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شجرتنا

نهيان مبارك آل نهيان

وزير التسامح، رئيس مجلس األمناء
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احتفاًء بعام التسامح، والتزامًا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« عندما أعلن »عام 2019« 

في دولة اإلمارات »عامًا للتسامح« بهدف ترسيخ دولة اإلمارات عاصمة عالمية للتسامح وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها عماًل مؤسسيًا 

مستدامًا من خالل مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق القيم والحوار وتقبل اآلخر واالنفتاح على الثقافات المختلفة 

خصوصًا لدى األجيال الجديدة بما تنعكس آثاره اإليجابية على المجتمع بصورة عامة. فقد حرصت األمانة العامة للجائزة على ترجمة هذه 

الزراعي في  الرؤية على أرض الواقع من خالل مهرجانات التمور التي تنظمها األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

عدد من الدول العربية الشقيقة، بدأتها في المهرجان الدولي للتمور المصرية لخمس سنوات متتالية )2015-2019( بالتعاون مع وزارة 

التجارة والصناعة، ثم المهرجان الدولي للتمور السودانية لثالث سنوات متتالية )2017 – 2019( بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات، ثم 

المهرجان الدولي للتمور األردنية للعام الثاني على التوالي )2018-2019( بالتعاون مع وزارة الزراعة، وبتنسيق ودعم من سفارة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة في تلك الدول.

فقد عكست هذه المهرجانات روح األخوة والتسامح والتعاون بنجاح كبير بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والدول العربية الشقيقة، كما 

يأتي تنظيم هذه المهرجانات نزواًل عند  رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، وتوجيهات صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ومكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، فقد حرصت األمانة العامة للجائزة منذ تأسيسها عام 2007 على مد جسور التعاون 

المهني في قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتعزيز أطر التعاون المشترك وتمتين الروابط األخوية واإلنسانية التي تجمع بين دولة 

االمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم خصوصًا الدول العربية الشقيقة، في مجال تطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر واالبتكار 

التمور العربية  القائمة على خدمته وبما يساهم في النهوض بقطاع  الزراعي بما يالمس احتياجات المزارع العربي ودعم المؤسسات 

وتحقيق األمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة.

كما أن رسالتنا إلى العالم من خالل مهرجانات التمور العربية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والمملكة األردنية 

الهاشمية في هذا العام هي إبراز أثر التسامح، وتوسيع نطاق وفرص التواصل والحوار. ضمن رؤية واضحة لتكريس الجهود من أجل بناء 

مجتمع متسامح، يؤمن بأهمية التواصل اإلنساني. تهدف إلى ترسيخ قيمة التواصل والتعايش في المجتمع. وتقديم النموذج اإلماراتي 

في التسامح للعالم لتصبح جزءاً من الفضائل المجتمعية.

التسامح يتجلى في مهرجانات التمور العربية



التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  حرص  من  انطالقًا 

العلمية  المعرفة  وتوطين  الوعي  نشر  على  الزراعي  واالبتكار 

وإنتاج  النخيل  وزراعة  الزراعي  االبتكار  مجال  في  المتخصصية 

اإلخوة  العالم فإننا ندعو  المعنية حول  التمور في كافة األوساط 

الشجرة  ومحبي  والمنتجين  المختصين  والباحثين  األكاديميين 

المباركة المساهمة باللغتين العربية واالنكليزية في الشؤون ذات 

وقاية،  )زراعة،  حيث  من  التمر  نخيل  وشجرة  الزراعي  باالبتكار  الصلة 

إرشادات  المحصول،  جني  تقنيات،  مكافحة،  أمراض،  خدمات،  رعاية، 

المواد  تكون  أن  على   ).  .  . تسويق  غذائية،  صناعات  تراثية،  صناعات 

مطابقة لمعايير النشر الواردة بالمجلة .

شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة

للتواصل ترسل المواد العلمية باسم مدير التحرير 

عبر البريد االلكتروني التالي:

magazine@kiaai.ae

دعوة للباحثين والكتاب
والمهتمين بزراعة النخيل



الزراعي بتنظيم أضخم مهرجانات للتمور في المنطقة العربية خالل هذا  تفخر األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

والصناعة في  التجارة  وزارة  بالتعاون مع   2019 نوفمبر   11  -  9 الخامسة من  بدورته  المصرية  للتمور  الدولي  المهرجان  العام، وهي 

جمهورية مصر العربية، والمهرجان الدولي للتمور السودانية بدورته الثالثة من 26 - 30 نوفمبر 2019 بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات 

االتحادية في جمهورية السودان، والمهرجان الدولي للتمور األردنية بدورته الثانية من 16 - 18 أكتوبر 2019 بالتعاون مع وزارة الزراعة 

في المملكة األردنية الهاشمية. ومعرض ابوظبي الدولي للتمور 9 - 11 نوفمبر 2019 بالتعاون مع مركز أبوظبي الدولي للمعارض.

ويأتي ذلك نزواًل عند رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وبمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة، فقد حرصت األمانة 

العامة للجائزة منذ تأسيسها عام 2007 على تطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر في المنطقة العربية، بما يالمس احتياجات المزارع 

العربي ودعم المؤسسات القائمة على خدمته وبما يساهم في النهوض بقطاع التمور العربية وتحقيق األمن الغذائي ودعم التنمية 

المستدامة.

كما حظيت هذه المهرجانات باهتمام القيادة العليا في كل من اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان 

من  كبير  عدد  واهتمام  تعاون  إلى  باإلضافة  الدول،  تلك  في  المختصة  الوزارات  قبل  من  وثيق  وتعاون  الهاشمية،  األردنية  والمملكة 

المنظمات الدولية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص. ما كان له كبير األثر فيما حققته تلك المهرجانات من 

نجاح ملحوظ. وعززت من سمعة التمور العربية والتعريف بها على المستوى اإلقليمي والدولي، كما أصبحت مهرجانات الجائزة عالمة 

فارقة ومنصة للتنسيق والتعاون اإلقليمي والدولي لتطوير نخيل التمر ومنتجاته.

في حين نرى بأن هذا النجاح يالمس روح عام التسامح وبعضًا من طموحات مؤسس دولة االمارات العربية المتحدة وباني نهضتها الزراعية 

المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه، في أن تكون دولة اإلمارات جسر تواصل وتالقي بين شعوب العالم 

وثقافاته في بيئة منفتحة وقائمة على االحترام ونبذ التطرف وتقبل اآلخر.  

كلمتنا
أضخم مهرجانات التمور في المنطقة العربية

أ. د. عبد الوهاب زايد

أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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هيئة التحرير
الرئيس الفخري

سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح

رئيس مجلس أمناء الجائزة

المشرف العام
الدكتور عبد الوهاب زايد

أمين عام الجائزة

المستشار القانوني
الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي

رئيس اللجنة المالية واإلدارية

مدير التحرير
الدكتور عماد سعد

magazine@kiaai.ae

مدير العالقات العامة
عهد كركوتي
ak@kiaai.ae

اإلخراج الفني والتصميم
محمد عيسى

األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

أبوظبي - اإلمارات العربية المتحدة - ص.ب: 3614

هاتف: 3049999 2 00971  فاكس: 3049990 2 00971

sg@kiaai.ae

معايير النشر بالمجلة
1- أن يكون المقال أو البحث جديد، ومخصص لمجلة الشجرة 

المباركة.

الكتابــة وفــق منهــج علمــي موثــق  االلتــزام بمعاييــر   -2

بالمصــادر. وال يقــل عــدد كلمــات المقــال عــن 3000 - 2000  

ــة. كلم

حد   )jpg( بصيغة  مقال  لكل  مناسبة  أصلية  صور  ترفق   -3

Digital-High resolution 1000 لكل صورة KB أدنى

4- المجلة غير ملزمة بإعادة ما يصلها من مقاالت، ألصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر.

مع  شخصية  صورة  العلمية  المادة  مع  الكاتب  يرسل   -5

الهاتف  ورقم  الثالثي  االسم  فيها  موضحًا  الذاتية  سيرته 

والبريد االلكتروني وصندوق البريد.

6- المقاالت المنشورة بالمجلة تعبر بالضرورة عن آراء الكاتب 

وال تلزم إدارة الجائزة.

7- ترتيب المواد العلمية ضمن العدد يخضع العتبارات فنية.

واالبتكار  النخلة  محبي  لجميع  مفتوحة  المجلة  صفحات   -8

الزراعي بالعالم لتوطين المعرفة وبناء مجتمع مستدام.

أي  في  المنشورة  المقاالت  بصور  التصرف  حق  للجائزة   -9

عدد الحق.

مراسالت المجلة
ترسل كافة المواد العلمية والفنية باسم مدير التحرير عبر 

البريد اإللكتروني:

magazine@kiaai.ae / kiaaimedia@gmail.com



المشـــاكل التـــي تواجـــه أقلمـــة نخيـــل 

التمـــر الناتـــج عـــن زراعـــة األنســـجة

أهمية سعف النخيل

في حياة نخلة التمر
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تنتج النخلة ما بين 
20-30 سعفة/سنويًا 

وتعمر السعفة أربعة 
وإلى 7 سنوات أحيانًا 
قبل أن تنفذ حيويتها 

بالتدريج فتصفر

حبوب لقاح نخلة التمر

أهمية سعف النخيل
في حياة نخلة التمر

السعفة: هي العضو النباتي الذي يوجد في قمة الجذع ذو الشكل الجميل والذي ينتج من القمة الطرفية 
أشبه  تكوين  تنتج  المتكون  السعف  وبمجموع  النخلة  عمر  وعلى  للصنف  تبعًا  مختلفة  وبأعداد  التمر  لنخلة 
بالتاج في قمة النخلة. هي ورقة النخيل وهي ورقة مركبة ريشية ذات حجم كبير يتراوح طولها ما بين 2.5 

إلى 6 متر تبعًا لصنف النخلة، عمرها، قوة نموها، البيئة التي تعيش فيها.

أ.د. حسن خالد حسن العكيدي
 hassan.alogidi@yahoo.com

خبير يف زراعة النخيل وإنتاج التمور
عضو مجلس ادارة جمعية التمور االردنية

للسـعفة دور كبيـر فـي 
الناميـة  القمـة  حمايـة 
بيئيـة  تقلبـات  أي  مـن 
مـن حـرارة، بـرودة، رياح، 

... الـخ أمطـار 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي08

أهمية سعف النخيل                     

في حياة نخلة التمر

القمـة -  حمايـة  يف  كبيـر  دور  للسـعفة 
الناميـة مـن أي تقلبـات بيئيـة مـن حرارة، 

بـرودة، ريـاح، أمطـار ... الـخ.
البراعـم -  أباطهـا  يف  تنشـأ  السـعف 

احلديثـة واملسـؤولة عـن إنتـاج املجاميـع 
إضافـة  والسـعفة  والفسـائل.  الزهريـة 
أي  مـن  البرعـم  فهـي حتمـي  ذلـك  إلـى 

وتغذيتـه. خارجـي  تأثيـر 
السعف يلطف اجلو بحركته املستمرة.- 
لـه -  وسـطي  عـرق  مـن  السـعفة  تتكـون 

تعـرف  سـم   )20-15( عريضـة  قاعـدة 
بهـا  ويحيـط  )الكربـة(  السـعفة  بقاعـدة 

السـاق  إلـى  يضمهـا  األليـاف  مـن  عـدد 
هـذه  وتلـي  األليـاف  مـن  خاليـة  وهـي 
)السـاله(  األشـواك  منطقـة  املنطقـة، 
-2.5 بـني  مـا  طولهـا  يتـراوح  والـذي 
7.5 سـم ويعقـب هـذه املنطقـة منطقـة 

نهايـة  إلـى  ومتتـد  )األوراق(  اخلـوص 
جانبـي  مـن  اخلـوص  يخـرج  السـعفة. 
أو  متبـادل  بشـكل  )النصـل(  اجلريـدة 
متقابـل واجلريـدة تضـم ما بـني 182 إلى 

خوصـة.  220

20-30 سـعفة/-  بـني  مـا  النخلـة  تنتـج 
 7 وإلـى  أربعـة  السـعفة  وتعمـر  سـنوياً 
حيويتهـا  تنفـذ  أن  قبـل  أحيانـاً  سـنوات 
إلـى األسـفل  وتتدلـى  بالتدريـج فتصفـر 

عدسة: عبد الحكيم عامر

المجلد الحادي عشر - العدد 03
صفر 1441 هجري - أكتوبر 2019 ميالدي

مجلة فصلية علمية متخصصة بالنخيل والتمور

تصدر عن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

رخصة رقم 1/107006/29505

المجلس الوطني لالعالم - ابوظبي 

الرقم الدولي للتصنيف

ISBN-978-9948-15-335-120
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كافة أعداد مجلة الشجرة المباركة متوفرة على الموقع 

االلكتروني لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

www.kiaa i .ae  

اقرأ في هذا العدد

ذو  اجلذع  قمة  يف  يوجد  الذي  النباتي  العضو  هي  السعفة: 
التمر  لنخلة  الطرفية  القمة  من  ينتج  والذي  اجلميل  الشكل 
ومبجموع  النخلة  عمر  وعلى  للصنف  تبعاً  مختلفة  وبأعداد 
هي  النخلة.  قمة  يف  بالتاج  أشبه  تكوين  تنتج  املتكون  السعف 
يتراوح  النخيل وهي ورقة مركبة ريشية ذات حجم كبير  ورقة 
طولها ما بني 2.5 إلى 6 متر تبعاً لصنف النخلة، عمرها، قوة 

منوها، البيئة التي تعيش فيها.



 تجـــارب اإلدارة الزراعيـــة بأوقـــاف صالـــح 

الراجحـــي فـــي إنتـــاج تمـــور عضويـــة

أهمية الكبريت

في إدارة مزارع النخيل

اآلفات الحيوانية غير الحشرية

التي تصيب النخيل

نظرة عامة على الفاقد

في ثمار نخيل البلح

109

أهمية الكبريت
في إدارة مزارع النخيل

  Palmacea شجرة مستديمة الخضرة من رتبة النخيليات )Date palm)  Phoenix dactylifera  نخلة التمر
العائلة الفولفية (النخيلية سابقًا( Arecaceae جنس النخيل الريشي Phoenix  والنوع Dactylifera، وهي 
شجرة وحيد الفلقة، ثنائية المسكن، فمنها أشجار مذكرة، وهي التي تحمل األزهار المذكرة وتسمى (ذكر أو 

فحل( وأخرى مؤنثة، وتسمى (أنثى( وهي التي تحمل الثمار.

الدكتور أحمد حسين السعود

alsaoudahmad@hotmail.com

استشاري زراعي
العني، اإلمارات العربية املتحدة

تاريخـية  سـيرة  للنخلـة 
منطـقــة  فـي  عريـقــة 
فقـد  العـربية،  الجزيـرة 
كانت وما زالت وستبقى 
هذه الشـجرة جزءًا هامًا 
التراث في منطقة  من 
الخليج العربي بشكل عام 
العربية  اإلمارات  وفي 

المتحدة بشكل خاص
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أشـجار  أقـدم  مـن  النخيـل  شـجرة 
الفاكهـة، ولهـذه الشـجرة أهميـة خاصـة، 
بذكرهـا  وأكرمهـا،  اهلل  أعزهـا  فقـد 
وقـد  سـورة(،   22( الكـرمي يف  كتابـه  يف 
وردت  التـي  اآليـات  كافـة  يف  ذكـرت 
كمـا ورد  عـن اجلنـة، وزرعهـا وفاكهتهـا 
ويف  السـماوية،  الكتـب  كافـة  ذكرهـا يف 
العديـد مـن األحاديـث النبويـة الشـريفة، 
التمـر  ثمـار  وجـل،  عـز  البـاري  واختـار 
العـذراء،  مـرمي  للسـيدة  غـداًء  لتكـون 
فاسـتمدت أهميتهـا وعزتهـا مـن ذكرهـا 
واألحاديـث  السـماوية،  الكتـب  هـذه  يف 
الشـعراء،  بهـا  وتغنـى  الشـريفة،  النبويـة 
اإلنسـان  واهتـم  األدبـاء،  عنهـا  وكتـب 

املعمـورة،   سـطح  علـى  وجـوده  منـذ  بهـا 
فكانـت حاضـرة يف البسـاتني والواحـات 
واقتصاديـات  ثقافـات  ويف  والطرقـات، 
وجودهـا،  منـذ  الشـعوب  وحضـارات 
القدميـة  الرسـوم  عليـه  تـدل  مـا  وهـذا 
التـي رسـمها وزينهـا اإلنسـان منذ وجوده 
تـدل علـى  التـي كانـت  النخيـل  بأشـجار 

. بهـا  اهتمامـه 
منـذ  التمـر  نخيـل  أشـجار  تواجـدت   
األماكـن  مـن  العديـد  يف  السـنني  آالف 
الصحراويـة، ذات املنـاخ اجلـاف واحلـار، 
وللنخلة سيرة تاريخية عريقة يف منطقة 
اجلزيـرة العربيـة واخلليـج العربـي، فقـد 
كانـت ومـا زالـت وسـتبقى هـذه الشـجرة 

تزرع معظم أشجار 
النخيل في األراضي 

الرملية، والتي تفتقر 
إلى كافة العناصر 
الغذائية، وال بد من 

إضافتها للتربة لتلبية 
احتياجات األشجار 
المزروعة فيها، 
والحصول على

أفضل إنتاج
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نظرة عامة على الفاقد
في ثمار نخيل البلح

وبعض المقترحات لتقليل الفاقد

تنتشر زراعة النخيل التمر في المناطق االستوائية وشبه االستوائية، حيث ارتبطت زراعته تاريخيًا بالوطن العربي، 
حيث يعتبر الموطن األصلي لنخيل التمر هو الخليج العربي (البكر،1972). تزرع أشجار النخيل في جميع دول الخليج 
العربي وغيرها من الدول العربية مثل مصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب وغيرها، تحتل جمهرية مصر العربية 
المركز األول بين دول العالم انتاجًا للتمور حيث تنتج حوالي مليون واربعمائة ألف طن سنويًا يليها السعودية وإيران 
(الفاو 2012)، هذا اإلنتاج السنوي لمصر يمثل حوالي %18 من جملة اإلنتاج العالمي للتمور لدول العالم (7.5 

مليون طن- حسب احصائية قطاع الشون االقتصادية - وزارة الزراعة واستصالح االراضي المصرية 2014 م).

أ. د. عالء الدين خليل عمر

Alaa.omr@agr.kfs.edu.eg

استاذ ورئيس قسم البساتني،
 كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر

تحتــل جمهريــة مصــر 

األول  المركــز  العربيــة 

بيــن دول العالــم إنتاجــا 

للتمــور

المناسبة  الدرجة  تحديد 

لقطف الثمار من العوامل 

الهامة لجودتها

والبحيرة  الشرقية  محافظات  وتعتبر 
واجليرة  وأسوان  اجلديد  والوادي 
وكفر  ودمياط  والفيوم  واالسماعيلية 
مقدمة  يف  وسوهاج  وأسيوط  الشيخ 
نخيل  لثمار  إنتاجاً  مصر  محافظات 
التمر. متثل الثمار رطبة حوالي 52.7% 
تؤكل  حيث  احمللي  اإلنتاج  جملة  من 
)اخلالل(  البسر  مرحلة  يف  ثمارها 
املرحلة،  هذه  يف  طعمها  جلودة  وذلك 
البلح  صنف  األصناف  هذه  أشهر  ومن 
ثمار أصناف أخرى  الزغلول،  بجانب  
عيشة  وبنت  والسماني  احلياني  منها 
إلى  باإلضافة   ،.... واألمهات  والعريبي 
احملدودة  الشهرة  ذات  األصناف  بعض 
هذه  ثمار  وأغلب  زراعتها  مناطق  يف 
يف  املستهلك  عليها  يقبل  األصناف 
عكس  البسر  من  أكثر  الرطب  مرحلة 
ثمار  على  يعاب  ولكن  الزغلول  ثمار 
تسويقها  فترة  أن  األصناف  هذه 
لقصر  احمللي  السوق  يف  محدودة 
إلى  ولذلك حتتاج  الفسيولوجي  عمرها 
تقنيات التجميد حلفظها فترة أطول يف 
غير  األحيان  أغلب  )يف  احمللي  السوق 
اإلنتاجية  األماكن  معظم  يف  متوافرة 

باحملافظات(.
 على اجلانب اآلخر فثمار البلح اجلافة 
والتي تلقى روجاً يف السوق احمللي متثل 
حوالي %1.2 من جملة اإلنتاج السنوي- 
البلح  ثمار  بعض  على  يعاب  قد  عموماً 
البلح  نخيل  من  أنها  مصر  يف  املنتجة 
حوالي  وميثل  بالبذرة(  )إكثار  املجهل 
%29.79 من جملة اإلنتاج السنوي والتي 
تعتبر ثمارها أقل جودة عن ثمار نخيل 

عدم  على  عالوة  املعروفة،  األصناف 
صفات  يف  املجهل  البلح  ثمار  جتانس 

جودتها باملرة إال النادر جداً منها.
أما ثمار البلح النصف جاف فإنها 

 15.6% حوالي  تقريباً  متثل 
احمللي  اإلنتاج  جملة  من 
والتي تعتبر لها رواج يف 
السوق احمللي والتصنيع 
ومن  والتصدير 

املجدول  السيوي،  أشهرها 
)مهرجان نخيل البلح - سيوة 2016م(

أواًل: مراحل النمو

الثمرة  البلح متر  نخيل  أصناف  كل  يف 
مرحلة  إلى  تصل  حتى  مراحل  بعدة 
الثمرة  أن  املعروف  ومن  التام،  النضج 
عبارة   ”Mature Fruit“ النمو  املكتملة 
تتكون   ”Berry“ عن ثمرة عنبة حقيقية 
كربلة  تبقى  حيث  كرابل،  ثالث  من 
واحدة بعد تالشي الكربلتني األخريني. 
وتعتبر عملية قطف ثمار التمور أو جني 
احملصول هي املرحلة النهائية يف عملية 
الدرجة  إنتاج احملصول - ويعد حتديد 
املناسبة لقطف الثمار من العوامل الهامة 
التي يتوقف عليها جودة الثمار وإمكانية 
تسويقها، وقد أجمع معظم الباحثني أن 
مراحل  بخمس  متر  التمر  نخيل  ثمار 
حتى  واإلخصاب  التلقيح  بعد  تبدأ 

النضج التام وهذه املراحل هي:
Hababouk stage مرحلة احلبابوك -

Kimri stage مرحلة الكمري -
Khalal stage مرحلة اخلالل -
Rutab stsge مرحلة الرطب -
Tamar stage مرحلة التمر - 

94

المبيدات الحيوية الفيروسية

المعتقدات الشعبية حول شجرة النخيل في السودان

تقييم وتوصيف نخيل التمر بوادي كتم في السودان

في  السكري  لتمور  اإلنتاجية  التكاليف  هيكل 

منطقة القصيم

استخدام أقراص فوسفيد األلومنيوم

التغذوية والصحية لزيت مستخلص من  األهمية 

نوى التمور العراقية صنف الزهدي

دور العمليات والممارسات الزراعية في الحد من 

انتشار سوسة النخيل الحمراء )العدو الخفي(

46

58

80

40

122

116

136

32108

152

شجرة   )Date palm( Phoenix dactylifera التمر  نخلة 
العائلة    Palmacea النخيليات  رتبة  من  اخلضرة  مستدمية 
الريشي  النخيل  Arecaceae جنس  )النخيلية سابقاً(  الفولفية 

..Dactylifera والنوع  Phoenix

تنتشر زراعة النخيل التمر يف املناطق االستوائية وشبه االستوائية، 
حيث ارتبطت زراعته تاريخياً بالوطن العربي، حيث يعتبر املوطن 
تزرع  )البكر،1972(.  العربي  اخلليج  هو  التمر  لنخيل  األصلي 

أشجار النخيل يف جميع دول اخلليج العربي وغيرها من الدول.



أهمية سعف النخيل
وحبوب اللقاح

في حياة نخلة التمر
السعفة: هي العضو النباتي الذي يوجد في قمة الجذع ذو الشكل الجميل والذي ينتج من القمة الطرفية 
أشبه  تكوين  تنتج  المتكون  السعف  وبمجموع  النخلة  عمر  وعلى  للصنف  تبعًا  مختلفة  وبأعداد  التمر  لنخلة 
بالتاج في قمة النخلة. هي ورقة النخيل وهي ورقة مركبة ريشية ذات حجم كبير يتراوح طولها ما بين 2.5 

إلى 6 متر تبعًا لصنف النخلة، عمرها، قوة نموها، البيئة التي تعيش فيها.

أ.د. حسن خالد حسن العكيدي
 hassan.alogidi@yahoo.com

خبير يف زراعة النخيل وإنتاج التمور
عضو مجلس ادارة جمعية التمور االردنية

للسـعفة دور كبيـر فـي 
الناميـة  القمـة  حمايـة 
بيئيـة  تقلبـات  أي  مـن 
مـن حـرارة، بـرودة، رياح، 

... الـخ أمطـار 
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تنتج النخلة ما بين 
20-30 سعفة/سنويًا 

وتعمر السعفة أربعة 
وإلى 7 سنوات أحيانًا 
قبل أن تنفذ حيويتها 

بالتدريج فتصفر

أهمية سعف النخيل                     

في حياة نخلة التمر

القمـة -  حمايـة  يف  كبيـر  دور  للسـعفة 
الناميـة مـن أي تقلبـات بيئيـة مـن حرارة، 

بـرودة، ريـاح، أمطـار ... الـخ.
البراعـم -  أباطهـا  يف  تنشـأ  السـعف 

احلديثـة واملسـؤولة عـن إنتـاج املجاميـع 
إضافـة  والسـعفة  والفسـائل.  الزهريـة 
أي  مـن  البرعـم  فهـي حتمـي  ذلـك  إلـى 

وتغذيتـه. خارجـي  تأثيـر 
السعف يلطف اجلو بحركته املستمرة.- 
لـه -  وسـطي  عـرق  مـن  السـعفة  تتكـون 

تعـرف  سـم   )20-15( عريضـة  قاعـدة 
بهـا  ويحيـط  )الكربـة(  السـعفة  بقاعـدة 

السـاق  إلـى  يضمهـا  األليـاف  مـن  عـدد 
هـذه  وتلـي  األليـاف  مـن  خاليـة  وهـي 
)السـاله(  األشـواك  منطقـة  املنطقـة، 
-2.5 بـني  مـا  طولهـا  يتـراوح  والـذي 
7.5 سـم ويعقـب هـذه املنطقـة منطقـة 

نهايـة  إلـى  ومتتـد  )األوراق(  اخلـوص 
جانبـي  مـن  اخلـوص  يخـرج  السـعفة. 
أو  متبـادل  بشـكل  )النصـل(  اجلريـدة 
متقابـل واجلريـدة تضـم ما بـني 182 إلى 

خوصـة.  220

20-30 سـعفة/-  بـني  مـا  النخلـة  تنتـج 
 7 وإلـى  أربعـة  السـعفة  وتعمـر  سـنوياً 
حيويتهـا  تنفـذ  أن  قبـل  أحيانـاً  سـنوات 
إلـى األسـفل  وتتدلـى  بالتدريـج فتصفـر 

عدسة: عبد الحكيم عامر
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لكنهـا  و
يتـم  ولكـن  تسـقط  ال 

)التنقيـب(. التقليـم  أثنـاء  قطعهـا 
الناضجـة -  الزهريـة  البراعـم  عـدد 

 )25-14( بـني  مـا  محـدود  نخلـة  لـكل 
تكـون  والتـي  السـعف  إبـاط  يف  برعمـاً 
يف النهايـة الطلعـة األنثويـة أمـا بالنسـبة 
للنخلـة الذكريـة فتكـون البراعـم الزهرية 
الناضجـة لهـا بشـكل أكبـر وأكثـر يتـراوح 
عددهـا مـا بـني 15 إلـى 30 طلعـة ذكريـة 
الذكريـة وصنفهـا. النخلـة  حسـب عمـر 

مهـم -  ودور  مهـم  أمـر  السـعفة  طـول 
النخلـة واحملافظـة علـى طـول  يف حيـاة 
ومتابعتـه  مالحظتـه  يجـب  السـعفة 
اخلضـراء  املسـاحة  متثـل  السـعفة  ألن 
السـعف  فطـول  مهمـة  وهـي  للنخلـة 
الطبيعـي واملثالـي 5-6 متـر أمـا السـعفة 
االعتياديـة فطولهـا 4 متـر والسـعفة غير 
الطبيعيـة هـي مـا بـني 2-2.2 متـر وهذه 

أسـبابها: لهـا 
النخلـة ال  - 1 أن  التربـة بحيـث  صالبـة 

كاملـة. الغذائيـة  احتياجاتهـا  تأخـذ 
قلة التسميد. - 2
قلة الري. - 3
موديـل الزراعـة )كثافـة الزراعـة( )5  - 4

× 5 متر( أو أقل.
آفات وأمراض. - 5

لـون -  إن  السـعف.  لـون 
أخضـر  الغالـب  علـى  يكـون  السـعف 
غامق، أخضر إلى مزرق، أو أخضر 
فـاحت ويكـون بلمعـة أو بـدون ملعـة 
حسـب الصنـف ويكـون خالـي 
تلـف  أو  جفـاف  أي  مـن 
يف  مهـم  وهـذا  أو صـدأ 
يزيـد  النخلـة ألنـه  حيـاة 
مـن كفـاءة جتهيـز الغـذاء 

وللثمـار. للنخلـة 
الطـول -  يف  يختلـف  احلديـث  السـعف 

وتكـون  أقصـر  يكـون  حيـث  اللـون  ويف 
ألوانـه مـا بـني األبيـض، األبيـض املصفـر 
األخضـر  باللـون  املشـوب  األبيـض  إلـى 

أطرافـه. علـى 
طـول اخلوصـة 15-104 سـم وعرضها - 

يتعامـد مـع احملـور  1-6 سـم واخلـوص 

.90 بزاويـة ْ
لقـد أوضحنـا عـدد البراعـم الزهريـة - 

للنخلـة األنثـى والذكـر لـذا فـإن معرفـة 
العـدد سـيكون صعـب يف البدايـة إال أن 
لـذا  واضحـاً  السـعف  أبـاط  مـن  يظهـر 
فـإن قطع السـعف اجلائـر يضر بالنخلة، 

وبالتالـي ضيـاع براعـم ناضجـة.
إن قطع سـعف النخيل اجلائر سـيحفز - 

النخلـة ألن تطلـق سـعفاً حديثـاً جديـداً 
غيـر مكتمـل وخالـي مـن البراعـم ألنهـا 
حتتـاج إلـى وقـت وهـذه إضاعـة للعـذوق 
وللوقـت وأن قطـع السـعف سـيؤدي إلـى 
بشـكل  األعلـى  إلـى  النخلـة  اسـتطالة 
كبيـر وسـريع لـذا احملافظة على السـعف 

حيـاة  يف  ضـروري  واحليـوي  األخضـر 
النخلـة.

إن عـدم قطـع السـعف بشـكل منتظـم - 
وعلمـي بحيـث يقطـع السـعف الـذي فقد 
اللـون  وفقـد  حيويتـه  مـن  أكثـر  أو   60%
علـى  احلفـاظ  إلـى  سـيؤدي  األخضـر 
للنخلـة  مقبـول  سـنوي  ارتفـاع  مسـتوى 
للسـعف  النخلـة  إطـالق  عـدم  بسـبب 
النقـص. ليعـوض  كبيـر  بشـكل  اجلديـد 

السـعفة هـي العضـو النباتي املخصص - 
ولهـذا  الضوئـي  التمثيـل  بعمليـة  للقيـام 

الغـرض يجـب أن تكـون السـعفة:
حتتل أكبر مساحة ممكنة. - 1
حتتـوي علـى أكبـر عـدد مـن اخلاليـا  - 2

واملعرضـة  الكلوروفيـل  علـى  احلاويـة 
للشـمس والسـماح للضـوء باختـراق كامل 

السـعفة. نسـيج 
عمليـة  - 3 عـن  املسـؤولة  هـي  السـعفة 

واإلطـراح. النتـح  التنفـس، 
السـعفة لهـا ميـزة أن تخـزن الغـذاء  - 4

واملـاء.
حسـب  - 5 التحـور  ميـزة  لهـا  السـعفة 

احمليطـة. الظـروف 
الهـواء -  جعـل  علـى  يعمـل  السـعف 

صاحلـًا للتنفـس حيـث يطلق األوكسـجني 
أثنـاء عمليـة التركيـب الضوئـي وهـو مهم 

أيضـاً. لإلنسـان 
برعـم -  داخـل  مـن  السـعفة  حيـاة  تبـدأ 

النمـو علـى قمـة  والبراعـم هـي مناطـق 
علـى  السـعفة  برعـم  ويحتـوي  السـاق 

سـيقان. وأنسـجة  أوراق  أنسـجة 
منـو -  يكتمـل  السـعف:  منـو  اكتمـال 

السـعف يف مدة أسـبوع إلى عدة أسـابيع 
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حسـب الصنـف وحتمـل السـعفة غذائهـا 
لونهـا  ويكـون  املخـزون(  )الغـذاء  معهـا 
أبيـض يف البدايـة ومـن ثـم يخضـر كمـا 

تصبـح السـعفة أكثـر قـوة.
علـى -  اخلـوص  يحتـوي  اخلـوص: 

يف  أسـاس  هـو  والـذي  الكلوروفيـل 
تكسـر  فـإذا  الضوئـي  التركيـب  عمليـة 
السـعفة  فـإن  اخلـوص  يف  الكلوروفيـل 
ال ميكنهـا مـن صنـع الغـذاء حيـث تنغلـق 
املمتـدة مـن اخلـوص  األوعيـة الصغيـرة 
املـاء  تنقـل  كانـت  والتـي  النصـل  إلـى 

اخلـوص(. )مـوت  والغـذاء 
عمليـة -  هـي  النخيـل  سـعف  انحنـاء 

علـى  ويـدل  النخلـة  حيـاة  يف  جميلـة 
يف  البرعـم  علـى  السـعفة  حنـان 

للبرعـم  تسـمح  بحيـث  إبطهـا 
الطلعـة  وتظهـر  بالتمـدد 

العرجـون  ثـم  ومـن 
وهـي  الزهـري 
عمليـة والدة لذلك 
السـعف  ينحنـي 
ويسـمح  ويتدلـى 
العـذق  لتجليـس 
السـعف  علـى 

. ملنحنـي ا
النخيـل -  سـعف 

كامـل  مطبـخ 
الغذائيـة  للمـادة 

السـكريات  وتكويـن 
الذائبـة  الصلبـة  واملـواد 

والفيتامينـات  واملعـادن 
تكويـن  عمليـة  وميكاثـرم 

السـكريات حيـث تعمـل السـعفة كمصنـع 

السـعفة  حتصـل  حيـث  للغـذاء  صغيـر 
علـى الطاقـة الالزمـة مـن ضـوء الشـمس 
املـاء  مـن  الغـذاء  وتسـتعملها يف تصنيـع 
وثانـي  التربـة  مـن  عليـه  حتصـل  التـي 
مكونـات  أحـد  وهـو  الكربـون  أوكسـيد 
الهـواء ميـد هـذا الغـذاء النخلـة بالطاقـة 
الالزمـة للنمـو وإلنتـاج األزهـار والثمـار 
يف  السـعفة  فـدور  لـذا  البـذور  وتكويـن 
إلـى  إضافـة  جـداً  كبيـر  النخلـة  حيـاة 
خـالل  مـن  التـوازن  تخلـق  فهـي  ذلـك 
عمليـة النتـح التـي تعمل علـى صعود املاء 

النخلـة. أعلـى  إلـى  والعصـارة 
د -  جـو السـعف القـدمي و

بسبب ما يلي:
صنـع  - 1 يف  السـعف  كفـاءة  انخفـاض 

الغـذاء.
يعيق عملية خدمة النخلة. - 2
يسـبب زيادة يف نسـبة الرطوبة حول  - 3

العـذوق يف فتـرة نضج الثمار
يعيق عملية التهوية ودخول الضوء. - 4
يؤثر يف نوعية الثمار. - 5
العالقـة بـني السـعف األخضـر وإثمـار - 

نخيـل التمـر
توجـد عالقـة إيجابيـة بـني عـدد السـعف 
إنتـاج  علـى  األشـجار  ومقـدرة  األخضـر 
الثمريـة  وباملواصفـات  جيـد  محصـول 
مـا  حالـة  يف  أنـه  وجـد  حيـث  املرغوبـة 
يكـون عـدد السـعف األخضـر أقـل نسـبياً 
إلـى  يـؤدي  فإنـه  لإلنتـاج  يلـزم  ملـا 
إنتـاج ثمـار ذات خصائـص غيـر 
جيـدة واجتـاه األشـجار إلـى 
املعاومـة  ظاهـرة  حـدوث 
فإنـه  ذلـك  وعلـى   ...
واضحـة  عالقـة  توجـد 
السـعف  عـدد  بـني 
العـذوق  عـدد  إلـى 
زادت  كلمـا  حيـث 
السـعف  عـدد  نسـبة 
أدى  العـذوق  عـدد  إلـي 
حجـم  زيـادة  إلـى  ذلـك 
الثمـار وحتسـن خصائصها 
الـذي  هـو  السـعف  أن  حيـث 
الضوئـي  التمثيـل  بعمليـة  يقـوم 
وكثيـر  السـكريات  تكويـن  وبالتالـي 
مـن املـواد العضويـة األخـرى – وتختلـف 
النسـبة املالئمـة مـن السـعف والتي يجب 
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أن تترك مقابل كل عذق حسـب الصنف، 
وعمـر األشـجار، ومـدى العنايـة باخلدمـة 
النسـبة  هـذه  وتتـراوح  املزرعـة  وإدارة 
عمومـاً بـني 8-12 سـعفه لـكل عـذق، كمـا 
أنـه توجـد صلـة وثيقـة بـني موقع السـعف 
اإلنتـاج،  علـي  وتأثيـره  النخلـة  رأس  مـن 
العراجـني  منشـأ  مـن  القريـب  فالسـعف 
مـن  أكثـر  اإلنتاجيـة  قابليتهـا  يف  يؤثـر 
البعيـد عـن منشـئها وذلـك راجـع لكفـاءة 
ألنـه  النخلـة  قمـة  مـن  القريـب  السـعف 
السـعف األصغـر عمـراً واألعلـى كفاءة يف 
التمثيـل الضوئـي والغذائي، أمـا السـعف 
القـدمي والـذي يتواجد يف اجلزء السـفلي 
مـن رأس النخلـة غالبـاً مـا يكـون مظلـال 
بالسـعف العلـوي ممـا يحجـب عنـه ضـوء 
الشـمس املباشـر وهـذا يقلـل مـن كفاءتـه 
يف التمثيـل الضوئـي، وقـد وجـد يف أحـد 
التجـارب عندمـا مت إزالـة كافـة السـعف 
علـى  وانتشـر  منـوه  أكمـل  الـذي  الفعـال 
دفعتـني متتابعتـني يف يوليـو وأكتوبـر فـإن 
الزهريـة  البراعـم  مـوت  إلـي  أدى  ذلـك 
املوجودة يف إباطه وبالتالي فإن األشـجار 
أو حتمـل محصـوالً يف  أزهـاراً  تنتـج  لـم 
أهميـة  يؤكـد  ممـا  وهـذا  التالـي  العـام 
السـعف النامـي خـالل املوسـم يف تأثيـره 
الزهريـة واإلزهـار  البراعـم  علـي تكويـن 
للموسـم  الزهريـة  البراعـم  أن  حيـث 
. السـعف  هـذا  إبـاط  تتكـون يف  التالـي 

أن -  ميكـن  ال  السـعفة  متـوت  عندمـا 
تنتـج سـعفة محلهـا مـن نفـس النقطة من 

الناميـة. القمـة 
عمليـة خـف السـعف السـنوي: جتـري - 

 9 والتـي هـي مـن  للسـعف  عمليـة خـف 

النخيـل  أن سـعف  11 سـعفة علمـاً  إلـى 
السـعفة  املنـاخ وعلـى عمـر  تعتمـد علـى 

اجليـدة. التغذيـة  وعلـى 
وميكـن -  السـعف  يدمـر  االجنمـاد: 

وتصفـر  يتأثـر  قـد  وبعضهـا  ميـوت  أن 
البنـي،  اللـون  إلـى  تتحـول  أو  السـعفة 
السـعف املدمـر ميكـن أن يعـوض بسـعف 
جديـد مـن تـاج النخلـة بعـد زوال مؤثـر 
االجنمـاد علمـًا بـأن البراعـم قـد متـوت 

باالجنمـاد. السـعف  حتـت  أيضـاً 
الناميـة -  للقمـة  السـعف يعطـي حمايـة 

إلـى 14( درجـة حراريـة. بحـدود )4 
شـمعية -  بطبقـة  النخيـل  سـعف  يتميـز 

السـعفة  حتمـي  الطبقـة  هـذه   Waxy

تسـتجيب  أنهـا ال  كمـا  األولـى  بالدرجـة 
الورقيـة. األسـمدة  إلـى 

مـن -   65% مسـاحة  يغطــي  اخلـوص 

15-104 سـم  السعفــة وطـول اخلوصـة 
1-6 سـم. وعرضهـا 

أو -  مفـردة  بصـورة  اخلـوص  يوجـد 
مجموعـات ثنائيـة وثالثيـة أو رباعيـة أو 

. سـية خما
الشـوك يغطـي %28 مـن طـول السـعفة - 

الطـول  حيـث  مـن  األشـواك  وتختلـف 
والسـمك والعـدد علـى السـعفة باختالف 
الصنـف والبيئـة. وعددهـا علـى السـعفة 
تكـون  أن  إمـا  وهـي  شـوكة   60-10 بـني 
ثالثيـة  أو  ثنائيـة  مبجاميـع  أو  منفـردة 
وتكون ما بني السـويق ومنطقة اخلوص.

