يف 

  Trunk structure �جل���ذع  بنية  در����ص��ة 

ذ�ت  للمن�طق   Classification وتق�صيمه 

�إج��ر�ء  وكذلك  �ملتب�ين  �لت�صريحي  �لرتكيب 

�لفيزيقية  �خلو��س  �أهم  لتحديد  �الختب�ر�ت 

و�مليك�نيكية له� و�صواًل لدر��صة �جلدوى �لفنية 

�أل���و�ح  �إن��ت���ج  يف  ال�صتخد�مه  و�الق��ت�����ص���دي��ة 

. Palm lumber لنخيل�

كم�صدر  للنخيل  ال��ث��ان��وي��ة  ال��ن��واجت 

ت�����ص��ل��ي��ح  يف  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ل���الأل���ي���اف 

البوليمرات

الروؤية العامة

�الألي�ف  ال�صتخد�م  ع�مليً�  متن�م  �جت�ه  هن�ك 

�لطبيعية يف ت�صليح �لبوليمر�ت بدياًل لالألي�ف 

�لزج�جية، و�لتي يرتبط ��صتخد�مه� ب�ملح�ذير 

�الآتية:

|��أنه� �صعبة �ال�صتع�دة Recycling، كم� �أنه� 
  Nonbiodegradable للتحلل  ق�بلة  غري 

مما   Unincinerable ل���الح���رت�ق  وال 

يجعله� متثل م�صكلة يف مرحلة م� بعد نه�ية 

. Disposal phase ،]25[ ال�صتخد�م�

�أبن�ء  حتول  �إمك�نية  �ملنتفع�ت(  لدى  )خ��صة 

وبن�ت �لقرى �إىل منتجني ومبدعني من خالل 

�لق�ئمة على  �ل�صغرية  �ل�صن�ع�ت  م�صروع�ت 

�نتقل  �لتدريب:  ومن خالل  �ملحلية،  �خل�م�ت 

�أ���ص��و�ن  مبح�فظة  طن�ب  قرية  �إىل  �مل�صروع 

و�إىل قرى حم�فظة �ملني�، ويف دي�صمرب 2002 

لن�صر �صن�ع�ت  �النته�ء من م�صروع جديد  مت 

�الأر�بي�صك من جريد �لنخيل يف قرى حم�فظة 

ب�لتع�ون مع  �لفيوم: �الإعالم وبيهمو و�لكع�بي 

هيئتي CIDA, CARE �لدوليتني )ملحق )4((. 

  Fiber boards الألواح الليفية

�الإنت�ج   1999 منت�صف  يف  م�ليزي�  يف  �أمكن 

نخيل  عر�جني  من   MDF �إل�  الأل��و�ح  �لتج�ري 

لالألو�ح  م�صنع  بن�ء  مت  حيث   ،]23[ �لزيت 

جم���ور   MDF �ل���  �لكث�فة  متو�صطة  �لليفية 

هذه  وت�صتخدم  �ل��زي��ت  ��صتخال�س  مل�صنع 

و�صن�ديق  و�ملكتب�ت  �الأث�ث  ت�صنيع  �الألو�ح يف 

�ملج�الت  ه��ذه  تت�صع  �أن  وينتظر  �ل�صم�ع�ت، 

و�لتغليف  �لع�زلة  �مل��و�د  لت�صمل  �مل�صتقبل  يف 

�إمك�نية  �إىل  ذل��ك  وي�صري  �ل����ورق،  وعجينة 

�لتمر  نخيل  خ���م���ت  م��ن    MDF�ل� ت�صنيع 

�لث�نوية ك�جلريد و�لعرجون و�لليف.

 ]Sabutek  ]27 كذلك ق�مت �صركة �ص�بوتك

�لكث�فة  مرتفع  ليفي  ل��وح  لت�صنيع  مب�صروع 

�لزيت  نخيل  عر�جني  من     Hard board
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|��أنه� ت�صبب م�صكالت ح�ص��صية جلدية وكذلك 
ح�ص��صية �ل�صدر خالل ت�صنيعه�.

مم�  متجددة  غ��ري  م���و�رد  على  تعتمد  |��أن��ه��� 
مب�دئ  مع  متن�غم  غري  ��صتخد�مه�  يجعل 

�لتنمية �مل�صتد�مة.

|��أنه� حتت�ج لط�قة ع�لية للت�صنيع.

يجعل  مم�   ،  2.5 ع�ليً�،  نوعيً�  وزن��ً�  له�  |��أن 
و�ص�ئل  م��ك��ون���ت  ت�صنيع  يف  ��صتخد�مه� 

�ملو��صالت مكلفً� من ن�حية �لط�قة .

|��أنه� تت�صبب يف معدالت ع�لية يف ت�آكل �لعدد 
�لق�طعة]25[.

ك�لكت�ن  �لطبيعية  �الألي�ف  تقدم  �ملق�بل  ويف 

�ألي�ف  وكذلك   – و�ل�صي�ص�ل  و�جل��وت  و�لتيل 

�لبوليمر�ت  لت�صليح  جيدً�  بدياًل   – �لنخيل 

 Renewable م��ت��ج��ددة   م���و�د  �إن��ه���  ح��ي��ث 

resources   كم� �أنه� ق�بلة لالحرت�ق – �أي 

�لكربون  �أك�صيد  ث�ين  ن�حية  من  حم�يدة  �أنه� 

له�  ولي�س  بيولوجي�  و�لتحلل   CO2 neutral

�لت�صنيع،  خالل  �صعبة  �أو  بيئية  م�صكالت  �أي 

للت�صنيع  بكثري  �أق��ل  لط�قة  حتت�ج  �أنه�  كم� 

من  فقط  ل�2%  مثاًل  �جل��وت  �ألي�ف  )حتت�ج 

]11[(، مم�  �لزج�ج  الألي�ف  �ملن�ظرة  �لط�قة 

يجعله� متميزة بيئيً� عن �ألي�ف �لزج�ج، ف�صاًل 

مثاًل  للجوت  �لنوعي  )�ل��وزن  خفيفة  �أنه�  عن 

1.3 ]11[( ورخي�صة كم� �أن له� خو��س عزل 

حر�ري و�صوتي ع�لية ]11[ مم� يجعله� تقدم 

بدياًل من�ف�صً� بيئي� و�قت�ص�دي� الألي�ف �لزج�ج 

يف ت�صليح �لبوليمر�ت.

��صتخد�م  يف  �الأوىل  �الن��ط��الق��ة  �أن  وي��ب��دو 

�الألي�ف �لطبيعية يف ت�صليح �لبوليمر�ت بد�أت 

يف   ]11[ لل�صي�ر�ت  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �الأج����ز�ء  يف 

�مل�صتهلك  رغبة  هو  ذلك  ور�ء  و�ملغزى  �أوروب��� 

�الأوروبي يف �ال�صتمت�ع بك�فة كم�لي�ت �ل�صي�رة 

�إك�ص�به� ملمحً� �أخ�صر يتمثل يف خفة وزن  مع 

من  ب�لت�يل  ��صتهالكه�  وتخفي�س  �ل�صي�رة 

لوح�ت  �إىل  �ال�صتخد�م  �متد  هكذ�  �ل��وق��ود، 

ول��وح���ت  �الأم���م��ي��ة   Car panels �ل�صي�رة 

�الأبو�ب Door panels   ]11[، ثم �متد هذ� 

ثم  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لوالي�ت  �إىل  �الجت���ه 

�ملو��صالت  و�ص�ئل  يف  ليدخل  و�ل�صني  �لهند 

�ل��ع���م��ة ك���مل��ك��ون���ت �ل��د�خ��ل��ي��ة ل��ل��ق��ط���ر�ت 

و�الأتوبي�ص�ت ]11[ وكذلك �لبن�ء.