رأس -  محـور  حـول  السـعف  انتشـار 
النخلـة يكـون مرتبـاً ويف صفـوف رأسـية 
وملعرفـة عـدد السـعف للنخلـة مـن عـدد 
مضروبـاً  الواحـد  الصـف  يف  السـعف 
.)13( هـي  الصفـوف  ألن   )3( بالعـدد 
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حبوب لقاح نخلة التمر 

لهـا -  خاليـا  هـي  اللقـاح  حبـوب 
برنامـج ووظيفـة محـددة وهـي ببسـاطة 
التلقيـح  بواسـطة  احليـاة  دورة  إعـادة 

ب. إلخصـا ا و
مكونات حبوب اللقاح هي املاء، الرماد، - 

الفيتامينـات،  )االيسـترون(،  الهرمونـات 
الدهـون،  البروتينـات،  الكربوهيـدرات، 

األمـالح املعدنيـة، األنزميـات، الصبغات، 
اجلليسـريدات  األمينيـة،  األحمـاض 
منتوليـة  أحمـاض  أنواعهـا،  بكافـة 

ذلـك: يوضـح  التالـي  واجلـدول 

نوع احملتوياتاملادة%املادة

B, E, K, H, D, Aالفيتامينات11املاء

Fe, Nn, Mg, Cl, Na, S, K, Ca, Br, Zn, I, Cu وسيلكونأمالح معدنية6الرماد

كتاليز، اليبيز، انفرتيز، ايلبز، كمتنيز، فوسفاتيز، ايزوميريز،األنزميات34كربوهيدرات

كاروتني، زانثوفيلصبغات35البروتينات

5دهون
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عمومـاً -  اللقـاح  حبـوب  وأشـكال  صـور 
والـذي  ثابـت  وحجـم  شـكل  لهـا  ليـس 
فهـي  التمـر  نخلـة  لقـاح  حبـوب  يهمنـا 
هالليـة الشـكل أمـا حجمهـا فـال يتعـدى 

ميكـرون.  5 عـن 
معـدل إنتـاج حبـوب اللقـاح يعتمـد على - 

ومـدى  وعمـره  )الذكـر(  الفحـل  صنـف 
النخلـة البالغـة  خدمتـه زراعيـاً وعمومـاً 

تنتـج مـن 14-28 طلعـة / فحـل.
وزن الطلـع يتـراوح مـا بـني )440( إلـى - 

)2030( غـم.

الطلعـة -  يف  الذكريـة  الشـماريخ  وزن 
الذكريـة الواحـدة )الكـش( ميثـل %62 من 
وزن الطلعـة والباقـي ميثـل وزن الغـالف.

الذكريـة -  الطلعـة  يف  الشـماريخ  عـدد 
شـمرخ.  383-86 بـني  مـا  يتـراوح 

كل شـمراخ ذكـري يحتـوي علـى )27-- 
106( زهـرة مذكـرة حسـب حجـم الطلعـة 

وعمـر النخلـة الذكريـة وخدمتهـا.
النخلـة الذكريـة تنتـج حبـوب لقـاح مـا - 

ذكريـة. غم/نخلـة   )750-550( بـني 
النخلـة الذكريـة الواحـدة تكفـي لتلقيـح - 

25 نخلـة أنثويـة.

طول الطلعات الذكرية )50-105 سـم( - 
أمـا عـرض الطلعـة مـن األطـراف 4 - 8 
سـم أما عرضها من الوسـط فيتراوح ما 

بني 7 - 18 سـم.
 - 40  -  10( الذكريـة  املشـاريخ  طـول 

سـم(.
الغـرام الواحـد مـن لقـاح نخلـة التمـر - 

يحتـوي علـى أكثـر مـن )2.5 مليـون حبـة 
لقـاح(.

حبـوب لقـاح نخلـة التمـر خفيفـة الوزن - 

تتطاير مع الهواء.
حيويـة حبـوب اللقـاح الطازجـة تتـراوح - 

مـا بـني %75 إلـى %92 ولكـن عنـد خزنهـا 
لـم  إذا  كبيـر  بشـكل  تقـل  حيويتهـا  فـإن 

تخـزن بشـكل جيـد.
قيـاس حيويـة حبـوب لقـاح نخلـة التمـر - 

تتـم بوضـع حبـوب اللقـاح علـى شـريحة 
زجاجيـة ثـم توضـع نقطتـان مـن صبغـة 
االسـيتوكارمن )%1( علـى حبـوب اللقـاح 
ثـم تفحـص الشـريحة حتـت املجهـر وتعد 
باللـون  تصطبـغ  التـي  اللقـاح  حبـوب 
األحمـر فهـي متثـل حبـوب اللقـاح احليـة 
ثـم  ميتـة  فهـي  تصطبـغ  ال  التـي  أمـا 

للحيويـة. املئويـة  النسـبة  حتسـب 

أمـا الطريقــة الثانيــة لقيـاس احليويـة - 
حبـوب  مـن  كميـة  وضـع  علـى  فتعتمـد 
أطبـاق  يف  خاصــة  بيئـة  علـى  اللقـاح 
زجاجيـة معقمـة ثـم حتصـن يف حاضنـة 
وبعـد  م   30  -  28 حـرارة  درجــة  عنــد 
ذلـك يتـم فحـص العينـات حتـت املجهـر 
وعدد احلبوب الثابتة ثم حسـاب النسـبة 

املئويـة.
مكونـات بيئـة اإلنبـات هـي بيئـة البـرت - 

السـكروز  مـن  تتكـون  والتـي   Al Bert

البوريـك  وحامـض   )1%( وآجـار   )10%(

باملليـون. جـزء   )50(

كميــة اللقـاح التــي يحتاجهـا االغريض - 
األنثـوي للحصـول علـى أفضـل محصـول 

الطلع الذكري قبل وبعد الطلعة

الشماريخ الذكرية بعد التجفيف
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هـي )5 - 7( شـمراخ وأحيانـاً يحتـاج إلى 
عـدد أكثـر حسـب خبـرة املـزارع واحتيـاج 

االغريـض والصنف.
حبـوب -  اللقـاح،  حبـوب  خلـط  كيفيــة 

املـادة  التالـك  بــودرة  مـع  تخلـط  اللقـاح 
املالئـة بنسـبة )1 : 5( وأحيانـاً )1 : 1( 

والصنـف. اللقـاح  حيويـة  حسـب 
حبـوب -  مـع  تخلـط  التـي  املالئـة  املـادة 

اللقـاح أثنـاء التلقيح يجـب أن تتوفر فيها 
الشـروط التاليـة: 

اجلـوز،  - 1 )قـش  املالئـة  املـادة  توفـر 
بـودرة  النخالـة،  احلنطـة،  مسـحوق 

.) لـك، لتا ا
رخص ثمنها. - 2

أن تكون جافة. - 3
كثافتهـا النوعيـة مقاربـة إلى الكثافة  - 4

النوعيـة حلبوب اللقاح.
عدم ترسبها يف أنابيب امللقحات. - 5
عدم تأثيرها على األزهار األنثوية. - 6
خـزن حبـوب اللقـاح، ميكـن أن تخـزن - 

حبـوب اللقـاح يف علب زجاجية محكمة 
وتخـزن يف غـرف درجـة حرارتهـا )1 ْم( 
سـنة  ملـدة  بحيويتهـا  حتتفـظ  جعلهـا 
أمـا   50% حيويتهـا  مـن  تفقـد  ولكنهـا 
الغرفـة  حـرارة  درجـة  يف  خزنـت  إذا 
فإنهـا أيضـاً تفقـد مـن حيويتها وأفضل 
املجمـدة  يف  حفظهـا  هـو  طريقـة 

املنزليـة.

عدد مرات التلقيح ميكن إجراء عملية - 
أن  ميكـن  ألنـه  مـرات   3  -  2 التلقيـح 
تبقـى مياسـم األزهـار األنثويـة مسـتعدة 
السـتقبال حبـوب اللقاح ملـدة 15-18 يوم 
ولكـن وجـد يف العـراق أن عمليـة تلقيـح 
الزهـدي تتـم خـالل )10( أيام من تشـقق 
أم اخلسـتاوي فتتـم خـالل )15(  الطلـع 

يـوم.
الصفـات التـي يجـب أن تتوفر يف ذكور - 

النخيل:
متوسـط،  - 1 )مبكـر،  األزهـار  تتابـع 

. ) خـر متأ
األكمـام  - 2 مـن  كبيـر  عـدد  ينتـج  أن 

كبيـرة. أحجـام  ومـن  الزهريـة 

حبة اللقاح حتت املجهر

حبة اللقاح حتت املجهر لقاح النخيل انطالق اللقاح
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أن تكـون حبـوب اللقـاح ذات حيويـة  - 3
ورائحـة شـديدة.

عدم تساقط أزهارها من شماريخها  - 4
عندما جتف.

التـي  - 5 املذكـرة  األشـجار  أفضـل 
سـنة.  60  -  10 بـني  تكـون  أعمارهـا 

تأثيـر تركيـز حبـوب اللقـاح مـن خـالل - 
البحـث املتابعـة وجـد أن ال فروقـات يف 
بالنسـبة  احلاصـل  وكميـة  العقـد  نسـبة 
حبـوب  مـن  والواطئـة  العاليـة  للتراكيـز 
وجـد  النخيـل حيـث  تلقيـح  عنـد  اللقـاح 
أن ال فـروق يف معـدل عقـد الثمـار عنـد 
يف  لقـاح  حبـوب   50%  ،5% اسـتعمال 

التلقيـح. مخلـوط 
استخالص حبوب اللقاح تتم:- 
يدوياً - 1
آلياً - 2

ففـي احلالـة اليدويـة يتم أخذ الطلعات بعد 
الشـماريخ  ويتـم اسـتخالص  الطلـع  تشـقق 
ويتـم جتزئـة  الطلعـة  غـالف  مـن  الذكريـة 
الشـماريخ وتركهـا علـى الطاولـة لكـي جتف 
ومـن ثـم يسـتخلص البـودرة وجتمـع يف علب 

زجاجيـة ألجـل اسـتعمالها.

أما آلياً فيتم أخذ الطلعات واسـتخالص 
جهـاز  الشـماريخ يف  مـن  اللقـاح  حبـوب 
الطلـع حيـث توضـع  اسـتخالص حبـوب 
يف داخـل أسـطوانة ذات حـرارة منتظمـة 
ألجل التجفيف بحيث تضرب الشـماريخ 
جيـداً داخـل األسـطوانة ومـن ثـم جتمـع.

تكـون -  املؤنثـة  األزهـار  خصوبـة  مـدة 
عمليـة  بـدأ  مـن  يـوم   )7  -  3( فتـرة  يف 

املؤنثـة. االغاريـض  انشـقاق 
نسـبة إنبـات حبوب اللقـاح تزيد بزيادة - 

يلجـأ  ولذلـك  م(   35( احلـرارة  درجـة 
االغاريـض  تغطيـة  عمليـة  إلـى  املـزارع 
احلـرارة  درجـة  لرفـع  تلقيحهـا  بعـد 
وبالتالـي زيـادة نسـبة العقـد واخلصوبـة.

األمطـار: تسـبب األمطـار إزالـة حبـوب - 
اللقـاح مـن املياسـم وخاصـة عند سـقوط 
مباشـرة  التلقيـح  عمليـة  عقـب  األمطـار 

وبالتالـي تـؤدي إلـى خفـض العقـد.
واجلافـة -  احلـارة  الريـاح  إن  الريـاح: 

أثنـاء عمليـة التلقيـح تـؤدي إلـى جفـاف 
يـؤدي  وبالتالـي  املؤنثـة  األزهـار  مياسـم 

العقـد. نسـبة  خفـض  إلـى 
تختلـف -  حيـث  اجلنسـي  التوافـق 

تلقيـح  يف  معـني  ذكـر  لقـاح  صالحيـة 
أزهـار أنثـى لصنـف مـا يف النخيـل حيث 
وجـد أن عقـد الثمـار والنـاجت عـن إمتـام 
يتحسـن  واإلخصـاب  التلقيـح  عمليـة 
األفحـل  مـن  معـني  نـوع  اسـتعمل  إذا 
الثمـار  تنخفـض نسـبة  بينمـا  )الذكـور( 
لـذا  العاقـدة عنـد اسـتخدام ذكـر آخـر 
يتناسـب  والـذي  الذكـر  انتخـاب  يجـب 
مـن  مـا  صنـف  أزهـار  تلقيـح  لقاحـه 

الهامـة. األمـور 
اللقـاح -  حبـوب  جتفيـف  حـرارة  درجـة 

هـي 28 - 32 يـوم باسـتخدام مدفئـات 
التهويـة. عمليـة  مـع 

الشـماريخ -  بعـد وضـع  التكيـس  عمليـة 
الذكريـة يف العرجـون األنثوي يعمل على:

الكيـس  - 1 داخـل  احلـرارة  درجـة  رفـع 
ممـا يسـبب زيـادة يف نسـبة العقـد وزيادة 

اإلخصـاب.
يعمـل علـى زيـادة الرطوبـة النسـبية  - 2

حـول األزهـار ممـا يجعل مياسـم األزهار 
أطـول السـتقبال حبـوب  لفتـرة  صاحلـة 

اللقـاح وبالتالـي زيـادة اإلخصـاب.
يجـب التأكـد من نضـج الطلعة الذكرية - 

حبوب اللقاح واألنبوب اللقاحي
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الطلعـة  تشـقق  مـن  عليهـا  ويسـتدل 
ورائحتهـا.

التلقيـح باملعلـق السـائل حلبـوب اللقـاح - 
ناجـح وقـد اسـتعمل يف أمريـكا والعـراق 

وحاليـاً يف سـلطنة ُعمـان.
أنواع التلقيح: - 

)1( التلقيـح الطبيعـي وهـو التلقيـح الذي 

علـى  وهـو  اإلنسـان  تدخـل  بـدون  يتـم 
شـكلني:

)أ( التلقيح الهوائي
)ب( التلقيح بواسطة احلشرات.

التلقيـح  الصناعـي ويشـمل  التلقيـح   )2(

ويشـمل  امليكانيكـي  التلقيـح  اليـدوي، 
التلقيـح بالعفـارات املختلفـة والتي تصلح 
التـي  عفـارات  ومنهـا  النخيـل  حلبـوب 
تعمـل بالهـواء املضغـوط، امللقحـات التـي 
تستخدم يف األرض، التلقيح بالطائرات.

أنـواع العبـوات التـي تسـتخدم لتخزيـن - 
اللقاح:

التساقط% اإلخصابنوع املادة

7663أكياس قطنية

7046أكياس ورقية

5544أكياس بول أثلني

6550عبوات زجاجية

6143حبوب لقاح طازجة

علـى -  تؤثـر  التـي  البيئيـة  الظـروف 
: لتلقيـح ا

درجـة احلـرارة املنخفضـة لهـا تأثيـر  - 1

علـى قلـة اإلنبـات لذلـك يفضـل عمليـة 
املشـكلة. هـذه  لتفـادي  التكييـس 

حبـوب  - 2 إزالـة  علـى  تؤثـر  األمطـار: 
اللقـاح مـن الطلعـة األنثويـة وبالتالـي قلـة 
عمليـة  إعـادة  يفضـل  لذلـك  اإلخصـاب 

التلقيـح.
الرياح: تسـبب الرياح جفاف مياسـم  - 3

األزهـار وبالتالـي قلة اإلخصاب.
التجـارب  - 4 مـن  اللقـاح:  كميـة حبـوب 

الداكنـة  التمـور  بـأن  أوضحـت  العلميـة 
مـن  أقـل  لقـاح  كميـة  إلـى  اللـون حتتـاج 
التـي حتتاجهـا أصناف التمور ذات اللون 

الفـاحت.
الطلـع  - 5 حيويـة  إن  اللقـاح:  حيويـة 

طلـع  مـن  حيويـة  أقـل  واملتأخـر  املبكـر 
النخلـة  نفـس  علـى  األخـرى  االغاريـض 
علمـاً بأن نضـوج اللقاح داخل االغاريض 
يحتـاج إلـى مجمـوع حـراري محدد خالل 

اإلزهـار. فتـرة 
فتـرة اسـتقبال األزهـار األنثوية: بعد  - 6

انغـالق االغريـض بــ 3 - 4 أيـام ويفضـل 

التلقيـح بنفـس اليـوم لكـي يعطـي نسـبة 
نضـج  مـن  أيـام   )7( وبعـد  أعلـى  إنبـات 

العقـد. نسـبة  ينخفـض  الطلعـة 
ميعـاد  - 7 علـى  يتـم  الفحـل  انتخـاب 

ووفـرة  عـدده  الطلـع،  حجـم  التزهيـر، 
اللقـاح. حبـوب 

المراجع

إسـماعيل، محمـد مصطفـى، ماجدة  - 1
األجنـف وبشـير الدربـاك 1986: حيويـة 
حبـوب اللقـاح لبعـض األصنـاف الليبيـة، 
ملخصـات نـدوة النخيـل الثانيـة، جامعـة 
امللـك فيصـل، اإلحسـاء، اململكـة العربيـة 

السـعودية، ملخـص )19 أ(.
نخلـة  - 2  :1982 اجلبـار  عبـد  البكـر، 

التمـر، الطبعـة الثانيـة، مطبعـة الوطـن، 
صفحـة.  1085 لبنـان،  بيـروت، 

حسـن  - 3 جاسـم،  حميـد  اجلبـوري، 
هيـكل  عصـام  البنـا،  مفيـد  املصـري، 
الصفـات   :1991 جـواد  وغـازي 
نخيـل  ألفحـل  واإلنتاجيـة  املورفولوجيـة 
التمـر )Phoenix dactylifera.L.( حتت 
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اإلمـارات  العـني، مجلـة  ظـروف منطقـة 
.226-210  :3 الزراعيـة:  للعلـوم 

4 -  :1995 جاسـم  حميـد  اجلبـوري، 
تأثيـر التلقيـح امليكانيكـي واليـدوي علـى 
ألشـجار  واإلنتاجيـة  الثمريـة  الصفـات 
 ).Phoenix dactylifera.L( نخيل التمر
صنف فرض، مجلة جامعة امللك سـعود، 

.116-87  :70 الزراعيـة،  العلـوم 
5 -  :1989 أحمـد  عبـاس  الصالـح، 

نخلـة  وحتسـني  لتربيـة  سـريعة  طريقـة 
يف  النخيـل  ورعايـة  إكثـار  نـدوة  التمـر، 
الوطـن العربـي، املنظمـة العربيـة للتنميـة 
العربيـة  اإلمـارات  دولـة   - الزراعيـة 
 ،1988 سـبتمبر   10-5 العـني  املتحـدة، 

.402 -391 ص
القصـاص، شـحاته العـزب، وحمـدي  - 6

قابليـة  مـدة   :1986 محمـود  محمـد 
الزغلـول  البلـح  لنخيـل  املؤنثـة  األزهـار 
القبلـي،  الوجـه  ظـروف  يف  للتلقيـح 
ملخصـات بحـوث نـدوة النخيـل الثانيـة، 
جامعـة امللـك فيصـل، اإلحسـاء، اململكـة 

السـعودية. العربيـة 
حسـني، عبـد اللطيـف رحيـم 1980:  - 7

أفحـل  ألزهـار  املورفولوجيـة  الدراسـات 
النخيـل، املؤمتـر الثانـي، مؤسسـة البحث 

العلمـي، بغـداد، العـراق.
مصطفـى  - 8 وسـعد  فتحـي  حسـني، 

وعبـد اهلل الزيـد 1977: التأثيـر املباشـر 
حجـم  علـى  )امليتازنيـا(  اللقـاح  حلبـوب 
احملصـول  وكميـة  ونوعيتهـا  الثمـار 
)نبـوت سـيف(  النضـج يف متـر  وموعـد 
باململكـة العربيـة السـعودية، بحـث )14(، 
العربيـة  اململكـة  وامليـاه،  الزراعـة  وزارة 

السـعودية.
حمـود، حمـزة حسـن 1989: دراسـة  - 9

متكاملـة عـن التلقيـح امليكانيكـي للنخيـل 
يف القطـر العراقـي، نـدوة إكثـار ورعايـة 
املنظمـة  العربـي  الوطـن  يف  النخيـل 
العربيـة للتنميـة الزراعية، دولة اإلمارات 
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المشاكل التي تواجه
أقلمة نخيل التمر الناتج

عن زراعة األنسجة
شجرة النخيل من أقدم االشجار التى زرعها االنسان منذ اقدم العصور ، وقد كرمها اهلل عز وجل بأن تردد ذكرها 

في جميع الكتب السماوية، وفي القرآن الكريم تم ذكرها 21 مرة. وفي الحديث الشريف ذكرت في اكثر من 

300 حديث نبوي مما يدل على عظمة هذه الشجره وبركتها وانها ال تقل عن مثيالتها من اشجار الجنه كالتين 
والعنب والزيتون   

د. لبنى محمد عبد الجليل

Lobnamohamed822@yahoo.com

رئيس بحوث باملعمل املركزى لنخيل البلح 
مركز البحوث الزراعية - جمهورية مصر العربية

نَخلة الَتْمر أو نَخلة الَبَلح
Phoenix dactylifera :)االسم العلمي( 

Arecaceae :)العائله(
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لشـموخها  االمثـال  بهـا  وضربـت 
عـن  عاليـا  كالنخـل  كـن  وعظمتهـا  
االحقـاد  مرتفعـا يرمـى باحلجـر فيلقى 
بأطيـب الثمـر    والنخلـة هـي الشـجرة 
أجزائهـا  كل  يسـتخدم  التـي  الوحيـدة 
بـدون اسـتثناء: ثمارهـا، نواهـا، ليفهـا، 
وجميـع  جريدهـا  سـعفها،  جذعهـا، 
فوائـد  ذات  كلهـا  األخـرى  أجزائهـا 
شـجرة  أي  فيهـا  تنافسـها  ال  عظيمـة 
وغـذاء  الغنـى  فاكهـه  وهـى  أخـرى 
مسـتدمية  النخيـل  شـجرة  الفقيـر. 
املعمـره      اخلضـرة وهـى  مـن األشـجار 
- األزهـار عنقوديـة وهـى مـن األشـجار 
ان  اى  املسـكن  ثنائيـة  اجلنـس  وحيـدة 

أنثـوي.   وآخـر  ذكـري  نخـل  هنـاك 

تتحمـل أشـجار النخيـل  الظروف البيئية 
أشـجار   مـن  بكثيـر  باملقارنـه  القاسـيه 
أرتفـاع  يتحمـل  حيـث  األخـرى  الفاكهـه 
درجـة احلـرارة إلـى 50 درجـة مئويـة كما 
أنـه  يتحمـل  اجلفـاف وامللوحـة وأرتفـاع 

مسـتوى املـاء األرضـى . 
أنـواع  فـى  البلـح  نخيـل  زراعـة  تنجـح 
تفـوق  بدرجـة  األراضـى  مـن  متعـدده 
األخـرى  الفاكهـه  أشـجار  مـن  الكثيـر 
ويعتبـر عمـق التربـة وأنخفـاض مسـتوى 
املـاء األرضـى مـن أهـم العوامـل الالزمـة 

النخيـل.   مـزارع  فـى 
مـن  منجـم  التمـر  أو  البلـح  ثمـار 
الفيتامينـات يسـمى التمـر باملنجـم لكثرة 
مـا يحتويـه مـن العناصـر املعدنيـة وميكن 

تنجح زراعة نخيل البلح 
فى أنواع متعدده 
من األراضى بدرجة 
تفوق الكثير من 

أشجار الفاكهه األخرى 
ويعتبر عمق التربة 
وأنخفاض مستوى 

الماء األرضى من أهم 
العوامل الالزمة فى 

مزارع النخيل

عدسة: حمد فايز عبد الرحمن الثلج
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اعتبـاره غـذاء كامـال حيـث حتتـوي علـى 
السـكريات والبروتـني وأمـالح مثل أمالح 
واحلديـد  والكالسـيوم  الفسـفور  مثـل 
والكبريـت  والصوديـوم  واملغنيسـيوم 
علـى  أيضـاً  التمـر  يحتـوي  كمـا  والكلـور 
فيتامينـات : أـ ب1 ـ ب2 ـ د وهـو غـذاء 

بسـهولة تخزينـه  ميكـن 

أكثار النخيل البلح

أوال التكاثرالجنسى: 

االكثار بالبذره:

تتـم الزراعـه بالبـذره املأخـوذه مـن الثمار 
وكانـت هـذه الطريقـه سـائده  مـن فتـره 
زراعـه  مناطـق  مـن  كثيـر  فـى  قصيـره 
التمـر ولكـن االن قـل أسـتخدمها أو مـا 
فـى  ضيـق  نطـاق  علـى  تسـتخدم  زالـت 
نطـاق  علـى  أو  املعزولـه  املناطـق  بعـض 

بحثـى.
عيوب االكثار البذرى:  

1 - الثمـار الناجتـه مـن النخيـل  البـذرى 

أقـل جـوده فـى صفات الثمـار واحملصول 
تتكاثـر  التـى  االصنـاف  بثمـار  باملقارنـه 

خضريـا.
2 - نخيـل البلـح وحيـدة اجلنس لذا فمن 

نخيـل  فسـائل  علـى  احلصـول  املتوقـع 
مذكـر  االخـر  والنصـف  مؤنـث  نصفهـا 
ويصعـب التفرقـه بـني  الذكـور و االنـاث 

فـى املراحـل املبكـره .
3 - تتأخـر أشـجار الثمـار البذريـه فـى 

كمـا  واالثمـار  االزهـار  ملرحلـه  وصولهـا 
أن ثمـار االصنـاف البذريـه تبـاع باسـعار 

. منخفضـه
فانهـا  االكثـار  عيـوب  مـن  وبالرغـم 
األصنـاف  ألنتخـاب  الوحيـده  الطريقـه 

اجلديـده والتـى تتميـز بصفـات يرغبهـا 
املربى سـواء كميـه محصولها وخصائص 
الثمـار أو مقاومتهـا ألمـراض معينـه مثـل 
مـاء  ملوحـه   زيـاده  أو  البيـوض  مـرض 

التربـه أو الـرى. 

 ثانيا التكاثر الخضرى )ال جنسى(: 

1 - االكثار بالفسائل )الطرقه التقليديه(

اخلضـرى  بالتكاثـر  الناجتـه  النباتـات 
الوراثيـه  الصفـات  كل  فـى  األم  تشـبه 
الـى عهـد قريـب وقبـل التقـدم فـى تقنيـة 
زراعـه االنسـجة النباتيـة كانـت الفسـائل 
النخيـل  ألاكثـار  الوحيـده  الطريقـه  هـى 

خضريـا.
تنتـج الفسـائل مـن براعـم املوجـودة  فـى 
أبـط األوراق القريبـه مـن سـطح التربـه 
يختلـف عـدد الفسـائل املنتجـه بأختالف 

الصنـف ونـوع االرض واخلدمـه.

مواصفات الفسيله الجيده:

خاليه من األمراض الفطريه واحلشريه. - 
االيقل عمر الفسيله عن 3 سنوات . - 
جيـد -  جـذرى  مجمـوع  لهـا  يكـون  أن 

وذلـك باحلـرص علـى فصلهـا بجـزء مـن 

بعـد  جناحهـا  نسـبه  لزيـاده  األم  جـذور 
 . الزراعـه 

أن يكون القطع نظيف ومسـتوى وليس - 
بـه جتاويـف أو تشـققات لتالفى اإلصابه 

الفطريه. 

الطرق التى يجب أتباعها لزيادة 

نسبه نجاح الفسائل:

يجب األسـراع فى زراعة الفسـائل بعد - 
فصلهـا مـن األم وعمومـا كلمـا أسـرعنا 
فـى زراعتهـا كلما أعطت نسـبة أعلى من 

النجاح.
فصـل الفسـائل بجـزء مـن جـذور األم - 

تزيـد مـن نسـبه جناحهـا .
املجروحـه -  السـطوح  تعقيـم  يفضـل 

الفطريـه  باملطهـرات  الفسـيله(  )قاعـده 
املـاء  بخـر  متنـع  مبـاده  تدهـن  وقـد 
. البيوتامـني  مثـل  الفطريـات  ومهاجمـة 

مراعـاه -  يجـب  الفسـائل  فصـل   عنـد 
بعنايـه   ونقلهـا  بـاألرض  أرتطامهـا  عـدم 
كـى ال تتهشـم القمـه الناميـه مما يتسـبب 

فـى مـوت الفسـيله.
أماكـن -  فـى  الفسـائل  نقـل  حالـة  فـى 

بعيـده أو التأخيـر فـى زراعتها ألى سـبب 

أكثار نخیل البلح

یتكاثر نخیل البلح 
بطریقتین

زراعة  بالبذره لرواكیبا الفسائل
االنسجھ 

2 )خضرى( الجنسىتكاثر تكاثرجنسى1
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واألوراق  اجلـذرى  املجمـوع  لـف  يجـب 
خوفـا  ترطيبهـا  مـع  األجولـه  أو  بالقـش 

 . اجلفـاف  مـن  عليهـا 
متابعـه الـرى  خاصـة فى الفتره األولى - 

جفـاف  يحـدث  ال  حتـى  الزراعـه  مـن 
. للفسـيله 

عنـد زراعـه الفسـيله يراعـى اال تـزرع - 
فيتعفـن  سـطحيه فتجـف والعلـى عمـق 

القلـب .
بـه -  وليـس  مسـتوى  القطـع  يكـون  أن 

مهاجمـة  لتالفـى  جتاويـف  أو  تشـققات 
الفطريـات.

مواعد زراعة الفسائل:

تزرع الفسائل مبوعدين هما:
- الربيع ) نيسان – ايار ( 
- اخلريف ) اب – ايلول (

فصل الفسائل 

أهم طرق فصل الفسائل :

1 - الفصل الكامل.

2 - الفصل اجلزئى. 
أوال الفصل الكامل: 

قبـل ميعـاد الفصـل بشـهرين ينظف حول 
قبـل ميعـاد الفصـل بشـهرين ينظف حول 
الفسـائل حيـث تـزال الفسـائل الصغيـره 
ثـم يكـوم حولهـا التـراب ليسـاعدها علـى 
يتبـع   ثـم  قـوى  جـذرى  مجمـوع  تكويـن 

اخلطـوات التاليـه عنـد الفصـل:
يبقـى -  ال  بحيـث  الفسـيله  جريـد  يقلـم 

منـه سـوى صفـني حـول القلـب حلمايـه 
إلـى  املتبقـى  ويقـرط  الطرفـى  البرعـم 
نصـف طولـه ثـم يربـط ربطـا هينـا قـرب 

التقليـع. يعيـق  الطـرف حتـى ال 

يقلـم الكرنـاف السـفلى بحيـث ال يترك - 
منـه شـىء حول السـاق .

يـزاح التـراب مـن حـول الفسـيله حتـى - 
او  بـاألم )السـلعه  يظهـر مـكان أتصالهـا 
الفطامه( ثم يكشف عن قاعده الفسيله.

يؤتى بالعتله وتوضع بني األم والفسيله - 
ثـم يضـرب عليهـا مبطرقـه مـن اخلشـب 
حتـى تنفصـل عـن األم مـع فصلهـا بجـزء 

مـن جـذور االم .

ثانيا الفصل الجزئى :

فـى حالـة الفسـائل كبيـره احلجـم نسـبيا 
متـر( مـن االفضـل أن   2-1 )أطـول مـن 
)فصـل  تدريجيـه  بطريقـه  فصلهـا  يتـم 
فـى  مبدئيـا  فصلهـا  يتـم  حيـث  جزئـى( 
الفصـل  أسـتكمال  ثـم  اخلريـف  فصـل 
فـى أوائـل الربيـع وبذلـك تكـون اخللفـه 
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أسـتقالل نصـف  األم  أسـتقلت عـن  قـد 
كامـل  مبـا أنتجتـه مـن جـذور عرضيـه 
عنـد منطقـه الفصـل ويسـاعد ذلـك علـى 
بعـد فصلهـا  الفسـيله  نسـبة جنـاح  رفـع 
عـن األم وزراعتهـا فـى املـكان املسـتدمي.

2 - الفسائل الهوائيه

offshoots Aerial

 أو الرواكيب – الطواعين

أبـط  فـى  براعـم  مـن  الرواكيـب  تنتـج 
األوراق بعيـده عـن سـطح التربـه وقليـل 
ماتسـتعمل فـى األكثـار لصعوبـه جناحهـا 

جـذرى مجمـوع  وجـود  لعـدم 
 ولكـن إذا كانـت النخلـه تنتـج عـدد قليـل 
الفسـائل  خـروج  نـادرة  أو  الفسـائل  مـن 
أسـتخدام  فيتـم  جيـدة  صفـات  وذات 
طريقـة الترقيـد الهوائـى لهـذه الطواعني 
بعمـل  بـاألم  متصلـه  زالـت  مـا  وهـى 

جـروح فـى قواعـد الرواكيـب وأسـتخدام 
الرواكيـب   وأحاطـت  منـو  منظمـات 
بالبولى إيثلني   أو صناديق خشبيه تثبت 
فـى جـذع النخلـه ويتم ملئها مبخلوط من 
بالبيتمـوس والرمـل  وإضافهـا هرمونـات 
 NAA نباتيـه مشـجعه لنمـو اجلـذور مثل
وريهـا   IAA humic acid أو   IBAأو
بإسـتمرار - وتتكـون اجلـذور بعـد 6-8  
أشـهر وبعـد ذلـك تفصـل عـن األم  وتزرع 

فـى املـكان املسـتدمي. 

3 - طرق التكاثر بزراعة االنسجه :

مـن  اإلنسـجة  زراعـة  علـم  يعتبـر   
املجـاالت احلديثـة الهامـة املنتمية حديثا 
لعلـم الوراثـة وهـو مجـال تطبيقـى سـوف 

 . الزراعـة  ل  مجـا  فـى  ثـورة  يحـدث 
أسـتخدام  األنسـجة  بزراعـة  ويقصـد   
جـزء مـن النبـات قد يكـون البذرة أو جزء 
مـن اجلـذر أو جـزء مـن السـاق أو جـزء 

مـن األوراق أو املتـك أو حبـوب اللقـاح  أو 
أو  اجلانبـى   البرعـم  أو  الناميـة  القمـة 
أو برعـم زهـرى وزراعتهـا  برعـم إبطـى 
علـى بيئـة مغذيـة حتتـوى علـى العناصـر 
للسـكريات  ومصـدر  والصغـرى  الكبـرى 
حتـت  النمـو  منظمـات   إلـى  باإلضافـه 

ظـروف معقمـة ومتحكـم فيهـا

االسباب التى أدت الى أستخدام 

زراعه االنسجه  فى أكثار نخيل البلح:-

مـن  الناجتـه  الفسـائل  أعـداد  قلـه   -  1

. حياتهـا  خـالل  فـى  الواحـده  النخلـه 
2 - نسـبه النجـاح فـى الفسـائل املزروعه 

املطلـوب  توفـى  ال  التقليديـه  بالطـرق   
مـن النخيـل.

عـن  وراثيـه  أختالفـات  حـدوث   -  3

البـذرى. ااألكثـار  مـن  الناجتـة  النباتـات 

أهداف أستخدام زراعة االنسجه 

فى نخيل البلح:-

مـن  كبيـر  عـدد  علـى  احلصـول   -  1

النباتـات فـى وقـت قصيـر ذات صفـات 
لـالم. مشـابهه 

2 - حفـظ التركيـب الوراثيه للنخيل ذات 

الصفـات  املمتازه.
فـى  االنسـجه  زراعـه  أسـتخدام   -  3

مثـل  الفطريـه  االمـراض  علـى  التغلـب 
مـرض  البيـوض واحلشـريه مثـل سوسـه 

لنخيـل. ا
4 - احلصـول علـى سـالالت خاليـه مـن 

الفيـرس .
5 - سهولة النقل و التداول.

6 - احلصول على  نباتات من ااألصناف 

التى يندر فيها الفسائل بأعداد كبيره.
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الجسمیةأنتاج األجنة 

إنتاج األجنة الجسمیة بالطریقة المباشرة إنتاج األجنة الجسمیة بالطریقة الغیر مباشرة

التضاعفمرحلة  (4)

التجذیرمرحلة  (5)

األقلمة (6)

األقلمة الخارجیةداخل المعمل

.مرحلة األساس 1

مرحلة تكوین وإنبات 
.األجنة الجسمیة

2

مرحلة األساس 1

الكالوسمرحلة  
2

الكالوس إلى أجنھ مرحلة تكشف  3

direct indirect
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  متر زراعة االنسجه ب 6 مراحل:
1 - مرحلة البدايه )الزراعة االوليه(.  

2 - مرحلة تكوين الكالوس

3 - مرحلة التكشف )تكوين اآلجنة(

4 - مرحلة التضاعف

5 - مرحلة التجذير

6 - مرحلة األقلمه 

1 - مرحلة البدايه )الزراعة األوليه(: 

 starting

ــذه  ــا بهـ ــراد أكثارهـ ــائل املـ ــار الفسـ نختـ
الطريقـــه مـــن أمهـــات ذات منـــو قـــوى 
وذات صفـــات ثمريـــه جيـــده وخاليـــه مـــن 
االمـــراض. تفصـــل الفســـائل املختـــاره 
اخلارجـــى  اليـــف  ويـــزال  االم  عـــن 
الـــى  تنقـــل  ثـــم  واجلـــذور   واألوراق 
املعمـــل حيـــث يتـــم تصغيرهـــا الـــى أن 
تصـــل للحجـــم املناســـب ثـــم تتـــرك حتـــت 
املـــاء اجلـــارى مـــدة ســـاعتني مـــع وضـــع 
كابينـــه  الـــى  تنقـــل  ثـــم  مطهرفطـــرى 
الزراعـــه حتـــت الظـــروف املعقمـــه ثـــم 
نبـــدأ مرحلـــه التعقيـــم داخـــل املعمـــل 
كلوريـــد  مـــن  محلـــول  فـــى  بوضعهـــا 
ملـــده  الشـــديد  الـــرج  مـــع  الزئبقيـــق  
خمـــس دقائـــق ثـــم تشـــطف باملـــاء املعقـــم 
ثـــم توضـــع فـــى محلـــول الكلوراكـــس ملـــدة 
20 دقيقـــه وتـــرج جيـــدا ثـــم تشـــطف 

باملـــاء املعقـــم   وتكـــون بذالـــك معـــده 
وجاهـــزه للزراعـــه  حيـــث يتـــم زراعـــه 
ـــى 4أجـــزاء  ـــه وتقســـيمها ال القمـــه النامي
ــك،  ــده لذالـ ــه املعـ ــى البيئـ ــا علـ وزراعتهـ
ــن  ــه مـ ــه ااألوراق القريبـ ــم زراعـ ــا يتـ كمـ

القمـــه الناميـــه.
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2 - مرحله تكوين الكالوس:

اخلاليـا  مـن  كتلـه  عبـاره  الكالـوس 
تنقـل  االنقسـام  سـريعة  البرانشـيميه 
املرحلـه  فـى  املزروعـه  النباتيـه  األجـزاء 
املكونـات  بنفـس  بيئـه  علـى  السـابقه 

. بقه لسـا ا

3 - مرحله التكشف:

بيئـه  علـى  الكالـوس  نقـل  يتـم  وفيهـا 
خاليـه مـن الهرمونـات ويبـدء فيهـا حتول  
أجنـه ثـم  كالـوس جنينـى  الـى  الكالـوس 

4 - مرحله التضاعف:

املرحلـه  مـن  والناجتـه  األجنـه  نقـل  يتـم 
السابقه على هذه البيئه لزيادة أعدادها

5 - مرحله التجذير:

تكويـن  فيهـا  مت  التـى  و  النباتـات  تنقـل 
املجمـوع اخلضـرى بنجـاح لبيئـه حتتـوى 
على األوكسـينات املشـجعه على التجذير 
ليصبـح النبـات هنـا يحتـوى علـى مجموع 

خضـرى وجـذرى

6 - مرحلة اقلمه  نخيل التمر

التمـر  نخيـل  فـى  االقلمـه  عمليـه  تعتبـر 
مراحـل  لـكل  النهائيـة  احملصلـة  هـى 
زراعـة  مـن  بدايـة  األنسـجة  زراعـة 
علـى  نحصـل  أن  إلـى  النباتـى  النسـيج 
نبـات كامـل يحتوى علـى مجموع خضرى 
الطبيعـة  محـاكاة  علـى  قـادر  وجـذرى 
احليويـة  وظائفـة  بكامـل  القيـام  وعلـى 
ومجابهـة الظـروف فـى احليـاة الطبيعيـة  

وتنقسم مرحلة االقلمه إلى مرحلتني:
- مرحله االقلمه داخل املعمل.
- مرحله االقلمه  خارج املعمل.
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مرحلة اآلقلمة داخل المعمل

 )pre –acclimatization (

حتتـوى  والتـى  الكاملـة  النباتـات  تنقـل 
علـى املجمـوع اخلضـرى واجلـذرى إلـى 
أنابيـب حتتـوى علـى بيئـة سـائلة مكونـه 
التركيـز  منخفضـة  معدنيـة  أمـالح  مـن 
ونسبة قليلة جدا من السكر وتتم تغطية 
اآلنابيـب باحـكام برقائـق مـن اآللومنيـوم 
ثـم تعمـل ثقوب فـى الغطاء تدريجيا نبدا 
الثقـوب  بعمـل  نتوالـى  ثـم  واحـد  بثقـب 
ويتـم  تدريجيـا  الغطـاء  ازالـة  يتـم  حتـى 
وضـع النباتـات فـى جـو اآلضـاءة الغيـر 
بالقيـام  النبـات  يبـدا  حيـث  مباشـرة 

الضوئـى. التمثيـل  بعمليـة 
مرحلة اآلقلمة الخارجية

acclimatization

نتائج هذة اخلطوة هى احملصلة النهائية 
بدايـة  اآلنسـجة  زراعـة  مراحـل  لـكل 

زراعـة  مـن 

علـى  نحصـل  أن  الـى  النباتـى  النسـيج 
نبـات كامـل يحتـوى علـى مجمـوع جـذرى 
الناجـح  للنقـل  ومجمـوع خضـرى صالـح 
قـادر علـى محـاكاة الطبيعـة وقـادر علـى 
العيـش فـى ظـروف البيئـة احلـرة، حيـث 
والتـى  )الكاملـة  املجـذرة  النباتـات  تنقـل 
وورقـى(  جـذرى  مجمـوع  علـى  حتتـوى 
باملـاء  اجلـذور  وتغسـل  ملقـاط  بواسـطة 
العالـق  املغـذى  الوسـط  بقايـا  إلزالـة 
باجلـذور ألن بقايـا الوسـط احلـاوى علـى 
السـكر يسـاعد على اإلصابة بالفطريات 
والتـى بدورهـا تعمـل علـى تعفـن اجلـذور 
فطـرى  مببيـد  اجلـذور  معاملـة  ويتـم 
الـى  تنقـل  ثـم  ريزولكـس(   - )فيتافكـس 
مبـراوح  واملـزودة  الزجاجيـة  الصوبـة 
ووحـدات تبريـد ووحـدات تسـخني حيـث 
 27-25 بـني  مـا  احلـرارة  درجـة  تتـراوح 
وشـدة   90%-85 رطوبـة  نسـبة  و  درجـة 
أضـاءة 10000Lux-80000  )وحـدة 
اآلضـاءة(  شـدة 
ع  ر تـز و

أما فى صناديق بالستك او فى صواريخ 
وتزرع  فى خلطة من البيت موس : الرمل 
بنسـبة )1:3( أو البيـت مـوس والبرليـت 
بنسـبه)1:3(ثم تـروى مبـاء يحتـوى علـى 
مببيـد فطـرى )فيتافكـس - ريزولكـس( 
 / )1جـم  متواجـد  فطـرى  مبيـد  اى  أو 
لتـر( ثـم توضـع   حتـت أنفـاق بلسـتيكية 
ويظـل حتـت هـذة اآلنفـاق ملـدة  3 أشـهر 
ثـم نبـدا فـى إزالـة الغطـاء تدريجيـا حتـى 
تتـم إزالتـة متامـا مـع مالحظـة الكشـف 
ومتابعتهـا حيـث  النباتـات  علـى  الـدورى 
إنهـا تكـون عرضـة لإلصابـة باآلمـراض 
الفطريـة نظـرا آلرتفـاع الرطوبـة فيجـب 
الـرش باملبيـد الفطـرى  بتركيـز ضعيـف  
اآلنفـاق  خـارج  إلـى  تنقـل  ذلـك  وبعـد 
)تدويرهـا(  نقلهـا  ويتـم  البلسـتيكية 
وخلطـة  سـم   20 قطرهـا  قصـارى  إلـى 
حتتـوى علـى البيـت: رمـل )2:1( ملـدة 6 
أشـهر وتوالـى بالـرى مـع إعطـاء جرعـات 
صغيـرة مـن اآلسـمدة  املوصـى بهـا فـى 
هـذة الفتـرة مـن العمـر وبعـد ذلـك تنقـل 
لصوبـة التربيـة وهى صوب مصنوعة من 
السـيران ومجهـزة مبـراوح ووحدة تبريد 
الـى ان تكمـل سـنة أو سـنة ونصـف 
مـع وضـع برنامـج كامل متكامل 
واآلهتمـام  التسـميد  مـن 
بالـرى ومالحظة اإلصابة 
باآلمـراض الفطريـة أو 
ومقاومتهـا  احلشـرية 
أول بـأول وبعـد ذلـك 
تصبـح صاحلة للنقل 
البسـتان  أرض  فـى 

املسـتدمي املـكان 
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المشاكل التى تواجة أقلمه وتربية  

نخيل التمر الناتج من الزراعة النسيجية

1 - مشاكل متعلقه بالنباتات:

)أ( مشاكل متعلقه املجموع اجلذرى
)ب( مشاكل متعلقه باملجموع اخلضرى
)أ( مشاكل متعلقه بالمجموع الجذرى

مراحل  أهم  من  التجذير  مرحلة  تعتبر 
اإلكثار فى نخيل التمر بل أن عملية النقل 
الناجح تعتمد عليها حيث أن النبات يعتمد 
كليا على املجموع اجلذرى فى أمتصاص 
العناصر الغذائيه من الوسط احمليط به 
لذلك يجب األهتمام جيدا باحلصول على 
كافى  وعدد  لألمتصاص  صاحله  جذور 
من اجلذور العرضية لرفع النسبه املئويه 

للنجاح النباتات أثناء عمليه االقلمه.

)ب( مشاكل متعلقه بالمجموع 

الخضرى

الكيوتـكل مـن أحـدى  أكتمـال طبقـة  عـدم 
املشـاكل التـى يواجههـا النبـات فـى عمليـه 
امليـاه   مـن  الفاقـد  يكـون  حيـث  األقلمـه 
أكتـر مـن املمتـص ينتهـى األمـر ب ألتفـاف 
البـد  النباتـات  ومـوت  األوراق  وجفافهـا  
 pre الداخليـه  االقلمـه  مبرحلـه  األهتمـام 
للخـروج  النبـات  لتهيئـه   acclimatization

الـى عمليـه التقسـيه خـارج املعمـل وأضافه 
تكويـن  علـى  املسـاعده  شـئنها  مـن  مـواد 
إيثلـني  )البولـى  مثـل  الكيوتـكل   طبقـه 
جليكـول(  وقـد تضمنـت محـاور األبحـاث 
العلميـه  احلديثـه  دراسـة أسـاليب وطـرق 
مشـاكل  لبعـض  حلـول  لتقـدمي  جديـدة 

تعتبر مرحلة التجذير 
من أهم مراحل اإلكثار 
فى نخيل التمر بل أن 
عملية النقل الناجح 
تعتمد عليها حيث 

أن النبات يعتمد كليا 
على المجموع الجذرى 
فى أمتصاص العناصر 
الغذائيه من الوسط 

المحيط به
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األقلمـه لنباتـات نخيـل البلـح نـاجت زراعـة 
االنسـجه منها أسـتخدام الكائنات الدقيقه 
قبـل  وتدعيمهـا  جذورالنباتـات  لتهيئـة 
خروجهـا  لعمليـه االقلمـه  كذلـك حمايتهـا 
مـن مهاجمـه الفطريـات فـى هـذه املرحلـه 

2 - عوامل متعلقة بالبيئه

)أ( درجة احلراره
)ب( درجة الرطوبه
)ت( وسط الزراعه

)ث( اإلضاءه
)أ( درجة الحراره

 27 عـن  احلـرارة  درجـة  تقـل  أال  البـد 
والتزيـد عـن 30 درجـة حتـى يقوم النبات 
وجهـة  اكمـل  علـى  احليويـة  بالعمليـات 

منـوة. علـى  ينعكـس  بالتالـى 
)ب( درجة الرطوبه

التـى حتتاجهـا  الرطوبـه  تتـراوح درجـات 
النباتات أثناء عمليه التقسـيه من 90-85 
% ورفـع درجـة الرطوبـه الـى هـذه الدرجه 
الرطوبـه  زيـاده  اوال:  حديـن  ذو  سـالح 
الفطريـه  األمـراض  أنتشـار  إلـى   يـؤدى 

ومـن  اجلـذور  أعفـان  أمـراض  خاصـة 
جهـه أخـرى إذا قلـت الرطوبـه  تـؤدى إلـى 
جفـاف النباتـات وموتهـا حيـث أن غيـاب 
كبيـرة  مشـكلة  تشـكل  الكيوتـكل  طبقـة 
الفاقـد   يـزداد  النباتـات حيـث  ألسـتمرار 
مـن املـاء عـن طريـق عمليـة النتـح بالتالـى 
تضمنـت  وقـد  وميـوت  النبـات  يجـف 
املشـكله  هـذه  تنـاول  االبحـاث  محـاور 
والتغلـب عليهـا ايضـا باسـتخدام سـالالت 
القـدره علـى  لهـا  الدقيقـه  الكائنـات  مـن 
حمايـه النباتـات وتدعيمهـا مـن مهاجمـة 
الفطريـات املمرضـه اثنـاء هـذه املرحلـه.

)ت( وسط الزراعه

يجب ان يكون وسط الزراعه )ph التربة( 
متعـادل واال سـبب  ذلـك منـع أمتصـاص 
العناصـر الغذائيـه مـن التربـه  وبالتالـى 
يكـون  ان  يجـب  وكذلـك  النبـات  مـوت 
بالرطوبـه  يحتفـظ  املسـتخدم  الوسـط 
وقـد  للجـذور   اجليـده  التهويـه  وكذلـك 
هـذا  فـى  األبحـاث  مـن  العديـد  أجريـت 
بتباديـل  مخاليـط  وأسـتخدمت  املجـال 
للنمـو  مخلـوط  انسـب  لتحديـد  مختلفـه 
أن   الـى  توصـل  وقـد  للنباتـات  اجليـد 
 peatmoss + 1perlit األوسـاط  أنسـب 

)ث( اإلضاءه

حتتاجهـا   التـى  اإلضـاء  شـدة  تبلـغ 
 10000-80000 املؤقلمـه  النباتـات 
)وحـده ضوئيـه(  لقيـام النباتـات بعمليـه 

والنمـو  الضوئـى  البنـاء 
3 - الكثافة العددية:

للنباتـات  العدديـة  الكثافـة  مراعـاة  يجـب 
فى املسـاحة املنزرعة اثناء عملية التقسـية  
النباتـات  بـني  املسـافات  زادت  فكلمـا 

وبعضهـا يـؤدى الـى ارتفاع الرطوبة بالتالى 
بالفطريـات تكـون عرضـة لألصابـة 

4 - التهوية:  

بأسـتمرار  الهـواء   تيـارات  تبـادل  يجـب 
حيـث أن  عـدم التهويـة اجليـدة  تـؤدى 
الـى  رفـع الرطوبـة حـول النبـات بالتالـى 

. الفطريـة  االمـراض  أنتشـار 
5 - وضع البرنامج التسميدى:   

للتســـميد  برنامـــج  وضـــع  عنـــد  يجـــب 
يتالئـــم مـــع حجـــم وطبيعـــة منـــو النبـــات 
فهنـــاك نباتـــات  ناجتـــة مـــن عمليـــة االقلمـــة 
ضعيفـــة النمـــو فيجـــب أن نراعـــى اجلرعـــة 
املعطـــاة تبعـــا لطبيعـــة وعمـــر ومنـــو النبـــات 
ومـــن الدراســـات احلديثـــه فـــى هـــذا املجـــال 
االقلمـــه  عمليـــه  جنـــاح  بعـــد  وخصوصـــا 
يكـــون النبـــات ضعيـــف ويحتـــاج الـــى تســـميد 
يتالئـــم معـــه وال يضـــر باجلـــذور املتكونـــه 
حديثـــا  مت معاملـــه النباتـــات بالســـيانوبكتريا 
حيـــوى  كتســـميد  اخلضـــراء(  )الطحالـــب 
أوكســـينات  علـــى  حتتـــوى  انهـــا  حيـــث 
وجبرلينـــات كمـــا حتتـــوى علـــى احمـــاض 
امينيـــه  تقـــوم بتثبيـــت النيتروجـــني اجلـــوى 
)امونيـــا(  ميســـره  صـــوره  الـــى  وحتولـــه 
ــات  ــن توصيـ ــت مـ ــات وكانـ ــه لنموالنبـ االزمـ
الســـيانوبكتريا  اســـتخدام  هـــو  البحـــث 
ربـــع  كســـماد طبيعـــى بجانـــب اســـتخدام 
الكميـــه مـــن  الســـماد النيتروجينـــى املعدنـــى 
ـــى  ـــى ترشـــيد اســـتخدام الســـماد املعدن مبعن
الســـيانوبكتريا  ان  حيـــث  الثمـــن  غاليـــه 
مصـــدر طبيعـــى للنيتروجـــني رخيـــص الثمـــن 
قليـــل التكاليـــف - كمـــا انهـــا تفـــرز منظمـــات 
النمـــو  معـــدل  مـــن  تســـرع  منـــو طبيعيـــه 

ــه . ــذه املرحلـ ــى هـ ــات فـ النبـ
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عدسة: علي حسين آل محمود



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي32
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وبعض المقترحات لتقليل الفاقد

تنتشر زراعة النخيل التمر في المناطق االستوائية وشبه االستوائية، حيث ارتبطت زراعته تاريخيًا بالوطن العربي، 
حيث يعتبر الموطن األصلي لنخيل التمر هو الخليج العربي )البكر،1972(. تزرع أشجار النخيل في جميع دول الخليج 
العربي وغيرها من الدول العربية مثل مصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب وغيرها، تحتل جمهرية مصر العربية 
المركز األول بين دول العالم انتاجًا للتمور حيث تنتج حوالي مليون واربعمائة ألف طن سنويًا يليها السعودية وإيران 
)الفاو 2012(، هذا اإلنتاج السنوي لمصر يمثل حوالي %18 من جملة اإلنتاج العالمي للتمور لدول العالم )7.5 

مليون طن- حسب احصائية قطاع الشون االقتصادية - وزارة الزراعة واستصالح االراضي المصرية 2014 م(.
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استاذ ورئيس قسم البساتني،
 كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر

تحتــل جمهريــة مصــر 

األول  المركــز  العربيــة 

بيــن دول العالــم إنتاجــا 

للتمــور

المناسبة  الدرجة  تحديد 

لقطف الثمار من العوامل 

الهامة لجودتها
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والبحيرة  الشرقية  محافظات  وتعتبر 
واجليرة  وأسوان  اجلديد  والوادي 
وكفر  ودمياط  والفيوم  واالسماعيلية 
مقدمة  يف  وسوهاج  وأسيوط  الشيخ 
نخيل  لثمار  إنتاجاً  مصر  محافظات 
التمر. متثل الثمار رطبة حوالي 52.7% 
تؤكل  حيث  احمللي  اإلنتاج  جملة  من 
)اخلالل(  البسر  مرحلة  يف  ثمارها 
املرحلة،  هذه  يف  طعمها  جلودة  وذلك 
البلح  صنف  األصناف  هذه  أشهر  ومن 
ثمار أصناف أخرى  الزغلول،  بجانب  
عيشة  وبنت  والسماني  احلياني  منها 
إلى  باإلضافة   ،.... واألمهات  والعريبي 
احملدودة  الشهرة  ذات  األصناف  بعض 
هذه  ثمار  وأغلب  زراعتها  مناطق  يف 
يف  املستهلك  عليها  يقبل  األصناف 
عكس  البسر  من  أكثر  الرطب  مرحلة 
ثمار  على  يعاب  ولكن  الزغلول  ثمار 
تسويقها  فترة  أن  األصناف  هذه 
لقصر  احمللي  السوق  يف  محدودة 
إلى  ولذلك حتتاج  الفسيولوجي  عمرها 
تقنيات التجميد حلفظها فترة أطول يف 
غير  األحيان  أغلب  )يف  احمللي  السوق 
اإلنتاجية  األماكن  معظم  يف  متوافرة 

باحملافظات(.
 على اجلانب اآلخر فثمار البلح اجلافة 
والتي تلقى روجاً يف السوق احمللي متثل 
حوالي %1.2 من جملة اإلنتاج السنوي- 
البلح  ثمار  بعض  على  يعاب  قد  عموماً 
البلح  نخيل  من  أنها  مصر  يف  املنتجة 
حوالي  وميثل  بالبذرة(  )إكثار  املجهل 
%29.79 من جملة اإلنتاج السنوي والتي 
تعتبر ثمارها أقل جودة عن ثمار نخيل 

عدم  على  عالوة  املعروفة،  األصناف 
صفات  يف  املجهل  البلح  ثمار  جتانس 

جودتها باملرة إال النادر جداً منها.
أما ثمار البلح النصف جاف فإنها 

 15.6% حوالي  تقريباً  متثل 
احمللي  اإلنتاج  جملة  من 
والتي تعتبر لها رواج يف 
السوق احمللي والتصنيع 
ومن  والتصدير 

املجدول  السيوي،  أشهرها 
)مهرجان نخيل البلح - سيوة 2016م(

أواًل: مراحل النمو

الثمرة  البلح متر  نخيل  أصناف  كل  يف 
مرحلة  إلى  تصل  حتى  مراحل  بعدة 
الثمرة  أن  املعروف  ومن  التام،  النضج 
عبارة   ”Mature Fruit“ النمو  املكتملة 
تتكون   ”Berry“ عن ثمرة عنبة حقيقية 
كربلة  تبقى  حيث  كرابل،  ثالث  من 
واحدة بعد تالشي الكربلتني األخريني. 
وتعتبر عملية قطف ثمار التمور أو جني 
احملصول هي املرحلة النهائية يف عملية 
الدرجة  إنتاج احملصول - ويعد حتديد 
املناسبة لقطف الثمار من العوامل الهامة 
التي يتوقف عليها جودة الثمار وإمكانية 
تسويقها، وقد أجمع معظم الباحثني أن 
مراحل  بخمس  متر  التمر  نخيل  ثمار 
حتى  واإلخصاب  التلقيح  بعد  تبدأ 

النضج التام وهذه املراحل هي:
Hababouk stage مرحلة احلبابوك -

Kimri stage مرحلة الكمري -
Khalal stage مرحلة اخلالل -
Rutab stsge مرحلة الرطب -
Tamar stage مرحلة التمر - 
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ثانيًا: عالمات الجودة لثمار التمر

)حسن  الثمر  ثمار  جودة  عالمات  من 
www.iraqi-datepalms.net/ الكعيدي

)uploadedfiles/monthly_06.doc

والوزن  احلجم  من حيث  الثمرة  اكتمال 
واللون والنكهة والرائحة وتكون  والقوام 

مالئمة ومقبولة لالستهالك الطازج.
يف  تغير  فهي:  النضج  تغيرات  أهم  أما 
الثمار. حتول  ليونة  واللب،  القشرة  لون 
والسليلوزية  البكتينية  املكونات  جميع 
زيادة  البسيطة.  وحداتها  إلى  والنشاء 
للمركبات  شديد  تناقص  احلالوة. 
الفينولية املتعددة والتانينات واختفائها، 
املواد  زيادة  املميزة.  التمر  نكهة  ظهور 
واملواد  وفركتوز(  )كلوكوز  السكرية 
نقصان يف احلموضة.  الذائبة.  الصلبة 
نقصان  التنفسي   النشاط  يف  نقصان 
يف الرطوبة، أتزان نسبة احلموضة إلى 
املواد الصلبة الذائبة، وضوح حجم ووزن 

الثمرة.

ثالثًا: مراحل التداول

- مرحلة القطف أو الحصاد: 

الثمار  وتداول  قطف  عمليتا  ألن  نظراً 
يف  املبذولة  اجلهود  جميع  عن  تعبراً 
خدمة أشجار النخيل طوال العام، فإنه 
يجب االهتمام بهذه الثمار أثناء املراحل 
الدرجة  حتديد  من  بداية  املختلفة 
وحتى  الصنف  ثمار  لقطف  املناسبة 
وصول الثمار إلى األسواق لالستهالك.

- مرحلة البسر )الخالل(: 

وتعتبر هذه املرحلة مميزة للثمار الرطبة 
يتم احلصاد  البرحي( حيث  )الزغلول- 

واللون  احلجم  إلى  الثمار  وصول  بعد  
الغامق  األحمر  مثل  للصنف  املميز 
مع  الذهبي  االصفر  أو  )الزغلول( 
وفترة  )البرحي(-  الثمرة  قمع  ترطيب 
جداً  قصيرة  األصناف  هذه  تسويق 
سريع  بشكل  للتلف  لتعرضها  نظراً 
وتسوق بشكل سريع إلى األسواق احمللية 
بعضها  تصدير  وممكن   - لالستهالك 
عند تخزينها يف الثالجات - واحلصاد 
يف هذه املرحلة لهذه النوعية من الثمار 
يعمل على جتنب إصابة الثمار باالعفان 
املناطق   األمراض وخصوصا يف  وبعض 
ذات الرطوبة العالية أو املطيرة يف ذلك 
سهولة  إلى  باإلضافة  )الهند(-  الوقت 

تنظيف ثمارها لنعومة السطح للثمار.

- مرحلة الرطب: 

الثمار  معظم  تشمل  املرحلة  هذه  يف 
 - عيشة  وبنت  احلياني  أهمها  الرطبة 
باقي  إلى  الثمرة  قمع  من  يظهر  حيث 
أجزائها يف التغير إلى اللون األسود مع 
املرحلة  هذه  يف  ويتم  الثمرة،  يف  ليونة 
لالستهالك  باألسواق  الثمار  طرح 
العرض  يف  عمرها  لقصر  السريع 
لتقليل  وممكن تخزينها يف هذه املرحلة 

الفاقد حلني بيعها للمستهلك. 

- مرحلة التمر: 

تكون  حيث  اجلافة  الثمار  تشمل  وهي 
التام  النضج  مرحلة  إلى  الثمار  وصلت 
مع  طويلة  لفترات  تخزينها  وميكن   -
حماية  يلي:  ما  التخزين  قبل  مراعاة 
عدم  األوساخ،  أو  الرمال  من  الثمار 
طويلة  لفترة  املباشرة  للشمس  تعرضها 

مما يؤثر على درجة اللون وبالتالي تقل 
إلى  باإلضافة  لها،  اجلودة  مواصفة 
املخازن،  حشرات  من  للوقاية  التبخير 
لتجنب  ثالجات  يف  تخزينها  ويفضل 
تعرضها للتخمر أو التعفن بطول الوقت. 

- مرحلة اعداد وتعبئة الثمار:

- الفرز املبدئي: بعد عملية احلصاد أو 
القطف يتم جتميع الثمار يف مكان مظلل 
باملزرعة حيث يتم عملية الفرز السريع 
قبل  املزرعة  عمال  من خالل  )املبدئي( 
تعبئتها يف عبوات احلقل متهيدا لنقلها 
خارج املزرعة - ومن خالل هذه املرحلة 
يتم استبعاد كل الثمار املهشمة أو املعفنة 
أو املصابة باصابات حشرية أو مرضية 
أو  الطيور  بفعل  ميكانيكية  إضرار  أو 

أشواك السعف.
الثمار  على  وتتم  التبخير:  عملية   -
بغرض  سريعاً  جافة  والنصف  اجلافة 

القضاء على االصابة احلشرية
يتم  حيث  احلقل:  عبوات  يف  التعبئة 
من  مصنوعة  نظيفة  عبوات  يف  التعبئة 
تتحمل  قوية  البالستيك  أو  اجلريد 

الرص والنقل.
- التخزين املبرد لثمار التمر: تعتبر من 
ضمن الطرق التي تستخدم إلطالة فترة 
تسويق التمور عن موسمها الطبيعي كما 
يف كثير من الدول وخاصة دول اخلليج 
زراعات  من  العائد  لزيادة  العربية 
على  يساعد  املبرد  التخزين  النخيل، 
إلى  الغذائية  بالقيمة  الثمرة  احتفاظ 
أطول فترة ممكنة باإلضافة إلى احتفاظ 

الثمرة بخواصها الطبيعية والكيمائية.
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ما هي أهم أسباب الفاقد في ثمار 

نخيل التمر؟ 

احلقلية  والتجارب  االبحاث  خالل  من 
لسنوات فقد ميكن حصر بعض العيوب 
مراحل  يف  الثمار  على  تظهر  قد  التي 
استبعادها  تسبب  املختلفة  تداولها 
وعلية زيادة الفاقد من الثمار املنتجة من 

املزارع وميكن ابراز اهمها كالتالي:

الشيص )الصيص( & غير مكتملة 

)Shees &Besr( النمو

بدون  )ثمار  الشيص  ثمار  وجود  يعتبر 
من  للصنف  املنتجة  الثمار  يف  بذور( 
يف  فاقد  تعتبر  والتي  العيوب  ضمن 
خالل  من  وجد  حيث  املنتجة  الثمار 
أن  املختلفة  والدراسات  األبحاث 
حسب  تختلف  الشيص  الثمار  نسبة 
وجد  حيث  املنطقة  وحسب  الصنف 
نسبة  أن   )El-Habbab et al, 2017(
الفاقد بسبب ثمار الشيص وصلت إلى 
 17,5% اخلالص،  الصنف  يف   26.18%
يف الصنف الشيشي،  %2.2 بينما كان 
يف الصنف الريزي حتت ظرف منطقة 
ظروف  وحتت  السعودية،    - االحساء 
منطقة  الرياض  كانت نسبة الفاقد يف 
%18.56 يف  ثمار الشيص  وصلت الي 
الصنف اخلالص، %18.74 يف الصنف 
يف   6.24% كانت  بينما  سيف،  نبوت 
ظروف  وحتت   - الصقعي  الصنف 
 12.22% كانت  املنورة  املدينة  منطقة 
أنبرة، يف الصنف الصفوي  يف الصنف 
%4.67، بينما كانت أقل ما ميكن 2.88% 
يف الصنف العجوة- على اجلانب اآلخر 
كانت أقل نسب الفاقد يف الثمار بسبب 
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الصقعي  صنف  يف  كانت  الشيص 
%1.19، يف الصنف اخلضراوي 0.75% 
بينما كانت يف الصنف السكري 0.45% 
العربية  باململكة  القصيم   منطقة  يف 
 Rygg1995 وجد  بينما  السعودية، 
يف  نور  دجلة  التمر  نخيل  مزارعي  ان 
هناك  يكون  عندما  االخيرة  السنوات 
)بدون  الشيص  الثمار  من  كبيرة  نسبة 
يحاولون  املنتجة  الثمار  يف  بذور( 
لديهم  العائد  وزيادة  منها  االستفادة 
من خالل انضاجها وجتفيفها يف بيوت 
التعبئة الي حني وصول الثمار الي نسبة 
بعض  يف  إلدخالها  الرطوبة  من  معينة 

اجلدوي  أن  غير  التصنيعية.  املنتجات 
الثمار  على  املمارسة  لهذه  االقتصادية 
الشيص موضع شك بسبب تكلفة إعداد 
هذه الثمار مع انخفاض العائد نسبياً/
رطل بسب االنكماش الشديد يف الثمار 
يف  حصادها  عند  وخصوصاً  املعاملة 
مرحلة اكتمال النمو وزيادة نسبة الفقد 

يف الوزن.

)Birds(  الطيور

تسببة  التي  امليكانيكي  الضرر  يعتبر 
التمر  نخيل  ثمار  علي  املختلفة  الطيور 
من أحد أسباب فقد الثمار املنتجة حيث 

 El-Habbab( نفسها  الدراسة  رصدت 
بسبب  الفاقد  نسبة  ان   )et al, 2017

للصنف  االحساء  منطقة  يف  الطيور 
الشيشي  الصنف  %3.94، يف  اخلالص 
يف  بينما   3.4%- والرزيزي   ،1.2%
عجوة  للصنف  املنورة   املدينة  منطقة 
 ،2.91% الصفوي  الصنف  %1.82، ويف 
منطقة  يف   2.73%- أنبرة  الصنف  يف 
اخلالص  الصنف  يف  كانت  الرياض 
سيف  نبوت   ،2.98% الصقعي   ،3.91%
منطقة  كالعادة  كانت  بينما   -  11.77%
القصيم األقل يف نسبة الفاقد يف الثمار 
بسبب الطيور حيث وصلت إلى 0.43% 
يف الصنف الصقعي، %0.08 يف الصنف 
يف   0.07% كانت  بينما  اخلضراوي، 

الصنف السكري

Dropping  الثمار الساقطة 

تعد الثمار الساقطة dropping من أحد 
أسباب الفاقد يف الثمار املنتجة - حيث 
 El-Habbab et( أوضحت نفس الدراسة
al, 2017( باململكة العربية السعودية  يف 

منطقة االحساء - نسبة الثمار الساقطة 
 ،4.48% dropping يف صنف اخلالص 

الشيشي %2.3، بينما كانت يف الرزيري 
يف  كانت  القصيم  منطقة  يف   0.04%-
صنف  ويف   ،01%..0 السكري  صنف 
الصقعي  صنف  ويف   ،3% اخلضراوي 
-%0.35 يف منطقة ملدينة املنورة فكانت 
الصفوي   ،0.15% عجوة  الصنف  يف 
كانت  بينما   0.43%- أنبرة   ،1.92%
صنفي  ويف   ،0.9% الرياض  منطقة  يف 

الصقعي ونبوت سيف كانت صفر%.
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 Insects  الحشرات

تعتبر  أنواعها  بكل  احلشرية  اإلصابات 
ارتفاع  من  القوية  األسباب  ضمن  من 
لكل  املنتجة  الثمار  يف  الفاقد  نسب 
وجد  حيث  املناطق  كل  ويف  األصناف 
 Ait-Oubahou and Yahia( الباحثان 
إنتاج  مساحات  معظم  أن   )1999

التمور تصاب بكثرة مبختلف احلشرات 
خسائر  تسبب  والتي   )Lepidoptera(
التخزين  عند  أو  احلصاد  عند  كبيرة 
تسبب  التي  احلشرات  هذه  امثلة  ومن 

هذه اخلسائر يف مزارع التمور ما يلي:
Batrachedra amydraula Meyr; 

Carpophilus hempterus; C. 

mutilates; Urophorus huneralis

والتي من شأنها إحداث خسائر فادحة 
بعد  أو  العذوق  على  التمور  ثمار  يف 

احلصاد.
 )El-Habbab et al, 2017( بينما رصد
بالسعودية مبنطقة االحساء ويف صنف 
 ،2.8% الشيشي   ،2.95% اخلالص 
القصيم  منطقة  ويف   1.63%- الرزيزي 
 ،0.15% السكري  الصنف  يف  فكانت 
ويف   ،0.28% اخلضراوي  الصنف  ويف 
منطقة  يف   0.1%- الصقعي  صنف 
املدينة املنورة يف الصنف عجوة 0.01%، 
بينما   0.03%- أنبرة   ،0.21% الصفوي 
صنف  يف  فكانت  الرياض  منطقة  يف 
 ،0.06% الصقعي   ،0.06% اخلالص 

نبوت سيف صفر%.
أن  أكد   Rygg1995 أخرى  جهة  من   
حافزاً  تكون  قد  احلشرية  اإلصابة 
ألن  نور  دجلة  لصنف  املبكر  للحصاد 

اإلصابة احلشرية تزداد مع التقدم إلى 
النضج وعليه حتتاج الثمار إلى عمليات 
هذه  يف  احملصودة  الثمار  على  جتري 
النضج  مرحلة  إلى  للوصول  املرحلة 
نسبة  خفض  وخاصة  التعبئة  بيوت  يف 
الرطوبة من %66 إلى %20 أو أقل عند 
التجفيف - وهذه العمليات تعتبر تكلفة 
زيادة علي املزارع خوفا من ترك الثمار 
عند  الثمار  من  الفاقد  فيزداد  حلالها 

احلصاد بسبب احلشرات.

Dust Mites  عث الغبار

للصنف  بالسعودية  االحساء  منطقة  يف 
الشيشي   ،1.26% وصلت   اخلالص 
منطقة  يف   0.37%- الرزيزي   ،0.1%
السكري  صنف  يف  فكانت  القصيم 
الصقعي   ،0.01% اخلضراوي   ،0.09%
صفر%- يف منطقة املدينة املنور للصنف  
أنبرة %2.05، للصنف الصفوي 0.76% 
يف  بينما  صفر%-  عجوة  للصنف   ،
اخلالص  صنف  ففي  الرياض  منطقة 
سيف  نبوت   ،0.07% الصقعي   ،0.07%

كانت صفر %.
للباحث صفوان هالل  يف دراسة أخرى 
بقسم  النشر(  حتت  )ماجستير-   2018

كفر  جامعة   - الزراعة  بكلية  البساتني 
يف  العربية  مصر  جمهورية   - الشيخ  
رصد العيوب  يف التمور )أثناء احلصاد(  
بنت  )احلياني-  رطبة  ألصناف مختلفة 
مناطق:  يف  السماني(  عرابي-  عيشة- 
نسبة  أن  وجد  فقد    - ورشيد  بلطيم 
لألصناف  الرطبة  الثمار  يف  العيوب 
احلياني وصلت إلى  %26,77، بنت عيشة  
العرابي    ،23,03% السماني    ،15,68%

الفاقد  أسباب  كانت  حيث   16,79%
 Misshape, Unpollinated إلى   ترجع 
 dates )shees(, Darkening, Decay,

 Dirt, Discolored, Dry dates, Insect

 damage, , Over ripped, Peeled,

 Scouring, Shriveling, Under size,

 Unripe dates, Without

العيوب الفسيولوجية

 Ait-Oubahou and( الباحثان  رصد 
العديدمن  هناك  أن   )Yahia 1999

العيوب الفسيولوجية ميكن أن تظهر على 
الغامقة  السكرية  البقع  وتشمل  التمور 
 Darkening and development of(
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 Sunken separation أو   )sugar spots

احلرارة  ارتفاع  بسبب  أن حتدث  ميكن 
أو الرطوبة قبل بداية النضج وخاصة يف 
األصناف الرطبة-بينما أغلب األصناف 
النصف  األصناف  من  والعديد  اجلافة 
من  كبيرة  كميات  على  حتتوي  جافة 
السكروز وأقل حساسية للبقع السكرية 

.)Sugar spotting(

الحصاد الميكانيكي

العديد  امليكانيكي  للحصاد  ان  رغم 
وأهمها  التمور  حصاد  يف  املميزات  من 
فترة  وتقليل  احلصاد  تكاليف  خفض 
 Rygg1995 للتمور ولكن وجد  احلصاد 
أن هناك فقد جزء من ثمار الدجلة نور 
العذوق  جميع  أن  بسبب  احلصاد  عند 
للتمور ال تنضج يف وقت واحد الختالف 
خروجها وعليه فإن احلصاد اليدوي له 
هذه امليزة يف اختيار العذوق التي وصلت 
إلى  مرحلة النضج )عالمات احلصاد( 
دون غيرها من العذوق التي حتتاج بعض 

الوقت.

بعض المقترحات لتقليل الفاقد

االهتمام بعملية التلقيح

التلقيح  عملية  باجراء  االهتمام  يجب 
فحول  ومن  وقتها  ويف  سليمة  بطريقة 
سابقة   مرات  من  بالكفاءة  لها  مشهود 
احلقلية  البحوث  من  وجد  حيث   -
مصدر  اهمال  أن  السابقة  والدراسات 
موعد  يف  والتاخير  وكفاءتة  اللقاح 
نسبة  ظهور  يسبب  وخالفة  التلقيح 
صورة  يف  الفاقدة  الثمار  من  كبيرة 
عن  بكثير  اقل  جودة  ذات  أو  »شيص« 

El-( أوضح   كما  )الفحلة(  الطبيعية 
Habbab et al, 2017(  أنها وصلت إلى  

%26.4 يف صنف اخلالص حتت ظروف 
ويوجد   - بالسعودية  االحساء  منطقة 
)غير  احلديثة  للتلقيح  الطرق  من  كثير 
التقليدية( تزيد من كفاءة عملية التلقيح 
وإنتاج ثمار أفضل مثل استخدام “تقنية 
املائي”  املعلق  باستخدام  النخيل  تلقيح 
حيث ثبت من التجارب املختلفة يف كثير 
باإلضافة  كفاءتها  االنتاج  مناطق  من 
املزارع  لدى  التلقيح  كلفة  تخفيض  إلى 
وإمكانية القيام بها يف املزارع الكبيرة يف 
وقت قياسي )إمكانية تلقيح حوالي 500 
وتزيد من  واحد(  يوم عمل  نخلة خالل 
املردود االقتصادي لقطاعات النخيل.  

تطوير العمليات الزراعية المثلي 

في مزارع النخيل

التجارب احلقلية والبحوث  اثبتت  حيث 
من  املثلى  الزراعية  العمليات  كل  أن 
املنتجة  الثمار  بجودة  االرتقاء  شأنها 
أقل  إلى   الثمار  يف  الفاقد  وتقليل 
درجة ممكنة سواء عند احلصاد أو يف 
املراحل التالية من التداول - ومن أمثلة 
هذه العمليات منها الرئيسية مثل الري 
والتسميد واملقاومة لآلفات ومنها ماهو 
خاص ألشجار النخيل مثل تقليم األوراق 
أو الشماريخ  العذوق  التكيس - خف   -
وتقصيرها - التكميم - اجلمع ) ظهور 

دالئل اجلمع املناسبة لكل صنف(.
نسبة  أن  الدراسات  أثبتت  وقد   -
العذوق إلى السعف األخضر الفعال يف 
جيد  إلنتاج  تأثير  لها   )  10:1( النخلة 
الثمار من احلصول على  وهو ما ميكن 

جودة  بالتالي  ويحسن  الكايف  الغذاء 
وبالتالي  التشوهات  من  وخلوها  الثمار 
التجارب  أثبتت  كما  تسويقها.  حتسني 
ذو  بالبابلر  الري  طريقة  استخدام  أن 
نخيل  وجودة  إنتاجية  على  أكثر  جدوى 
الري  مثل  أخرى  بتقنيات  مقارنة  التمر 

السطحي أو الري بالتنقيط.
املدربة  العمالة  بوجود  االهتمام   -
الفاقد  يقلل  احلصاد  عند  وخصوصاً 
دراسة  يف  وجد  كما  املنتجة  الثمار  من 
حتت   2018 هالل  صفوان  الباحث 
يف  الفاقد  يصل  أن  املصرية  الظروف 
)الصنف   85% إلى  احملصودة  الثمار 
كبسولة  بدون  اجلمع  بسبب  السيوي( 
الصنف  يف  أما   ،)  Without calyx(
 55.52% الفاقد  وصل  فقد  العرابي 
يصل  وقد   -)Discolored( إلى   راجع 
الصنف  %11.12 يف  إلى   الفاقد  إلى  
ناضجة  غير  ثمار  جمع  بسبب  السيوي 

. )Unripe(
أن  احلقلية  الدراسات  من  وجد  كما   -
واألمراض  اآلفات  مبقاومة  االهتمام 
البيولوجية  االدارة  تطبيق  خالل  من 
خاصة  حيوية  مبيدات  واستخدام 
الغبار  وحلم  النخيل  سوسة  ملعاجلة 
املخاطر  اختزال  يعمل  الساق  وحفار 
املبيدات  استخدام  عن  الناجمة 
الدراسة  ودلت  ومتبقياتها.  الكيميائية 
)El-Habbab et al, 2017(  يف منطقة 
الفاقد  نسبة  أن  بالسعودية  االحساء 
اخلالص  صنف  يف  املنتجة  الثمار  يف 
 )Decay( 2.95، وصلت نسبة االعفان%
السماني عند  الصنف  %8.27 يف  إلى  
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احلصاد يف دراسة صفوان هالل 2018 
حتت ظروف مصر.