النخلة كم�صدر لالألياف ال�صناعية

ال�صتخد�م  ع�مليً�  �ملتن�مي  �الجت���ه  مع  مت�صيً� 

�الألي�ف �لطبيعية يف ت�صليح �لبوليمر�ت يتوجب 

علين� �أن نتجه الإع�دة �كت�ص�ف �لنخلة كم�صدر 

لالألي�ف �ل�صن�عية، ولقد مت يف �أحد �لبحوث 

للحزم  �لد�عمة  �الألي�ف  ن�صبة  تقدير  �لر�ئدة 

وجد  حيث  �لنخيل  جريد  يف  �لوع�ئية  �لليفية 

�أنه� ترت�وح بني 19.9 إلى 20.6 % يف مقطع 

 ،]10[ �لنخيل  �جلريدة الأ�صن�ف خمتلفة من 

كم� وجد �أن هذه �لن�صبة تزيد كلم� �جتهن� من 

لطرفه�  �أو  لقمته�  �جلريدة  منبت  �أو  ق�عدة 

]10[ كذلك �أمكن – يف �إط�ر جهود �ال�صتف�دة 

 – �لنخيل  جريد  كونرت  �أل���و�ح  خملف�ت  م��ن 

بتخ�نة  �لنخيل  جريد  ق�صرة  على  �حل�صول 

 Tensile �صد  مبت�نة  تتمتع  مم   1.25 حو�يل 

�أم� من  نيوتن/مم2،   strength   ~  250

�لكتلة(   / �ل�صد  )مت�نة  �لنوعية  �ملت�نة  حيث 

ب�أعلى   37 �صلب  تفوق  �لنخيل  جريد  فق�صرة 

جديدً�  جم���اًل  يفتح  مم�  مر�ت]10[،   4 من 

   Biocomposites ل�صن�عة موؤلف�ت طبيعية 

و��صعة  ��صتخد�م�ت  له�  �لنخيل   جريد  من 

ب��دي��اًل ل��ل��خ���م���ت غ��ري �مل��ت��ج��ددة ك���مل��ع���دن 

�لتوجه  هذ�  ��صتكم�ل  و�ملطلوب  و�لبال�صتيك، 

�خلو�س،  �لليف،  �لعرجون،  لي�صمل:  �لبحثي 

�جلذع. 

�أحد  ق��درت  حيث  م�صجعة  تقدير�ت  وهن�ك 

�لبحوث ن�صبة �الألي�ف يف عر�جني نخيل �لزيت 

�إمك�نية  �إىل  ي�صري  مم�   ]10[  %  30 بحو�ىل 

�ألي�ف هذه  مليون طن مرتي من   2 ��صتخد�م 

�لعر�جني الألي�ف �صن�عية من 7.3 مليون طن 

مرتي من عر�جني نخيل �لزيت مت�حة �صنويً� 

مب�ليزي�.

النخلة كم�صدر ملواد البناء 

من  الأبعاد  ثالثية  وجمالونات  من�صاآت 

جريد النخيل

دكتور�ه  ر�ص�لة  خالل  من  �لبحث  هذ�  �أج��ري 

ومن�ص�آت  �أ�صقف  �صنع  منه�  �لهدف  ك�ن   ،]9[

م��ن��خ��ف�����ص��ة �ل��ت��ك���ل��ي��ف ب������ص��ت��خ��د�م �إح����دى 

�خل�م�ت �ملحلية �ملتجددة و�ملتو�فرة يف �لبيئة 

جريد  مثل  �لعربية  �ملنطقة  يف  �ل�صحر�وية 

�جلم�لون�ت  �أ�صلوب  ��صتخدم  ولقد  �لنخيل، 

�لفر�غية ذ�ت �الإ�صالع �مل�صنوعة من �جلريد 

و�ملجمعة بو��صطة و�صالت معدنية، ولقد �أمكن 

من خالل هذ� �لبحث ت�صميم وتنفيذ و�ختب�ر 

رب�عية  �أه��ر�م���ت  من  مكون  فر�غي  جم�لون 

جريد  م��ن  م�صنوعة  مت�ص�وية  �إ���ص��الع  ذ�ت 

�لنخيل. ولقد مت �ختب�ر �لنموذج �ل�ص�بق ببحر 

3 × 3 م ملق�رنة �حل�ص�ب�ت �لنظرية ب�لقر�ء�ت 

�مل�أخوذة كنت�ئج للتحميل �لفعلي، وت�صري نت�ئج 

�لبحث �إىل �إمك�نية ��صتخد�م جم�لون�ت جريد 

�لفر�غ�ت  لتغطية  متك�مل  كنظ�م  �لنخيل 

�لد�ئمة  �ملختلفة  �الأغ��ر����س  ذ�ت  �ملعم�رية 

و�ملوؤقتة حيث ميكن فك �ملن�ص�أ و�إع�دة تركيبه 

يف �أم�كن جديدة، كم� ميكن ��صتخد�م �إحدى 

�ملحلية  �لبيئ�ت  يف  �ملتو�فرة  �ملن��صبة  �مل��و�د 

مثل  �ملن�ص�أ  �أو  �جل��م���ل��ون  لتغطية  �ملختلفة 

من  �مل�صنوع  �حل�صري  �أو  �ملن�صوج  �خل��و���س 

�لو�قية  �لده�ن�ت  ��صتخد�م  مع  �لنخيل  ليف 

�ملن��صبة.

ت�صليح الكمرات بجريد النخيل

م��ن �ل��ب��ح��وث �ل���ر�ئ���دة م��� ق���م��ت ب��ه ج�معة 

 ،]12[ �ل�صعودية  �لعربية  ب�ململكة  �لظهر�ن 

�خلر�ص�نية  �لكمر�ت  ت�صليح  �إمك�نية  لبحث 

ق�بل  ولقد  �خل��و���س،  م��ن��زوع  �لنخيل  وج��ري��د 

�لبحث م�صكلة ق�بلية جريد �لنخيل المت�ص��س 

�ال�صمنت،  �صك  ت�أثري ذلك على  وب�لت�يل  �مل�ء 

وقد ح�ول �لبحث بدرج�ت متف�وتة من �لنج�ح 

بر�مير  ده���ن  ب��صتخد�م  �مل�صكلة  ه��ذه  ح��ل 

 Solid و�لبيتومني   White primer �أبي�س 

�لتي  �الأخ����رى  �مل�صكلة  �أن  �إال   ،Bitumin
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ر�بطة  وج��ود  ع��دم  يف  متثلت  �لبحث  و�جهه� 

و�لكمرة  �لنخيل  ج��ري��د  ب��ني  ك�فية    Bond

�خلر�ص�نية .