االهتمام بتقنيات التداول                 

ما بعد الحصاد

تشير العديد من الدراسات أن جتفيف 
باستخدام  بعد احلصاد  الثمار  وإنضاج 
يف  تفيد  كربونيت«  »البولي  غرف 
اختصار الوقت إلى 4-8 يوم من الطرق 
التقليدية، باإلضافة إلى أن هذه الطريقة 
تعمل على حتسني نوعية التمور املجففة 
)اجلودة الظاهرية والداخلية( واحلد من 
على  ينعكس  مما  باحلشرات  إصابتها 

القدرة التسويقية للتمور. 
الفاقد يف مرحلة  عالوة على أنها تقلل 
بعد  ما  التداول  مراحل  من  مهمة 
احلصاد حيث ميكن أن يصل الفاقد إلى 
أكثر من 30 % من احملصول. كما تعمل 
التمور  تعرض  عدم  يف  التقنيات  هذه 
للقوارض والطيور وجتنب فاقد 3.94% 
كما يف صنف اخلالص مبنطقة االحساء 
.)El-Habbab et al, 2017( بالسعودية

التي  املستقبلية  التحديات  بعض  إن 
منظومة  استدامة  ضرورة  تفرضها 
بعض  انطالق  حتتم  النخيل  إنتاج 
الفاقد  تقليل  حول  اجلديدة  البحوث 
يف ثمار التمور يف مصر وخارجها سواء 
معامالت ماقبل وبعد احلصاد لتحسني 
التسويقية  القدرة  وإطالة  الثمار  جودة 

والتخزينية ألطول فترة ممكنة. 
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من عيوب المبيدات 
الكيميائية المستخدمة 

تركيبها الكيميائي 
السام والذي تتأثر به 
الشجرة ويتراكم في 

الثمار ويتناوله اإلنسان
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من  بالعديد  البلح  نخيل  شجرة  تُصاب 
والتي  والبكتيرية  الفطرية  األمراض 
للثمار  النخيل  إنتاج  تقليل  يف  تتسبب 
أو قد تؤدي إلى موت النخلة مما يؤدي 
للخسارة االقتصادية، وبالتالي فإنه من 
احللول ملعاجلة هذه األمراض التي تظهر 
املبيدات  استخدام  فيتم  األشجار  على 

الكيميائية ملكافحة هذه األمراض. 

الكيميائية  املبيدات  عيوب  من  ولكن 
السام  الكيميائي  تركيبها  املستخدمة: 
يف  ويتراكم  الشجرة  به  تتأثر  والذي 
سعره  ارتفاع  اإلنسان،  ويتناوله  الثمار 
فإنه ال مييز  استخدامه  وتكاليفه، عند 
نافع  حي  وكائن  ممرض  حي  كائن  بني 
حيث يصيب الكائنات احلية املوجودة يف 
املكان الذي يتم استخدامه فيه باإلضافة 

إلى أنه ضار بالبيئة.
حالياً  احلديث  االجتاه  فإن  وبالتالي 
إلى استخدام مبيدات ومواد آمنة وغير 
ضمن  ومن  مكلفة.  وغير  بالبيئة  ضارة 
املبيدات  هي  اآلمنة  املبيدات  هذه 
البكتيرية  املبيدات  )مثل  احليوية 
تعتمد  والتي  الفيروسية(  واملبيدات 
دقيقة  كائنات حية  استخدام  فيها على 

عدسة: شفيق خلف الشارقي
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كائنات  مقاومة  على  القدرة  لها  تكون 
مبهاجمتها  سواء  ممرضة  معينة  حية 
مثل  الكيميائية  املواد  بعض  بإفراز  أو 

املضادات احليوية وغيرها من املواد. 
تعتبر الفيروسات من الكائنات الدقيقة 
يتوجب  حيث  لعائلها  اإلصابة  اجبارية 
يحدث  لكي  تصيبه  الذي  العائل  وجود 
الفيروسات  تتميز  كما  لها  تضاعف 
حتدث  أنها  حيث  العالي  بتخصصها 
اإلصابة لعائل معني وال حتدث يف غيره 
فتكون الفيروسات التي تصيب النباتات 

تصيب  وال  معينة  نباتات  إال  تصيب  ال 
فيروسات  وكذلك  أخرى  كائنات  أي 
البكتيريا أي نبات أو تصيب إال بكتيريا 

معينة.
احليوية  املبيدات  مميزات  من  كذلك 
أن مقارنة  التكلفة  الفيروسية من حيث 
إنتاجها بانتاج املبيدات الكيميائية تعتبر 
يف  أمانها  إلى  باإلضافة  جداً  زهيدة 
ُذكر  كما  لتخصصه  نظراً  االستخدام 

سابقاً. 
استخدام  دراسة  املوضوع متت  يف هذا 

مرض  على  حيوي  كمبيد  الفيروسات 
الذي  البكتيري  الوردي  النورات  عفن 

يصيب أشجار نخيل التمر. 
)مرض  الوردي  النورات  عفن  أن  حيث 
هو  البكتيري(  الوردي  الطلع  خياس 
يف  التمر  نخيل  يصيب  بكتيري  مرض 
النبات  لنمو  املختلفة  املراحل  من  عدد 
بداية من مرحلة زراعة األنسجة وحتى 
عن  ويتسبب  الزهرية  النورات  إنتاج 
 )Serratia marcescens( طريق بكتيريا
تلوث وردي  وتظهر األعراض يف صورة 

مظاهر اإلصابة بعفن النورات الوردي يف املراحل املختلفة من منو النخيل

عزل وتنمية البكتيريا املرضية على بيئات مختلفة
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زراعة  بيئات  يف  األحمر  إلى  يتحول 
النباتي  النسيج  ملوت  يؤدي  األنسجة 
أعراض  صورة  يف  تظهر  الفسائل  ويف 
وردية  بقع  وظهور  الفسائل  على  ذبول 
وسوداء تظهر على جذع األشجار وتلون 
االغريض واألزهار باللون الوردي واللون 

األسود.
للمرض  املسببة  البكتيريا  عزل  مت 
من  والتأكد  متخصصة  بيئات  على 
باستخدام  وذلك  للمرض  املسببة  أنها 
 )koch’s postulates( كوخ  مقترحات 
امليكروسكوب  على  خصائصها  ودراسة 
تقنية  باستخدام  وتعريفها  االلكتروني 
 Serratia( أنها  وأظهرت   )16sRNA(
بنك  يف  تسجيلها  ومت   )marcescens

 .)MG266440( اجلينات بكود
 - )فاجات  فيروسات  عزل  مت 
لهذه  متخصصة  بكتيريوفاجات( 
باستخدام  للمرض  املسببة  البكتيريا 

وطريقة   )plaque assay( طريقة 
حيث   )single plaque isolation(
 SP1, SP2,( فاجات   3 عدد  عزل  مت 
SS1( ودراسة تخصصها على البكتيريا 

قدرة  النتائج  أظهرت  حيث  املرضية 
اخلاليا  حتليل  على  املعزولة  الفاجات 
 0.01MOI  البكتيرية بتركيز يصل إلى
من   )Multiplicity of infection(
حتمل  الى  باإلضافة  البكتيريا  تركيز 
الفيروسات لعدد من الظروف الطبيعية 
واألشعة  العالية  احلرارة  درجات  مثل 
احلموضة  ودرجات  بنفسجية  الفوق 
يوم   90 إلى  تصل  ملدة  بقاؤه  ودرجة 
العائل  وجود  بنشاطه يف عدم  محتفظ 
احلقل  استخدامه يف  يتم  والتي جتعله 

بطريقة فعالة. 
فاعلية  استخدام  تأثير  دراسة  مت 
من  وذلك  النخيل  وقاية  على  الفاجات 
الفيروسي  احليوي  املبيد  رش  خالل 

بالبكتيريا  حقنها  ثم  النباتات  على 
كعملية  استخدامه  وكذلك  املمرضة 
عالج من خالل عملية إصابة النباتات 
احليوي  باملبيد  رشها  ثم  بالبكتيريا 
الفيروسي ومقارنة النتائج مع استخدام 
بتركيز  االمبيسيلني  احليوي  املضاد 
كبريتات  واستخدام  ملجم/مل   400

أظهرت   .0.05ppm بتركيز  النحاس 
املضاد  استخدام  تأثير  أن  النتائج 
احليوي االمبيسيلني وكبريتات النحاس 
تسبباً يف عالج حوالي %40 من النباتات 
املصابة؛ بينما استخدام املبيد احليوي 
يف  تسببت  وقاية  كعملية  الفيروسي 
عالج حوالي %80 من النباتات املصابة 
املبيد  فاستخدام  العالج  عملية  ويف 
احليوي الفيروسي كعملية عالج تسببت 
النباتات  من   60% حوالي  عالج  يف 

املصابة. 

استخدام المبيدات 
الحيوية هي الطريق 

الحديث والبديل 
اآلمن عن المبيدات 

الكيميائية في 
التعامل والحفاظ 

على الكائنات المفيدة 
الموجودة في التربة 
والتي تتأثر سلبًا من 
المبيدات الكيميائية

صورة البكتيريا املرضية باستخدام امليكروسكوب االلكتروني
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الخالصة والتوصيات 

هــي  احليويــة  املبيــدات  اســتخدام   -
اآلمــن  والبديــل  احلديــث  الطريــق 
التعامــل  يف  الكيميائيــة  املبيــدات  عــن 
املفيــدة  الكائنــات  علــى  واحلفــاظ 
املوجــودة يف التربــة والتــي تتأثــر ســلباً 

الكيميائيــة. املبيــدات  مــن 
تكلفة  الفيروسية  احليوية  املبيدات   -
باملبيدات  مقارنة  جداً  زهيدة  انتاجها 

الكيميائية.
الفيروسية آمنة يف  املبيدات احليوية   -

االستخدام. 
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45

عدسة: ديريك إنغليش



المعتقدات الشعبية حول 
شجرة النخيل في السودان

عرف التراث اإلنساني عمومًا والمجتمع السوداني تحديداً أنواعًا مختلفة من النباتات واألشجار التي ارتبطت 
في الوجدان الشعبي ببعض المعتقدات والطقوس والممارسات الشعبية، ودارت حولها الكثير من القصص 
الدينية واألساطير واألسبار وقد حظي بعض من هذه النباتات بكثير من الذكر والتبجيل واالحتفاء في معظم 
التراث الديني للشعوب )إن لم نقل جله(، ومن تلك األشجار شجرة النخيل والزيتون والتويا )التي هي شجرة عيد 
الميالد( والاللوب والسدر والكمون األسود وشجرة الخالص إضافة إلى اللحاء والصمغ الخاص ببعض النباتات 

والذي يستخدم كبخور لطرد الجن والشياطين.

إخالص محمد الحسن مجدي
eabualmajd@gmail.com

باحثة يف التراث االجتماعي
جمهورية السودان

للنخلة حضور طاغي في 
المعتقــدات الشعبية ال 
تطاوله أي شجرة أخرى 
على جميــع المستويات 
كــانت  رســمية  الدينيــة 
أم شـعبية عدا شجرتي 

التين والزيتون
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مـن  أنـواع  توجـد  اآلخـر  اجلانـب  وعلـى 
النباتـات )التـي تدخـل يف خانـة املدنـس( 
مـن  سـكناها  حـول  القصـص  وتـدور 
الشـياطني وعـن ارتباطهـا باملـوت والفنـاء 
ملـن يحـاول اقتالعهـا مثـال لذلـك شـجر 
نتـج  وقـد  وغيـره،  والعشـر  اجلنسـنج 
اتخـذ  ثريـاً  شـعبياً  تراثـاً  ذلـك  كل  عـن 
التعبيـر عنـه صـوراً مختلفـة مـن الطقوس 
واحلكـي  والترميـز  والعـادات  والتقاليـد 
املعتقـدات  تلـك  عـن  املعبـر  الشـفاهي 
التـي مثلـت فيهـا النخلـة حضـورا طاغيـاً 
ال تطاولـه أي شـجرة اخـرى علـى جميـع 
أو  كانـت  رسـمية  الدينيـة  املسـتويات 
والزيتـون  التـني  شـجرتي  عـدا  شـعبية 
اللتـني ورد ذكرهمـا يف صيغـة القسـم يف 
القـرآن الكـرمي فقـد كانـت شـجرة النخيل 
هـي الشـجرة املباركـة يف مجمـل التـراث 
الدينـي اإلنسـاني منـذ فجـر التاريـخ وإلى 
اليـوم األمـر الـذي ميكـن اعتبـاره مؤشـراً 
مكونـات  وأحـد  الثقافيـة  لالسـتمرارية 
السـودانية  الثقافـة  يف  الشـعبي  التديـن 
القدميـة  الديانـات  مـن  تاريخيـاً  املمتـدة 
التاريـخ  مـر  علـى  املتعاقبـة  واحلضـارات 
اجلانـب  املجـال  هـذا  يف  وسـنعرض 
االجتماعـي املرتبـط  باملعتقدات الشـعبية 
وأشـكال  وصـور  النخيـل  شـجرة  حـول 
التعبيـر عـن تلـك املعتقـدات يف الطقـوس 
ضـوء  علـى  وذلـك  والتقاليـد  والعـادات 
العـرض املوجـز لـإلرث الثقـايف الديني يف 
عمومـه، ذلـك إن الفهـم املوضوعـي لتلـك 
املعتقـدات يجـب أن يتجـاوز حـد الوظيفـة 
اآلنية للشجرة إلى سبر األسرار العظيمة 
التـي تنطـوي عليهـا ومـا ترمـز اليـه تلـك 
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الصـور واألشـكال التعبيريـة مـن إشـارات 
النفـس  يف  موجـود  هـو  مبـا  مرتبطـة 
للمجتمـع  اجلمعـي  والوجـدان  اإلنسـانية 
وبعـض  عنهـا  الروايـات  وأن  خصوصـاً 
معظمـه  يف  يتقاصـر  املكتـوب  التاريـخ 
عـن تقـدمي التفسـيرات املوضوعيـة لتلـك 
بهـا  تتمتـع  التـي  التاريخيـة  االسـتمرارية 

النخيـل.  شـجرة  حـول  املعتقـدات 

تعريفات:

يقصـد باملعتقـدات الشـعبية مـا يؤمـن بـه 
اخلارجـي  بالعالـم  يتعلـق  فيمـا  الشـعب 
والعالـم فـوق الطبيعـي سـواء كانـت هـذه 
املعتقـدات قـد نبعـت مـن نفـوس النـاس 
عـن طريـق الكشـف أو الرؤيـا أو اإللهـام، 
دينيـة  معتقـدات  األصـل  يف  أنهـا  أو 
ثـم  أو غيـر ذلـك  أو مسـيحية  إسـالمية 

أشـكال  إلـى  النـاس  صـدور  يف  حتولـت 
جديـدة بفعـل التـراث الكامـن منـذ القدم 

األجيـال)1(. مـدى  علـى 
أشـكال  أول  هـي  الشـعبية  املعتقـدات   
اخلبـرة  عـن  املتولـدة  العميقـة  التعبيـر 
الفرديـة التـي خرجـت مـن حيـز االنفعـال 
العاطفـي إلـى حيـز التأمـل الذهنـي فهـو 
الدينيـة  اخلبـرة  اليـه  توصلـت  مـا  غايـة 
ماسـة.  سـيكولوجية  حاجـة  بسـبب 
ويتطلـب اسـتمرار املعتقـد وجـود جماعـة 
وتقـوم  صياغتـه  علـى  وتعمـل  بـه  تؤمـن 
األجيـال الالحقـة بصقلـه وتطويـره وإال 

تأثيـره)2(. وفقـد  اندثـر 
يقصـد بالطقـس الصور التـي تعبر عن 
اإلنسـان  حيـاة  يف  الكبـرى  التحـوالت 
وامليـالد والبلـوغ والـزواج واملـوت، كمـا 
واحلصـاد  بالغـرس  الطقـوس  ترتبـط 
ناجـم  سـلوك  هـو  فالطقـس  والصيـد 
عـن حالـة انفعاليـة متولـدة عـن خبـرة 
شـأنها  مـن  فعـل  حالـة  أنـه  أي  دينيـة 
هـو  الـذي  املعتقـد  مـع  رابـط  إحـداث 
بعالـم  املتعلقـة  األفـكار  مـن  مجموعـة 
مجموعـة  هـو  والطقـس  املقدسـات 
ذلـك  مـع  بالتعامـل  املتعلقـة  األفعـال 
املقـدس  علـى  اقتحـام  أنـه  أي  العالـم 

معـه)3(. قنـوات  وفتـح 
االعتمـاد  والطقـس  االعتقـاد  يتبـادل 
الطقـس  ويؤشـر  البعـض  علـى بعضهمـا 
علـى املعتقـد ويعمـل علـى خدمتـه ويزيده 
طابـع جمعـي  مـن  لـه  ملـا  ومتاسـكاً  قـوة 
كمـا يعمـل علـى تغييـر احلالـة النفسـية 
والذهنيـة لألفـراد ممـا يجـدد حماسـهم 

املعتقـد. حـول  ويوحدهـم 

اجلرتق السوداني ويظهر خلفها سعف النخيل األخضر )1( 

برش السعف امللون وعليه العطور اخلاصة باخلتان والزواج )دق الريحة( )2(
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شجرة النخيل في اإلرث الديني 

اإلنساني: 

والرمـوز واإلشـارات يف  الـدالالت  لفهـم 
الطقـوس والعـادات السـودانية البـد لنـا 
مـن االشـارة املوجـزة إلـى التـراث الديني 
بسـبب  وذلـك  النخيـل  بشـجرة  املتعلـق 
يف  اإلرث  لذلـك  الواضحـة  التجليـات 
ثنايـا تلـك الصـور الطقسـية املعبـرة عـن 
والنـاجت  بالشـجرة  املرتبطـة  املعتقـدات 
عـن تالقـح الثقافـة السـودانية مـع اإلرث 

عمومـه. اإلنسـاني يف  الدينـي 
 تقول الروايات دخل املسيح إلى القدس 
راكبـاً على حمار حتقيًقـا لنبؤة زكريـا بن 
برخيـا: “ال تخـايف يـا ابنـة صهيـون، فـإن 
ملـكك قـادٌم إليـك راكبـاً علـى جحِش ابن 
اسـتعمال احلميـر مقتصـراً  وكان  أتـان” 
يف املجتمـع اليهـودي علـى طبقـة امللـوك 
وطبقـة الكهنـة، مـا يشـير إلـى أن يسـوع 
العقيـدة  يف  املسـيح  إن  إذ  املسـيح،  هـو 
وقـد  وملـك  وكاهـن  نبـي  هـو  اليهوديـة 
اسـتقبله سـكان املدينـة والوافديـن إليهـا 
النخـل،  الفصـح بسـعف  لالحتفال بعيـد 
أن  كمـا  الشـمس،  أشـعة  مـن  لتظللـه 
سـعف النخـل عالمـة االنتصار وفرشـوا 
يهتفـون،  وأخـذوا  األرض  علـى  ثيابهـم 
وتقـام مواكـب وتطوافـات ترافقهـا فـرق 
الكشـافة. ويتخلـل هـذا اليـوم احتفـاالت 
يسـتخدم  عائليـة  واجتماعـات  جماعيـة 

النخيـل)4(. فيهـا جريـد 
يف إسرائيل واألردن ولبنان وفلسـطي
ن يف هـذا اليـوم، يُحضـر األطفـال إلـى 
الكنيسـة مـع فـروع مـن أشـجار الزيتـون 
النخيـل  كان  القـداس.  بعـد  والنخيـل. 

)القـدمي  بعهديـه  املقـدس  الكتـاب  يف 
واجلديـد( أي )التـوراة واإلجنيـل( الفتـًا 
جـاء  النخيـل  ذكـر  أن  مـن  وبالرغـم 
محايـداَ يف عـدد مـن املواضيـع بوصفـة 
أحـد النباتـات فـإن الكثيـر مـن املواضيـع 
يشـي أو يوحـى بأهميـة أو قدسـية هـذا 

النبـات.
اإللـه  منـة  إلـى  اإلشـارة  ذلـك  ومـن 

علـى بنـي إسـرائيل بعـد خروجهـم 
وجتوالهـم يف الصحـراء القفـرة 

يعثـروا  أن  دون  أيـام  لثالثـة 
علـى املـاء وبعـد ذلـك عثـروا 
عينـا  عشـرة  اثنتـي  علـى 
نخلـة  وسـبعني  ملشـربهم 
يتضـح  وظلهـم  ملأكلهـم 
ذلـك يف سـفر اخلـروج )ثـم 
بلغـوا إيليـم حيـث كانـت اثنتا 

وسـبعون  مـاء  عـني  عشـرة 
نخلـة فخيمـوا إلـى جـوار عيـون 

يف  أريحـا  علـى  املاء(. وأطلـق 
الكتـاب املقـدس )العهـد القـدمي( مدينة 

الصديـق  التقـى  املؤمـن  ويشـبه  النخـل. 
وفـرة  يف  املزاميـر  السـفر  يف  بالنخلـة 

عمرهـا. وطـول  عطائهـا 
الطبق املنسوج من السعف لتغطية صينية 

الطعام )القدح( يف املناسبات )4(

برش السعف اخلاص بتشييع املوتى )ال يتم تلوينه( )3(
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مـن  والتسـعون  الثانـي  املزمـور  يقـول 
بـني مـا يقـول )الصديـق يزهـو كالنخلـة 
وينمـو كاألرز يف لبنـان ألن املغروسـني يف 
بيـت الـرب يزدهـرون يف ديـار بيـت إلهنـا 
ويظلـون  الشـيخوخة  يف  أيضـا  يثمـرون 
موفـري العافيـة والنضـرة )املزاميـر 92 

)5(.)12 الـى 
اليهـود  كبيـرة عنـد  للنخلـة مكانـة  كانـت 
حيـث يعنـى لفـظ )تامـارا( باللغـة العبرية 
يـروى عـن  مـا  والتمـر معـا ومـن  النخلـة 
جـذع  اعتـدال  الحظـوا  أنهـم  اليهـود 
الكثيـر  املديـد وخيرهـا  وقوامهـا  النخلـة 
الوافـر فأطلقـوا اسـم تامـارا التـي تعنـي 
جلمالهـن  رمـزا  بناتهـم  علـى  النخيـل 
} يسـمى  بخصوبتهـن  ورشـاقتهن وتيمنـاَ 
السـودانيون بناتهـم باسـم النخيـل أيضا{. 
وقـد ورد يف الكتـاب املقـدس إن جـدران 
الهيـكل الـذي بنـاه نبـي اهلل سـليمان عليه 
السـالم لعبـادة اهلل كان مكسـواَ بخشـب 
األرز وقـد صـور عليـه النخيـل كمـا اتخـذ 
العبرانيـون مـن زخـارف أشـجار النخيـل 
الزخـارف  هـذه  والتـزال  ملعابدهـم  زينـة 
معابـد  يف  تتخـذ  الرمزيـة  الداللـة  ذات 
اليهـود حتـى وقتنـا احلاضـر للداللـة على 

الشـجرة املقدسـة أو شـجرة احلياة، وقد 
ذكـر البلـح يف التلمـود فـكان بعـض علمـاء 
اليهـود يوصـون النـاس يف طـرق اسـتثمار 
أمـوال صـداق )مهـر( زوجاتهم املعروف بـ 
)الدوطـة( بـأن بسـاتني النخيـل يف إطـار 

هذا االسـتثمار)6(
التمجيـد  مـن  وافـر  حـظ  للنخلـة  كان 
املقدسـة  السـبع  الثمـار  مـن  فالتمـر 
النخيـل  شـجرة  حظيـت  فقـد  وكذلـك 
السـيدة  شـعرت  فعندمـا  كبيـرة  مبكانـة 
مـرمي بـآالم الوضع ألهمها اهلل أن جتلس 
إلـى جـذع هـذه النخلـة وهـو مـا ورد ذكره 
يف القـران الكـرمي، وتقـول كتـب التاريـخ 
أن أهـل القـدس قـد اسـتقبلوا نبـي اهلل 
باقـات  يحملـون  وهـم  مـرمي  بـن  عيسـى 
مـن الزهـور يتوسـطها التمـر وأنهـم قـد 
ببسـاط  قدميـه  حتـت  األرض  فرشـوا 
أخضـر جميـل مـن سـعف النخيـل عندمـا 
دخل أورشـليم ـ بيت املقدس. وهكذا قد 
التاريـخ  يف  البلـح  نخيـل  لشـجرة  كانـت 
هـي  فالنخلـة  خاصـة  مكانـة  املسـيحي 
علـى  تعالـى  اهلل  أنبتهـا  التـي  الشـجرة 
مـرمي البتـول حـني نفسـت بعيسـى عليـه 
ألنـه  النخلـة  ذو  لـه  يقـال  وكان  السـالم 

ولـد حتـت النخلة وتعد نخلة مرمي أشـهر 
التاريـخ. يف  نخلـة 

يف التعويـذات اآلشـورية وضعـت شـجرة 
املريـض  الشـخص  رأس  فـوق  نخيـل 
وتضمنـت التعويـذة توسـالت للنخلـة }يـا 
شـجرة النخيـل النقبـة الالمعـة تنمـو يف 
البسـاتني كمطهـر للبـدن ومالئـم لطاولـة 
القرابـني وكغطـاء يليـق مبكتـب امللـك يـا 
شـجرة النخيـل اجلبـارة القويـة كاألبطال 
قوتهـا  نقـي  أخـدود  يف  شـامخة  تقـف 
إن  السـماء.  عنـان  إلـى  لتصـل  تتسـامى 
البسـتاني األكبـر النـو أبـو اآللهـة يقطـع 
سـعف النخيـل ويأخذهـا راهـب التعاويـذ 
فـوق  السـعفة  يضـع  مؤثـرة  تعويـذة  ويف 
أوصـال  حـول  ويربطهـا  املريـض  راس 
الرجـل املريـض ابـن اآللهـة لطـرد املرض 
واملـوت عنـه ويف تعويـذة أخـرى يضـرب 
التـي  النخيـل  بسـعفة  املريـض  سـرير 
ذلـك  }مياثـل  اليمنـى.  باليـد  متسـك 
مشـهداً لطفـل متشـنج ومصـاب باحلمـى 
جـاءت بـه جدته تتبعهم أمه مولولة ألحد 
فأسـجاه  النيـل  شـرق  مبنطقـة  الشـيوخ 
الشـيخ علـي سـرير وطفـق يضربـه ضربا 
متمتمـا  السـعف  مـن  بحزمـة  خفيفـا 
ببعـض آيـات القـرآن{. ويف حاالت أخري 
شـكل  }أو  املريـض  الرجـل  مـن  يطلـب 
نخلـة  بفسـيلة  اإلمسـاك  ميثلـه{  طينـي 
ذنوبـه  جميـع  وإزالـة  تطهيـره  يتـم  حتـى 

ومعاصيـه)7( 
يف  النخيـل  ذكـر  الكـرمي:  القـران  يف 
القـران الكـرمي مـرات عدة لكـن املالحظ 
يخـرج  ال  فيـه  يذكـر  الـذي  السـياق  أن 
كآيـة  النخيـل  وصـف  عـن  الغالـب  يف 

ختم أسطواني سومري ينتمي إلى حوالي منتصف االلف الثالثة ق.م )5( 
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مـن آيـات اخللـق ومعجـزة مـن معجـزات 
ذكـرت  قـد  النخيـل  شـجرة  إن  القـدرة. 
يف ثالثـة وعشـرين موضعـا مـن مواضـع 

القـرآن الكـرمي نذكـر بعضـا منهـا:
ِمـْن  َجنَّـٌة  لَـُه  تَُكـوَن  أَْن  أََحُدُكـْم  ﴿أَيَـَوُدّ 
ِتَهـا األَنَْهـاُر  ـِري ِمـْن حَتْ نَِخيـٍل َوأَْعنَـاٍب جَتْ
لَـُه ِفيَهـا ِمـْن ُكِلّ الثََّمـَراِت َوأََصابَـُه الِْكبَـُر 
يَّـٌة ُضَعَفـاءُ َفَأَصابََهـا ِإْعَصـاٌر ِفيـِه  َولَـُه ُذِرّ
لَُكـُم   ُ اهلَلّ  ُ يُبَـنِيّ َكَذِلـَك  َفاْحتََرَقـْت  نَـاٌر 
البقـرة266. ـُرون﴾  تَتََفَكّ لََعلَُّكـْم  اآليـاِت 

َمـاًء  ـَماِء  السَّ ِمـَن  أَنْـَزَل  الَّـِذْي  ﴿ُهـَو 
َفَأْخَرْجنَـا  ُكلِّ َشـْيٍء  نَبَـاَت  ِبـِه  َفَأْخَرْجنَـا 
ِمنْـُه َخِضـًرا نُْخـِرُج ِمنُْه َحّبًـا ُمتََراِكًبا َوِمَن 
َوَجنَّـاٍت  َداِنيَـٌة  ِقنْـَواٌن  ِمـْن َطلِْعَهـا  النَّْخـلِ 
ُمْشـتَِبًها  ـاَن  مَّ َوالرُّ يْتُـْوَن  َوالزَّ أَْعنَـاٍب  ِمـْن 
َوَغيْـَر ُمتََشـاِبٍه انُْظـُرْوا ِإلَى ثََمـِرِه ِإَذا أَثَْمَر 
َويَنِْعـِه ِإنَّ يِفْ َذِلُكـْم آليَـاٍت ِلَقـْوٍم يُْؤِمنُـْوَن﴾ 

سـورة األنعـام أيـة 99.
ْعُروَشـاٍت  مَّ َجنَّـاٍت  أَنَشـَأ  الَّـِذي  ﴿َوُهـَو 
ْرَع ُمْختَِلًفا  َوَغيْـَر َمْعُروَشـاٍت َوالنَّْخـَل َوالـزَّ
َوَغيْـَر  ُمتََشـاِبًها  ـاَن  مَّ َوالرُّ يْتُـوَن  َوالزَّ أُُكلُـُه 
َوآتُـوا  أَثَْمـَر  ِإَذا  ثََمـِرِه  ِمـن  ُكلُـوا  ُمتََشـاِبٍه 
اَل  ِإنَّـُه  تُْسـِرُفوا  َواَل  َحَصـاِدِه  يَـْوَم  ـُه  َحقَّ

)األنعـام/141(.  ِفنَي﴾  امْلُْسـرِ يُِحـبُّ 
َوَجنَّـاٌت  تََجـاِوَراٌت  مُّ ِقَطـٌع  األَْرِض  ﴿َويِف 
َوَغيْـُر  ِصنْـَواٌن  َونَِخيـٌل  َوَزْرٌع  أَْعنَـاٍب  ـنْ  مِّ
ـُل  َونَُفضِّ َواِحـٍد  ـاء  مِبَ يُْسـَقى  ِصنْـَواٍن 
بَْعَضَهـا َعلَـى بَْعـٍض يِف األُُكِل ِإنَّ يِف َذِلـكَ 

يَْعِقلُوَن﴾ )الرعـد/(4.  لَِّقـْوٍم  آَليَـاٍت 
َجَعلْنَـا  ُجلَـنْيِ  رَّ ثَـاًل  مَّ لَُهـم  ﴿َواْضـِرْب 
ِ ِمـنْ أَْعنَـاٍب َوَحَفْفنَاُهَما  أِلََحِدِهَمـا َجنَّتَـنيْ
َزْرًعـا﴾   بَيْنَُهَمـا  َوَجَعلْنَـا  ِبنَْخـٍل 

 )3 2 / لكهـف ا (

ِإنَّـُه  لَُكـْم  آَذَن  أَْن  َقبْـَل  لَـُه  آَمنتُـْم  ﴿َقـاَل 
َعنَّ  َر َفأَلَُقطِّ ـحْ لََكِبيُرُكـُم الَّـِذي َعلََّمُكُم السِّ
ـْن ِخـاَلٍف َوأَلَُصلِّبَنَُّكـْم  أَيِْديَُكـْم َوأَْرُجلَُكـم مِّ
أََشـدُّ  أَيُّنَـا  َولَتَْعلَُمـنَّ  النَّْخـلِ  وِع  ُجـذُ يِف 

 .)71 َوأَبَْقى﴾ )طـه  َعَذاًبـا 
َهِضيـٌم﴾  َطلُْعَهـا  َونَْخـٍل  ﴿َوُزُروٍع 

. )1 4 8 / ء ا لشـعر ا (
نَِّضيـدٌ﴾  َطلْـٌع  لََّهـا  بَاِسـَقاٍت  ﴿َوالنَّْخـلَ 

)ق/10(.
نَْخـٍل  أَْعَجـاُز  َكَأنَُّهـْم  النَّـاَس  ﴿تَنـِزُع 

. )2 0 / لقمـر ا (  ﴾ نَقِعٍر مُّ
اأْلَْكَمـاِم﴾  َذاُت  َوالنَّْخـُل  َفاِكَهـٌة  ﴿ِفيَهـا 

)الرحمـن/11(.
ـاٌن﴾  َوُرمَّ َونَْخـٌل  َفاِكَهـٌة  ﴿ِفيِهَمـا 

. )6 8 / حمـن لر ا (
النَّْخلَـِة  ِجـْذِع  ِإلَـى  امْلََخـاُض  ﴿َفَأَجاءَهـا 
َقالَـْت يَـا لَيْتَِنـي ِمـتُّ َقبَْل َهَذا َوُكنُت نَْسـًيا 

ا﴾ )مرمي/23(. نِسـّيً مَّ
تَُسـاِقْط  النَّْخلَـِة  ِبِجـْذِع  ِإلَيْـِك  ي  ﴿َوُهـزِّ

َجِنّيًا﴾ )مـرمي/25(. ُرَطًبـا  َعلَيْـِك 
َرَها َعلَيِْهـْم َسـبَْع لَيَـاٍل َوثََماِنيََة أَيَّاٍم  ﴿َسـخَّ
ُحُسـوًما َفتَـَرى الَْقـْوَم ِفيَهـا َصْرَعى َكَأنَُّهْم 

أَْعَجـاُز نَْخـٍل َخاِويٍَة﴾ )احلاقة/7(.
﴿َوَزيْتُوًنا َونَْخاًل﴾ )عبس/29(.

يْتُـوَن َوالنَِّخيـَل  ْرَع َوالزَّ ﴿يُنِبـُت لَُكـم ِبـِه الـزَّ
َواألَْعنَـاَب َوِمـن ُكلِّ الثََّمـَراِت ِإنَّ يِف َذِلـكَ 

ـُروَن﴾ )النحـل/11(. آليَـًة لَِّقـْوٍم يَتََفكَّ
﴿َوِمـن ثََمـَراِت النَِّخيِل َواألَْعنَاِب تَتَِّخُذوَن 
ِمنْـُه َسـَكًرا َوِرْزًقـا َحَسـًنا ِإنَّ يِف َذِلـَك آليَـًة 

لَِّقـْوٍم يَْعِقلُوَن﴾ )النحل/67(.
َوِعنَـٍب  نَِّخيـٍل  ـن  مِّ َجنَّـٌة  لَـَك  تَُكـوَن  ﴿أَْو 
تَْفِجيـًرا﴾ ِخاللََهـا  األَنَْهـاَر  ـَر  َفتَُفجِّ

)91 )اإلسـراء/

نَِّخيـٍل  ـن  مِّ َجنَّـاٍت  ِبـِه  لَُكـم  ﴿َفَأنَشـْأنَا 
َوِمنَْهـا  َكِثيـَرةٌ  َفَواِكـُه  ِفيَهـا  لَُّكـْم  َوأَْعنَـاٍب 

.)19 ُكلُوَن﴾ )املؤمنـون/ تَْأ
﴿َوَجَعلْنَـا ِفيَهـا َجنَّـاٍت ِمـن نَِّخيـٍل َوأَْعنَـاٍب 

ْرنَـا ِفيَهـا ِمـْن الُْعيُوِن﴾ )يـس/34(. َوَفجَّ
النبـوي  احلديـث  يف  النخيـل  شـجرة 
مـن  متـرات  بسـبع  تصبـح  مـن  والسـنة: 
العاليـة )منطقـة باملدينـة( لـم يضره ذلك 
عمتكـم  أكرمـوا  سـحر.  وال  سـم  اليـوم 
الـذي  الطـني  مـن  خلقـت  فإنهـا  النخلـة 

آدم. منـه  خلـق 

شجرة النخيل في الطقوس السودانية:

تتوافـر العـادات والطقـوس الشـعبية يف 
السـودان علـى قـدر كبيـر مـن التفاصيـل 
اجلماليـة  والصـور  واألبعـاد  الثريـة 
املعبـرة عـن التـراث الدينـي واحلضـارات 
املتعاقبـة علـى مـر التاريـخ، ذلـك التـراث 
فيـه  متتعـت  قـد  أسـلفنا  وكمـا  الـذي 
النخلـة بحضـور كثيـف يف ثنايـا الطقوس 
خصوصـاً تلـك املرتبطـة بطقـوس العبـور 
)ميـالد، ختـان، زواج، مـوت(. وطقوسـها 
اخلاصـة فقـد تخللت النخلة كل تفاصيل 
احلياة الشـعبية للسـودانيني الذين رأوها 
صنوا لإلنسـان وشـبيها له فهي الشـجرة 
الوحيـدة التـي يطلقـون علـى جوفها كلمة 
قلـب أسـوة بالكائنـات احليـة فهـم مثـال 
ينصحـون زارع النخـل بـأن يتـم غرسـها 
علـى ارتفـاع معـني ال ميكـن املـاء من بلوغ 
جوفهـا فيقولـون )ال تخلـي املويـة تصـل 
النخلـة  بالتمـرة  التمـرة( يقصـدون  قلـب 
أو )ال تخلـي املنجـل ينهـك قلـب التمـرة( 
أي ال متـس جوفهـا باملنجـل حـني قطـع 
هـي  عندهـم  الفـؤاد  ومتـرة  السـبايط 
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القلـب ويقولـون أيضـاً أن شـجر النخيـل 
يسـتأنس مبجـاورة فيكـون اإلثمـار جيـداً 
حـني تقـارب ذكرانهـا إناثهـا)8( وقـد ذكر 
عـن ذلـك أحـد الرواة فحكى أن يف حيهم 
اعتـدال  رغـم  تثمـر  لـم  نخيـل  شـجرة 
قوامهـا واخضـرار جليدهـا وبلوغهـا سـن 
اإلثمـار وتعـدد مـرات تخصيبها  فسـألوا 
شيخاً فقال لهم البد أنها شجرة عاشقة 
فبحثـوا يف اجلـوار ووجـدوا ذكـراً باسـقاً 

أخـذوا مـن طلعـه وخصبوهـا فأثمـرت.
الناجمـة  االسـتثارة   موللـر  وقـد وصـف 
عـن تأمـل اإلنسـان يف مشـاهد الطبيعـة 
املشـاهد  تلـك  أثارتـه  ومـا  املدهشـة 
وزرعهـا  نفسـه  يف  واملتغيـرة  املتنوعـة 
لإلحسـاس الدينـي الـذي لم ميلـك حياله 
إال أن ميتلـئ بفكـرة االتسـاع والالمحدود 
فـوراء  النهائـي  أو  احملـدود  مقابـل  يف 
هنـاك  احلـواس  تدركهـا  التـي  األبعـاد 
حلظـة  حلظـة  كل  وخلـف  وأبعـاد  أبعـاد 
أخـرى)9( يبـدو هـذا اإلحسـاس واضحـاً 
عنهـا  يتحدثـون  إذ  النخيـل  مربيـي  لـدى 
عمـق  مـن  بالعجـب  وممتلئـني  متأملـني 
تاريخهـا واجلـالل والغمـوض الـذي يلـف 
رغبـة  ذلـك  كل  خلـف  تكمـن  أزليتهـا 
االنسان اخلفية يف التماهي معها واحللم 
مثـل  املديـدة،  واحليـاة  الرغـد  بالعيـش 
تلـك النخـالت السـامقات عبر  السـنوات 
حيـة  النخلـة  فيهـا  بقيـت  التـي  الطويلـة 
وشـاهدة علـى تاريـخ األجـداد املتعاقبـني 
القـوي  وارتباطهـم  وصبواتهـم  حياتهـم 
الوصـف  وأجـاد  وصـف   وقـد  بـاألرض 
يف ذلـك األديـب الطيـب صالـح يف روايتـه 
موسـم الهجـرة إلـى الشـمال حيـث يقـول 

)اسـتيقظت تاني يوم وصولي يف فراشـي 
تشـهد  التـي  الغرفـة  يف  أعرفـه  الـذي 
جدرانهـا علـى ترهات حياتي يف طفولتها 
للريـح،  أذنـي  وأرخيـت  شـبابها  ومطلـع 
ذلـك لعمـري صـوت أعرفـه لـه يف بلدنـا 
وهـي  الريـح  وشوشـة  مفرحـة،  وشوشـة 
متـر يف حقـول النخيـل غيـره وهـي متـر 
بحقـول القمـح ونظرت مـن خالل النافذة 
إلـى النخلـة القائمـة يف فناء دارنا فعلمت 
أن احليـاة التـزال بخيـر أنظر إلى جزعها 
الضاربـة  عروقهـا  وإلـى  املعتـدل  القـومي 
فـوق  املعتـدل  اجلريـد  وإلـى  األرض  يف 
هامتهـا فأحـس بالطمأنينـة أحـس أننـي 
لسـت ريشـة يف مهـب الريـح ولكنـي مثـل 
تلـك النخلـة مخلـوق لـه أصل لـه جذور له 

هـدف(.)10( 
 مـن معتقـدات السـودانيني حـول النخلـة 
القبلـة  جهـة  توخـي  يجـب  أنـه  ايضـاً  
}كمـا يف موقـع الغـرس األول{ عنـد نقـل 

شـجرة النخيـل مـن مـكان آلخـر لضمـان 
يف  حياتهـا  واسـتمرار  نقلهـا  جنـاح 
تقـول  النخلـة  أن  ويقـال  املوقـع اجلديـد 
حمـل  ظلـي  عـن  ظلـك  }أبعـدي  ألختهـا 
طيبـاً  طعامـاً  والتمـر  وحملـي{  حملـك 
الكرامـات  يف  فيـوزع  عندهـم  مبـاركاً 
مـن  املصنوعـة  البليلـة  مـع  واالحتفـاالت 
البـالء  لدفـع  اللوبيـاء  أو  الـذرة  حبـوب 
وجللـب  الشـر  مـن  واالفتـداء  والكـوارث 
)بخـار  أن  اجلـدات  تقـول  حيـث  اخليـر 
و  السـابعة(  السـماء  يبلـغ  اللوبيـا  بليلـة 
اخللويـة  الطرقـات  يف  التمـر  نثـر  يتـم 
لعابـري الطريق وتسـمى }كرامة الدرب{، 
كمـا يعتقـدون أن أكل التمـر علـى الريـق 

مينـع العـني ويـدرأ املرض ويبطل السـحر 
قبـل  مـن  ميـس  ال  التمـر  أن  ويعتقـدون 
ذلـك  عـن  ويعبـرون  السـامة  احلشـرات 
أي  مابينشـم(  )التمـر  بقولهـم  االعتقـاد 
تؤثـر  وال  السـامة  احلشـرات  تشـمه  ال 
مغطـى  غيـر  مكشـوفاً  يبقـى  لـذا  فيـه 
كغيـره مـن أنـواع الطعـام ويف املوسـم قبل 
النضـج يقـوم االطفـال بنظـم السـبح مـن 
التمـر األخضـر )الدفييـق بكسـر الـدال( 
كمـا يوقنـون أن النخيـل من الشـجر الذي 
ال تسـكنه الشـياطني كغيـره مـن الشـجر 
شـجر  مـن  والنخـل  والاللـوب  كالعشـر 
دائـم التسـبيح هلل وتـروى القصـص عـن 
نخـل يسـبح عـن غارسـيه مبنتهى اليقني. 

شجرة النخيل في طقوس العبور 

السودانية:

وأجزاءهـا  النخيـل  شـجرة  تسـتخدم 
السـودانية  العبـور  طقـوس  يف  املختلفـة 
والـزواج  واخلتـان  وامليـالد  احلمـل  منـذ 
واملـوت فتوضـع شـوكة مـن شـجر النخيـل 
يف شـعر املـرأة احلامـل إذا تكـرر عندهـا 
اإلجهـاض وذلـك بغـرض احلمايـة وكانت 
الـوالدة تتـم بتحضير البرش املصنوع من 
السـعف امللـون بالـوان يطغـى عليها اللون 
)التـي  النفسـاء  املـرأة  وتطعـم  األحمـر، 
وضعـت مولودهـا حديثـاً( بالتمر واحللبة 
أو  البيـت  يف  املشـيمة  وتدفـن  واللـن، 
املسـجد أو املدرسـة ليتعلـق قلـب الطفـل 
احلفـرة  بجانـب  ويغـرس  االماكـن  بتلـك 
باملـاء،  ويـروى  النخيـل  جريـد  مـن  فـرع 
مـن  املصنـوع  البـرش  أن  بالذكـر  جديـر 
السـعف املضفـور موجـود يف كل طقـوس 
العبـور السـودانية وتقـوم بنسـجه النسـاء 
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يتـم  ثـم  ومـن  باملـاء  املبلـل  السـعف  مـن 
تلوينـه وال يتـم تلويـن البـرش املسـتخدم 
يف اجلنـازة إال إذا كان املتـويف  شـاباً لـم 
يتـم تزويجـه، وتقـوم النسـاء الكبيرات يف 
السـن  بتكحيـل املولـود بالكحـل االخضـر 
املجلـوب مـن احلجـاز }رمبـا لذلك عالقة 
باألسـطورة التـي تقـول ان النخلـة نبتـت 
مـن الكحـل الـذي أمـرت اآللهـة الغـراب 
يكحـل  أو   } الرافديـن  بـالد  يف  بنثـره 
الطفـل  بالكحـل املصنـوع مـن نـوى التمـر 
احملـروق ويعتقـد أنـه يقـوي البصـر كمـا 
أن النـواة حتـوي يف داخـل اجلـزء الـذي 
يشـبه الثقـب علـى ظهرهـا يحـوي داخلـه 

اسـم اجلاللـة. 
يسـتخدم يف بعض مناطق شـمال السـودان 
مينـع  ألنـه  الكبـاس  عقـد  يسـمى  عقـداً 
الكبسـة )أذى يصيـب النفسـاء أو الولـد أو 

البنت املختونني أو العرسان( من أن تصيب 
املـرأة. ويحتـوي العقـد علـى مجموعـة مـن 
وعضـم  واحللـي  الفضيـة  واألهلـة  اخلـرز 
احلـوت واحلريـر وعـروق بعـض األشـجار 
ونـوى التمـر والصليـب والهايـكل العظميـة 
كلهـا  وهـذه  احلديديـة  والنجـوم  املصنعـة 
رمـوز لديانات وعبـادات ومعتقدات قدمية 
مرتبطـة بالبحـر والقمـر واألرض والشـجر 
ويعلـق هـذا العقـد بجانـب املـرأة النفسـاء 
يأخذونهـا  يومـاً  اربعـون  تتـم  ان  وبعـد 
يغنـون  النخـل  جريـد  حاملـني  النيـل  إلـى 
ويوزعـون احللـوى والتمـر احتفـاالً باملولـود 

األم.  وسـالمة 

عند الختان:

وهـي  اجلرتـق  مبـالءة  العنقريـب  يزيـن 
مـالءة مـن القطيفـة امللونـة ويوضع عليها 

برش السـعف ويف السـبوع يذهب بالولد 
املختـون إلـى النيـل حاملني جريـد النخل 
ويتـم ترديـد األغانـي اخلاصـة بالسـيرة 

}املوكـب{ والتـي تشـبه أغانـي العـرس. 
 عريسنا مرق البحر ياعديلة..
وقطع جرايد النخل ياعديله..

األكثـر  هـي  الـزواج  طقـوس  وتعتبـر   
يبـدأ  حيـث  النخيـل  لشـجرة  اسـتخداماً 
العـروس  غرفـة  مدخـل  بتزيـني  الطقـس 
علـى  العروسـان  ويجلـس  النخـل  بجريـد 
آخـر  هـو  }اجلرتـق  اجلرتـق  عنقريـب 
الدخلـة{  قبـل  العـرس  مراسـم  طقـوس 
أهـل  بيـت  ويجهـز  البـرش،  وعليـه 
العروسـني السـتقبال املناسـبة عـن طريـق 
بتجهيـز  العـروس  أهـل  فيقـوم  النفيـر 
التمـر  مـن  املصنـوع  والشـراب  الطعـام 
يتـم  الفخـار وهـو شـراب  مـن  ازيـار  )يف 
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واالعيـاد  الفـرح  مناسـبات  يف  حتضيـره 
طقـس  ويف  األضحـى(.  عيـد  خصوصـاً 
اجلرتـق يطلـق بخـور اللبـان ويدهـن راس 
اجلافـة  العطـور  مـن  بأنـواع  العروسـني 
التـي  االغانـي  وتـردد  املعطـر  والدهـن 
والبسـملة  النبـي  علـى  بالصـالة  تبـدأ 
واألدعيـة املتوسـلة هلل للحفـظ مـن العـني 
والبنـات  بالبنـون  وللـرزق  والشـيطان، 
وبعـد انتهـاء مراسـم العـرس بأسـبوع مـن 
بدايتـه يذهـب العروسـان للنيـل مـع االهل 
النخـل  جريـد  يحملـون  وهـم  واجليـران 
بـدأ  وقـد  االغانـي  ترديـد  مـع  األخضـر 
طقـس الذهـاب للنيـل بعـد اسـبوع العرس 
العروسـان يف  التالشـي بسـبب سـفر  يف 
أغلب االحوال وانفضاض السـامر بسـبب 

سـرعة إيقـاع احليـاة ومتطلبـات العصـر، 
وتقـوم بعـض القبائل بربط السـعف املبلل 
بأيـدي العروسـني يف اليـوم السـابع البـد 
للعـروس مـن زيـارة دار زوجهـا حاملـة لـه 
املـاء والسـعف وعليهـا ان تضـع السـعف 
االسـرة  رمـوز  بجانـب  الـدار  مدخـل  يف 
كمـا  وثرائهـا،  نبلهـا  الـى  تشـير  االتـي 
يربـط السـعف علـى جـذوع اشـجار الدوم 

والدليـب حتـى ال متـوت.)11(
السـودانيني  يسـتخدم  الوفـاة  حالـة  يف 
البـرش االبيـض حلمـل اجلنـازة وإذا كان 
امليـت شـاباً لـم يتـم تزويجـه يشـيع علـى 
نعـش يشـبه عنقريـب اجلرتـق املسـتخدم 
والبـرش  القطيفـة  مبالءتـه  العـرس  يف 
اجلثمـان  جانبـي  علـى  ويوضـع  امللـون، 

جريـد النخـل االخضـر كمـا يوضـع فـوق 
القبـور ويغـرس عنـد راس امليـت.

الشـمال  مناطـق  يف  السـودانيني  عـرف 
نعـش  عـن  عبـارة  وهـو  الكرنـق  عـادة 
عنقريـب مربـوط عليـه جريد النخل تقام 
حولـه مناحـه أو احتفاليـه تشـبه العـزاء 
وتلقـى فيـه املرثيـات اخلاصـة بالشـخص 
يقـام  والكرنـق  الكرنـق  لـه  اقيـم  الـذي 
زوجـت  الـذي  للشـاب  وتعزيـة  كمواسـاة 
خطيبتـه أو حبيبتـه لشـخص آخـر، وتبدأ 
مـن  الشـباب  بهـا  يقـوم  التـي  املراسـم 
غـروب الشـمس إلـى طلـوع الفجـر.)12(
الدينـي  التـراث  ملجمـل  التحليـل  يكشـف 
عـن  النخيـل  بشـجرة  املرتبـط  الشـعبي 
األبعـاد التاريخيـة الضاربـة يف العمـق كما 
يكشـف التكرار واالنتشـار الواسـع النطاق 
الـذي تتبـدى فيـه ظاهـرة قدسـية شـجرة 
النخيـل عـن أن تلـك املكانـة التـي حظيـت 
بهـا هـذه الشـجرة سـببها النفـع  املباشـر 
النفـع  إلـى جانـب  لوظيفتهـا االقتصاديـة 
املسـتند  النفـع  ذلـك  أيضـاً  مباشـر  غيـر 
التاريخيـة  والروايـات  النصـوص  علـى 
ويفسـر ذلـك السـفور الواضـح  ملعتقـدات 
البـادي  النخيـل   شـجرة  حـول  النـاس 
بانهـا  والتقاليـد  والعـادات  الطقـوس  يف 
فهـي  واخللـود  للدميومـة  رمـزاً  متثـل 
وبـدء  األزل  منـذ  املوجـودة  مـن االشـجار 
وملـا  اآلن،  إلـى  اخلليقـة وجـودا مسـتمراً 
للظواهـر  الفلكلوريـة  الدراسـات  كانـت 
شـرحاً  تتضمـن  والثقافيـة  االجتماعيـة 
وبيانـاً لصالحيتهـا وعالقتها مع العناصر 
يف  الثقـايف  للتـراث  األخـرى  املختلفـة 
مجملـه فإنـه يجب دراسـة ظاهرة قدسـية 
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والوظيفـة  للـدور  وفقـاً  النخيـل  شـجرة 
املجموعـة  يف  الظاهـرة  تلعبهـا  التـي 
موجـوده  الظاهـرة  هـذه  وأن  خصوصـاً 
فالثقافـة  السـودان  مناطـق  جميـع  يف 
مجمـوع  هـي  بداياتهـا  ومنـذ  السـودانية 
مت  التـي  واحلضاريـة  الدينيـة  اخلبـرات 
فيهـا دمـج العديـد مـن العناصـر واملعانـي 
أنهـا تنطـوي  التـي وإن بـدت متباينـة إال 
ينتظـم  االتسـاق  مـن  كبيـر  قـدر  علـى 
الطقـوس واإلجـراءات الداعية للمشـاركة 
االجتماعيـة حيـث ينقـل االفـراد خبراتهـم 
ذلـك  مضمنـني  البعـض  بعضهـم  إلـى 
تراثهـم الدينـي اجلمعـي وذلك بخلق رموز 

املشـاركة. تسـتقطب  وطقـوس 
 إن االجتـاه العاطفـي يف تفسـير ظاهـرة 
املختلفـة  مبظاهرهـا  النخيـل  قدسـية 
مـن معتقـدات وطقـوس وعـادات وتـراث 
شـفاهي ومـادي يوضـح إن قدسـية هـذه 
الشـجرة تكمـن وراءهـا عاطفتـي اخلـوف 
هـو  اإلنسـان  خـوف  فمنتهـى  والطمـع 
اخلـوف مـن املـوت والفناء وغاية طموحه 
هـو االسـتمرار واخللـود ومبـا أن النخلـة 
شـجرة معمـرة كمـا أسـلفنا تتعاقب عليها 
االجيـال واالجيـال فإنهـا متثـل مـا يلبـي 
وتسـكن  للخلـود  األبـدي  وتوقـه  حاجتـه 
خوفـه مـن الفنـاء لـذا فإنـه يوليهـا عنايته 
الفائقـة  ويحيطهـا بالتبجيـل ألنهـا تعـد 
شـجرة خالـدة باعتبارهـا إحـدى أشـجار 
النيـل  ذلـك  يف  يضاهيهـا  اخللـد   جنـة 
مـع  لـه  املتكـررة  املـزارات  متثـل  التـي 
لبركـة  التماسـاً  أيضـاً  القرابـني  تقـدمي 
أحـد  الشـعبي  املعتقـد  يف  فهـو  اخللـود 
الروايـات  تقـول  أيضـاً  اجلنـة  أنهـار 

التاريخية إن آدم وحواء نزال من اجلنة.
تقـول الروايـات التاريخيـة ان ادم وحـواء 
نزال من اجلنة يف املوقع الذي يعرف اآلن 
بجبل عرفات ومعهما شجرة النخيل وملا 
كانـت قـد بـدأت لهمـا سـوأتهما فالظـن 
انهمـا قـد اكتشـفا العملية اجلنسـية التي 
املـؤدي  والتكاثـر  التناسـل  وسـيلة  هـي 
السـتمرارية حيـاة اجلنـس البشـري علـى 
األرض أي خلـوده. فاخلـوف مـن الفنـاء 
قـد دفـع ذلـك الناس إلى إنتاج األسـاليب 
املختلفـة للمقاومـة واحلمايـة مـن اخلطر 
مسـتصحبني يف ذلـك كل اإلرث املوجـود 
يف الوجـدان اجلمعـي للمجتمـع، وتـراث 
أي مجتمع يتطور بالتوارث من األسالف 
الذيـن يضمنونـه خبراتهم ومعارفهم فهو 
متطـور ومتفاعـل ومصـاغ وفقـاً للظروف 
كمـي  تراكـم  وهـو  للمجتمـع  اخلاصـة 
ونوعي يعود إلى بدايات احلياة البشـرية 
تلـك  املجتمـع  داخـل  التفاعـالت  وإلـى 
التفاعـالت التـي تتم يف داخل السـياقات 
بالتفاعـل  الثقـايف  التـراث  تنتـج  التـي 

عبـر  االخـرى  املجتمعـات  مـع  والتمـاس 
منظومـة  النهايـة  يف  فتتشـكل  الزمـن 
فكريـة يعبـر عنهـا باملعتقـدات والطقوس 
الشـفاهي  واالدب  والتقاليـد  والعـادات 
وفنـون اآلداب، وقـد جتلـى كل ذلـك يف 

النخيـل.  بشـجرة  املرتبـط  التـراث 
السـودانية  الطقـوس  يف  النظـر  إن 
شـجرة  حـول  املعتقـدات  عـن  املعبـرة 
اخللـق  قصـص  واسـتحضار  النخيـل 
العمـق  واملوجـودة يف  القـدم  املوغلـة يف 
اجلنسـية  الرمزيـة  للمجتمـع  الوجدانـي 
مـع  والذكـورة  األنوثـة  أعضـاء  لظهـور 
اللوحـات  يف  النخيـل  شـجرة  وجـود 
التاريخيـة التـي تضـم آدم وحـواء واآلثـار 
والتقاليـد  العـادات  لتلـك  للنظـر  يدفـع 

اإلرث. لذلـك  امتـداداً  باعتبارهـا 
إن متثلنـا يف لوحـة اجلرتـق يف طقـوس 
التـي  اللوحـة  تلـك  السـوداني  العـرس 
تضـم العريـس والعـروس علـى عنقريـب 
اخللفيـة  يف  النخيـل  وسـعف  اجلرتـق  
الرسـم  متامـاً  تطابـق  اللوحـة  هـذه 
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الـذي  السـومري  اخلتـم  علـى  املوجـود 
األلـف  منتصـف  حوالـي  إلـى  ينتمـي 
آلدم  صـورة  فيـه  وتظهـر  ق.م   الثالثـة 
وحـواء وبينهـم شـجرة النخيـل بينما تبدو 
احليـة  التـي ترمز للشـيطان على جانبية 
اللوحـة، غيـر أن غيـاب  رمـز الشـيطان 
ال  هنـا  املوصوفـة  اجلرتـق  لوحـة  عـن 
يعنـي أن الشـيطان غائـب بـل هـو حاضـر 
يتـم  التـي  األغانـي  إن  بدليـل  افتراضـاً 
ترديدهـا يف احتفـال اجلرتـق هـي أغـان 
مـن نـوع خـاص يصاحبهـا إطـالق أنـواع 
تطـرد  أنهـا  يعتقـد  البخـور   مـن  معينـة 
الشـيطان ممـا يعنـي افتراضيـة حضـور 
الشـيطان بوجـود مسـتلزمات طـرده مـن 
بالدعـوة  االغانـي  فتبـدأ  اللوحـة  هـذه 
للحضـور للصـالة علـى النبـي التـي هـي 
مـن دواعـي طـرد الشـيطان وحـث النـاس 
علـى كـف األعني احلاسـدة وعـدم إحلاق 

بالعروسـني. األذى 
أهل العريس

 قولوا ماشاء اهلل 
أهل العروس قولوا 

ماشاء اهلل
 بسم اهلل إبتديت
 بالواحد القهار 

تتضمـن  التـي  األغنيـات  مـن  وغيرهـا   
األدعيـة والتوسـالت للرزق بالذرية حيث 
فيهـا  يغفـل  التـي  الزيجـات  أن  يعتقـد 
طقـس اجلرتـق يحـدث فيهـا أن يصـاب 
العروسـني أو أحدهمـا بـاألذى أو املـوت 
واجلرتـق  الطـالق  أو  اإلجنـاب  عـدم  أو 
والدميومـة  باخلصوبـة  مرتبـط  طقـس 
دميومـة الزيجـة وحفـظ الزوجـني وميثـل 

الـذي  للراسـب  مطلقـاً  ذلـك سـفوراً  كل 
يتضمـن اعتقـاداً راسـخاً يف الربـط بـني 
التـي  اخلصوبـة  وفكـرة  النخيـل  شـجرة 

مامـات{. }اخللـف  هـي وسـيلة اخللـود 
إن القيمـة الروحيـة لشـجرة النخيـل لـه 
عالقـة وثيقـة بالـدور والوظيفـة النفسـية 
للشـجرة  واملجتمعيـة  واالقتصاديـة 
اإلكثـار  إلـى  النـاس  يدفـع  الـذي  األمـر 
الفائقـة  بالعنايـة  تعهدهـا  غرسـها  مـن 
فهـي دعامـة اقتصاديـة يف املناطـق التـي 
تكثـر فيهـا زراعتـه وذلـك بسـبب عظمـة 
العائـد االقتصـادي والفوائـد اجلمه التي 
تكاليـف  قلـة  مـع  منهـا  النـاس  يجنيهـا 
السـتمرارية  إضافـة  ورعايتهـا  غرسـها 
إنتاجهـا مقارنـة بغيرهـا، وال ميكـن بـأي 
حـال إغفـال القيمـة االجتماعيـة الكبيـرة 
للنخلـة حيـث انها تلعـب دوراً يف احلفاظ 
النـاس  بعـودة  النسـيج االجتماعـي  علـى 
إلـى جذورهـم وانتمائهـم ألصولهم وحش 
التمـر )حصـاده( مناسـبة معروفـة لشـد 
بسـبب  املنطقـة  غـادروا  الذيـن  رحـال 
كل  املوسـم،  يف  إليهـا  للعـودة  أعمالهـم 
بالترابـط  لإلحسـاس  إضافـة  ذلـك 
والرسـوخ الـذي يخلـق التـوازن يف نفسـية 
االنتمـاء  بتعزيـز  واجلماعـات  االفـراد 
االشـجار  تلـك  غرسـوا  الذيـن  للجـدود 
إن  كمـا  اجلديـدة،  االجيـال  واسـتمرار 
فكـرة اخللـود التـي بررت اسـتمرار ظهور 
والطقـوس  العـادات  يف  النخيـل  شـجرة 
واملهرجانات الشـعبية له وظيفة مباشـرة 
باألمـان  واالحسـاس  التـوازن  خلـق  يف 
املـوت  مـن  اخلـوف  لفكـرة  كمقاومـة 

والعـدم.  والفنـاء 

المراجع:

الفلكلـور،  - 1 اجلوهري/علـم  محمـد 
الثقافيـة،  األنثروبولوجيـا  يف  دراسـة 
دار  الرابعـة،  الطبعـة  األول،  اجلـزء 

1978/ص62 القاهـرة،  املعـارف، 
اإلنسـان،  - 2 ديـن  السـواح،  فـراس 

الدافـع  ومنشـأ  الديـن  ماهيـة  يف  بحـث 
الدينـي، دار عـالء الديـن للنشـر والتوزيع 

/ص48 بـدون  دمشـق،  والترجمـة، 
السـابق،  - 3 املرجـع  السـواح،  فـراس 

53 ص
4 - https://ar.wikipedia.orG

https://ar.wikipedia.orGخ - 5

6 - h t t s : / / w w w . a l m a r s a .
c o m / ? p = 4 7

القاضي عبد اهلل يوسف الرباطابي،  - 7
الثانـي، حتقيـق محمـد  اجلـزء  النخيـل، 
براهيـم أبـو سـليم، دار جامعـة اخلرطـوم 

للنشـر، 1995 /ص238.
سـابق،  - 8 مرجـع  السـواح،  فـراس 

.3 1 4 ص
الطيـب صالـح، موسـم الهجـرة إلـى  - 9

القوميـة،  والوثائـق  الكتـب  دار  الشـمال، 
ص5  /2004 اخلرطـوم، 

العابديـن،  - 10 زيـن  الطيـب  أحمـد 
دراسـة  واخللـود،  للبعـث  كرمـز  النخيـل 
يف االسـتمرارية احلضارية يف السـودان، 
مجلـة اخلرطـوم، العـدد السـادس، الهيئة 

.1994/ والفنـون  للثقافـة  القوميـة 
11 - http://www.startimes.com/f.

 aspx?t=33152555

Htt//www.google.com الصـور  - 12

/5/4/3/2/1
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عدسة: ياسر بن علي الصيخان



تقييم وتوصيف
نخيل التمر بوادي كتم

في السودان

قرى-  ثمانيه  الوادى  )يضم  الفاشر   من  كلم   120( دارفور  غرب  شمال  اقصى  فى  كتم  وادي  يقع 

 Follo,Zariba,UmSiala, Naddi,( وكتم  مسري  فولو،  سياال،  ام  قبه،   ، نادى  امو،   ، فوتوبرنو 

Amo, Qubba,Ain Sero, Fata, Burnu(  وعدد من الواحات مثل واحه عين سيرو والتى تعد من 
اغنى الواحات موارد.

د. داؤود حسين داؤود

د. فاطمة عبد الرؤوف أحمد

dawoudhussien@gmail.com

برنامج هيئه البحوث الزراعية
وزارة الزراعة والغابات

جمهورية السودان

الملخص

ضمـن برنامـج هيئـه البحـوث الزراعيـه للنهـوض بقطـاع النخيـل , مت حصـر وتقييـم للنخيـل النامـى علـى إمتـداد وادى كتـم والواحـات 
املجـاورة بشـمال دارفـور وذلـك مـن العـام  2010 وحتـى 2014

أوال: حصـرت االعـداد واالصنـاف فـى 2001/2000 وكانـت 207 صنـف ثـم انتخـب منهـا 36 صنفـا مـن االصنـاف الواعـده واالصنـاف 
املتعـارف محليـا مثـل صنـف اردب ,سـوميتا وكبوسـه وقيمـت فيزيـو كميائيـا ملـدة ثـاث اعـوام 2002/2001 ،2003/2002 و2014/2003 

وذلـك ملرحلتـى اخلـال والرطـب .
وايضـا أخـذت ماحظـات عامـه عـن الوصـف النباتـى لاشـجار ومـدى مقاومـه االصنـاف للتفحـم )جرافيـوال ( وللنتراسـيا وللكرمـوش 

واحلشـره القشـريه البيضـاء واخلضـراء ومـدى حتمـل الثمـار لزخـات املطـر.
ميكـن القـول احصائيـا بـان هنـاك العديـد مـن االصنـاف املمتـازة والتـى ميكـن ان نوصـى بتكاثرها وتعميمها حتت ظروف املنطقه- وهى 

مترة خاطر، عشـه مرة، كنقارى ، مهاجر ، ابراهيميه ، صاح الدين، سـكريه،ابو ترميه، ومترة كرشـام.
هذا باالضافه الى االصناف املتعارف عليها محليا مثل سوميتا، اردب وكبوسه.
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ضفتى  على  النامى  النخيل  اعداد  يقدر 
وايضا  نخله  الف   750 بحوالى  الوادى 
الواحات  فى  نخله  الف   250 بحوالى 
محلية  –هذا طبقا الحصائيات  املجاورة 
ورغم   1993- تقديرات  للضرائب-  كتم 
انه  إال  النخيل  من  الهائل  الكم  ذلك 
لدى  للنخيل  فالحى  تراث  يوجد  ال 
مواطنى تلك اجلهات متمثال فى عمليات 
فصل  او  النخله  راس  وخدمه  التابير 
االصناف  زراعه  من  وبالرغم  الفسائل 
واملدينه  رحيم  والعبد  ودخطيب,  مشرق 
 Bivan بيفان  مستر  بواسطه  والبركاوى 
فى 1945 فى مشتل كتم وانتشارها على 
املجاورة  الواحات  وكل  الوادى  امتداد 
مستر  ادخل  والتى  بالباوقة  ومقارنه 
املشرق  زراعه   1942 فى    Bicon بيكون 
ودخطيب فى مشتل الباوقه- اى فى نفس 
احلقبه التاريخيه- اال ان غياب البساتني 
دارفور  شمال  فى  الزراعى  واالرشاد 
وعدم  التمو  زراعه  تطور  عدم  الى  ادى 
النخيل-  فالحة  بابجديات  املزارع  إملام 
يؤكدون  كتم  مواطنى  ان  بذكره  اجلدير 
ان املجاعات التى ضربت املنطقه تاريخيا 
يتاثروا  لم  اجلفاف  موجات  اثر  وحديثا 

بها نتيجه هذا احملصول الغذائي الهام.
مـن  عـددا   1945 عـام  فـى  ادخلـت 
االصنـاف اجلافـه  الـى املنطقـه )بـركاوي 
و قنديلـه والعبـد الرحيـم والكلمـة( وقـد 
حجمهـا  ازداد  حيـث  مظهريـا  تغيـرت 
جميعهـا  وتعـرف  ليونـه  اكتـر  واصبحـت 
العبـد  الصنـف  امـا  الدنقـالوى  بالتمـر 
نسـبه  خضريـا  تدهـور  فقـد  الرحيـم 
واحلشـرة  باجلرافيـوال  بشـدة  الصابتـه 

عدسة: محمد بن مسهيل الشحري
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القشـريه والنتراسـيا ولكن رغما من ذلك 
فهـو يفضـل مـن املواطنـني عـن االصنـاف 
الشـبه جافـه او الطريـه مثل املدينه وذلك 
السـتخداماته الشـعبيه الكثيرة واملتعددة.
تظـل  وازهـاره  مبكـر  مدينـه  الصنـف 
سـويعات قليلـه قابلـة للتلقيـح ونسـبه الن 
احلشـرات  او  الريـاح  بواسـطه  التلقيـح 
وبالتالـى  قليلـه  تلقيحـه  فرصـه  تكـون 

ينتشـر. لـم  ولذلـك  ثمـاره  تشـيص 
لقـد مت انتـداب احـد فنيـي النخيـل مـن 
هيئـة البحـوث الزراعيـه لرئاسـة مشـروع 
G T Z بغرض ارشاد وتدريب املزارعني.
تهدف دراسـتنا هذه على تسـليط الضوء 
علـى االصنـاف الواعـدة مـن التمـور ذات 
املرغوبـه  واخلصائـص  العاليـه  اجلـوده 
لتكاثرهـا بواسـطه زراعـه االنسـجه حتى 
ميكـن تعميمهـا وتوزيعهـا علـى املواطنني.

طرق ومواد البحث

لقـد مت مسـح اولـى فـى مايـو فـى  موسـم 
السـمات  حتديـد  بهـدف   2001/2000

امتـداد  علـى  النامـى  للنخيـل  العامـه 
يف  املزارعـني  مقابلـه  –ومتـت  الـوادى 
مناطـق )فوتوبرنـو، زريبـة، نـادي، آمو، أم 

سـياال، عني سـيرو، قبة ومسـري   وجمع 
النخيـل  بتاريـخ  اخلاصـه  املعلومـات 
وايضـا اخـذ عينـات مـن اجلريـد )عمـر 
وضـع  ثـم  والثمـار-  والعراجـني  سـنه( 
tagsعلـى كل نخلـه . بعـد شـهرين كـررت 

الزيـارة لنفـس املواقـع ومت حتديد )207( 
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صنفـا مكـررة علـى طـول الـوادى باعـداد 
متفاوتـه ومتباينـه مورفولوجيـا ومتباينـه 
فـى كل خصائصهـا وقـد متـت الدراسـه 

.)Nixon  ,1950( طبقـا 
اختيـار  مت  عوامـل  عـدة  علـى  بنـاءا 
ذلـك  فـى  مبـا   207 ال  مـن  صنفـا   36

اردب  مثـل  لديهـم  املعروفـه  االصنـاف 
كانـت  االختيـار  عوامـل  اهـم  وسـوميتا- 
اجـرى فـى مشـتل  تـذوق  اختبـار  نتيجـه 
مـن  سـتمائه  بواسـطه  احلكومـى  كتـم 
تكـرار  علـى  بنـاءا  كتم-وايضـا  مواطنـى 
املختلفـه  القـرى  فـى  االصنـاف  هـذه 
حيـث اختيـرت اربعه قرى متشـابهه بيئيا 
مـن  اشـجار  بعشـرة  االصنـاف  ومتلـت 
بقـدر  اعمارهـا  فـى  متمائلـة  كل صنـف 
االمـكان مـع اهميـه مراعاة وجود فسـائل 
حـول االم. سـجلت هـذه االصنـاف بعـد 
اخـذ فسـائلها وزراعتهـا فـى مشـتل كتـم 
الدراسـه  هـذه  فـى  املذكـوره  باالسـماء 

.36 1الـى  مـن  وهـى 
طبقـا لNixon 1950.قيمت مورفولوجيا 
وايضـا مت حتليـل الثمـار كميائيـا لتحديـد 
ومسـتويات  النوعيـه  الثمـار  خصائـص 
الثمـار  الكبـرى والصغـرى فـى  العناصـر 
فـى مرحلتى اخلالل والرطب –اسـتمرت 
مسـتمرة  مواسـم  ثالثـه  التقييـم  عمليـه 
حتليـل  مت  لقـد  و   2013 وحتـي   2010

د.عبـد  بواسـطه  احصائيـا  التجـارب 
جامعـه  الغابـات  كليـه  مـن  يـس  العظيـم 
اخلرطـوم وعبـد اهلل الفيـل من كليه علوم 
واسـتعملوا  السـودان  جامعـه  الغابـات- 
بـني  للتفريـق  املتضاعـف  للمـدى  دنكـن 
والتقديـر. الشـكر  %1ولهـم  املتوسـطات 
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التوصيه:

االحصائيـه  الفروقـات  علـى  بنـاءا 
الواضحـه فـى جـداول الدراسـه ميكننـا 

باالصنـاف: نوصـى  ان 
1 - خاطر 

2 - عشه مره 

3 - كنقاري

4 - مهاجر 

5 - ابراهيميه

 6 - صالح الدين
 7 - سكريه

 8 - ابو ترميه
 9 - كرشام.

10 - سوميتا 

 11 - اردب 
12 - كبوسه

تنويه:

هـذة الدراسـه تعـد االولـى مـن نوعها فى 
السـودان وهى تكمل دراسـه االفحل ومن 
همومنـا فـى بحـوث الفاكهه ان نغطى كل 
املناطـق التقليديـه النتـاج النتـاج النخيـل 

فـى السـودان مبثل هذه الدراسـات.