ت�صليح املونة الأ�صمنتية باألياف خو�ص 

النخيل

�إىل  �لنخيل  خو�س  تقطيع  مت  �لبحث  هذ�  يف 

مبتو�صط  وع��ر���س  مم   38 مبتو�صط  �أط����و�ل 

 ،3  ،1.5 حجم  بن�صب  و��صتخد�مه  مم   3.5

 0.5 م�ء  رمل:  ��صمنت:  بن�صب  مونة  مع   % 5

نت�ئج  �أو���ص��ح��ت  ول��ق��د   .]19[  1.0  :  3.5  :

�إىل  �أدى  ق��د  �خل��و���س  ��صتخد�م  �أن  �لبحث 

 Energy زي�دة �لقدرة على �مت�ص��س �لط�قة

مق�ومة  �أن  �إال   ،absorbtion capacity

وي�صري  �الألي�ف،  ب�إ�ص�فة  قلت  قد  �الن�صغ�ط 

�لبحث �إىل �أهمية مع�ملة �ألي�ف خو�س �لنخيل 

قبل ��صتخد�مه� يف ت�صليح �ملونة وذلك ل�صم�ن 

عدم تغري حجمه� مع وجود �مل�ء بخلطة �ملونة 

مع   Bond �ل��ر�ب��ط��ة  على  للحف�ظ  وك��ذل��ك 

�ملونة.

ت�صليح املونة الإ�صمنتية بالليف

ليف  ��صتخد�م  �لهند  يف  �لر�ئدة  �لبحوث  من 

جوز �لهند بعد نقعه يف م�ء ب�إ�ص�ف�ت كيمي�ئية 

�ملذ�بة  �لك�ربوهيدر�ت  ن�صبة  )خلف�س  معينة 

�ال�صمنت(  �صك  توؤثر على  و�لتي  �الأرج��ح  على 

ب���ل��وزن   5  :  1 بن�صبة  �الأ�صمنت  م��ع  وخلطه 

وذلك  �ص�ع�ت   8  –  4 �ل�صغط  و�إبق�ءه حتت 

للت�صقيف  �أ�صمنتية  ب��الط���ت  على  للح�صول 

بتخ�ن�ت 6 – 8 مم، وت�صري نت�ئج هذ� �لبحث 

)جدول )5( �إىل �أن هذه �لبالط�ت تقدم بدياًل 

�ال�صب�صتو�س  الأل��و�ح  و�قت�ص�ديً�  بيئي�  �أف�صل: 

على  �لبحث  ه��ذ�  نت�ئج  وحت��ف��ز  للت�صقيف. 

نخيل  ليف  ال�صتخد�م  بحثية  برب�مج  �لقي�م 

�لتمر يف منتج�ت م�ص�بهة )�ألو�ح للت�صقيف(، 

�لتمر ح�ليً� ال يجد  �أغلب ليف نخيل  �إن  حيث 

�أي ��صتخد�م �قت�ص�دي يف �ملنطقة �لعربية. 

األ���واح  �صناعة  يف  ال��ل��ي��ف  ا���ص��ت��خ��دام 

  Gypsum-Fibre boards جب�صية ليفية

�حل�جة  �إط����ر  يف  �لبحث  ه��ذ�  ف��ك��رة  ج����ءت 

من  �مل�صنوعة  �جل��م���ل��ون���ت  لتغطية  الأل���و�ح 

نظرً�  �جلب�س  �ختي�ر  مت  ولقد  �لنخيل.  جريد 

�أغلب  يف  ومتو�فرة  للبيئة  �صديقة  خ�مة  الأن��ه 

الأل��و�ح  �لن�صبي  �لثقل  �أن  �إال  �لعربية،  �ل��دول 

�جلب�س وعدم مالءمة خو��صه� لال�صتخد�م�ت 

�لفج�ئي  �نهي�ره�  �إىل  ب�الإ�ص�فة  �خل�رجية 

��صتخد�مه�  �ملرونة مب��صرة يحد من  بعد حد 

جتربة  �إىل  للح�جة  دع���  مم�  تك�صية  ك���أل��و�ح 

ولقد  للبيئة،  �صديقة  ب�ألي�ف  �جلب�س  ت�صليح 

�لن�صبي  �ل���وزن  ل��زي���دة  ن��ظ��رً�  �لليف  �خ��ت��ري 

�خل��الي���  وق��ل��ة  ب��ه  �ل��وع���ئ��ي��ة  �لليفية  ل��ل��ح��زم 

�لب�ر�ن�صيمية. ويف هذ� �لبحث ]9[، مت در��صة 

�الألي�ف  ن�صبة  مثل  �ملختلفة  �ملتغري�ت  ت�أثري 

كم�  �لت�صنيع  يف  �مل�صتخدم  �ل�صغط  وق��وة   %

�خلو��س  �أهم  لتحديد  �الختب�ر�ت  �إج��ر�ء  مت 

ولقد  �الأل����و�ح،  لهذه  و�مليك�نيكية  �لفيزيقية 

�أكدت نت�ئج هذه �لبحوث �أن ��صتخد�م �الألي�ف 

�جلب�صية  �الأل��و�ح  ت�صليح  يف  �لنخيل  ليف  من 

�مل�صتخدمة يف تغطية �لفر�غ�ت يف �جلم�لون�ت 

خو��صه�  حت�صني  على  ملمو�صة  ب�صورة  يوؤثر 

�مليك�نيكية من حيث مق�ومة �النهي�ر �لفج�ئي 

وكذلك  �النحن�ء  �أحم�ل  ت�أثري  حتت  ب�لك�صر 

   Toughness ب�لك�صر  �النهي�ر  مت�نة  زي���دة 

يتيح  وم���  �ال���ص��ت��خ��د�م  �الأم����ن يف  مب��� يحقق 

�لعديد من  �الأل��و�ح يف  ��صتخد�م هذه  �إمك�نية 

�ملج�الت �ملعم�رية.

الأبواب من النواجت الثانوية للنخيل

يف �إط�ر تو�صيع جم�ل ��صتخد�م جريد �لنخيل 

ب�نوه  �لكونرت  �ألو�ح  �صن�عة  �إىل  – ب�الإ�ص�فة 
Blockboards - �أجريت جت�رب ��صتطالعية 

جريد  من  خمتلفة  بتخ�ن�ت  �أب���و�ب  لت�صنيع 

ح�صر  ت�صنيع  مت  �الط����ر  ه��ذ�  ويف  �لنخيل، 

�ملل�صوقة  �لنخيل  جريد  �صد�ئب  من    Mats

�لعدد  كب�س  ثم  �ليوري�فورم�لده�يد  بر�تنج 

�أو  ب�صكل مو�ز  �إم�  �ملطلوب من هذه �حل�صر: 

�ملطلوبة.  �لتخ�ن�ت  على  للح�صول  متع�ك�س 

�الأبو�ب  ب�إمك�نية ت�صنيع  �لتجربة  وتب�صر هذه 

�لد�خلية Flush doors  من جريد �لنخيل.

ب��صتخد�م  �أب��و�ب  ت�صنيع  �لهند  يف  مت  كذلك 

�مل�صتخرج  �لر�تنج  ��صتخد�م  مع  �لنخيل  ليف 

 Cashew nut �حللبي  �لف�صتق  ق�صرة  من 

  Impregnationحلقن� يف   shell liquid

  Paraformaldehyde م����دة  �إ���ص���ف��ة  م��ع 

�ملنتجة  �الأل��و�ح  وتتمتع   ،  ]11[ ال�صقة  كم�دة 

– 0.9 جم/�صم3،   0.5 بني  ت��رت�وح  بكث�ف�ت 

جدول )5(:  خوا�ص بالطات الليف – ال�صمنت للت�صقيف .