يقدر اعداد النخيل النامى على ضفتى الوادى 
بحوالى 750 الف نخله وايضا بحوالى 250 الف

نخله فى الواحات المجاورة
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النتائج

جدول )1( الصفات املظهرية خلواص سعف النخيل – حتت الدراسة – النامي علي طول وادي كتم

Frond length

cm طول السعفة

Pinnaeاخلوصة / طول املنطقة اخلالية 
cm  من األشواك األسم احمللي

العدد cm الطول cm العرض

390 h 360 b 51 g 1.5 h i j k 32.8 i j الصادق 1

390 h 200 m 32 p 2.0 d e f g 42 d املوسوي 2

350.8l 234 e 37 o 1.2k 3.4 h i خاطر 3

l430  e 160 v 42 m 1.2 e f g h i 36 f g عشة مرة 4

250 r 369.8 a 49.5 h 1.4 i j k 15 v ريكو 5

494 a 220 h 66b 2.1 cd e f 18 t u خضراوية 6

470 b 172 s 43 l 1.9d e f g 46 c الصادق سالم 7

390 h 228 f 32 p 2.3 c d 31 k صندالية 8

407g 196 h 52. 5 f e 2.8 a b 20 r s كنقارية 9

380 i 220.8 h 46 j k 1.8 e f g h i 21 q r شطة 10

407 g 216 i 63 b 1.8 e f g h i 19s t نعيمة 11

470 g 196 h 48 .5 h i 1.8 e f g h i 22 q سوني 12

500 a 228 f 52.5 e f 1.8 e f g h i 20 r s مهاجر 13

370 j 170 t 51.5 f g 1.9 def g 32.8p أبراهيمية 14

360 k 172 s 46 j k 2.2 cde 29 l صالح الدين 15

419 f 208 k 54d 1.3 j k 55 a زيتونة 16

445d 254 c 37o 2.3 cd 12 w مستورة 17
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333  no 156 w 52 fg 1.7 fg h I j 26 no سكرية 18

260 f 206 l 39 h 1.3 j k 27 m n صالح 19

350 l 148 x 45k 1.7 f g h I j 22 q أدم 20

282 .5 q 195 h 30 q 1.8 e f g h i 32 k l شرفاوية 21

340 m n 220 h 48 i 1.8 e f g h I 35 g h أبو ترمية 22

370 j 136.3z 45 k 1.8 efgh i 50 b ماجدة 23

322 p 193.8 q 37o 1.7 f g h i j 46c الرسول 24

366 j k 138 y 46 j k 1.8 e f g h i 43 d الدود 25

410 g 176 r 36 o 3.0 a 29 l أحلي مترة 26

447 d 196 n 9.5 r 1.6 fg hij 25 po راندوما 27

328 po 208 k 46.6 j 1.3 jk 31k هارون 28

345 l m 168 u 54 d 2.2 cde 32 j k بابكر 29

397 h 195 h 46.7j 2.7 ab 37.5 c علي عمر 30

290 q 288 d 36  o 2.8 ab 37 c p عبداهلل 31

410 g 196 h 49 h i 2.2 cde 12 w كرشام 32

457 c 224 q 52 f g 1.8 efg h i 19 s t أردب 33

450 cd 200 m 91 a 1.8 efgh i 28 l m سوميتا 34

395 h 22 t 53.2 d e 1.8 efghi 17u كبوسة 35

406 g 190 q 51.8fg 2.7ab 36 f g التنجراوي 36

Means separation within columns by Duncan’s multiple range test, 5% level
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جدول )2( الصفات املظهرية لصفات عذوق النخيل-حتت الدراسة- النامي علي طول وادي كتم

العدد طول 
الشماريخ  طول العذق عرض 

Cm الثمرة
األسم احمللي

العذوق/نخلة الشماريخ/العذق األزهار/العذق  

12 j 60 r q 16 r 36 n 16 h i 4 a b c d الصادق 1

18 d e 59 r 34 k 42 m 16 h i 4 a b c d املوسوي 2

16 f g 62 p 40 h 44k l 27 b 4 a b c d خاطر 3

19 d c 70 m 34 k 32 q 12 k 3 d e f g عشة مرة 4

20 b c 105 f 37 j 35 p 22 d e 4 a b c d ريكو 5

17 f e 117 c 69 a 80 a 27 b 3 d e f g خضراوية 6

14 h i 108 e 32 l 37 o 15d i 3 d e f g الصادق سالم 7

17 f e 60 qr 19 q 39 n 19 q 4 abcd صندالية 8

16 f g 59 r 35 k 35 p 12 k 3 d e f g كنقارية 9

12j 67 no 43 g 43 ml 17 hg 3.5bcdef شطة 10

16 f g 67 no 25 o 35 p 21 e 3 defg نعيمة 11

16 fg 82j 58 b 55e 18 f 3.5 bcdef سوني 12

18de 66no 38j 58cd 25c 4abcd مهاجر 13

17fe 54s 28n 30r 9mn 3.9bcde أبراهيمية 14

16fg 93h 32l 27.3s 9mn 3defg صالح الدين 15

12j 114d 52d 42m 15ij 4abcd زيتونة 16

21b 82j 39h 57d 14j 3defg مستورة 17

19cd 50t 32l 27s 11kl 3defg سكرية 18
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16fg 29w 22p 59c 8no 3.5 bcdef صالح 19

25a 29w 28n 49j 11kl 3defg أدم 20

14hi 35v 24o 21t 7o 3.5 bcdef شرفاوية 21

20bc 76m 19q 45jk 15ij 4abcd أبو ترمية 22

24a 101g 52d 48gh 11kl 3.9bcde ماجدة 23

13ij 170a 55c 51f 15ij 4.1abc الرسول 24

12j 80k 50e 49j 18fg 3.5bcdef الدود 25

13ij 61pq 50e 46ij 19hi 3.7bcde أحلي مترة 26

14hi 84i 34k 55e 23d 2.5fg راندوما 27

12j 80k 38j 34p 19f 4abcd هارون 28

17.3ef 61.8p 55c 66b 12k 3.5bcdef بابكر 29

16fg 44u 47f 35p 30a 5a علي عمر 30

15gh 94h 52d 35p 9mn 4abcd عبداهلل 31

25a 126b 51de 47hi 10lm 4.2abc كرشام 32

18de 67no 37j 37o 14j 3.5bcdef أردب 33

16fg 30m 48gh 22de 2.2q سوميتا 34

14hi 68n 37j 51f 25c 4abcd كبوسة 35

24a 60rq 42g 38no 15ij 4abcd التنجراوي 36

Means separation within columns by Duncan’s multiple range test, 5% level
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جدول )3( بعض خواص ثمار أصناف النخيل النامي على طول وادي كتم

وزن الثمرة/جم وزن النواة / جم   احملصول/
نخلة /
السنة

نوع الثمرة موعد 
النضج األسم احمللي

خالل رطب خالل رطب

11.7s  8.7  r 1.9 b 1.2 def 350.75 l s.d M الصادق 1

12.7 q 8.6 r 1.64 de 0.94 h 333 no s.d E املوسوي 2

10.7 x 6. 6 w 1.16ghi 0.90 hi  390 h s.d E خاطر 3

27.5 a 16.7 b 1.15ghi 0.80 jk 495  h s.d M عشة مرة 4

10.2 y 8.4 s 1.1 hi 0.85 ij 205r d E ريكو 5

11.0  v 8.6 r 0.89 j 0.625 l 430 e s E خضراوية 6

11.7 s 6.8 v 1.1 hi 0.34 ij 370 j s E الصادق سالم 7

9.8 z 7.9 u 2.1 a 0.96 h 390 h d E صندالية 8

18.7 g 10.5 m 1.4 ef 0.96 h 470 b s.d L كنقارية 9

 9.9 z 10. 8 i 1.08 i 0.94 h 380i s.d M شطة 10

12.8 q 10. 9l 1.1 hi 0.92 h 407g s E نعيمة 11

11.8 s 8.7 r 1.26fgh 1.15 fg 390 h s.d E سوني 12

 18.2 b 13.7 g 1.9 b 1.1 g 500 a s.d L مهاجر 13

22.8 e 18.1 a 1.9 b 1.24cde 470 s M أبراهيمية 14

25.9 b 13.9 f 1.95 b 1.6 a 419 f s M صالح الدين 15

18.2 h 12.0 i 1.79 bc 1.25 cde 360 k s L زيتونة 16

11.2 u 8.7 r 1.79 bc 1.1 g 445 d s E مستورة 17

14.0 n 11.8 j 1.28fg 0.74 k 409 g s.d M سكرية 18
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13. 8 o 10.9l 1.2 hi 1.1 g 390 k d M صالح 19

11.4  t 7.2  u 1.4 ef 0.96 h 350 l d M أدم 20

15.4   l 9.7 o 1.26fgh 1.17 fg 482 a s.d E شرفاوية 21

25.3 c 16.4 c 1.8 bc 1.4 b 447 d s.d L أبو ترمية 22

13.15p   9.1 q 1.5 de 1.3 c 370 j s M ماجدة 23

17.525 i 10.2  n 1.9 b 1.2 def 322 p s.d L الرسول 24

 9.6 z 8.4 s 1.8 bc 1.2 def 366 jk d E الدود 25

13.0 p 9.7 o 1.9b 1.21 def 340 mn s E أحلي مترة 26

 14.3  n 9. 1 q 1.6 d 0.84 ij 410 g s.d L راندوما 27

10.4 x 11.4 k 1.5 de 1.15 fg 328 po s M هارون 28

11.8 s 6.2 x 1.56 de 1.33s c 345 lm s L بابكر 29

12.2 r 12.0 i 1.57 de 1.41 b 397h s E علي عمر 30

10.7 w 8.3 s 1.6 d 1.17 fg 290 g S E عبداهلل 31

24.7 d 14.4 e 1.3 fg 1.15 fg 457 e s.d M كرشام 32

20.3 f 15.9 d 1.6 d 1.18 fg 410 g d L أردب 33

17.0 j 13.0 h 1.4 ef 1.19 ef 450 ed s.d L سوميتا 34

16.0 k 13.1 h 1.48de 1.17 fg 395m s.d M كبوسة 35

12.2 r 8.35 s 1.8 bc 1.16 fg 406g s L التنجراوي 36

Means separation within columns by Duncan’s multiple range test, 5% level

S متور رطبة / Sd متور نصف جافة / D متور جافة /
L تنضج يف أخر املوسم / E تنضج مبكرة يف املوسم / M تنضج يف منتصف املوسم
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جدول )4( أ- بعض اخلواص الكيميائية للثمار

الرطوبة% السكريات الصلبة الذائبة
األسم احمللي

خالل رطب خالل رطب

68.9 f 9.2 a 26.2 mnop 52.1 w الصادق 1

64.0 k 8.2 cd 34.8fghi 60.8 q املوسوي 2

75.7 b 8.4 bc 36.8 fgh 71.7 f خاطر 3

60.1 o 9.3 a 38.8  def 75.7 e عشة مرة 4

77.6 a 6.5 jk 30.7 hijklm 58.4 u ريكو 5

62.2 m 7.3 hi 43.7 bcd 58.4 u خضراوية 6

61.1 n 8.0 de 32.0ghijkl  65.9 l الصادق سالم 7

63.6 k 7.9 e 30.0jklml 60 r صندالية 8

60.5 no 7.1 i 40.0cde  69 k كنقارية 9

62.8 lm 5.0 q        30.0ijklm 71 l شطة 10

54.1 s 7.1 i 32.0ghijkl 70 j نعيمة 11

52.2 t 7.5gh 28.0klmno 50 x سوني 12

60.4 no 5.0 q 39.0 fed 77 c مهاجر 13

58.3 p 8.6 b 34.0fghij 65 m أبراهيمية 14

50.1 u 1.33p 40.0 cde 79 b صالح الدين 15

46.5 v 7.1 i 34.0fghij 60 r زيتونة 16

39.4 w 7.5 gh 31.0hijklm 65 m مستورة 17

54.3 s 7.6 fg 46.0 b 83 a سكرية 18
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68.4 fg 5.53 h 36.0 efgh 69 k صالح 19

63.2 i 8.0 de 29.0jklmn 60 r أدم 20

62.6 lm 8.5 b 33.25ghijk 76 d شرفاوية 21

66.5 h 7.3 hi 56.0 a 74 g أبو ترمية 22

56.3 q 7.6 fg 29.0 jklmn 63 o ماجدة 23

62.45 m 6.5 jk 26.0 ml 62 p الرسول 24

69.1 f 8.2 cd 29.0jklmn 62 p الدود 25

64.6 i 7.2 i 30.0ijklm 66 l أحلي مترة 26

66.5 h 7.8 ef 30.0ijkml 72 h راندوما 27

63.3kl 5.0 q 35.0 fghi 59 t هارون 28

55.0 r 5.65 h 23.0 opq 49 y بابكر 29

62.48m 6.3 kl 31.9ghijk 47 z علي عمر 30

68.4 fg 6.6 j 27.0lmnop 59.8 s عبداهلل 31

65.2 i 7.1 i 44.5 b 79 b كرشام 32

68.1 g 6.2 l 24.0 nopq 56 v أردب 33

70.3 e 6.6 j 22.0 pq 59.8 s سوميتا 34

71.1 d 6.1 lm 31.0hijklm 64 h كبوسة 35

73.0 c 5.9 m 20.3 q 49 y التنجراوي 36

Means separation within columns by Duncan’s multiple range test, 5% level
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جدول )4( ب- بعض اخلواص الكيميائية للثمار

األلياف اخلام البروتني اخلام    الرماد%
األسم احمللي

خالل رطب خالل رطب خالل رطب

5.7 b 3.0 b 2.91 gh 1.67  i 2.2 c 1.4 ab الصادق 1

4.7 f 2.6 c 2.51 tk 1.9 gf 2.3 b 1.2 c املوسوي 2

2.5lm  3.0 b 3.86 cbd 2.4 de 2.4 a 1.3 bc خاطر 3

2.3 no 1.7 jk  4.37 a 2.8 a 2.2 c 1.2 c عشة مرة 4

3.8 h 2.9 bc 2.9 gh 2.3 c 2.3 b 1.2 c ريكو 5

2.78 j 2.2 f 2.3jk 2.0 f 2.4 a 1.2 c خضراوية 6

5.4 c 2.9 bc 3.2 f 2.4 de 2.4 a 1.3 bc الصادق سالم 7

5.3 cd 3.0 b 3.0 g 1.85 fgh 2.3b 1.3 bc صندالية 8

2.2 q 1.9 ih 4.0 b 2.0 f 2.2 c 1.8 c كنقارية 9

6.0 a 1.2 a 2.225  lm 0.9 l 2.4 a 1.2 c شطة 10

5.7 b 3.0 bc 3.7 de 2.4 de 2.3 b 1.3 bc نعيمة 11

5.0 e 2.9 bc 3.2 f 2.3 e 2.2 c 1.2 c سوني 12

2.6 kl 1.0 q 4.0 b 2.7 ab 2.3 b 1.2 c مهاجر 13

2.5 lm 1.1 qp 3.9 bc 2.4 de 2.3 b 1.2 c أبراهيمية 14

2.7 jk 1.3 nc 3.8 cd 2.4 de 2.4 a 1.3 bc صالح الدين 15

2.6 kl 1.4 mn 3.0 g 2.5 cd 2.2 c 1.2 c زيتونة 16

2.0 p 1.6 kl 2.6 ij 1.9 fg 2.2 c 1.2 c مستورة 17

2.4 mn 1.0 q 4.0 b 2.7 ab 2.3 b 1.2 c سكرية 18
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2.7  jk 2.1 yf 3.6 e 2.32 e  2.2 c 1.2 c صالح 19

6.5 f 1.8 cd 3.3 f 2.4 de 2.2 c 1.2 c أدم 20

2.0 p 1.3 nc 3.8  cd 2.8 a 2.3 b 1.2 c شرفاوية 21

2.6 kl 1.4 mn 3.78 cd 2.3 e 2.4 a 1.3 bc أبو ترمية 22

5.4 c 2.7 de 2.4 kl 1.8 ghi 2.4 a 1.3 bc ماجدة 23

4.3 g 2.9 bc 2.1 no 1.5 j 2.3 b 1.2 c الرسول 24

5.2 d 2.9 bc 2.2 mn 1.5 j 2.4 a 1.3 bc الدود 25

2.0 p 1.9 ih 2.6 ij 1.9 fg 2.3 b 1.2 c أحلي مترة 26

4.8 f 2.0 gh 2.0 o 1.4 j 2.2 c 1.3 bc راندوما 27

2.5  lm 1.84 ij 2.4 jk 1.2 k 2.3 b 1.2 c هارون 28

2.9 i 1.9 kj 2.4 jl 1.5 j 2.2 c 1.2 c بابكر 29

2.6 kl 1.6 kl 2.3 lm 1.7 hi 2.4 a 1.3 bc علي عمر 30

3.0 i 1.8 ij 2.6 ij 1.9 fg 2.3 b 1.2 c عبداهلل 31

2.7jk  1.2 fo 3.0 g 2.8 a 2.4 a 1.3 bc كرشام 32

2.3 no 1.7 kj 3.0 g 2.6 bc 2.3 b 1.2 c أردب 33

2.7  jk 1.475 ml 3.3ef  2.6 bc 2.3 b 1.3 bc سوميتا 34

2.5  lm 1.5 ml 2.75 hi  2.6 bc 2.2 c 1.5 a كبوسة 35

2.9 i 1.6 kl 2.0 o 1.7 hi 2.3 b 1.2 c التنجراوي 36

Means separation within columns by Duncan’s multiple range test, 5% level
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جدول )5( العناصر الغذائية الصغري يف الثمار

احلديد النحاس  الزنك املاجننيز  الصوديوم األسم احمللي

خالل رطب خالل رطب خالل رطب خالل رطب خالل رطب

1.2 b 1.3 kl 0.7 de 0.6 bc 0.3 g 0.6 d 1.5c 0.8b 16 r 33 de الصادق 1

1.4 b 1.5ij 0.5 fg 0.4 c 0.3 g 0.2 gf 1.8a 1.2a 26 ij 33 de املوسوي 2

1.7 b 1.8 g 0.7 de 0.6 bc 0.7 bc 0.5 de 1.9a 0.7bc 19 pq 34 d خاطر 3

2.4 b 2.1 ef 0.6 ef 0.6 bc 0.8 ab 1.3  a 2a 1.2a 28 gh 42 a عشة مرة 4

1.9 b 1.3 kl 0.5 fg 0.4 c 0.6 cd 0.3 gf 1.7ab 0.8b 26 ij 22 lm ريكو 5

2.6 b 1.6 hi 0.8 cd 0.8 bc 0.6 cd 1.1 b 1.5c 0.7bc 39 b 29 hi خضراوية 6

4.1 a 2.5 ab 0.8 cd 0.6 bc 0.7 bc 0.2 g 1.9a 0.6d 24 kl 27 j الصادق  7

2.7 b 1.4 jk 0.8 cd 1.5 b 0.6 cd 0.3 gf 1.8a 0.6d 26 ij 22 lm صندالية 8

2.7 b 2.4 bc 0.5 fg 0.4 c 0.6 cd 0.5 de 1.9a 0.6d 31 ed 21 mn كنقارية 9

2.8 b 2.6 a 0.7 de 1.5b 0.4 efg 0.2 g 1.8a 0.7bc 31 ed 41 a شطة 10

2.4 b 2.3 cd 0.8 cd 0.4 c 0.4 efg 0.3 gf 1.7ab 0.4f 31 ed 21 mn نعيمة 11

1.4 b 2.55ab 0.7 de 0.5 bc 0.5 ed 0.2 g 1.2e 0.5de 30 ef 18 o سوني 12

2.8 b 2.1 ef 0.6 ef 0.7 bc 0.7 bc 0.2 g 1.9a 1a 22 mn 38 b مهاجر 13

2.5 b 2.0 f 0.3 h 0.5b c 0.35 fg 0.3 gf 1.9a 1.1a 33 c 21mn أبراهيمية 14

2.7 b 2.1 ef 0.5 fg 0.3 c 0.9 a 0.4 ef 1.2e 0.7bc 33c 22 ml صالح  15

1.7 b 1.6 hi 0.4 gh 0.4 c 0.4 efg 0.4 ef 1.4cd 0.6d 31 ed 27 j زيتونة 16

1.2 b 1.3kl 0.4 gh 0.4 c 0.6 cd 0.3 gf 1.5c 0.9ab 27 ih 20 n مستورة 17

2.5 b 2.1 ef 0.4 gh 0.4 c 0.6 cd 0.9 c 1.4cd 0.5de 25 kj 18 o سكرية 18



75

2.0 b 1.6 hi 0.6 ef 0.6b c 0.9 a 0.4 ef 1.3ef 0.6d 30 ef 23 l صالح 19

1.9 b 1.7 gh 0.7 ed 0.6 bc 0.7 bc 0.2 g 1g 0.2gh 32 ed 29 hi أدم 20

2.2 b 1.7gh 1.1 b 1.9 a 0.8 ab 0.4 ef 1.7ab 0.6d 27 ih 24.7  k شرفاوية 21

1.8 b 1.6 hi 0.6 ef 0.6  bc 0.6 cd 0.4 ef 1.3ef 0.6d 21 no 21 mn أبو ترمية 22

1.3 b 1.1 m 1.2 b 0.6 bc 0.8 ab 0.5 de 1g 0.2gh 21 no 23 n ماجدة 23

1.7 b 1.6 hi 1.7 a 0.9  b 0.7 bc 0.4 ef 1.7ab 0.6d 25 jk 33  de الرسول 24

1.8 b 1.1 m 0.7 ed 0.5 bc 0.7 bc 0.3 gf 1.4cd 0.4f 20 op 31 gf الدود 25

2.8 b 2.6 a 0.7 de 0.5 bc 0.6 cd 0.4 efs 1.9a 0.3g 23 lm 31 gf أحلي مترة 26

2.0 b 1.5 ji 0.9 c 0.7 bc 0.7 cb 0.3 gf 1.8a 0.2gh 26 ij 36 c راندوما 27

1.4 b 1.7 hg 0.6ef 0.5 bc 0.5 ed 03  gf 1.7ab 0.4f 18 q 32 ef هارون 28

1.8 b 2.0 f 0.7 de 0.3 c 0.4 efg 0.3 gf 1.9a 0.5de 29 gf 21 mn بابكر 29

1.7 b 1.6 hi 0.5 fg 0.4 c 0.4 efg 0.3 gf 1.9a 0.6d 33 cd 21 mn علي عمر 30

1.7 b 1.2lm 0.8 cd 0.4 c 0.6cd 0.3gf 1.3ef 0.7b 47 a 32 ef عبداهلل 31

2.7 b 2.2de 0.8 cd 0.4 c 0.7bc 0.3gf 1.5c 0.8b 30 ef 28 ij كرشام 32

1.4 b 1.4jk 0.7 de 0.6 bc 0.5 cd 0.3 gf 1.7ab 0.9ab 34 kl 25 k أردب 33

1.4 b 1.2lm 0.6 ef 0.6 bc 0.6 cd 0.3 gf 1.9a 0.8b 36 ij 25 k سوميتا 34

1.2 b 1.3lk  0.7 de 0.6 bc 0.4 efg 0.4 ef 1.9a 0.7bc 20 op 23 l كبوسة 35

1.9 b 1.1m 1.7 a 1.3  b 0.4efg 0.4 ef 1.8a 0.6d 26 ij 20 n التنجراوي 36

Means separation within columns by Duncan’s multiple range test, 5% level
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جدول )6( العناصر الغذائية الكبري يف الثمار

الفسفور البوتاسيوم كالسيوم ماغنسيوم
األسم احمللي

خالل رطب خالل رطب خالل رطب خالل رطب

142a m 57 g  1177 abc 1000 h 77  k 41 u 29 st 18 الصادق 1

l 58  p 53 w 932 lmno 700 u 41 g 52 v 27 q 20 املوسوي 2

c 107 g 80 r 1010 bcdef 932 h 77 d 72 d 109 de 48 خاطر 3

hi 66 de 98 1282ef lkijhg 806 cd 84 c 75.25 b 146 a 81 عشة مرة 4

hi 66 o 55 r 1009    lkji 796 s 52 j 44 s 40 q 20 ريكو 5

n 25 t 45 *d 845  kji 774 t 43 k 42 vw 26 v 14 خضراوية 6

gh 67 tu 44 *a 861 mnlk 716 p 59 j 43 t 35 o 24 الصادق  7

 l 58 p 53 e 1291 ghijk 815 s 52 m 31 w 25 tu 17 صندالية 8

gh 67 b 102 d 1271   jklmn 738 cd 84 b 78 e 102 f 42 كنقارية 9

58l tu 44 u 967 mlkji 769 g 79 k 41 t 35 ml 27 شطة 10

 j 64 t 45 s 1007 731mlkji v 14 f 56 p 54 kj 30 نعيمة 11

hi 66 s 47 s 1007 omnl 701 w 8 k 41 e 107 c 55 سوني 12

e 82 w 35 m 1081 856efghi b 92 a 87 a 198 f 43.25 مهاجر 13

p 49 j 66 j 1147 klmn 729 de 83 b 78 l 70 g 40 أبراهيمية 14

ij 65 j 67.5 *c 854 hijkl 783 f 81 d 73 c 115 d 49 صالح  15

k 60 g 80.75 t 972 po 601 u 41 l 39 x 19 w 9 زيتونة 16

ij 65 m 59 885z p 560 h 77 g 53 m 68 mn 26 مستورة 17

k 60 h 75 a 1443 cdefg 909 c 85 bc 77 j 74 kl 28 سكرية 18
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d 86 b 104 y 897 nop 635 lk 67 h 50 t 36 st 17.75 صالح 19

m 56 l 61 l 1093 fghij 836 k 68 e 83 k 72 kj 29 أدم 20

j 64 c 97 o 1054 cdefg 896 fe 82 b 78 kl 71 mn 26 شرفاوية 21

b 109 d 99 f 1209 ab 1030 cd 84 d 73 i 82 f 42 أبو ترمية 22

no 54 i 72 p 1040 a 1083 j 72 g 52 j 75 e 46.75 ماجدة 23

mn 55 l 62 g 700 pomn 660 r 54 k 42 r 48 u 24 الرسول 24

s 36 m 59 *b 858 739klmn rq 56 k 42 g 98 i 35 الدود 25

b 109 a 110 *f 818 jklmn 735 de 83 de 83 h 90 gh 39 أحلي مترة 26

o 53 j 67 *e 82 pomn 660 i 75 f 56 t 35 p 22 راندوما 27

m 56 k 64 q 1035 mlkji 765 lk 67 i 47 n 63 h 38 هارون 28

hi 66 r 49 *g 700 bcd 972 n 64 g 53 u 30 v 14 بابكر 29

ji 65 v 39 h 1173 defgl 887 j 71 hi 49 o 55 no 25 علي عمر 30

g 68 q 51 e 1266 a 1081 o 62 g 54 u 29 pq 21 عبداهلل 31

bc 108 f 90 1152i bcde 950 a 107 a 87 f 101 b 76 كرشام 32

e 83 m 59 k 1130 lmno 696 mn 65 g 53 o 56 kl 28 أردب 33

l 58 pq 52 m 1088 bcdef 928 ef 82 i 5 47.7 q 50 v 14 سوميتا 34

r 7.75 no 65 v 963 efghi 858 lk 67 g  54 qr 49 rs 19 كبوسة 35

f 77 r 49 930x abc 1000 lm 66 gs 52 j 74 q 20 التنجراوي 36

Means separation within columns by Duncan’s multiple range test, 5% level
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تعتبر مرحلة التجذير 
من أهم مراحل اإلكثار 
فى نخيل التمر بل أن 
عملية النقل الناجح 
تعتمد عليها حيث 

أن النبات يعتمد كليا 
على المجموع الجذرى 
فى أمتصاص العناصر 
الغذائيه من الوسط 

المحيط به

عدسة: محمد حسن محمد المهناء
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د. صبحي محمد إسماعيل
د. عبد العزيز محمد الدويس
محمد عبـد اهلل العليـوي

قسم االقتصاد الزراعي - كلية علوم 
األغذية والزراعة - جامعة امللك سعود

اململكة العربية السعودية

هيكل التكاليف اإلنتاجية 
لتمور السكري في
منطقة القصيم

لقد حظيت التمور باهتمام كبير سواء من المواطن أو من الدولة لمكانتها الخاصة في البنيان االقتصادي 
الزراعي السعودي على مستوى اإلنتاج واالستهالك والتسويق، بهدف زيادة اإلنتاج مع تحسين النوعية. ومن 
مظاهر الدعم الذي تقدمه الدولة للتمور بصورة مباشرة القروض الميسرة لشراء اآلالت والمكائن والمعدات 
والمضخات واألسمدة والمبيدات، إضافة إلى إعانة فسائل النخيل بواقع 50 ريااًل عند زراعة فسيلة جديدة وفقًا 

لشروط محددة، وكذلك إعانة إنتاج التمور بواقع 250 ريال/طن لألصناف المختلفة. 

اعتمـــدت هذه الدراســـة 
الوصــــفي  األســـــلوب 
والتحليلـــي مـــن خـــال 
ــة  ــرات اإلحصائيـ المؤشـ
واختبـــارات  البســــيطة 
الفـــــــروق  معنـــويـــــة 
بيـــن المتغيـــرات قيـــد 

الدراســـة
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وتقوم الدولة بشراء مقدار 21 ألف طن 
متوسطة  لألصناف  التمور  من  سنوياَ 
يتم  للطن  ريال   3000 بواقع  اجلودة 
توزيعها على الدول الفقيرة بعد تعبئتها 
التابع  التمور  مصنع  يف  وجتهيزها 
)وزارة  باإلحساء  والصرف  الري  لهيئة 
الزراعة، 1427هـ(. ويقوم البنك الزراعي 
مبنح قروض لزراعة النخيل بواقع 100 
ريال  للفسيلة، باإلضافة إلى شبكة ري 
يتم  ريال/دومن،   465 مببلغ  بالتنقيط 
سداد هذه القروض على أقساط ميسرة 
موزعة على عشر سنوات مع فترة سماح 
تاريخ توقيع  إلى ست سنوات من  تصل 
العقد يبدأ بعدها سداد القرض، وكذلك 
ومعامل  التمور  مصانع  إلقامة  قروض 
إنتاج الفسائل باألنسجة )البنك الزراعي 
بلغت  حيث  2005م(،  السعودي،  العربي 
الزراعي  البنك  من  املمنوحة  القروض 
لزراعة النخيل حوالي 68.5 مليون ريال 
عام 2004م ومت زراعة 417 ألف فسيلة، 
 28.8 أخرى مببلغ  فضال عن  قروض 
من  هكتار   816 ملساحة  ريال  مليون 
شبكات الري بالتنقيط لري النخيل، أما 
قروض مصانع التمور فقد بلغت 4.35 
العربي  الزراعي  )البنك  ريال  مليون 

السعودي، 2004م(. 
ونظراً ملا توفر مع هذا الدعم من ظروف 
بيئية ومناخية مالئمة لزراعة النخلة يف 
املزارع  لدى  الواسعة  واخلبرة  اململكة، 
زراعة  الطويلة يف  واملمارسة  السعودي، 
النخلة، تشجع كثير من املستثمرين على 
وإنتاج  النخيل  الدخول يف مجال زراعة 
املنزرعة  املساحة  وتزايدت  التمور، 

عدسة: حصة خالد الياقوت
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مما  التمور،  من  اإلنتاج  وكمية  بالنخيل 
جعل اململكة من الدول الرائدة يف إنتاج 
املزروعة  املساحة  زادت  فلقد  التمور. 
عام  هكتار  ألف   68.5 من  بالنخيل 
1982م إلى 151 ألف هكتار، متثل 71% 

من املساحة املنزرعة باحملاصيل الدائمة 
 399 اإلنتاج من  2005 م مع تطور  عام 
ألف طن عام 1982م إلى 971 ألف طن 
1427هـ(.  الزراعة،  )وزارة  2005م  عام 
ويف إطار األمناط االستهالكية السائدة 
األنواع  أسعار  وارتفاع  اململكة،  يف 
اجليدة من التمر مثل السكري والبرحي 
واخلالص، فقد اجته كثير من املزارعني 
بلغ  ولذلك  األصناف،  تلك  زراعة  إلى 
عدد أشجار أصناف السكري والبرحي 
تقريباً  شجرة  ماليني  أربعة  واخلالص 
بنسبة تقارب %18 من إجمالي النخيل 
)وزارة  2004م  عام  اململكة  يف  املزروع 

الزراعة، 1427هـ(.
التي  الدراسات  تعدد  من  الرغم  وعلى 
وتسويق  إنتاج  اقتصاديات  تناولت 
التمور )السليم، 1998م؛ وزارة الزراعة، 
1427هـ-أ؛ الشركة العربية لتنمية الثروة 

والعبيد،  التركي  1419هـ؛  احليوانية، 
1985م؛  وآخرون،  صبري  1992م؛ 

2003م؛  السليم،  1413هـ؛  السويداء، 
يالحظ  2003م(،  واحلسيني،  املالح 
التكاليف  تناولت  التي  الدراسات  قلة 
وبذلك  للصنف،  وفقا  للتمور  اإلنتاجية 
غلب على نتائجها التعميم والتجميع، مبا 
اإلنتاجية  السياسات  وضع  معه  يصعب 
أو التسويقية املهتمة بأصناف معينة من 
اجليدة  األصناف  تلك  وخاصة  التمور 

والتي يزيد إنتاجها بشكل مضطرد ويف 
األصناف  حساب  على  معينة  مناطق 
ونبوت  السكري  أصناف  مثل  األخرى 

سيف واخلالص والبرحي.  

هدف الدراسة:  

األهمية  بيان  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
القصيم يف  النسبية ملنطقة  االقتصادية 
إنتاج التمور يف اململكة، وتقدير ميزانية 
هيكل  حتليل  ثم  السكري،  متور  مزارع 
يف  السكري  لتمور  اإلنتاجية  التكاليف 

منطقة القصيم.

البيانات المستخدمة                

وأسلوب التحليل:

 اعتمدت الدراسة بصورة رئيسية على 
البيانات األولية )Primary Data( لقطاع 
عرضي )Cross Section( لعينة عمدية 
منطقة  يف  السكري  نخيل  مزارع  من 
القصيم، عدد مفرداتها 50 مزرعة نخيل 
القصيم  موزعة على محافظات  سكري 
يف املوسم الزراعي 2005م، هذا فضاًل 
 Secondary( الثانوية  البيانات  عن 
التي مت  املنشورة  وغير  املنشورة   )Data

احلصول عليها من املصادر الرسمية. 
الوصفي  األسلوب  الدراسة  واعتمدت 
املؤشرات  خالل  من  والتحليلي 
البسيطة واختبارات معنوية  اإلحصائية 
الفروق )t( بني املتغيرات قيد الدراسة.

النتائج ومناقشتها

األهمية االقتصادية لمنطقة 

القصيم في إنتاج تمور السكري:

الثانية  املرتبة  يف  القصيم  منطقة  تأتي   
جلميع  احملصولية  املساحة  حيث  من 

هكتار  ألف   205 بلغت  والتي  احملاصيل 
بنسبة متثل حوالي 17.5 % من إجمالي 
لعام  اململكة  يف  احملصولية  املساحة 
2004م، وبلغت مساحة النخيل يف منطقة 

نسبة  متثل  هكتار،  ألف   35.8 القصيم 
يف  للنخيل  اإلجمالية  املساحة  من   24%

اململكة. كما بلغ عدد أشجار النخيل 3.8 
%17 من  إلى  بنسبة تصل  مليون شجرة 
عام  اململكة  يف  للنخيل  اإلجمالي  العدد 
 173 بلغ  فقد  التمور  إنتاج  أما  2004م، 

من  تقريباً   18% نسبة  متثل  طن،  ألف 
التمور،  من  للمملكة  اإلجمالي  اإلنتاج 
الثانية  املرتبة  حتتل  جعلها  ما  وهذا 
اإلنتاج  حيث  من  الرياض  منطقة  بعد 
2005م.  عام  النخيل  وأعداد  واملساحة 
يف  السكري  نخيل  أشجار  عدد  أما 
منطقة القصيم فيزيد على مليون شجرة 
بنسبة%86 من إجمالي نخيل السكري يف 
مناطق اململكة عام2004م )وزارة الزراعة، 
1427 هـ(. وتعتبر منطقة القصيم األولى 

الري احلديث يف ري  يف استخدام نظام 
نحو  املساحة  بلغت  حيث  النخيل  مزارع 
عام  تنقيط  ري  شبكة  دومن  ألف   118

1999م )وزارة الزراعة واملياه، 2001م(. 

العمليات المزرعية إلنتاج التمور:

من أجل الوقوف على أهم بنود التكاليف 
اإلحاطة  أوال  يلزم  للتمور  اإلنتاجية 
ميارسها  التي  املزرعية  العمليات  بأهم 
اإلنتاجية  التكلفة  وتعكس  املنتجون 
الذي أمكن استخالصه من  النحو  على 
املقابالت الشخصية مع املزارعني أثناء 
إجراء الدراسة امليدانية. لقد مت حصر 

أهم هذه العمليات فيما يلي:
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يف  وغرسها  األم  من  الفسيلة  قلع  1ـ 
هذه  وتعتبر  املشتل،  أو  مباشرة  احلقل 
التي حتتاج  العمليات  العملية أول واهم 
احلرص  عدم  ألن  دقيقة،  عناية  إلى 
والعناية قد يؤدي إلى تلف الفسيلة، مما 
يترتب عليه تكاليف مالية كبيرة وتأخر 
العملية  هذه  فإن  لذلك  واإلنتاج،  النمو 
غالباً ما يقوم بها عمالة متخصصة من 

العمالة الدائمة يف املزرعة.
احمليطة  األرض  بحرث  وتتم  التهوية  2ـ 
اليدوي،  الفأس  باستخدام  بالنخلة 
وحتتاج هذه العملية يف أدائها إلى عمالة 

عادية من العمالة الدائمة يف املزرعة.
3ـ التنظيف والتشويك والتكريب ويقصد 
امليت  السعف  بقص  النخلة  تنظيف  بها 
وقطع  اجلريد  على  من  الشوك  وإزالة 
النخلة،  جذع  على  من  وإزالته  الكرب 
من  متخصصة  عمالة  بأدائها  ويقوم 

وأحياناً  املزرعة،  يف  الدائمة  العمالة 
يستعان بالعمالة املؤقتة.

)التوبير(  التأبير  وتسمى  التلقيح  4ـ 
ويقصد بها أخذ اللقاح من ذكور النخيل 
ويقوم  النخيل،  طلع  على  وإضافته 
العمالة  من  متخصصة  عمالة  بأدائها 
يستعان  وأحياناً  املزرعة،  يف  الدائمة 

بالعمالة املؤقتة.
التركيب  ويسمى  والتقويس  التعديل  5ـ 
وهو وضع القنو من التمر على اجلريد 
وذلك بعد التلقيح بحوالي شهر، والهدف 
االنكسار  القنو من  منها احملافظة على 
والتلف، ويقوم بأدائها عمالة متخصصة 
من العمالة الدائمة يف املزرعة، وأحياناً 

يستعان بالعمالة املؤقتة.
القنوان  على  احلماية  أكياس  تركيب  6ـ 
بهدف احملافظة على نظافة التمور من 
الغبار، وحمايتها من حرارة الشمس ومن 

الطيور، ويقوم بأدائها عمالة متخصصة 
من العمالة الدائمة يف املزرعة.        

7ـ هذا باإلضافة إلى العمليات املزرعية 
الروتينية التي حتتاجها جميع احملاصيل 
املبيدات  ورش  الري  مثل  الزراعية 

والتسميد وغيرها. 
العمليات  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
التسويقية ذات تكلفة عالية وحتتاج إلى 
عمالة متخصصة ومدربة ال تتوفر لكثير 
من  كثير  يبيع  لذلك  التمور  منتجي  من 
منتجي التمور إلى الوسطاء وال يتحمل 
جني  ويعتبر  تسويقية،  تكاليف  أي 
بنود  وأعلى  أهم  )اخلراف(  احملصول 
التكاليف التسويقية، إضافة إلى البنود 
والتدريج  الفرز  يف  املتمثلة  األخرى 
والنقل  والتبريد  التسويقية  والعبوات 

وغيرها.
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هيكل التكاليف اإلنتاجية          

لتمور السكري

االعتبارات األساسية في تقدير 

التكاليف اإلنتاجية للتمور

زمنية  فترة  بوجود  التمور  إنتاج  يتسم 
يتحمل فيها املنتج تكاليف إنتاجية دون 
الفترة من  اإلنتاج، وهي  احلصول على 
الفسيلة  وغرس  املزرعة  جتهيز  حني 
وتتراوح  اإلنتاج،  بداية  حتى  احلقل  يف 
هذه الفترة بني 4 و 8 سنوات. وتختلف 
إنتاجية النخلة وكثافة أشجار النخيل يف 
وحدة املساحة من مزرعة ألخرى، وعليه 
فقد أخذت الدراسة ذلك بعني االعتبار 
اإلنتاجية  التكاليف  تقدير  ميكن  حتى 
اعتبرت  كما  ودقيق.  موضوعي  بشكل 
والتي  للنخيل  الثانوية  النواجت  الدراسة 

اقتصرت على الفسائل فقط، نظراً ألن 
املخلفات األخرى للنخيل ال يستفاد منها 
اقتصادياً يف أي من املزارع قيد الدراسة 
تعطي  العادة  ويف  البحث.  عينة  يف 
العشرة  1و30 فسيلة خالل  بني  النخلة 
)اخلطيب  عمرها  من  األولى  األعوام 
ودينار، 1423هـ( وذلك خاضع للظروف 
البيئية والعمليات الزراعية التي متارس 
يف املزارع. ويف هذا البحث مت افتراض 
نخلة  لكل  كمتوسط  فسائل  عشر  عدد 
سنة(.   20( االقتصادي  عمرها  خالل 
مببلغ  الفسيلة  سعر  متوسط  وقدر 
100ريال استنادا على آراء املنتجني يف 

عينة الدراسة، وعليه يكون إيراد النخلة 
الواحدة من بيع الفسائل نحو 1000ريال 
يكون  وعليه  االقتصادي،  خالل عمرها 

إيراد النخلة السنوي من بيع الفسائل 50 
ريال/سنة. ولقد اعتبرت الدراسة هذه 
التكاليف  لتخفيض  الثانوية  اإليرادات 
اإلنتاجية للتمور عن طريق خصمها من 

جملة التكاليف السنوية املقدرة. 
يدفعها  التي  الكلية  التكاليف  وتتكون 
وتكاليف  إنتاجية  تكاليف  من  املنتج 
تسويقية باإلضافة إلى الزكاة، وتشتمل 
التكاليف  على  اإلنتاجية  التكاليف 
مت  ولقد  واملتغيرة.  الثابتة  اإلنتاجية 
والزكاة  التسويقية  التكاليف  إضافة 
حجم  لتوضيح  التكاليف  إجمالي  إلى 
املصروفات التي يدفعها املنتج للحصول 
ربحيته.  تقدير  ثم  ومن  اإليرادات  على 
التمور  منتجي  أغلب  أن  تبني  وحيث 
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يبيعون إنتاجهم بطرق ال حتملهم تكاليف 
تسويقية وأن نسبة البيع يف األسواق ال 
نسبة  جعل  ما  وهذا   ،18% تتجاوز 
التكاليف التسويقية إلى التكاليف الكلية 
منخفضة جداً حيث بلغت %2.5 فقط، 
أما الزكاة فتمثل  جزءا ثابتا من اإلنتاج 
قدرة %5 بخالف الضرائب، ويف النظام 
الزكاة  تدخل  ال  اإلسالمي  االقتصادي 
اإلنتاجية)الكفراوي،  التكاليف  ضمن  
املزارعني  من  جبايتها  وتتم  1985م(، 

بعد تقدير اإلنتاج من جلان مختصة ثم 
حتسب قيمته وتدفع إلى اجلهة املسئولة 
يتم  لم  وعليه  الزكاة،  حتصيل  عن 
التسويقية  والتكاليف  الزكاة  احتساب 
ضمن التكاليف اإلنتاجية الكلية، وسوف 
تقدير  عند  فقط  االعتبار  يف  تؤخذ 

اإليرادات الصافية للمزرعة.
ونظراً ألن النخيل من احملاصيل املعمرة، 
فقد أجريت كافة احلسابات والتقديرات 
على  بنودها  ومختلف  اإلنتاجية  للتكلفة 
عشرون  قدره  اقتصادي  عمر  أساس 
سنة، وكذلك مت تقدير متوسط التكاليف 
املساحة  ولوحدة  للمزرعة،  اإلنتاجية 
باعتباره  التمور،  من  للطن  ثم  )هكتار(، 
اإلنتاجية  للعملية  النهائية  احملصلة 
نظرا الختالف كثافة األشجار يف وحدة 
املساحة وكذلك اختالف إنتاجية النخلة 
مزارع  وحتتوي  ألخرى.  مزرعة  من 
النخيل قيد الدراسة على أصناف أخرى 
ألن  ونظراً  السكري،  غير  النخيل  من 
السكري،  يركز على صنف  البحث  هذا 
كل  من  السكري  نصيب  تقدير  مت  فقد 
صنف  وألن  التكاليف.  بنود  من  بند 

أشجار  من  يتكون  ذاته  يف  السكري 
فقد  مثمرة،  وأخرى غير  مثمرة  سكري 
مت حساب نصيب كل منها إمعاناً يف دقة 
املثمر،  السكري  نخيل  تكاليف  تقدير 
من  الطن  إنتاج  تكلفة  تقدير  ثم  ومن 

متور السكري.
مت:  السكري  متور  تكلفة  ولتقدير 
بنود  من  بند  كل  تكلفة  حساب   )1(
 )2( مزرعة.  لكل  اإلنتاجية  التكاليف 
كل  تكلفة  من  السكري  نصيب  حساب 
لعدد  املئوية  النسبة  أساس  على  بند 
اإلجمالي  العدد  إلى  السكري  نخيل 
للنخيل يف كل مزرعة، هذا فيما يخص 
من  لكل  الالزمة  اإلنتاجية  التكلفة  بند 
املثمرة  غير  واألشجار  املثمرة  األشجار 
واملباني  واآلبار  الزراعية  األرض  مثل 
واملولدات  واملعدات  واآلالت  واملنشآت 
وآالت الري والعمالة الدائمة والصيانة. 
)3( حساب بنود التكاليف اإلنتاجية ذات 
)التي  والثمر  باإلنتاج  املباشرة  العالقة 
تستنفذ يف املوسم اإلنتاجي( مثل العمالة 
واللقاح  واملبيدات  والتسميد  املؤقتة 
نصيب  تقدير  وقد مت  احلماية  وأكياس 
املئوية  النسبة  يعادل  مبا  منها  السكري 
للسكري املثمر إلى إجمالي عدد النخيل 
املثمر يف كل مزرعة. )4( حساب البنود 
االفتراضي عن سنة  يزيد عمرها  التي 
ومن ثم تدخل يف العملية اإلنتاجية لعدد 
من السنوات مثل األرض واآلبار واملباني 
واملولدات  واملعدات  واآلالت  واملنشآت 
وقد  وغيرها،  والفسائل  الري  وآالت 
مت حساب اإلهالك السنوي لها لتقدير 
قيمتها  بقسمة  وذلك  السنوية  تكلفتها 

اإلجمالية على عمرها االفتراضي. )5( 
مت جتميع كافة بنود التكاليف اإلنتاجية 
الناجتة للسكري للحصول على التكاليف 
الكلية إلنتاج التمور السكري يف السنة. 
)6( مت خصم إيراد الفسائل املقدر من 
لعينة السكري. )7(  التكاليف اإلنتاجية 
خصم  بعد  املخفضة  التكاليف  قسمت 
السنوي من  اإلنتاج  الفسائل على  إيراد 
التمور السكري. )8( فيما يخص تكاليف 
السنوات األولى من عمر النخلة والتي ال 
ثم قسمتها  فيها مت جتميعها ومن  تنتج 
العمر  من  املتبقية  اإلنتاج  سنوات  على 

االفتراضي للنخلة.   