بالطات ال�صب�صتو�صبالطات الليف - ال�صمنتاخلوا�ص

3
1.022.00�لكث�فة ، جم / �صم

325 – 5�مت�ص��س �مل�ء يف 24 �ص�عة )%(

3.316�ل�صمك، مم

75146خطوة �لتعريجة، مم

19.2548عمق �لتعريجة، مم
2
313.5 – 4�لوزن ، كجم/م

25 – 4530 – 58مت�نة �النحن�ء، ميج�ب��صك�ل

-30 – 40�الإز�حة )�لرتخيم(، مم

/
2
ك�لورى/م كيلو  �حلر�رية،  �ملو�صلية 

م
ه

�ل�ص�عة/

0.15 – 0.120.24

Development of Natural Fibre Composites in India, News, Views, 
http://www.tifac.org.in/news/cfa.htm
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ومي��ك��ن ����ص��ت��خ��د�م��ه��� يف ���ص��ن���ع��ة �الأب�����و�ب 

�الأغر��س  من  و�لعديد  و�لتك�صي�ت  و�لفو��صل 

�ملعم�رية. 

باألياف  امل�صلح  البال�صتيك  م��وؤل��ف��ات 

النخيل كمادة للبناء 

 Palm fibre-reinforced plastic

composites

ت��ق��دم �ل��ب��ح��وث �ل��ن���ج��ح��ة �ل��ت��ي �أج���ري���ت يف 

م�ليزي� ]31[ ال�صتخد�م �ألي�ف عرجون نخيل 

�لزيت يف ت�صليح �لبوليمر�ت �ل�صن�عية كبديل 

من��وذج��ً�   Glass fibres �ل��زج���ج  الأل��ي���ف 

من  �لنخيل:  �ألي�ف  ك�فة  ال�صتخد�م  مب�صرً� 

و�جلذع  و�لليف  و�خلو�س  و�لعرجون  �جلريد 

  Virgin �صو�ء �جلديد  �لبال�صتيك:  ت�صليح  يف 

�أو �مل�صتخدم Recycled مم� ي�صهم يف توفري 

م�دة رخي�صة الأغر��س �لبن�ء.

كذلك تقدم جتربة �لهند يف ت�صنيع �لبال�صتيك 

�مل�����ص��ل��ح ب���أل��ي���ف �جل����وت – م��ع ����ص��ت��خ��د�م 

 – �لزج�ج  ب�ألي�ف  م�صلحة  �صطحية  طبق�ت 

ك�أر�صية    Phenolic resin �لفينول  ور�تنج 

يف  �لكب�س  تقنية  ����ص��ت��خ��د�م  م��ع    Matrix

منوذجً�   Compression moldingقو�لب

ر�ئدً� حيث ميكن ��صتخد�م �الألو�ح �ملنتجة يف 

   Out door applications �لبن�ء  �أغر��س 

�لبثق  تقنية  ��صتخد�م  �أم��ك��ن  كذلك   .]]11

Pultrusion   مبعدالت �إنت�ج ت�صل �إىل 0.4 – 

1 مرت/�لدقيقة لت�صنيع �ألو�ح ت�صلح لالأ�صقف 

�لك�بالت  وحو�مل  �ل�صقف  وبالط�ت  و�الأبو�ب 

 Window وهي�كل �ل�صب�بيك  Cable trays

وجتليد   Door frames و�الأب��و�ب   frames

�حلو�ئط و�لفو��صل Partitions ، �لخ، كذلك 

�ألي�ف  ]29[ ال�صتخد�م  �لهند  �أجري بحث يف 

نخيل �لزيت يف ت�صنيع موؤلف بال�صتيكي يتمتع 

عزل  وخو��س  ودين�ميكية  ميك�نيكية  بخو��س 

يف  لال�صتخد�م  توؤهله  جيدة  وكهربي  ح��ر�ري 

�لهند�صية  للمو�د  بدياًل  �الإن�ص�ئية  �الأغر��س 

�ل�ص�ئعة.

�لبحوث �ل�ص�بقة متثل موؤ�صر�ت مهمة للمنطقة 

�أكرث  من  و�لت�صييد  �لبن�ء  قط�ع  الأن  �لعربية 

الإ�صب�ع  خ��صة  لديه�  دين�مية  �ل��ق��ط���ع���ت 

و�لع�جلة يف هذ�  و�ملوؤقتة  �الأ�ص��صية  �حل�ج�ت 

جديدة  جم�الت  بفتح  تب�صر  �أنه�  كم�  �ملج�ل، 

�لتي  �لبن�ء  مو�د  من  للعديد  �ملحلي  للت�صنيع 

حتت�جه� �ملنطقة مع ��صتخد�م �لنو�جت �لث�نوية 

للنخيل كم�صدر لالألي�ف �ل�صن�عية.

للب  كم�صدر  للنخيل  الثانوية  النواجت 

واأ�صا�ص مادي ل�صناعة الورق

الروؤية العامة

�لعربية - على  �ل��دول  – و�أغلب  تعتمد م�صر 

�لطب�عة  �أور�ق  �ال�صتري�د الإ�صب�ع ح�جته� من 

حم����والت  ع���د�  ففيم�  و�ل��ت��غ��ل��ي��ف:  و�لتعبئة 

�الأرز   ق�س  �للب حمليً�: من  لت�صنيع  متو��صعة 

وم�ص��س �لق�صب  ي�صتورد: �إم� �للب ل�صن�عة 

�لطب�عة،  ورق  ل�صن�عة  �أو  �لعبو�ت  ك���رت��ون 

ي�صتورد  �لطب�عة  ورق  كبريً� من  �صطرً�  �إن  بل 

م�صتد�م  غ��ري  �ل��و���ص��ع  وه����ذ�  �خل������رج.  م��ن 

�ل�صك�ن ومع  زي�دة  : فمع   Unsustainable

حت�صن م�صتوى �ملعي�صة يف �ملنطقة �صوف ميثل 

��صتري�د �للب وورق �لطب�عة عبئً� غري حمتمل 

على ميز�ن مدفوع�ت �ملنطقة، وب�الإ�ص�فة �إىل 

ذلك ف�إن �ال�صتري�د من �خل�رج يحرم �ملنطقة 

من �إق�مة �صن�ع�ت و�عدة ذ�ت عالق�ت �أم�مية 

 Forward and backwardقوية وخلفية 

�ق��ت�����ص���د�ت  ت��دع��م  �أن  مي��ك��ن   ،linkages

�لعمل  فر�س  توفري  �إىل  ب�الإ�ص�فة  �لدول  هذه 

لالآالف من �أبن�ئه�. لذ� ميثل ��صتخد�م �لنو�جت 

و�لورق  �للب  �صن�ع�ت  الإق�مة  للنخيل  �لث�نوية 

من �أهم �ملج�الت �لو�عدة م�صتقبليً�.

اللب من جريد وخو�ص النخيل

�لتي  �ل��ر�ئ��دة  �لبحوث  �إىل  �الإ���ص���رة  الب��د من 

�ل��والي���ت �ملتحدة  ث��م يف  �ل��ع��ر�ق  �أج��ري��ت يف 

بطريقة  �ل��ل��ب  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول  �الأم��ري��ك��ي��ة 

�لكر�فت من جريد وخو�س �لنخيل و�لذي تبلغ 

ن�صبة �ل�صليلوز بهم� %46، %37 على �لرتتيب 

]6[؛ حيث �أمكن �لتو�صل �إىل ن�صبة ��صتخال�س 

مع  )�جل���ري���د  ك��ك��ل  لل�صعف   Yield  43%

مثيلته�  م��ع  ت��ت��ق���رب  ن�صبة  وه���ي  �خل��و���س( 

مل�ص��س �لق�صب، 42.7% ]6[.

األياف نخيل الزيت

�إمك�نية  لبحث  ف�ئقة  جهودً�  م�ليزي�  وجهت 

ت�صنيع �للب من �لنو�جت �لث�نوية لنخيل �لزيت. 

وت�صري �ملوؤ�صر�ت �الأولية لهذه �لدر��ص�ت �إىل �أن 

لت�صنيع  حمددً�  ميثل  قد  �الألي�ف  طول  ق�صر 

�للب من �لنو�جت �لث�نوية لنخيل �لزيت ]18[، 
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ب�إ�ص�فة  ج��رت  ن�جحة  حم�ولة  هن�ك  �أن  �إال 

�ألي�ف عرجون نخيل �لزيت بن�صبة 30 % �إىل 

ل�صن�عة   Pinus merkusii �أخ�ص�ب  �ألي�ف 

ال  وميك�نيكية  فيزيقية  بخو��س  كر�فت  ورق 

�ألي�ف  ��صتخد�م  ح�لة  يف  مثيلته�  ع��ن  تقل 

�خل�صب بن�صبة 100% ]21[.

Bamboo  اللب من الغاب

ف��ري��دً�  من���وذج���ً�  �ل�صينية  �ل��ت��ج��رب��ة  ت��ق��دم 

�خل�م�ت  م��ن  �ال�صتف�دة  بتعظيم  لالهتم�م 

�للب  ت�صنيع  ب��د�أ   1700 ع�م  فمنذ  �ملحلية. 

زي���جن  م��ق���ط��ع��ة  يف   Bamboo �ل��غ���ب  م��ن 

Zhejiang   وذلك للح�صول على ورق درجة 

 ،]28[ �أوىل من �صيق�ن �لغ�ب ذ�ت عمر �صنة 

لب  للح�صول على  �لغ�ب  �للب من  ينتج  و�الآن 

ي�صلح لت�صنيع ورق �لكر�فت الأغر��س �لتعبئة 

]22[، وحيث �إن �لغ�ب �أح�دي �لفلقة ويت�ص�به 

مع  �لت�صريحي  �لتكوين  حيث  من  كبري  حلد 

جريد وعرجون �لنخيل ف�إن �خلرب�ت �ل�ص�بقة 

وع��رج��ون  ج��ري��د  ��صتخد�م  ب�إمك�نية  تب�صر 

�لنخيل يف ت�صنيع لب �لورق .

جم���الت اأخ���رى ل���ص��ت��خ��دام ال��ن��واجت 

الثانوية للنخيل

عديدة  حديثة  جم���الت  �إىل  �إ���ص���رة  يلي  فيم� 

ال�صتخد�م �لنو�جت �لث�نوية للنخيل.

و�ل�صن�ديق    Pallets و�لب�لت�ت  |��الأقف��س 

�ل�صفر  وح��ق���ئ��ب   Bobbins و�ل��ب��وب��ي��ن���ت 

Suit Cases وذلك من موؤلف�ت �لبال�صتيك 

�ل��ل��ي��ف  �أل���ي����ف  م���ع   Thermoplastic

حتويل  يف  تتمثل  ب�صيطة  تقنية  ب��صتخد�م 

حبيب�ت  �إىل  �لليف  �أل��ي���ف  مع  �لبال�صتيك 

ذلك  بعد  ميكن  و�لتي  ب�لبثق   Granules

منتج�ت  ت�صنيع  �أ�صلوب  بنف�س  ت�صنيعه� 

�لبال�صتيك ]11[.

ب�ألي�ف  بنج�ح  �ل�صي�ر�ت  �إط����ر�ت  |�ت�صليح 

ع���ر�ج���ني ن��خ��ي��ل �ل���زي���ت ب���دي���اًل ل��الأل��ي���ف 

 Linatex Rubber �صركة  �لن�يلون )خربة 

Products] 27 ( وت�صويقه� جت�ريً� .

نخيل  ل��ع��رج��ون  �لليفية  �حل���زم  |�����ص��ت��خ��د�م 

وو�ص�ئد  �مل��ر�ت��ب  ح�صو  يف  جت���ري��ً�  �ل��زي��ت 

 Dreamland and )�صرك�ت  �ل�صي�ر�ت 

.)Kg. Knantan Fibers ]27

�الأ�ص�بع  )و�ص�دة  �الأحذية  مكون�ت  |�ت�صنيع 

�خل��ل��ف��ي��ة  �ل���ق���دم  ودع�����م����ة    Toe puff

بال�صتيكي  موؤلف  من   Counter Stiffner

م�صلح ب�ألي�ف �جلوت ]11[.

من  و�ل��ك��ن��ب(  �ل��ك��ر����ص��ي  )ح�صو  |��ل��ك���ري��ن��ة 

خو�س �لنخيل .

على  يقوم  ا�صتثماري   مل�صروع  من��وذج 

نواجت تقليم النخيل 

عنا�صر امل�صروع والطاقة الإنتاجية

بط�قة  ب���ن��وه  �لكونرت  �أل���و�ح  �إن��ت���ج  |�م�صنع 
�إن��ت���ج��ي��ة 60 �أل����ف ل���وح ���ص��ن��وي��ً� )م��ق������س 

244×122 �صم(:30 �ألف لوح بطبقة ح�صو 

من جريد �لنخيل، 30 �ألف لوح بطبقة ح�صو 

من �خل�صب �لبي��س(.

من  �حلبيبي  �خل�صب  �أل���و�ح  الإن��ت���ج  |�م�صنع 
خملف�ت م�صنع �لكونرت من �جلريد وخ�صب 

�جلريد  �إىل  ب�الإ�ص�فة  و�الأر�بي�صك  �لبي��س 

وك��ذل��ك  �ملنخف�صة  �جل����ودة  ذي  �ل�صغري 

�لعرجون وبط�قة 30 �ألف م3/�ل�صنة.

�الأر�بي�صك  �مل�صربية:  وح��د�ت  �إنت�ج  |�م�صنع 
بط�قة  �لنخيل  جريد  من  �لعربي(  )�خلرط 

3000 م2 �صنويً� .

�جلريد  خو�س  من  �لك�رينة  �إن��ت���ج  |�م�صنع 
بط�قة �إنت�جية 325 �ألف ب�لة �صنويً�.

امل�صاحة

تبلغ �مل�ص�حة �لكلية �ملخ�ص�صة للم�صروع 11.5 

مربع  م��رت  �أل��ف   80.6 �إىل  ب�الإ�ص�فة  ف��د�ن 

لتخزين وجتفيف �خل�م�ت . 

التكاليف ال�صتثمارية

�خل��صة  �الأولية  �ال�صتثم�رية  �لتك�ليف  تقدر 

مبرحلة �الإن�ص�ء ب 35 مليون جنيه.

نفقات الإنتاج ال�صنوية

 35 بنحو  �ل�صنوية  �الإنت�ج  نفق�ت  جملة  تقدر 

مليون جنيه . 