جملة التكاليف اإلنتاجية لتمور السكري

اإلنتاجية  التكاليف  جملة  متوسط  بلغ 
ملزرعة نخيل السكري يف عينة الدراسة 
291.8 ألف ريال/مزرعة )365.3 دومن 

سكري  نخبل  178.8دومن  منها  نخيل، 
نخيل  شجرة  مبتوسط2005  مثمر، 
ذلك  وعلى  للمزرعة(.  مثمر  سكري 
لنخلة  اإلنتاجية  التكاليف  جملة  قدرت 
145.5ريال/ بنحو  السنة  يف  السكري 
التكاليف  جملة  متوسط  وقدر  نخلة، 
اإلنتاجية السنوية للطن من متر السكري 

بنحو 1513 ريال /طن. 

هيكل التكاليف اإلنتاجية لتمور السكري 

املكونة  البنود  أهم  تكلفة  تقدير  أمكن 
لهيكل التكاليف اإلنتاجية لتمور السكري 
وتكلفة  األرض  تكلفة  وهي  )جدول1( 
واملعدات  اآلالت  وتكلفة  اإلنشاءات 
وذلك  التشغيلية  وتكلفة  العمالة  وتكلفة 

على النحو التالي:
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أواًل: تكلفة األرض

تعتبر األرض من أهم العناصر اإلنتاجية 
املنتج قد  أن  الزراعي، حيث  اإلنتاج  يف 
يحصل على األرض بالشراء أو اإلحياء أو 
منحة مجانية وغيرها من طرق التملك، 
ولقد أخذ متوسط القيمة االيجارية يف 
املنطقة )200ريال/ دومن سنويا(، وبذلك 
ألف   35.5 األرض  تكلفة  متوسط  بلغ 
ريال/ مزرعة، و17.7ريال/نخلة، و184 
األرض  تكلفة  متثل  وبذلك  ريال/طن. 
اإلنتاجية  التكاليف  جملة  من   12.2%

لتمور السكري. 

ثانيًا: تكلفة اإلنشاءات

حسبت من خالل تقدير قيمة اإلهالك 
البند على عمره  تكلفة  بقسمة  السنوي 
االفتراضي واملقدر بعشرين سنة، وعلى 
تكلفة  جملة  متوسط  بلغ  األساس  هذا 
اإلنشاءات بشكل عام 53.1 ألف ريال/
و275.6  ريال/نخلة،  و26.5  مزرعة، 
ريال/طن، ومتثل %18.2 من التكاليف 
البنود  على  موزعة  وهي  اإلنتاجية. 

التالية:
وتشمل  والبرك:  املباني  تكاليف  1ـ 
واملكاتب  العمال  وسكن  املالك  سكن 
املياه،  جتميع  وبرك  والغرف  واألسوار 
ألف  7.6السنوية  تكلفتها  متوسط  وبلغ 
ريال/مزرعة، و 3.8 ريال/نخلة، و39.5 
التكاليف  % من   2.6 ريال/طن، ومتثل 

اإلنتاجية.
2ـ تكاليف املستودعات واملظالت: حتتاج 
املزرعة إلى مستودعات حلفظ وتخزين 
وكذلك  واملبيدات،  واألسمدة  املنتجات 
وحفظ  لتخزين  املظالت  إلى  حتتاج 

اآلالت واملعدات، وبلغت تكلفتها 4 آالف 
ريال/مزرعة و2ريال/نخلة و20.8ريال/
التكاليف  من   %  1.4 متثل  طن، 

اإلنتاجية.
تعتمد  االرتوازية:  اآلبار  تكاليف  3ـ 
يف  اجلوفية  املياه  على  املنطقة  مزارع 
ري املزروعات، ولقد بلغ متوسط تكلفة 
اآلبار 11الف ريال/مزرعة و5.5 ريال/
من   3.8% متثل  ريال/طن،  و57  نخلة 

التكاليف اإلنتاجية.
الري:  وشبكة  التمديدات  تكاليف  4ـ 
نظام  على  املنطقة  مزارع  أكثر  تعتمد 
تكلفتها  متوسط  وبلغ  احلديث،  الري 
و2.5ريال/ ريال/مزرعة  آالف   5
من   %  1.7 متثل  و26ريال/طن،  نخلة 

التكاليف اإلنتاجية.
الفسائل  تعتبر  الفسائل:  تكاليف  5ـ 
مع  النخيل  إلكثار  املضمونة  الطريقة 
لألم،  اجليدة  الصفات  على  احملافظة 
وبلغ متوسط تكلفتها 25.5 ألف ريال/ 
و132ريال/ ريال/نخلة   12.7 و  مزرعة 
التكاليف  من   8.7% ومتثل  طن، 
الوقت  يف  أنه  ويالحظ  اإلنتاجية. 
الفسائل  أسعار  انخفضت  قد  احلاضر 

لزيادة العروض منها عن املطلوب.

ثالثًا: اآلالت والمعدات

واملعدات  اآلالت  تكاليف  حساب  مت 
بقسمة  سنوي  إهالك  صورة  على 
االفتراضي  عمرها  على  تكلفتها 
والبنك  الزراعة  وزرة  قبل  واملقدر من 
اإلهالك  وتسهيال الحتساب  الزراعي 
االفتراضي  عمرها  توحيد  مت  فقد 
جملة  متوسط  وبلغ  سنوات،  بعشر 

مزرعة  ريال/  ألف   27.1 تكلفتها 
و13.5 ريال/نخلة و140.4 ريال/طن، 
ومتثل 9.6 % من التكاليف اإلنتاجية. 

وتشمل البنود اآلتية.
واحملاريث: حتتاج  احلراثات  تكاليف  1ـ 
املزارع عموماً إلى احلراثات وملحقاتها 
بالعمليات  للقيام  الزراعية  واآلالت 
على  االعتماد  وعدم  املختلفة  الزراعية 
جملة  متوسط  وبلغ  البشري،  العنصر 
تكلفتها 6 آالف ريال/ مزرعة و 3 ريال/
نخلة و31 ريال/طن ومتثل 2.1 % من 

التكاليف اإلنتاجية.
ويعتمد  واملضخات:  املكائن  تكاليف  2ـ 
وري  اجلوفية  املياه  استخراج  يف  عليها 
تكلفتها14  جملة  متوسط  وبلغ  النخيل، 
ألف ريال/مزرعة و7 ريال/نخلة و72.8 
التكاليف  % من   4.8 ريال/طن، ومتثل 

اإلنتاجية.
والغطاسات  املولدات  تكاليف  3ـ 
يف  أيضًأ  عليها  ويعتمد  الكهربائية: 
ري  شبكات  يف  ودفعها  املياه  استخراج 
النخيل، وبلغت تكلفتها ثالثة آالف ريال/ 
ريال/ و15.6  ريال/لنخلة  و1.5  مزرعة 
التكاليف  إجمالي  من   1% متثل  طن، 

اإلنتاجية. 

يوصى بزيادة عدد 
أشجار نخيل السكري 

والتخلص من األصناف 
األخرى متوسطة
ورديئة الجودة
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جدول )1( هيكل التكاليف اإلنتاجية الكلية لتمور السكري يف منطقة القصيم عام 2005م
األهمية النسبية %ريال طنريال النخلةألف ريال للمزرعةالبند

35.517.718412.2أوالً: األرض الزراعية 

ثانياً: اإلنشاءات
17.63.839.52.6ـ املباني والبرك

24220.81.4ـ املستودعات واملظالت

3115.5573.8ـاآلبار االرتوازية

452.5261.7ـ التمديدات وشبكة الري

525.512.71328.7ـ الفسائل

53.126.5275.618.2جملة اإلنشاءات 

ثالثاً: اآلالت واملعدات
163312.1ـ حراثات ومحاريث

214772.84.8ـ مكائن ومضخات

331.515.61ـ مولدات وغطاسات كهربائية

44220.81.4ـ آالت أخرى

27.113.5140.49.3 جملة اآلالت 

رابعاً: أجور العمالة
170.23536424.1ـ عمالة دائمة

2105523.4ـ عمالة مؤقتة

80.24041627.5 جملة أجور العمالة

خامساً: تكاليف تشغيلية
112662.44.1ـ أسمدة

26331.22.1ـ مبيدات

320.1101046.9ـ محروقات

413.46.769.74.6ـ كهرباء

56331.22.1ـ لقاح

64.2220.81.4ـ أكياس حماية

734.117176.811.7ـ الصيانة السنوية

95.747.7496.132.8 جملة تكاليف تشغيلية

291.8145.51513100اإلجمالي  

املصدر: حسبت من بيانات أولية من عينة مزارع النخيل يف منطقة القصيم عام 2005.
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وتشمل  األخرى:  اآلالت  تكاليف  4ـ 
من  وخالفها  املبيدات  رش  أجهزة 
متوسط  وبلغ  للنخيل،  الالزمة  اآلالت 
ريال/ و2  ريال/مزرعة  آالف  تكلفتها4 
 1.4% ومتثل  و20.8ريال/طن،  نخلة 

من التكاليف اإلنتاجية.

رابعًا: تكاليف العمالة

من  نوعني  إلى  النخيل  مزارع  حتتاج    
بالعمليات  للقيام  دائمة  عمالة  العمالة 
ونظرا  املهمة،  واملوسمية  املستمرة 
فترة  يف  ونضجه  التمور  إنتاج  ملوسمية 
يف  يضطر  املنتج  فإن  محدودة  زمنية 
عمالة  استئجار  إلى  األحيان  بعض 
مثل  املوسمية  بالعمليات  للقيام  مؤقتة 
واجلني،  والتركيب  والتلقيح  التنظيف 
طريق  عن  تكلفتها  احتساب  مت  وقد 
األجور التي تدفع للعمال وبلغت جملتها 
و40ريال/نخلة  ريال/مزرعة  80.2الف 

و416 ريال/طن. وتنكون من.
 1ـ تكاليف العمالة الدائمة: ويقصد بها 

باستمرار  املزرعة  يف  املوجودة  العمالة 
سواء وجد إنتاج أم ال وقد بلغت تكلفتها 
ريال/مزرعة  70.2الف  املتوسط  يف 
متثل  ريال/طن،  و364  و35ريال/نخلة 
%24 من التكاليف اإلنتاجية وهذه أعلى 

نسبة بني بنود التكاليف. 
 2ـ تكاليف العمالة املؤقتة: ويقصد بها 

ببعض  للقيام  استئجارها  التي  العمالة 
العمليات املزرعية، ويتصف قطاع النخيل 
بالنقص والشح يف العمالة املدربة، وقد 
بلغت تكلفتها 10آالف ريال/ مزرعة و5 
ريال/نخلة و 52 ريال/طن، متثل 3.4% 

من التكاليف اإلنتاجية.

خامسًا: التكاليف التشغيلية

التشغيلية  التكاليف  بها  يقصد 
غالبا  تتعلق  التي  التكاليف  )املوسمية( 
تكلفتها  احتساب  ومت  النهائي،  بالناجت 
املنتج  يدفعها  التي  املبالغ  يقابل  مبا 
وبلغ  سنويا،  اإلنتاج  مستلزمات  لتأمني 
متوسط جملة تكلفتها 95.7 ألف ريال/
مزرعة و47.7 ريال/نخلة و496 ريال/
التكاليف  من   %  32.8 ومتثل  طن، 

اإلنتاجية. وتشمل البنود اآلتية.
1ـ تكاليف األسمدة: وإن كانت األسمدة 
تستخدم يف جميع املراحل إال أنه يغلب 
استخدامها عند اإلنتاج وتشمل السماد 
تكلفتها  بلغت  وقد  والكيماوي،  البلدي 
ريال/نخلة  و6  مزرعة  ريال/  12الف 

من   4.1% متثل  طن،  62ريال/    وبلغ 
التكاليف اإلنتاجية.

2ـ تكاليف املبيدات: وهي مثل األسمدة 
تكلفتها  بلغت  وقد  االستخدام،  يف 
و  ريال/نخلة  و3  ريال/مزرعة  6آالف 
31 ريال/طن، متثل %2.1 من التكاليف 

اإلنتاجية.
3ـ تكاليف الوقود واحملروقات: وتستخدم 
وقد  املكائن،  واملعدات  اآلالت  تشغيل  يف 
بلغت تكلفتها 20.1الف ريال/ مزرعة و10 
ريال/نخلة و104 ريال/طن، متثل 6.9% 
من التكاليف اإلنتاجية. وذلك قبل صدور 
يتوقع  حيث  الوقود،  تكلفة  تخفيض  قرار 

انخفاضها بنفس مقدار التخفيض. 
4ـ تكاليف الكهرباء: وتستخدم يف تشغيل 
والدفاعات،  والغطاسات  املولدات 
وقد  املنزلي،  االستخدام  إلى  باإلضافة 
مزرعة  ريال/  13.4الف  تكلفتها  بلغت 

ريال/طن،  و69.7  ريال/نخلة  و6.7 
متثل %4.6 من التكاليف اإلنتاجية.

ال  املزارع  من  كثير  اللقاح:  تكاليف  5ـ 
فيلجأ  اللقاح  من  يكفي  ما  بها  يوجد 
املنتج إلى شراء اللقاح، كما أنه عند عدم 
ذلك  من  ويحقق  بيعه  يتم  استخدامه 
آالف   6 تكلفتها  متوسط  وبلغ  عوائد، 
 31.2 و  ريال/نخلة  و3  ريال/مزرعة 
التكاليف  من   2.1% ومتثل  ريال/طن، 

اإلنتاجية.
6ـ تكاليف أكياس حماية التمر: وتستخدم 
للحماية من الغبار وحرارة الشمس وعند 
الرغبة يف تأخير جني احملصول وانتظار 
بلوغ مرحلة اجلفاف واجلذاذ يقوم املنتج 
بتغطية التمر حلمايته من الطيور، وبلغ 
ريال/مزرعة  4.2الف  تكلفتها  متوسط 
ومتثل  و31.2ريال/طن،  ريال/نخلة  و3 

%2.1 من التكاليف اإلنتاجية.

تشمل  السنوية:  الصيانة  تكاليف  7ـ 
واملباني  للمنشآت  السنوية  الصيانة 
واملضخات  واملكائن  واملعدات  واآلالت 
إلى  باإلضافة  صيانة،  يحتاج  ما  وكل 
متوسط  وبلغ  لها،  الالزم  الغيار  قطع 
و  مزرعة  ريال/  ألف   34.1 تكلفتها 
ومتثل  و176ريال/طن،  ريال/نخلة   17

وهذا  اإلنتاجية.  التكاليف  من   11.7%

هو آخر بنود التكاليف اإلنتاجية.

أثر السعة المزرعية على بنود 

التكاليف اإلنتاجية لتمور السكري 

الكثير من االقتصاديني واملختصني  يرى 
التمور  وإنتاج  النخيل  بزراعة  واملهتمني 
األداء  تأثير على  لها  املزرعية  السعة  أن 
التعرف  وميكن  للمزرعة.  االقتصادي 
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تؤدي  املزرعية  السعة  كانت  إذا  ما  على 
إلى وفورات يف التكاليف اإلنتاجية لتمور 
ولقد  بنودها.  من  أي  يف  أو  السكري 
أعتبر عدد النخيل مقياسا للسعة يف هذا 
اجلزء، ومت االكتفاء باملقارنة بني املزارع 
 3000 عن  النخيل  عدد  فيها  يقل  التي 
نخلة )مزارع صغيرة وعددها 27 مزرعة 
يف عينة الدراسة( وتلك التي يزيد فيها 
عدد النخيل عن 3000 نخلة )مزارع كبيرة 
الدراسة(.   عينة  مزرعة يف   23 وعددها 
السعة  تأثير  معنوية  ثبت  عامة  وبصفة 
اإلنتاجية  التكلفة  متوسط  على  املزرعية 
للنخلة وللطن عند مستوى معنوية 0.01، 
النخلة  تكلفة  متوسط  يتجاوز  لم  حيث 
والطن127 و 1591.5 رياال على التوالي 
يف املزارع الكبيرة، بينما بلغ 221 و 2406 

الصغيرة  املزارع  يف  التوالي  على  رياال 
يلي  فيما  البحث  ويتناول   .)2 )جدول 
حتليل معنوية الفروق ملختلف بنود تكلفة 
النخلة والطن لتمور السكري بني املزارع 

الصغيرة والكبيرة.  

أواًلـ الفروق في تكلفة األرض.

األرض  تكلفة  متوسط  أن  يالحظ 
ريال/  16.5 السكري  لنخلة  الزراعية 
ريال   18 وبلغ  الصغيرة  املزارع  نخلة يف 
عدم  وتبني  الكبيرة.  املزارع  يف  /نخلة 
وجود فروق معنوية بينهما. وبلغ متوسط 
املزارع  يف  الزراعية  األرض  تكلفة 
الصغيرة 184 ريال/طن وبلغ 221ريال/
طن يف املزارع الكبيرة، وتبني أيضا عدم 

وجود فروق معنوية بينهما.

ثانيًاـ الفروق في تكاليف اإلنشاءات 

والمباني

اإلنشاءات  تكلفة  متوسط  أن  يالحظ 
املزارع  يف  السكري  لنخلة  واملباني 
الصغيرة 42 ريال/نخلة، وبلغ 23 ريال /
نخلة يف املزارع الكبيرة. وتبني وجود فرق 
معنوي بني تكلفة اإلنشاءات واملباني لنخلة 
السكري يف مزارع النخيل الصغيرة واملزارع 
الكبيرة حيث بلغت قيمة t احملسوبة ألثر 
تكلفة  على  باملزرعة  النخيل  أشجار  عدد 
يالحظ   .3.8 للنخلة  واملباني  اإلنشاءات 
للطن  واملباني  اإلنشاءات  متوسط  أن 
 465 بلغ  الصغيرة  املزارع  يف  السكري 
املزارع  يف  293ريال/طن  وبلغ  ريال/طن 
بينهما  معنوي  فرق  وجود  وتبني  الكبيرة. 

عند مستوى معنوية 1% . 
جدول رقم )2( متوسط التكاليف اإلنتاجية للنخلة وللطن يف مزارع النخيل بالريال وفقاً للسعة املزرعية يف منطقة القصيم عام 2005 م

بند التكلفة
تكلفة الطنتكلفة النخلة

قيمة t احملسوبةمزارع كبيرةمزارع صغيرة قيمة t  احملسوبةمزارع كبيرةمزارع صغيرة

16.5181.5184221.51.6أوالً: األرض الزراعية

2.6* *3.8465293* *4223ثانياً: اإلنشاءات

3.8* *5.1303139* *27.511ثالثاً: اآلالت واملعدات

2.45463971.5*4832رابعاً: أجور العمالة

2.7* *3.5574345* *5427خامساً: تكاليف تشغيلية

2.8* *3.1334196* *3316سادسا: الصيانة السنوية

3.5* *5.124061591.5* *221127اإلجمالي

* * معنوية إحصائيا عند مستوى معنوية 0.01

*  معنوية إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05
املصدر: جمعت وحسبت من بيانات أولية من عينة مزارع النخيل مبنطقة القصيم عام 2005 م.
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 ثالثًاـ الفروق في تكاليف           

اآلالت والمعدات 

بلغ متوسط تكلفة اآلالت واملعدات لنخلة 
السكري يف املزارع الصغيرة 27.5 ريال/
املزارع  يف  /نخلة  ريال   11 وبلغ  نخلة 
عند  معنوي  فرق  وجود  وتبني  الكبيرة. 
اآلالت  تكلفة  بني   0.01 معنوية  مستوى 
واملعدات لنخلة السكري يف مزارع النخيل 
الصغيرة واملزارع الكبيرة حيث بلغت قيمة 
t احملسوبة 5.1. ولقد بلغ متوسط تكلفة 
اآلالت واملعدات لطن السكري يف املزارع 
139ريال/ وبلغ  ريال/طن   303 الصغيرة 
طن يف املزارع الكبيرة، ولقد ثبت معنوية 
الفرق بينهما عند مستوى معنوية 0.01 ة 
حيث بلغت قيمةt  احملسوبة ألثر املساحة 

عليها 3.8. 

رابعًاـ الفروق في تكاليف العمالة

لنخلـة  العمـال  أجـور  تكلفـة  متوسـط 
املسـاحة  ذات  املـزارع  يف  السـكري 
اآلالت  تكلفـة  متوسـط  بلـغ  الصغيـرة 
املـزارع  يف  السـكري  لنخلـة  واملعـدات 
الصغيـرة 48 ريال/نخلـة وبلـغ 32 ريـال 
/نخلـة يف املـزارع الكبيـرة. وتبـني وجـود 
مسـتوى  عنـد  إحصائيـا  معنـوي  فـرق 
معنويـة 0.05 بـني تكلفـة أجـور العمالـة 
النخيـل  مـزارع  يف  السـكري  لنخلـة 
بلغـت  الكبيـرة حيـث  واملـزارع  الصغيـرة 
متوسـط  وبلـغ   .2.4 احملسـوبة   t قيمـة 
السـكري  للطـن  العمالـة  أجـور  تكلفـة 
وبلـغ  ريـال   546 الصغيـرة  املـزارع  يف 
397ريـال يف املـزارع الكبيـرة، ولـم يثبـت 

معنويـة الفـرق بينهمـا حيـث بلغـت قيـم 
t 1.5

خامسًاـ: الفروق في التكاليف 

التشغيلية

لنخلة  التشغيلية  التكاليف  متوسط  بلغ 
ريال/  54 الصغيرة  املزارع  السكري يف 
املزارع  يف  /نخلة  ريال   27 وبلغ  نخلة 
الكبيرة، ولقد ثبت معنوية الفرق بينهما 
بلغت  حيث   0.01 معنوية  مستوى  عند 
t احملسوبة، 3.5وبلغ متوسط التكاليف 
املزارع  يف  السكري  لطن  التشغيلية 
املزارع  ويف  ريال/طن   574 الصغيرة 
معنوية  وثبت  ريال/طن،  الكبيرة345 
الفرق بينهما عند مستوى معنوي 0.01 

حيث بلغت قيمةt احملسوبة 2.7.

سادسًا: الفروق في تكاليف 

الصيانة السنوية 

بلغ متوسط التكاليف التشغيلية لنخلة 
السكري يف املزارع الصغيرة 33 ريال/
املزارع  يف  /نخلة  ريال   16 وبلغ  نخلة 
بني  معنوي  فرق  وجود  وتبني  الكبيرة. 
السنوية  الصيانة  تكاليف  متوسط 
النخيل  مزارع  يف  السكري  لنخلة 
بلغت  حيث  الكبيرة  واملزارع  الصغيرة 
أشجار  عدد  ألثر  احملسوبة    t قيمة 
النخيل باملزرعة على تكاليف الصيانة 
معنوية  وهي    3.1 للنخلة  السنوية 
 .1% معنوية  مستوى  عند  إحصائيا 
وبلغ متوسط تكاليف الصيانة السنوية 
لطن السكري يف املزارع الصغيرة 334 
ريال/طن وبلغ 196ريال/طن يف املزارع 
معنوي  فرق  وجود  واتضح  الكبيرة. 
بينهما عند مستوى معنوية 0.01 حيث 

بلغت قيمةt   احملسوبة 2.8. 

الملخص والتوصيات

ملزرعة  اإلنتاجية  التكاليف  متوسط  بلغ   
نخيل السكري 291.8 ألف ريال/مزرعة 
مبساحة 178.8دومن نخبل سكري مثمر، 
وتشتمل على 2005 شجرة نخيل سكري 
اإلنتاجية  التكاليف  جملة  أن  كما  مثمر، 
يف  بلغ  قد  السنة  يف  السكري  لنخلة 
املتوسط 145.5ريال/نخلة، أما متوسط 
للطن  السنوية  اإلنتاجية  التكاليف  جملة 
ريال   1513 بلغت  فقد  السكري  من متر 
املرتبة  حتتل  العمالة  أن  واتضح  /طن. 
من   27.5% العمالة  متثل  حيث  األولى 
اإلنشاءات  تكلفة  أما  التكاليف.  بنود 
بني  معنوي  فرق  وجود  فتبني  واملباني 
وفيما  الصغيرة  واملزارع  الكبيرة  املزارع 
يخص تكلفة اآلالت واملعدات فتبني وجود 
فرق معنوي بني املزارع الكبيرة والصغيرة 
أجور العمالة وجود فرق معنوي بالنسبة 
والصغيرة  الكبيرة  املزارع  بني  للنخلة 
وكذلك   ،5% معنوية  مستوى  عند 
متور  طن  إلنتاج  العمالة  أجور  تكاليف 
سكري تبني عدم وجود فرق معنوي بني 
التكاليف  أما  والصغيرة.  الكبيرة  املزارع 
اإلنتاجية التشغيلية السنوية فتبني وجود 
فرق معنوي بني املزارع الكبيرة والصغيرة 
املزارع  بني  معنوي  فرق  وجود  وتبني 
الصيانة  تكاليف  يف  والصغيرة  الكبيرة 
لنخلة  اإلنتاجية  للتكاليف  السنوية 
السكري، وإلنتاج طن من متور السكري. 

التوصيات

إليها  توصلت  التي  النتائج  خالل  من 
من  تبني  ما  خالل  ومن  الدراسة، 
ميكن  النخيل  ملزارع  امليدانية  الزيارات 
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اقتراح بعض التوصيات التي من شأنها 
السياسات  بعض  وضع  يف  املساهمة 
عموما  التمور  إنتاج  بعمليات  املتعلقة 

وصنف السكري على وجه اخلصوص.
نخيل  أشجار  عدد  زيادة  على  العمل   )1(
األصناف  نخيل  من  والتخلص  السكري 
وذلك  اجلودة،  ورديئة  متوسطة  األخرى 
أصناف  على  احلكومية  اإلعانات  بتركيز 
معينة وذلك لالستفادة من وفورات احلجم 
املتمثل يف خفض التكاليف اإلنتاجية للتمور
على  القائمة  الصناعات  ودعم  تشجيع 
السعف  مثل  للنخيل  الثانوية  املنتجات 
والليف واجلريد وغيرها وذلك لرفع قيمة 
املنتجات الثانوية للنخلة، ومبا ينعكس يف 

تقليل التكليف الفعلية إلنتاج التمور.
ونوعية  كمية  على  جتارب  إجراء   )3(
األسمدة واملياه املضافة ألشجار النخيل 
يف نوعيات مختلفة من الترب، للوصول 
املثلى  واملائية  السمادية  العالقات  إلى 

اإلنتاجية  التكاليف  عندها  تكون  والتي 
أقل ما ميكن.

)4( احلصر الشامل لألمراض واآلفات 
التي تصيب أشجار النخيل والتمور، مع 
والدراسات  األبحاث  إجراء  على  العمل 
الطرق  التي تساعد على معرفة أفضل 
للقضاء عليها بأفل تكلفة، ومبا ينعكس 
يف زيادة إنتاجية النخلة، ومن ثم تقليل 

تكلفة الكن من التمور.
الزراعي  اإلرشاد  دور  تفعيل   )5(
باألساليب  التمور  منتجي  توعية  يف 
اإلنتاجية احلديثة الفعالة إلنتاج التمور 

لزيادة اإلنتاجية وتدنية التكاليف. 
اإلنتاج  لتكاليف  بيانات  قاعدة  بناء   )6(
والعائد من التمور على مستوى أصناف 

التمور. 
املوقر  الوزراء  مجلس  قرار  تفعيل   )7(
رقم 162 وتاريخ 1426/06/19هـ والذي 
التعاونية  اجلمعيات  دور  تفعيل  يقضي 

ودعمها للقيام مبهماتها وتنشيط دورها 
يف مجال توفير مدخالت اإلنتاج وتسويق 

املنتجات الزراعية. 
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برنامج الوقاية والمكافحة آلفات النخيل والتمور بالحقل والمستودع تحت نظام الزراعة العضوية

 يتناول هذا البرنامج شرح النقاط التالية التي تتعلق بأنواع اآلفات وضررها االقتصادي وطرق الوقاية العالج:

أواًل: أهم اآلفات الحشرية:

الحفارات:

الوقاية والعالجالضرر االقتصاديتوقيت الظهوراآلفةم

1

حفار العذوق
Fruit stalk borer 

Oryctes spp.

من بداية فبراير 
وحتى نهاية يونيو

على  )العنقرة(  اليرقات  تتغذى 
اجلذور مسببة ضعف وموت النخلة 
احلشرة  تتغذى  بينما  والفسيلة 
اتصاله  عند  العذق  على  الكاملة 
وتتلف  وتذبل  فينكسر  النخلة  بساق 

استخدام املصائد التمور.
الضوئية.

2

حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة
Date palm stem borer

Psedophilus testaceus

تتغذى اليرقات داخل اجلذع وقواعد 
الكرب مسببة ضعف النخلة.

3

حفار سعف النخيل )ثاقبة النخيل(
Date palm leaf borer 
Phonapathe frontalis

تتغذى اليرقات على السعف مسببة 
أنفاق به ثم متوت السعفة.

الديدان )الفراشات(:

الوقاية والعالجالضرر االقتصاديتوقيت الظهوراآلفةم

1

دودة البلح الصغرى
 lesser date moth 

Batrachedra amydraula Meyr

فبراير  بداية  من 
تتغذى اليرقات على األزهار والثمار.وحتى نهاية يونيو

املصائد  استخدام 
الضوئية.

الرش مببيد ماترين 
أو مبيد نيمكس مع 
زيت  ناشرة  مادة 

معدني.

2

دودة البلح الكبرى
Greater date moth

Arenipses sabella H

فبراير  بداية  من 
وحتى نهاية يونيو

الطلع  أغلفة  على  اليرقات  تتغذى 
واألزهار والثمار والسعف الغض.

3

دودة املخازن 
Almond moth 

Cadra / Ephestia cautella

سبتمبر ونوفمبر أثناء 
الفرز

النخلة  ثمار  على  اليرقات  تتغذى 
احلوض  يف  املتساقطة  والثمار 

واملوجودة يف املخزن.
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الحشرات الثاقبة الماصة:

الوقاية والعالجالضرر االقتصاديتوقيت الظهوراآلفةم

1
احلشرات القشرية

Date scale insect الربيع واخلريف
على  واالناث  احلوريات  تتغذى 
األوراق والثمار مسببة ضعفها وعدم 

اكتمال النمو.

الرش بالزيت 
املعدني. 2

دوباس النخيل
Dubas bug

Ommatisyus libycus من بداية يناير حتى
نهاية مايو

الكاملة  واحلشرة  احلوريات  تتغذى 
مادة  وتفرز  الورقة  عصارة  على 
العفن  فطر  عليها  ينمو  عسلية 
الثغور  إغالق  إلى  ويؤدي  األسود 
السعفة  النهاية جتف  ويف  التنفسية 

ومتوت.
3

بق النخيل الدقيقي
Pseudococcus brevipes

الخنافس:

الوقاية والعالجالضرر االقتصاديتوقيت الظهوراآلفةم

1

خنفساء سورينام
Saw- Toothed Grain beetle 

Oryzaephilus surinamensis

ونوفمبر  سبتمبر 
باملستودعات

تفقد التمور قيمتها لتغذية اليرقات 
واحلشرات الكاملة داخلها.

الرش مببيد ماترين 
أو مبيد نيمكس مع 
زيت  ناشرة  مادة 

معدني.

2

خنفساء الثمار اجلافة ذات البقعتني
Nitidulid beetle

Carpophilus hemipteruas L.

الكاملة سبتمبر ونوفمبر  واحلشرات  اليرقات  تتغذى 
على الثمار يف احلقل واملخزن.

3

خنفساء نواة البلح
Beatle  seed palm

Cocctrypes dactyliperda

يف  اإلصابة  تبدأ 
عقد  بعد  احلقل 
مع  وتنتقل  الثمار 

التمور للمستودعات

الكاملة  واحلشرات  اليرقات  تتغذى 
على النواه حيث تعمل ثقوب وتعيش 

داخلها فترة الشتاء

النمل:

الوقاية والعالجالضرر االقتصاديتوقيت الظهوراآلفةم

1
Termites النمل األبيض

.Microtermes sp
السليلوز مدار العام على  الشغاالت  تتغذى 

مسببة موت النخلة.
عدم ترك مخلفات 

يف احلقل
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السوس:

الوقاية والعالجالضرر االقتصاديتوقيت الظهوراآلفةم

1

سوسة النخيل احلمراء
Red Date Palm Weevil

 Rhynchophorus Ferrugineus

على مدار العام 
النخلة  جذع  محتويات  على  تتغذى 
وتؤدي يف النهاية الى موت النخلة إن 

لم يتم عالجها.
قطع وإعدام 

األجزاء املصابة.    
التعفير بالكبريت 

امليكروني. 2

سوسة طلع النخيل
Date palm spathe weevil

Derelomus sp.

مع بداية ظهور الطلع 
)فبراير ومارس(

الكاملة  واحلشرة  اليرقات  تهاجم 
األزهار والثمار حديثة العقد.

ثانيًا: أهم األمراض:

الوقاية والعالجالضرر االقتصاديتوقيت ظهورهاملرضم

1

تعفن قواعد األوراق )الديبلودي(
Diplodia leef base rot

)Diplodia phoenicum )sacc

بعد سقوط املطار يف 
فصل الشتاء

الوسطي  العرق  على  املرض  يظهر 
قواعد  بتعفن  املرض  ويبدأ  لألوراق 
الطريف  البرعم  يهاجم  ثم  األوراق 

)اجلمارة( ومتوت الفسيلة.

الرش بالكبريت 
امليكروني مبعدل 

3.5 كجم/1000لتر 

ماء شتاًء، 
و2.5كجم/1000 

لتر ماء صيفاً.

2
Vascular wilt الذبول الوعائي

Fusarium oxysporme
ينمو الفطر خالل األوعية اخلشبية للنخلة على مدار العام

ويسدها مسبباً جفاف وموت الفسيلة.

3
 Black scorshاللفحة السوداء

Alternaria spp.

والصيف  الربيع 
واخلريف

وقلب  والطلع  السعف  الفطر  يهاجم 
الفسيلة وقمة اجلذع.

4
Leaf spots تبقعات األوراق

Alternaria alternaria
يف على مدار العام املتقدم  السعف  الفطر  يهاجم 

العمر.

5

خياس )تعفن( طلع النخيل )اخلامج(
Infloresece rot of date palm 

Fusarium moniliforme 

مع ظهور الطلع وعقب 
سقوط األمطار

قد ال تتفتح الطلعة يف حالة االصابة 
الشديدة حيث تتعف وجتف مكانها.

6

تعفن الثمار
Fruit rot

Cladosporuim sp.

نهاية يوليو واغسطس 
حالة  يف  نوفمبر  ويف 

تأخر احلصاد

نهاية  يف  الثمار  الفطريات  تهاجم 
مرحلتي اخلالل والرطب.

وتؤدي ابريل ومايومرض جرب العذوق7 العذق  الفطر  هيفات  تهاجم 
الى جفاف العذق وموته



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي98

ثالثًا: اآلفات األكاروسية:

الوقاية والعالجالضرر االقتصاديتوقيت الظهوراآلفة

Dustmite أكاروس حلم الغبار
نهاية  يف  يظهر 
الربيع حتى بداية 

الصيف

تفرز األكاروسات نسيج خيطي حول الثمار والعراجني 
يتسبب يف تراكم الغبار عليها وتظهر الثمار وكأنها 

مغبرة، وال يكتمل منوها ويصبح ملمسها خشن.

املاترين  استخدام 
امليكروني  والكبريت 

بالتناوب دون خلط.

رابعًا: الديدان الثعبانية )النيماتودا(:

الوقاية والعالجالضرر االقتصاديتوقيت الظهوراآلفة

Nimatods النيماتودا
اصفرار على مدار العامنيماتودا تعقد اجلذور  وتسبب  النخيل  أشجار  جذور  تصيب 

األوراق
قبل  التربة  تعقيم 

الغرس

خامسًا: الحشائش:

الوقاية والعالجالضرر االقتصاديتوقيت الظهوراآلفة

وعريضة  رفيعة  احلشائش 
تنتشر احلشائش النجيلية يف بعض أحواض النخيل على مدار العاماألوراق )حولية ومعمرة( 

مكافحة ميكانيكيةوتنافسها يف املاء والتغذية.