الإيرادات ال�صنوية

 41.6 بنحو  �ل�صن�عي  �ملجمع  �إي��ر�د�ت  تقدر 

مليون جنيه �صنويً� موزعة ك�الآتي:

مليون جنيه35.6م�صنع �حلبيبي

مليون جنيه4.8م�صنع �لكونرت ب�نوه

مليون جنيه0.6م�صنع �الأر�بي�صك

مليون جنيه0.6م�صنع �لك�رينة

مليون جنيه 41.6�الإجم�يل �لع�م
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موؤ�صرات الربحية

|��معدل �لع�ئد �ملتو�صط على ر�أ�س �مل�ل �ململوك 
% 51.3 =

|��م��ع��دل �ل��ع���ئ��د �مل��ت��و���ص��ط ع��ل��ى ر�أ�����س �مل���ل 
�مل�صتثمر = 25.5 %

|���معدل �الإير�د / �لنفقة  1.13 : 1 

فرتة ال�صرتداد

تقدر فرتة �ال�صرتد�د يف حدود 3 �صنو�ت 

|���ص�يف �لقيمة �حل�لية عند �صعر خ�صم 20% 
= 12.3 مليون جنيه

|���لرقم �لقي��صي للربحية = 203 %

|��معدل �لع�ئد �لد�خلي = 35.8 %

اخلال�صة

نو�جت  �أن   ]13[ �لدر��ص�ت  �إح��دى  |��أو�صحت 
�لعمر  خالل  �لتمر  لنخيل  �ل�صنوية  �لتقليم 

طن   9.6 �إىل  ت�صل  للنخلة  �الق��ت�����ص���دي 

مرتي للهكت�ر )وزن جمفف يف �لفرن( وهى 

تقدير�ت  �لكمية  �لن�حية  م��ن  ت��ف��وق  ب��ه��ذ� 

 9 �لنمو  �صريعة  للغ�ب�ت  �ل�صنوي  �حل�ص�د 

غ�ب�ت  وكذلك   ،]26[ مرتية/�لهكت�ر  طنً� 

مرتي/�لهكت�ر  طن   2.5 �لتقليدية  �ال�صنب 

للقيمة  ج��دي��دة  روؤي���ة  ذل��ك  يولد  �أال   .]34[

منتجة  ب�عتب�ره�  �لنخيل  لزر�عة  �مل�ص�فة 

�لتمر  م��ن  رئي�صي  حم�����ص��ول  ملح�صولني: 

�ل�صنوي  �لتقليم  نو�جت  من  ث�نوي  وحم�صول 

ب�الإ�ص�فة  للنخلة  ع�لية  �قت�ص�دية  قيمة  ذي 

�إىل �لكتلة �حليوية له� بعد �نته�ء ذلك �لعمر 

�صديدة  �لعربية  �ملنطقة  ظ��روف  يف  خ��صة 

�جلف�ف و�لفقر من ن�حية �ملو�رد �خل�صبية ؟ 

نحن بح�جة �إىل جت�وز منوذج �لزر�عة ذ�ت 

لال�صتثم�ر  جديد  من��وذج  �إىل  �لو�حد  �لبعد 

يهدف  �ل��ذي  �ملتك�مل  �ل�صن�عي  �ل��زر�ع��ي 

�لنخلة  م��و�رد  من  �ل�ص�ملة  �ال�صتف�دة  �إىل 

ككل. يف �إط�ر ذلك �لنموذج تتك�مل زر�ع�ت 

�لنخيل مع جمموعة Cluster  من �الأن�صطة 

و�ل�صن�ع�ت �ملرتبطة ب�ال�صتخد�م �ل�صن�عي 

�لتجميع  �ص�ملة:  �لث�نوية  �لنخيل  ل��ن��و�جت 

و�لتجفيف  �جل����ذوع  وت��ل��وي��ح  و�ل��ت�����ص��ن��ي��ف 

و�صواًل  �جلريد  وت�صغيل  �لك�رينة  و�صن�ع�ت 

�إ�ص�فة  نه�ئية،  منتج�ت �صن�عية  ل�صن�ع�ت 

لل�صن�ع�ت �لعلفية و�لكيمي�ئية �ملرتبطة بهذه 

�لنو�جت. مل� ال تتبنى �لهيئة �لعربية لال�صتثم�ر 

و�الإمن�ء �لزر�عي قي�م در��ص�ت جدوى فنية 

�لنم�ذج خ��صة  تلك  و�قت�ص�دية الإق�مة مثل 

�ملجمعة  ب���ل��زر�ع���ت  �ملتميزة  �مل��ن���ط��ق  يف 

يف  م�صرت�صدة  �لعربية  �ملنطقة  يف  للنخيل 

ذل���ك ب��ن��م��وذج م���ل��ي��زي��� �ل���ذي ت��و���ص��ل �إىل 

�لزيت  نخيل  بنو�جت  �قت�ص�ديً�  �ال�صتف�دة 

بن�صبة 83 % ]18[؟

�أو   – حتققت  �لتي  �لنج�ح�ت  حتفزن�  |�هل 
����ص��ت��خ��د�م  جم����ل  يف   – حتقيقه�  �مل��م��ك��ن 

ومو�د  �ل�صن�عة  يف  للنخيل  �لث�نوية  �لنو�جت 

نخيل   – �لنخيل  لزر�عة  �لتوجه  �إىل  �لبن�ء 

كم�  �لبلدي  �أو  �ملنتور  �أو  �ملجهل  )�أو  �لنوى 

ي�صمى يف م�صر و�لذي تبلغ ن�صبته يف م�صر 

~ 42 % ]1[( بهدف �ال�صتف�دة من نو�جته 
�للجنو�صلليلوزيه ب�الإ�ص�فة �إىل ��صتخد�مه يف 

�إنت�ج �الأنو�ع �لرخي�صة من �لتمور و�لت�صجري 

ب��در����ص���ت  �ل��ق��ي���م  �إىل  ذل���ك  ي��دع��و  �أال  ؟ 

ب�لظروف  �الع��ت��ب���ر  يف  �أخ���ذً�  ��صتك�ص�فية 

�ملحفزة لزر�عة نخيل �لنوى يف من�طق تو�فر 

على  �لبعلي  �لنخيل  زر�ع���ة  )من���وذج  �مل��ي���ه 

�إىل  �إ�ص�فة  مب�صر  �ل�صم�يل  �ل�ص�حل  طول 

�لو�ح�ت(؟

�ملحلي�ت  – ومعه�  �لدولة  دع��م  من  مفر  |�ال 
�لنخيل  نوعية  وحت�صني  خدمة  جلهود   –
�أواًل كمورد  �لنخيل  مب� ي�صمن �حلف�ظ على 

غذ�ئي ذي �أهمية ��صرت�تيجية، خ��صة يف ظل 

وث�ني�  ح�ليً�  �ملنطقة  به�  متر  �لتي  �لظروف 

ولو  تغني،  �صلليلوزيه  جلنو  ل��رثوة  كم�صدر 

جزئيً�، عن ��صتري�د �الأخ�ص�ب من �خل�رج.

�ال�صتخد�م  على  ج��دً�  �ملحفزة  �الأم���ور  |�م��ن 
�القت�ص�دي للنو�جت �لث�نوية للنخلة �أنك ل�صت 

�أو  الإن�ص�ء م�ص�نع جديدة  ب�ل�صرورة  بح�جة 

�الأمر  �إن  بل  �ملعد�ت:  يف  كبرية  ال�صتثم�ر�ت 

يف �لغ�لب �الأغلب �صوف يقت�صر على �إ�ص�فة 

ب�لفعل:  �لق�ئمة  للم�ص�نع  �صن�عية  وح��د�ت 

�أو  �لكث�فة  متو�صطة  �لليفية  �الألو�ح  ل�صن�عة 

ب�إعد�د  تقوم  �لخ  ب�نوه،  �لكونرت  �أو  �حلبيبي 

تكت�صب  ك��ي   Preparation �ل��ن��و�جت  ه��ذه 

   Inputs كمدخالت  �ل��الزم��ة  �مل��و����ص��ف���ت 

ميكن  وه��ذ�  �ملختلفة  �ل�صن�عية  للعملي�ت 

فنية  ل��در����ص���ت  مو�صوعً�  ي��ك��ون  �أن  �أي�ص� 

�لق�ئمة  و�قت�ص�دية الإمك�نية تعديل �مل�ص�نع 

�لنو�جت  ��صتخد�م  من  تتمكن  كي  ب�ملنطقة 

�لث�نوية للنخيل.

�مل�صتد�مة  �لتنمية  مب�صطلح  �أحي�ن�  |�نت�صدق 
و�لتي   Sustainable development

)�لتنمية  �ل�ص�ئعة:  �لتع�ريف  �أح��د  يف  تعني 

دون  م��ن  �حل������ص��ر  �ح��ت��ي���ج���ت  تلبي  �ل��ت��ي 

تلبية  على  �مل�صتقبل  �أجي�ل  بقدرة  �مل�ص��س 

�كت�ص�فً�  ب���ع��ت��ب���ره   ]32[ �ح��ت��ي���ج���ت��ه���(  

�لتنمية،  جم�ل  يف  �لغرب  لن�  يقدمه  جديدً� 

�البتد�ئية  �ملرحلة  يف  �ملط�لعة  كتب  �أن  رغم 

�لذين  �الأج��د�د  عن  تتحدث  ك�نت  جيلن�  يف 

و�الأحف�د!  �الأبن�ء  �أجل  من  �لنخيل  يزرعون 

�أجد�دن� قد قدمو� يف حدود  �أن  �عتقد  �إنني 

مع  للتع�مل  بليغً�  منوذجً�  �لتقنية  قدر�تهم 

�لنخلة ب�صكل م�صتد�م حيث ق�مو� ب��صتخد�م 

�القت�ص�د  �إط���ر  يف  �لث�نوية  نو�جته�  ك�فة 

�لذي   Subsistence economy �ملعي�صي 

نه�ية  حتى  رمب���  منطقتن�  يف  ���ص���ئ��دً�  ك���ن 

�لقرن �لت��صع ع�صر. لقد �أدى �أجد�دن� دورهم 

ب�أن  مط�لبون  �إنن�  ؟  دورن���  نحن  �أدين�  فهل 

للحي�ة  ك�أ�ص��س  للنخلة  جديدة  طبعة  نقدم 

ك�فة  �كت�ص�ف  �إع����دة  خ��الل  من  وللعمر�ن 

للمنتج�ت  م�دية  كق�عدة  �لث�نوية  نو�جته� 

�ل�صن�عية ومو�د �لبن�ء . 
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خطر يهدد زراعة النخيل
في دول البحر االبيض المتوسط

عثة النخيل 
الكبيرة

�إىل  �حل�شرة  ه��ذه  �نت�شار  ميتد  �أن  �ملحتمل 

مناطق �أخرى من دول �لبحر �لأبي�ض �ملتو�شط 

وت�شكل  �لو�شط  �ل�شرق  ودول  �أفريقيا  و�شمال 

بذلك خطرً� حقيقيًا على زر�عة �لنخيل و�إنتاج 

�لتمور يف تلك �لدول على غر�ر �خل�شائر �لتي 

حتدثها �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء.

التوزيع اجلغرايف

�إن موطن �حل�شرة �لأ�شلي هو �أمريكا �جلنوبية 

مثل �لرب�زيل و�لرجنتني �لبارغو�ي و�لورغو�ي 

�ل��دول. ومت  تلك  وهي لت�شكل خطرً� كبريً� يف 

عام  فرن�شا  جنوب  يف  م��رة  لأول  م�شاهدتها 

2001م ثم يف ��شبانيا بنف�ض �لعام، ثم �شوهدت 

ت�شجل  ومل   .2002 عام  وبريطانيا  �يطاليا  يف 

هذه �حل�شرة يف �لدول �لعربية �إىل �لآن. 

الدكتور عماد ح�سني الطريحي

 �إد�رة �ل�شوؤون �لزر�عية

وز�رة �لبيئة، دولة قطر

al_turaihi@yahoo.com

 Date palm( �لكبرية  �لنخيل  عثة  ح�شرة 

 )Palm Borer( �أو   )large moth

 Paysandisia archon( �لعلمي  و��شمها 

رتبة  �إىل  وتتبع   )Burmeister, 1880

 )Castniidae( عائلة   )Lepidoptera

�لوربية  �ل��دول  من  عدد  يف  حديثًا  �نت�شرت 

�لبي�ض  للبحر  �مل��ح��اذي��ة  �ل����دول  وخ��ا���ش��ًة 

و�يطاليا.  و��شبانيا  فرن�شا  مثل  �ملتو�شط 

جنوب  �ىل  م��رة  لأول  دخ��ل��ت  �أن��ه��ا  ويعتقد 

خ��ال  م���ن  2001م  ع����ام  خ����ال  ف��رن�����ش��ا 

 Trithrinx( نوع  من  نخيل  �أ�شجار  ��شتري�د 

campestris( من �لرجنتني و�لورغو�ي. 

جدً�  �خلطرة  �حل�شر�ت  من  تعترب  وحاليًا 

قو�ئم  �شمن  وو�شعت  �لنخيل  �أ�شجار  على 

�آف����ات �حل��ج��ر �ل���زر�ع���ي �مل��ح��ظ��ورة. وم��ن 

Paysandisia  
archon Burmeister
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 fortune، C. humilis، L. decipiens،

.Sabal spp

احل���ي���اة ودورة  احل�������ش���رة   و����ش���ف 

احل�شرة الكاملة

يبلغ  ز�هية  �أل��و�ن  ذ�ت  جميلة  عثة  عن  عبارة 

�لأمامية  �لأجنحة  - 11 �شم.   9 طولها مابني 

�خللفية  و�لأجنحة  زيتوين  �أخ�شر  ل��ون  ذ�ت 

ببقع  مبقع  �أ�شود  لون  مع  ملاع  �أحمر  لون  ذ�ت 

بي�شاء �للون وملاعة �أي�شًا �شكل رقم )3(. قرون 

�أكرب  �ل�شت�شعار ذ�ت �شكل �شوجلاين. �لإناث 

من  متييزها  �ل�شهولة  ومن  �لذكور  من  قليًا 

خال �آلة و�شع �لبي�ض يف موؤخرتها. 

البي�ض:

ب�شكل  �لريبع  بد�ية  يف  �لبي�ض  �لإن���اث  ت�شع 

5 ملم ذ�ت لون كرميي  ف��ر�دي بطول ح��و�يل 

مع وجود خط طويل وهي م�شابهة حلبة �لرز 

�شكل رقم )4( 

االأهمية االقت�شادية وال�شرر

لتز�ل  �حل�شرة  لهذه  �لقت�شادية  �لأهمية  �إن 

�ل��ت��ي حتدثها  �لأ����ش���ر�ر  وم��ع��ظ��م  حم����دودة 

هذه  �شببت  �يطاليا  ويف  �لزينة.  نخيل  على 

جزر  نخيل  من  كبرية  �أع��د�د  مب��وت  �حل�شرة 

زرعت  و�لتي  �لكبرية  �لأع��م��ار  ذ�ت  �لكناري 

�أثرية  �أماكن  ويف  �ملا�شي  �لقرن  منت�شف  يف 

وتاريخية مهمة. وهذه �حل�شرة خطرية وتوؤدي 

�لنخيل  باأ�شجار  كبرية  �أ���ش��ر�ر  �إح���د�ث  �إىل 

لأن  ونظرً�  �ملنطقة.  دول  �إىل  دخولها  يف حال 

معظم �ل�شابات �لتي حتدث حاليًا على نخيل 

�لأهمية  �أن  �إل  �لتمر،  نخيل  فيها  مبا  �لزينة 

للدول  عالية عند دخولها  �شتكون  �لإقت�شادية 

�لتي تزرع نخيل �لتمر لأغر��ض �قت�شادية كما 

هو �حلال يف دول �ل�شرق �لأو�شط. 

على  تتغذى  حيث  �ل�شار  �ل��ط��ور  ه��ي  �ل��ريق��ة 

�لنخلة  ر�أ���ض  يف  �أو  للجذع  �لد�خلية  �لأن�شجة 

حو�يل  بقطر  �لنخلة  د�خ��ل  يف  �أنفاق  م�شببًة 

1 - 1.5 �شم �شكل رقم )1(. وميكن ماحظة 

تهري  وج��ود  خ��ال  من  �خلارجية  �لع��ر����ض 

على  �لإ�شابة  من  �لقريبة  باملنطقة  بالأن�شجة 

هيئة ن�شارة �خل�شب وعند تطور �ل�شابة توؤدي 

وجود  ماحظة  ميكن  كما  �لنخلة.  م��وت  �إىل 

ثوب كبرية بال�شعف ناجتة عن تغذية �حل�شرة 

�شكل رقم )2(.

العوائل التي ت�شيبها

�لتمر  نخيل  �إىل  �إ�شافة  �حل�شرة  هذه  تهاجم 

�أنو�ع �أخرى عديدة من نخيل �لزينة مثل نخيل 

من  �أخرى  و�أنو�ع  و�لو��شنطونيا  �لكناري  جزر 

�لنخيل وكما هو مو�شح �أدناه:

 Phoenix dactylifera، Phoenix

 recilnata ، Washingtonia filifera ،

Butia yatay

 Chamaerops excels ،Trithrinx

 campestris ،Chamaeropes excels

،L .saribus

 Livstona chinesis، Trachycarpus

�شكل رقم )1( �لثقوب �لتي حتدثها عثة �لنخيل على جذع �لنخلة

�شكل رقم )2( �عر��ض �ل�شابة بعثة �لنخيل �لكبرية على �شعف �لنخيل
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�أم��ري��ك��ا �جل��ن��وب��ي��ة وك��ذل��ك  وخ��ا���ش��ة دول 

�إ�شبانبا وفرن�شا وبريطانيا.

�إجر�ء�ت �حلجر �لزر�عي من خال  | تطبيق 

معاملة �لنخيل �مل�شتورد باملبيد�ت �لكيماوية 

وخا�شًة غاز �ملثيل برومايد.

|  طاء جذع �لنخلة بال�شمغ �لذي مينع دخول 

و�شع  ومي��ك��ن  �لنخلة  د�خ���ل  �إىل  �حل�����ش��رة 

خروج  و�أث��ن��اء  بال�شنة  و�ح��دة  م��رة  �ل�شمغ 

�لكامات.

|  �ل�شيطرة على منع �نت�شار �حل�شرة بامل�شاتل 

�لإ�شابة  لإنت�شار  رئي�شي  م�شدر  لكونها 

باملناطق �ملختلفة.

| �ز�لة �لأ�شجار �مل�شابة وحرقها.

�لإ�شابة  بوجود  �ل�شك  عند  �لفوري  | �لإب��اغ 

�لكايف  �ل��وق��ت  �إع��ط��اء  وع���دم  �لنخيل  على 

لتطور �ل�شابة يف د�خل �لنخلة.

وخا�شة  �ل�شجار  ح��ول  �ل�شبك  |  ��شتخد�م 

ملنع  �حل�شرة  ط��ري�ن  وق��ت  �أث��ن��اء  �لف�شائل 

�لبي�ض  وو�شع  �ل�شليم  �لنخيل  �إىل  دخلوها 

فيه )�شكل رقم 7(.

طرق املكافحة

�أورب��ا  يف  حديثًا  �تن�شرت  �حل�شرة  لأن  نظرً� 

�شكل رقم )4( بي�شة مكربة لعثة �لنخيل �لكبرية�شكل رقم )3( �حل�شرة �لكاملة لعثة �لنخيل �لكبرية

الريقة

يوم ح�شب   12-21 بعد حو�يل  �لبي�ض  يفق�ض 

�حلجم  �شغرية  يرقات  �إىل  �ملناخية  �لظروف 

ذ�ت  �شم   6-7 �إىل حو�يل  لي�شل طولها  تكرب 

�لأرجل �شكل  �أزو�ج من  �أربعة  ولها  �أبي�ض  لون 

رقم )5(. 

العذراء

�لريقات تتعذر يف د�خل �لنخيل من خال عمل 

�شر�نق من �أن�شجة �لنخلة وتكمل دورة حياتها 

فيه �شكل رقم )6(.

للطري�ن  �لكاملة  �حل�شر�ت  ذلك  بعد  تخرج   

و�ل���ت���ز�وج وع����ادة م��ا ي��ك��ون ط��ري�ن��ه��ا خ��ال 

�حل�شر�ت  ماحظة  وميكن  �ل�شباح.  ف��ر�ت 

وحتى  يونيو  �شهر  من  �لفرة  خ��ال  �لكاملة 

�شهر �شبتمرب. ولها قدرة عالية على �لطري�ن 

 20-25 م��اب��ني  ت�����ر�وح  ط��وي��ل��ة  مل�����ش��اف��ات 

كيلومير. ويعتقد �أن لها جيلني بالعام �لو�حد 

غري �أنه يحتاج ذلك لإجر�ء در��شات تف�شيلية 

عن دورة �حلياة وعدد �لأجيال بال�شنة �لو�حدة 

نظرً� لقلة �لدر��شات حول هذ� �ملو�شوع بالوقت 

�حلا�شر.

طرق الوقاية

�مل�شابة  �ل��دول  من  �لنخيل  ��شتري�د  |�  ع��دم 

بالوقت  �ملكافحة  يف  حمددة  طريقة  فاتوجد 

��شتخد�م  �مل��م��ك��ن  م��ن  �أن���ه  غ��ري  �حل��ا���ش��ر. 

�ملبيد�ت �لكيماوية �ملنا�شبة عن طريق �لر�ض �أو 

�حلقن باملبيد�ت �جلهازية �إذ� دعت �ل�شرورة 

��شتخدمت  �لتي  �ملبيد�ت  �أه��م  وم��ن  لذلك. 

ملكافحة هذه �حل�شرة هي:

�ملبيد  ح��ق��ن  ط��ري��ق  ع��ن   Imidacloprid

بد�خل جذع �لنخلة با�شتخد�م تقنيات �حلقن 

�ملختلفة )�شكل رقم 8(.

Trichlorfon

Acephate

)Carbamate  )Carbaryl

Chlorpyrifos

Dimethoate

على  ي��ح��ت��وي  ح��ي��وي  مبيد  وه���و    Ostrinil

�لفطر )Beuveria bassiana( كمادة فعالة 

خال  م��ن  �ل��ك��ب��رية  �حل�����ش��رة  على  بالق�شاء 

تغطيتها بال�شبك.
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�شكل رقم )6( �ل�شرنقة و�لعذر�ء لعثة �لنخيل �لكبرية�شكل رقم )5( يرقة عثة �لنخيل �لكبرية
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