سادسًا: القوارض:

الوقاية والعالجالضرر االقتصاديتوقيت الظهوراآلفة

القوارض واجلرذان
على مدار العام 

تهاجم القوارض واجلرذان التمور باملخزن والعذوق 
والثمار يف احلقل كما تتلف أحواض النخيل وتتسبب 

يف تهريب وتسريب مياه الري.
محطات طعوم سامة

سابعًا: الطيور البرية:

الوقاية والعالجالضرر االقتصاديتوقيت الظهوراآلفة

يوليوالطيور
وقبل  الصباح  فترتي  خالل  نشاطها  فترة   سجلت 
منصفة  تكون  عندما  الثمار  وتفضل  الغروب 

)مرحلتي اخلالل والرطب(
أكياس التكميم
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الطرق الوقائية المستخدمة للحد 

من انتشار اآلفات

أ- الطرق الوقائية من آفات النخيل 

والتمور بالحقل:

حلماية  الوقائية  الطرق  إتباع   -  1

الفسائل من اآلفات واألمراض.
2 - نظافة املزرعة وقطع وجمع السعف 
ونقلها  املصابة،  والفسائل  والعذوق 
بالطرق  منها  والتخلص  املزرعة،  خارج 

املناسبة.
3 - إتباع برنامج تغذية متوازن بناء على 
واملياه  التربة  من  عينات  حتليل  نتائج 

وأنسجة أوراق النخيل.
على  يعتمد  مقنن  ري  برنامج  إتباع   -  4

والظروف  التربة،  ونوع  النخلة،  عمر 
اجلوية.

واجلرذان  القوارض  جحور  هدم   -  5

ميكانيكياً للحد من استخدام املبيدات.
لآلفات  املبكر  الكشف  أهمية   6-

واألمراض ومكافحتها يدوياً إن أمكن.
الضوئية  املصائد  استخدام   -  7

والفرمونية الكرمونية.
مرحلة  خالل  باملاء  العذوق  رش   -  8

واملواد  الغبار  من  للتخلص  التلوين 
األخرى العالقة بالثمار والنخيل.

تعرضها  من  للحد  العذوق  تكميم   -  9

للغبار واإلصابة باآلفات والطيور.
املناسب  الوقت  يف  احلصاد   -  10

وعزل  أكتوبر،  يف  أو  قبل  منه  واالنتهاء 
التمور املتساقطة عما يتم حصادها.

زراعة مصدات رياح قدر اإلمكان   -  11

على حدود املزرعة، للحد من األتربة.
من  بخليط  وقائية  رشة  إجراء   12-

يف  باستخدامها  املسموح  املبيدات 
الزراعة العضوية بعد عملية الصرام.

ب- الطرق الوقائية من آفات 

التمور بالمستودعات:

1 - مراعاة املواصفات الفنية عند إنشاء 
املستودعات.

احلصاد  قبل  املستودعات  تطهير   -  2

بخليط من املبيدات الفطرية واحلشرية 
اآلمنة.

)األرضية  املستودعات  غسيل   -  3

التمور  استالم  وقبل  باملاء  واجلدران( 
مباشرة.

والشبابيك  األبواب  غلق  إحكام   -  4

ووضع شبك عليها.
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الطرق العالجية المستخدمة 

للسيطرة على اآلفات:

1 - رشة وقائية بعد احلصاد.

2 - رشة وقائية عالجية بعد التلقيح ضد 
احلشرات واألمراض.

3 - رشة وقائية عالجية ضد األكاروسات 
بعد اكتمال عقد الثمار من منتصف مايو 

إلى منتصف يونيو.
ظهور  حاالت  يف  اإلصابة  بؤر  رش   -  4

اإلصابات الفردية.
مبستعمرات  الطعوم  إضافة   -  5

القوارض.

المكافحة المتكاملة لسوسة 

النخيل الحمراء:

أواًل: التصنيف والتوزيع الجغرافي 

لسوسة النخيل الحمراء:

احلمراء  النخيل  سوسة  تنتمي 
 Rhynchophorus( العلمي  واسمها 
)عائله(  فصيلة  إلى   )Ferrugineus

التابعة لرتبة   )curculionidae( السوس
التي   )Coleoptera( األجنحة  غمدية 
السوس،  وأنواع  اخلنافس  أنواع  تشمل 
اخلنافس  عن  السوس  أنواع  وتتميز 
الفم  )أجزاء  العليا  فكوكها  بأن  األخرى 
نهاية  يف  توجد  القارض(  النوع  من 
يشبه  الرأس  أمام  أنبوبي طويل  امتداد 
اخلرطوم، ومن األسماء الشائعة األخرى 
احلمراء  النخيل  سوسة  احلشرة  لهذه 
الهندية،  النخيل  وسوسة  األسيوية، 
اجلنس  من  السوس  أنواع  ويعتبر 
وأشدها  اآلفات  أهم  من  رينكوفورس 
مبختلف  النخيل  أشجار  على  خطراً 

أنواعها، وحيثما زرعت يف أغلب مناطق 
العالم.

أنواع  عشرة  العالم  مستوى  على  يوجد 
حتت  النخيل  سوسة  من  موصوفة 
النخيل  أنواع  تهاجم  رينكوفورس  جنس 
املختلفة، ومن أشهر األنواع املعروفة من 
السابق  للجنس  التابعة  النخيل  سوسة 
احلمراء، سوسة  النخيل  بجانب سوسة 
النخيل  سوسة  األمريكية،  النخيل 

األفريقية.
بشكل  احلمراء  النخيل  سوسة  تنتشر 
أسيا  شرق  جنوب  بلدان  يف  رئيسي 
الهند هي  وتعتبر  الهندية،  القارة  وشبه 
وقد  احلشرة،  لهذه  األصلي  املوطن 
سجل انتشارها خالل العقدين األخيرين 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  من  كل  يف 
وقطر،  السعودية،  العربية  واململكة 
وإيران، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر 

العربية.

ثانيًا: األضرار التي تحدثها سوسة 

النخيل الحمراء: 

للنخيل  كبيرة  أضراراً  احلشرة  تسبب 
غير  وأضرار  مباشرة  أضرار  منها 
من  ضرراً  أشد  واليرقات  مباشرة، 
احلشرات الكاملة وفيما يلي نوضح تلك 

األضرار.
1 - األضرار املباشرة:

الوعائية  احلزم  على  اليرقات  تتغذى 
جذع  داخل  احلية  النباتية  واألنسجة 
داخل  جتويفاً  ذلك  عن  وينتج  النخلة، 
الفسائل  موت  تسبب  كما  النخلة  جذع 
الكرب مما  قواعد  وتصيب  والرواكيب، 
تكون  وعندما  نزعه،  سهولة  إلى  يؤدي 
اإلصابة باجلذع فإن فترة سقوط النخلة 
أو موتها قد يستغرق من 2-6شهور وقد 
متتد لسنتني، وتشاهد معظم االصابات 
على جذوع النخيل التي يتراوح أعمارها 
من 5-15سنة، ومع ذلك تصيب احلشرة 
يف  الكبير  والنخيل  الصغيرة  الفسائل 
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العمر وحتدث اإلصابة عادة على ارتفاع 
وقد  التربة  سطح  من  2م  عن  يزيد  ال 
حتدث اإلصابة أيضاً حول منطقة التاج، 
وقد شوهدت بعض اإلصابات يف منطقة 

اجلذور قرب قاعدة جذع النخلة.
2 - األضرار غير املباشرة:

أ- تسبب اإلصابة تعفن األجزاء املصابة 
بالنخيل نظراً لنمو الفطريات عليها مما 
يؤدي  وقد  األنسجة،  تلف  زيادة  يسبب 
إلى  املصابة  للنخلة  املفاجئ  السقوط 

أخطار على حياة اإلنسان واحليوان.
عن  الناجتة  الكريهة  الرائحة  ب- 
يف  العاملني  تنفر  اليرقات  إفرازات 

املزرعة من أداء أعمالهم.
ت- اجنذاب احلشرة إلى مواقع اإلصابة 

على النخلة.
ث- اجنذاب خنافس الثمار اجلافة إلى 

النخلة املصابة.
 Rhynchophorus( النوع  يقوم  ج- 
املناطق  يف  املوجود   )palmarum

بنقل  اجلنوبية  بأمريكا  االستوائية 
 Aphelenchoides( النيماتودا 
cocophilus( حيث حتملها احلشرة مع 

النسيج الليفي إلى منطقة التاج.

ثالثًا: أسباب خطورة سوسة النخيل 

الحمراء:

1 - تعدد أجيالها خالل العام لقصر مدة 
اجليل التي تتراوح من 2-3 أشهر.

املتتالي خالل  التلقيح  على  قدرتها   -  2

اقتدارها  من  يزيد  مما  حياتها  مدة 
التناسلي والبقائي.

3 - كثرة عدد البيض الذي تضعه األنثى 
محمياً يف الثقوب املوجودة يف النخلة أو 
بالشقوق التي تصنعها األنثى بخرطومها 

وتغطية مبادة صمغية حلمايته.
4 - جناح نسبة كبيرة من اليرقات حديثة 
الفقس يف اختراق األنسجة احلية التي 

داخل النخلة.
5 - قدرة احلشرة الكاملة على الطيران 

مسافات كبيرة.
6 - بقاء أعداد منها محمية داخل جذع 

النخلة.
والعذارى  اليرقات  تأثر  عدم   -  7

لوجودها  والبيئية  اجلوية  بالظروف 
محمية داخل النخلة مما يصعب عمليات 

مكافحتها.
دون  اململكة  نخيل  غزت  احلشرة   -  8

اهلل  خلقها  التي  الطبيعية  أعدائها 

اآلفة  انتشار  من  لتحد  وتعالى  سبحانه 
معدل  يف  هائلة  سرعة  عنه  نتج  مما 

تكاثرها.
وتوافقه  الغذاء  وفرة  ساعدت   -  9

الطبيعية  الظروف  ومالئمة  للحشرة 
للنظام البيئي الزراعي.

10 - إيقاف أعمال املكافحة الكيميائية 

إلى  ونصف  بشهر  احملصول  جمع  قبل 
من  االنتهاء  وحتى  األقل  على  شهرين 
جميع احملصول حتولها إلى آفة وبائية.

املصاب  النخيل  اكتشاف  صعوبة   -  11

األنسجة  يف  اإلصابة  تركيز  إلى  نظراً 
أي  ظهور  وعدم  اجلذع  داخل  الغضة 

تغيير على الشكل اخلارجي للنخلة.
نخيل  إصابة  فيمكن  تعدد عوائها   -  12

أنها  ثبت  كما  الزينة  ونخيل  التمور 
تصيب محصول قصب السكر يف مصر.

رابعًا: أعراض اإلصابة )كيفية 

التعرف على وجود اآلفة(:

التمور  نخيل  تصيب  احلشرة  أن  وجد 
ولكنها  األعمار  جميع  الزينة يف  ونخيل 
تفضل النخيل صغيرة السن حتى عشر 
إصابة  على  التعرف  وميكن  سنوات 

صورة إلصابة بسوسة النخيل احلمراء
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أو  أحد  بوجود  احلشرة  بهذه  النخيل 
بعض األعراض التالية:

1 - وجود أنفاق باجلذع وقواعد السعف 
نتيجة تغذية اليرقات.

2 - وجود نشارة خشبية ممضوغة تخرج 
يف  اليرقة  حتدثها  التي  الثقوب  من 
قواعد الكرب ويف مناطق التقاء الفسائل 
النخلة  قمة  يف  أو  بالنخلة  والرواكيب 
)منطقة التاج( وتكون هذه النشارة على 

شكل كتل غليظة متخمرة.
3 - اصفرار السعف واخلوص يف النخيل 

والفسائل املصابة وجفافه وتهدله.
من  مصفر  أبيض  سائل  خروج   -  4

اليرقات  حتدثها  التي  اإلصابة  ثقوب 
يتحول  ثم  النخلة  ساق  يف  احلفر  عند 
إلى اللون البني ويف بعض األحيان يكون 
فقاعات وهذا السائل يسيل بكمية كبيرة 
ويكون  اخلارج  من  املصاب  اجلذع  على 

ذو رائحة كريهة.
وتهتك  والرواكيب  الفسائل  موت   -  5

اتصال  مناطق  وتهتك  الكرب  قواعد 
يسهل  مما  بالساق  والرواكيب  الفسائل 
على  العثور  يتم  إزالتها  وعند  نزعها، 
يختلف  النخلة  جذع  )أنفاق( يف  خنادق 
وجود  مع  اإلصابة  عمر  حسب  عمقها 

بعض أو كل أطوار احلشرة.
صوت  سماع  العادية  باألذن  ميكن   -  6

عند  النخلة  جذع  داخل  اليرقات  قضم 
التغذية على األنسجة الوعائية أو عندما 
وكذلك صوت  اليرقات شرانقها،  تنسج 

حركة احلشرة الكاملة يف قمة النخيل.
7 - إذا حدثت اإلصابة بقواعد السعف 

السعف  لون  فإن  التاج  منطقة  حول 

ثم  املبيض  األخضر  اللون  إلى  يتحول 
الرياح عند  يصفر ومييل وينكسر بفعل 

منطقة اإلصابة.
يصبح  الشديدة  اإلصابة  حالة  يف   -  8

الساق مجوفاً نتيجة تغذية اليرقات على 
النخلة  تنكسر  وقد  الداخلية  األنسجة 
أو متوت  بالساق،  اإلصابة  موضع  عند 

النخلة وتسقط خالل 6-8شهور.
إصابته  نتيجة  التاج  منطقة  ذبول   -  9

بسوسة النخيل احلمراء والتي ينتج عنها 
رائحة كريهة ميكن متييزها بسهولة ويف 
النخلة  النهاية متوت )اجلمارة( وتصبح 

عدمية الفائدة.
10 - عند تنظيف موضع اإلصابة نالحظ 

وجود كل أو بعض أطوار احلشرة.
على  املدربة  الكالب  استخدام   11-

اكتشاف السوسة.

خامسًا: مصادر اإلصابة بسوسة 

النخيل الحمراء:

تتلخص مصادر االصابة بسوسة النخيل 
احلمراء يف االنتقال من املزارع املصابة 

إلى املزارع السليمة بواسطة:
1 - نقل الفسائل.

2 - طيران احلشرات الكاملة بني املزارع.

سيارات  يف  املختلفة  األطوار  نقل   -  3

العاملني بخدمة النخيل بني املزارع.
مزرعة  من  النخيل  خدمة  عمال   -  4

مصابة ألخرى.
لرائحة  الكاملة  احلشرة  اجنذاب   -  5

أماكن  من  النخلة  من  املنبعثة  الكرمون 
والرواكيب  الفسائل  وإزالة  اجلروح 

وعمليات التكريب.

سادسًا: اإلجراءات الوقائية للحد 

من انتشار سوسة النخيل الحمراء:

أ- االجراءات الفنية: 

العامل الرئيس الذي يؤدي إلى االنتشار 
السريع للحشرة هو عملية نقل الفسائل 
داخلها  احلشرة  تأوي  والتي  املصابة 
وملنع دخول أي آفات جديدة إلى مناطق 
سليمة باململكة يجب تفعيل تلك الطرق 

وذلك بإتباع اآلتي:
1 - احلرث اجليد العميق حلوض النخلة 
مبا ال يؤثر على اجلذور لتعريض أطوار 
حفار  يرقات  وخاصة  املختلفة  اآلفات 

العذوق للظروف اجلوية والبيئية.
احلشائش  بإزالة  املزرعية  النظافة   -  2

حيث أنها عوائل مناسبة لكثير من اآلفات 
كما تسبب زيادة الرطوبة باملزرعة.

الزراعة  قبل  الفسيلة  جذع  تطهير   -  3

وذلك بتغطيسها يف محلول مبيد حشري 
وفطري حسب املعدالت واألنواع املوصى 
الياف  تشبع  يتم  حتى  5دقائق  ملدة  بها 

الفسيلة باملبيد لقتل أي أطوار لآلفة.
تقليم  عن  الناجتة  اجلروح  معاملة   -  4

الفسائل  وقلع  العذوق  وقطع  اجلريد 
والرواكيب باملبيد أو تعفيرها ثم تغطيتها 
بالطني أو األسمنت املخلوط باملبيدات.

السنوي  التقليم  عمليات  إجراء   -  5

القدمي  والسعف  والليف  الكرب  وإزالة 
املزالة  النخيل  وجذوع  الرواكيب  وإزالة 
التقليم  نواجت  من  والتخلص  وامليتة 
ال  حتى  باملزرعة  األخرى  واملخلفات 
أكوام  إزالة  وكذا  لآلفات،  مأوى  تكون 
الروث واملخلفات العضوية، حيث تتكاثر 
فيها بعض أطوار احلشرات مثل يرقات 
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عن  الزائدة  الفسائل  قلع  مع   Oryctes

األمهات.
6 - تنظيم عملية الري وحتسني وسائل 

الصرف )Water management( لتقليل 
نسبة الرطوبة بالبساتني.

النخيل  ألشجار  املتوازن  التسميد   -  7

حتى يصبح النخيل قوياً واألنسجة غير 
رخوة مقاومة لإلصابة.

جديدة  نخيل  مزرعة  إنشاء  عند   -  8

يتم غرس الفسائل متباعدة عن بعضها 
نسبة  وبالتالي  الرطوبة  نسبة  لتقليل 

اإلصابة.

ب- الطرق الميكانيكية:

النخيل  أشجار  جميع  استئصال   -  1

قلعها،  قبل  رشها  يتم  أن  على  املصابة، 
القلع  مكان  اجلورة  وتعفير  رش  مع 
أطوار  أي  لقتل  اجلذور  ورش  وردمها، 
النخلة  ثم تقطع  النخيل  حلشرة سوسة 
جميع  مع  وتنقل  صغيرة  قطع  إلى 

مخلفات القلع والتقطيع إلى حفرة خارج 
وحترق  الديزل  عليها  ويسكب  املزرعة، 
بالتراب  احلفرة  تغطى  ثم  كاماًل  حرقاً 
بالبلدوزر  تدك  ثم  50-100سم  الرتفاع 
ويعتبر االستئصال طريقة جيدة ملكافحة 

هذه احلشرة ومنع انتشار اإلصابة.
الرأس  املقطوع  النخيل  حصر   -  2

)املجذب( )Behead( وسرعة استئصالها 
لعدوى  مصدراً  تكون  ال  حتى  وحرقها 

النخيل السليم.
املهملة  باملزارع  النخيل  إزالة   -  3

تركها  التي  املنزلية  واالستراحات 
تعتبر مأوى  والتي  أصحابها دون عناية 
حشرة  وأهمها  احلشرات  من  لكثير 
مما  النخيل  وحفارات  النخيل  سوسة 
املزارع  لعدوى  دائماً  مصدراً  يجعلها 

السليمة.
4 - تغطية جذور النخيل وخاصة صغير 
)كرسية(  20سم  الرتفاع  بالتربة  السن 
على األقل إلعاقة مهاجمة احلشرة لها.

جـ- مكافحة اآلفات الثانوية:

على  تساعد  التي  اآلفات  مكافحة   -  1

وأهمها  النخيل  سوسة  إصابة  انتشار 
الطويلة  القرون  ذو  النخيل  ساق  حفار 
النخيل  سعف  وحفار  العذوق  وحفار 
والفئران حيث تسبب حفر وثقوب تهيئ 
لوضع  مكاناً  احلمراء  النخيل  لسوسة 
اآلفات  هذه  مكافحة  فإن  ولذا  البيض 
له أهمية كبيرة لتقليل اإلصابة بحشرة 
يف  ويستخدم  احلمراء،  النخيل  بسوسة 
والرش  الضوئية  املصائد  مكافحتها 
معاملة  أو  احلقن  أسلوب  واستخدام 
التربة مع تعفير قمة النخلة طبقاً حلالة 

وموقع اإلصابة.
2 - رش أشجار النخيل السليم بالبساتني 
وقائي  كإجراء  لها  املجاورة  أو  املصابة 

باملواد الطاردة أو باملبيدات.
مبيدات  بأحد  األوراق  منطقة  تعفير   -  3

التعفير، حيث أن احلشرات الكاملة حتشر 

صورة ملصيدة ضوئية ملكافحة اآلفات احلشرية
منوذج تسجيل أعداد احلشرات وأنواعها 

باملصائد الضوئية
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نفسها فيها وحتاول وضع البيض بها.
ملكافحة  السامة  الطعوم  استخدام   -  4

القوارض ألنها قد تعمل أنفاق يف جذوع 
بالسوسة  اإلصابة  متهد  مما  النخيل 

أيضاً.
والسماد  القمامة  أكوام  تعفير   -  5

حشرية  مببيدات  باملزارع  العضوي 
يرقات  لقتل  اللندان  أو  الكاربايل  مثل 

حفارات العذوق.

التأكد من خلو المنتج من متبقيات 

المبيدات.

يجب التأكد من خلو املنتج من متبقيات 
املبيدات قبل التسويق حتى يتم احلصول 
على إنتاج صحي آمن خالي من السموم 
واملبيدات حفاظاً على صحة املستهلكني. 
وذلك عن طريق أخذ عينات من التمور 
وإرسالها إلى أحد املختبرات املتخصصة 
مبستشفى  السموم  كمختبر  ذلك  يف 
امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث 

بالرياض باململكة العربية السعودية.

االحتياطات التي يجب مراعاتها عند 

تأمين واستخدام المبيدات:

سائلة  املبيدات يف صورة  تكون  أن   -  1

على  ترش  التي  خاصة  اإلمكان  قدر 
الثمار بعد العقد.

2 - أن تكون املبيدات قابلة للخلط قدر 

اإلمكان ومتخصصة.
ال  حتى  سنويا  الفعالة  املواد  تغيير   -  3

تكتسب األفة مناعة ضد املبيدات.
4 - استخدام مبيد يحتوي على أكثر من 

مادة فعالة لزيادة كفاءة املكافحة.
وتاريخ  التصنيع  تاريخ  من  التأكد   -  5

االنتهاء.
بها على  باملعدالت املوصي  االلتزام   -  6

العبوات وفترات التحرمي.
املبيدات  مع  ناشرة  مادة  استخدام   -  7

التي تتطلب ذلك.
محلول  حموضة  معادلة  ضرورة   -  8

الرش قبل االستخدام.
9 - استخدام املياه ذات امللوحة املنخفضة 

يف محلول الرش.
احلرارة  درجات  مع  الرش  ايقاف   -  10

املرتفعة وهبوب الرياح واألمطار.
11 - تأمني املبيدات مرة واحدة يف السنة 

مع عمل مخزون للطوارئ.
12 - جتنب املبيدات احملظورة االستخدام 

كما باجلدول املوضح.

برنامج تسميد النخيل تحت نظام 

الزراعة العضوية

النخيل  مزارعي  بعض  لدى  ساد 
اعتقاد خاطئ مؤداه أن أشجار نخيل 
بصورة  وتثمر  تنمو  أن  ميكن  التمر 
عالية  جودة  ذات  ثماراً  وتعطي  جيدة 
األسمدة.  إضافة  إلى  احلاجة  دون 
االعتقاد  هذا  نتيجة  من  وكان 

أصحاب  بعض  أهمل  أن  اخلاطئ 
وحتى  النخيل،  أشجار  تسميد  املزارع 
يسمدون  كانوا  الظروف  أحسن  يف 
ومواعيد  أسمدة  بكميات  النخيل 
االحتياجات  مع  تتناسب  ال  إضافة 
ذلك  نتيجة  من  وكان  للنخلة.  الفعلية 
كماً  مزارعهم  يف  اإلنتاج  انخفض  أن 
العاملية،  باملتوسطات  مقارنة  ونوعاً 
الثمار  جودة  يف  االنخفاض  أدى  كما 
التنافسية  القدرة  تقليل  إلى  الناجتة 
أو  احمللية  األسواق  يف  سواء  لها 
مزارعي  بعض  على  عاد  الدولية مما 
ومنتجي التمور بخسائر اقتصادية كان 
األسس  أتبعت  لو  تالفيها  باإلمكان 
العلمية الصحيحة يف تسميد النخيل. 
الثمار  حجم  صغر  العيوب  هذه  من 
 )Fruit darkening( الثمار  واسوداد 
انفصال القشرة )Loose peel( والتي 
ميكن السيطرة عليها من خالل نظام 

تسميد األشجار والري. 
حتتاج  اإلنسان  مثل  النخيل  وأشجار 
إلى عناصر غذائية معينة حتى ميكنها 
النمو والتطور، ويف حالة غياب أو نقص 
ذلك  فإن  األساسية  املغذيات  تلك  أحد 
أعراض  عليه  وتظهر  النبات  منو  يعيق 
مرضية، ويعجز عن إمتام منوه وتطوره، 
النخلة  إنتاجية  تقل  تقدير  أقل  على  أو 
نوعان  وهناك  ثمارها.   جودة  تقل  كما 
جميع  يف  عنها  غنى  ال  األسمدة  من 

برامج تغذية النخيل:

أواًل: السماد البلدي )العضوي(:

البلدي من  تعتبر عملية إضافة السماد 
تغذية  عملية  يف  جداً  الهامة  العلميات 

تعتبر عملية إضافة 

السماد البلدي من 

العلميات الهامة جدًا 

في عملية تغذية 

النخيل فهي مفيدة 

للتربة والنخلة
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أما  والنخلة.  للتربة  النخيل فهي مفيدة 
فيما يتعلق بالتربة، فإن إضافة السماد 
التربة  مد  على  يعمل  يفيد  البلدي 
بالعناصر الغذائية الضرورية إلى جانب 
والكيميائية  الطبيعية  خواصها  حتسني 
اإلنتاج  زيادة  إلى  يؤدي  وامليكروبية مما 
وحتسني صفات الثمار ألشجار النخيل. 
السماد  إضافة  أن  نوضح  أن  ويجب 
درجة  جعل  على  أيضاً  يعمل  البلدي 
حموضة التربة حول النخلة مناسبة أكثر 
الصغرى  الغذائية  العناصر  المتصاص 
وهي  واملنجنيز(  والزنك  )احلديد 
عناصر بالرغم من أنها قد تكون موجدة 
بقدر مناسب بالتربة إال أن النخلة غالبا 
ال تستطيع االستفادة منها بسبب قلوية 
التربة. وأما فيما يتعلق بأهمية السماد 
البلدي للنخلة فال يخفى علينا ما حتتويه 
تلك األسمدة البلدية من مغذيات كبرى 
هامة جداً )مثل النيتروجني والفوسفور 
والزنك  )احلديد  والبوتاسيوم( وصغرى 

واملنجنيز(.
السماد  إضافة  إلى  احلاجة  وتزداد 
ألن  وذلك  الرملية،  الترب  يف  البلدي 
من  محتواها  يف  فقيرة  الرملية  التربة 

للنبات  الضرورية  الغذائية  العناصر 
ضعيفة  باملاء  االحتفاظ  على  وقدرتها 
ولذلك فالتربة الرملية حتتاج إلى حتسني 
بنائها، زيادة خصوبتها ورفع قدرتها على 
أهمية  برزت  هنا  من  باملاء  االحتفاظ 
والكيميائي  العضوي  بالتسميد  العناية 
ألشجار النخيل يف الترب الرملية وذلك 
صفات  وحتسني  إنتاجيته  زيادة  بهدف 
خصوبة  حتسني  إلى  باإلضافة  الثمار 
والكيميائية  الفيزيائية  التربة وخواصها 

وامليكروبيولوجية.
من  ميكن  التي  الطبيعية  الصفات  ومن 
خاللها التعرف على جودة ومتام عملية 
يكون  )أن  البلدي  السماد  يف  اخلمر 
رائحة  وال  اللون،  بني  القوام،  متماسك 
للتأكد  ملكوناته  ويفضل عمل حتليل  له، 

من مطابقته للمواصفات املطلوبة(.

موعد إضافة السماد البلدي:

)السماد  العضوي  السماد  يضاف 
البلدي( مبعدالت متدرجة تبدأ بإضافة 
15 كجم لكل نخلة من النخل الصغير ثم 

التي  للنخلة  سنويا  كجم   20 إلى  تزداد 
كجم  و25  3-5 سنوات،  بني  ما  عمرها 

أما  5-10 سنوات،  التي عمرها  للنخلة 
سنوات  عشرة  العمر  من  البالغ  النخيل 
30 كجم  بإضافة حوالي  فينصح  فأكثر 

لكل نخلة يف السنة.
واحدة  مرة  البلدي  السماد  إضافة  يتم 
فقط يف الشتاء، حيث يتم إضافته دفعة 
واحدة خالل شهري نوفمبر وديسمبر من 
العضوي  السماد  يوضع  بحيث  عام  كل 
يف خندق دائري حول اجلذع بحيث يبعد 
عنه مبسافة 60 – 70 سم على أال يزيد 
من  بطبقة  ويغطي  20سم  عن  العمق 
على  للمحافظة  املتولي  الري  ثم  التربة 
مراعاة عدم  مع  باستمرار  رطبة  التربة 
الوصول إلى حالة التشبع وذلك لتوفير 
السماد  حتلل  لعملية  املناسبة  الرطوبة 

العضوي يف التربة.

ثانيًا: السماد المعدني:

من  جداً  أساسية  املغذيات  هذه  تعتبر 
صفات  وحتسني  اإلنتاج  زيادة  أجل 
النخيل  أشجار  مقاومة  وزيادة  الثمار 
الغذائية  العناصر  أهم  ومن  لألمراض. 

الالزمة لتغذية نخيل التمر:
عناصر معدنية كبرى مثل: النيتروجني، 

جدول يوضح املعدل املوصى به من األسمدة العضوية ببساتني نخيل اإلدارة الزراعية باملنطقة الوسطى )اجلرعة بالكيلو جرامات( تضاف كل سنتني.

مالحظاتموعد اإلضافةكمية السمادالعمرم

10 كجممن 1-3 سنوات1

شهر نوفمبر
منه  األمونيا  تطاير  لعدم  السماد  تغطية  مراعاة 
األسمدة  مع  الفوسفات  سماد  إضافة  ويفضل 

العضوية.
25 كجممن 4-9 سنوات2

50 كجمأكثر من 9 سنوات3

مع مراعاة املواصفات الطبيعية والكيميائية لألسمدة العضوية.
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الفوسفور، البوتاسيوم.
احلديد،  مثل:  صغرى  معدنية  عناصر 

الزنك، املنجنيز.
التفصيل  من  بشيء  نتطرق  وسوف 
نظراً  السمادية  الكبرى  للعناصر 

ألهميتها يف برامج تغذية النخيل.

أهمية النيتروجين الطبيعي 

ومصدره وموعد إضافته: 

وهو عنصر أساسي لنمو النخلة وتكوين 
وزيادة  الثمار  ومنو  العسيب  ومنو 
حجمها. ويجب أن نضع يف اعتبارنا أن 
إجمالي ما حتتاجه النخلة يف السنة من 
 1000 حوالي  هو  الصايف  النيتروجني 

من  احتياجاتها  النخلة  وتأخذ  جرام. 
النيتروجني من مصادر مختلفة طبيعية. 
واملسموح بها يف نظام الزراعة العضوية 

ومنها.
يحتوي  )الكمبوست(  البلدي  السماد   -
يختلف  النيتروجني  من  قدر  على 

باختالف نوع السماد البلدي.
- سماد الدواجن: يحتوي على متوسط 

قدره 3-%5 نيتروجني. 
متوسط  على  يحتوي  األغنام:  سماد   -

قدره %2 نيتروجني. 
متوسط  على  يحتوي  األبقار:  سماد   -

قدره 0.5–%1.5 نيتروجني. 

كيس  فإن  بالكمبوست  يتعلق  فيما  أما 
-1.25 على:  غالبا  يحتوي  الكمبوست 
فوسفور،   0.65% نيتروجني،   %  1.5

%2.0 بوتاسيوم. وعلى ذلك فإن الكيس 
أن  ميكن  كيلو(   25( الكمبوست  من 
جم   375( باآلتي:  سنويا  النخلة  ميد 
جم  فوسفور،500  جم   160 نيتروجني، 

بوتاسيوم(.
باحتياجات  احملتوى  هذا  قارنا  وإذا 
السمادية  العناصر  من  سنويا  النخلة 
تلك  من  كثيرا  أقل  أنها  جند  الكبرى 
سنويا  النخلة  إمداد  ويلزم  االحتياجات 
على  عالوة  تكميلية  غذائية  بعناصر 

وذلك  )25كجم(  الكمبوست  كيس 
بالكميات التالية:

مارس(  )أول  يف  النتروجني  إضافة  يتم 
استعداد  وزيادة  اخلضري  النمو  لتشجيع 
يضاف  ثم  الثمار،  وعقد  لإلزهار  النخلة 
خاصة  املختلفة  الثمار  منو  مراحل  يف 
أن  حيث  األولى  الثمار  منو  مراحل  يف 
النيتروجني ضروري جدا لنمو الثمار، وأي 
نقص يف النيتروجني سوف يؤثر بشدة على 
الثمار  بينما يف مراحل منو  الثمار.  حجم 
املتأخرة )اخلالل أو البسر( وما بعدها فال 

حتتاج النخلة أي إضافات من النيتروجني.

أهمية الفسفور الطبيعي ومصدره 

وموعد إضافته:

يشجع الفسفور على تكوين ومنو اجلذور، 
ويف  التزهير.  عمليات  يف  هام  دور  وله 
التزهير  يف  مشاكل  تعاني  التي  األصناف 
والعقد )مثل عجوة املدينة(: ميكن إضافة 
أسمدة غنية يف الفسفور والبورون، ويضاف 
على صورة )ادميرال( شتاًء، وميكن خلطه 
بالسماد العضوي، وميكن إضافة الفوسفور 

حمض  هيئة  على  الري  شبكة  خالل  من 
يف  للنخلة  سم3   150 مبعدل  فوسفوريك، 
السنة. ويف هذه احلالة يفضل أن يضاف 
مالحظة  مع  أسبوعني(،  )كل  دفعات  على 
أال يزيد تركيز األمالح السمادية باحمللول 

عن 0.5 جم/لتر.

أهمية البوتاسيوم الطبيعي 

ومصدره وموعد إضافته:

يغفل عن  أساسي  وهو عنصر غذائي 
أهميته الكثير من املزارعني، فهو هام 

الكمية التي حتتاجها النخلة العنصر املغذي
ما يلزم إضافتها يف صورة ما يوفره كيس كمبوستسنويا )جم(

أسمدة أخرى

625 جم375 جم1000جمنيتروجني

40 جم160 جم200 جمفوسفور

850 جم500 جم1350 جمبوتاسيوم
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النخلة،  داخل  السكريات  جدا النتقال 
ومن ثم فهو ضروري زيادة جودة الثمار 
من حيث الطعم واللون وتكون الصبغات 
يف الثمار، كما أنه يزيد نسبيا من حجم 
بطريقة  نضجها  يف  ويساعد  الثمرة 
جيدة. ويجب أن نضع يف اعتبارنا أن 
السنة  يف  النخلة  حتتاجه  ما  إجمالي 
حوالي  هو  الصايف  البوتاسيوم  من 
تعادل  الكمية  )وهذه  جرام   1350

بوتاسيوم  كبريتات  كجم   2.5 تقريباً 
إضافة  مميزات  أهم  ومن  سنوياً(. 
برنامج  ضمن  البوتاسيوم  كبريتات 
تغذية النخيل أنه يحسن من لون الثمار 
مقدرة  من  ويحسن  القشرة،  ومينع 
النبات على حتمل األمراض والعطش، 
داخل  السكريات  انتقال  يف  ويساعد 
الثمار  محتوى  يزيد  أنه  كما  النخلة، 
عقد  نسبة  من  ويحسن  السكر،  من 
الثمار،  وكمية احملصول وجودة  الثمار 
ويضاف  النضج،  من  يسرع  وأيضاً 
سماد البوتاسيوم )كبريتات البوتاسيوم 
مثال( مبعدل 2.5كج /نخلة يف السنة، 
 3-2 على  اإلضافة  تكون  أن  ويفضل 

دفعات سنوياً كما يلي:

- الدفعة األولى أصغرهم )0.75 كجم 
للنخلة( يف بداية الربيع )شهر مارس(.
- الدفعة الثانية مساوية للدفعة األولى 
أو أكثر )0.75 كجم للنخلة( تضاف بعد 

الدفعة األولى بحوالي 6-8 أسابيع.
كجم/  1( أكبرهم  الثالثة  الدفعة   -
الثانية  الدفعة  بعد  تضاف  نخلة( 

بحوالي 6-8 أسابيع.

ثالثًا: تسميد النخيل بالعناصر الصغرى 

الطبيعية:

تسميد  يف  مشاكل  اآلن  حتى  يالحظ  لم 
النخيل بالعناصر الصغرى وقد يرجع السبب 
على  األحيان  من  كثير  يف  االعتماد  إلى 
كميات  على  يحتوي  والذي  البلدي  السماد 
احتياجات  تلبي  العناصر  هذه  من  مناسبة 

النخيل يف بعض األراضي الرملية.
العناصر  إلضافة  احلاجة  حالة  يف 
الصغرى فيفضل إضافتها رشاً خالل فترة 
ازدياد النشاط الفسيولوجي للنخلة وعقد 
للتربة  إضافتها  ميكن  كما  الثمار،  ومنو 
على صورة مخلبية ويف هذه احلالة يجب 
أن يعقب اإلضافة ريه خفيفة لتثبيت هذه 

العناصر بالتربة. 

رابعًا: جدولة التسميد في نظام الري 

بالتنقيط )الرسمدة(:

املواد  من  وغيرها  املخصبات  إلضافة   1-

املسموح باستخدامها يف الزراعة العضوية 
شبكة  مع  يستخدم  جيدة،  وكفاءة  وبتحكم 
حيث  للسماد،  وخزان  للحقن  نظام  الري 
ميكن ضمان توزيع املخصبات بانتظام جيد 
على النخيل إضافًة لتوفير األيدي العاملة.

-2 توفر وحدة التسميد مرونة يف إضافة 

املواد املسموح بها يف الزراعة العضوية يف 
أي وقت أو حتت أي ظروف، عالوة على 

أنها تساهم يف حماية البيئة من التلوث.
بتأثير  املنقطات  انسداد  عدم  لضمان   3-

أوالً  الري  نظام  تشغيل  يجب  األسمدة، 
لفترة ال تقل عن 30 دقيقة، ثم تشغل وحدة 
حقن السماد ويتوقف نظام التسميد قبل 

الري بفترة ال تقل أيضاً عن 30 دقيقة.
األسمدة املستخدمة تكون مطابقة للقواعد 
وفقاً  باستخدامها  املسموح  والتشريعات 
ملعايير نشاط الزراعة العضوية يف اململكة 
العربية السعودية، كذلك يوجد يف مشروع 
الباطن مستودعات خاصة حلفظ األسمدة 

العضوية املعدنية حلني استخدامها.

صورة توضح عمليات إنتاج السماد العضوي )الكمبوست( مبشروعات اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صالح الراجحي.



أهمية الكبريت
في إدارة مزارع النخيل

  Palmacea شجرة مستديمة الخضرة من رتبة النخيليات )Date palm)  Phoenix dactylifera  نخلة التمر
العائلة الفولفية (النخيلية سابقًا( Arecaceae جنس النخيل الريشي Phoenix  والنوع Dactylifera، وهي 
شجرة وحيد الفلقة، ثنائية المسكن، فمنها أشجار مذكرة، وهي التي تحمل األزهار المذكرة وتسمى (ذكر أو 

فحل( وأخرى مؤنثة، وتسمى (أنثى( وهي التي تحمل الثمار.

د. أحمد حسين السعود

alsaoudahmad@hotmail.com

استشاري زراعي
العني، اإلمارات العربية املتحدة

تاريخـية  سـيرة  للنخلـة 
منطـقــة  فـي  عريـقــة 
فقـد  العـربية،  الجزيـرة 
كانت وما زالت وستبقى 
هذه الشـجرة جزءًا هامًا 
التراث في منطقة  من 
الخليج العربي بشكل عام 
العربية  اإلمارات  وفي 

المتحدة بشكل خاص
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أشـجار  أقـدم  مـن  النخيـل  شـجرة 
الفاكهـة، ولهـذه الشـجرة أهميـة خاصـة، 
بذكرهـا  وأكرمهـا،  اهلل  أعزهـا  فقـد 
وقـد  سـورة(،   22( الكـرمي يف  كتابـه  يف 
وردت  التـي  اآليـات  كافـة  يف  ذكـرت 
كمـا ورد  عـن اجلنـة، وزرعهـا وفاكهتهـا 
ويف  السـماوية،  الكتـب  كافـة  ذكرهـا يف 
العديـد مـن األحاديـث النبويـة الشـريفة، 
التمـر  ثمـار  وجـل،  عـز  البـاري  واختـار 
العـذراء،  مـرمي  للسـيدة  غـداًء  لتكـون 
فاسـتمدت أهميتهـا وعزتهـا مـن ذكرهـا 
واألحاديـث  السـماوية،  الكتـب  هـذه  يف 
الشـعراء،  بهـا  وتغنـى  الشـريفة،  النبويـة 
اإلنسـان  واهتـم  األدبـاء،  عنهـا  وكتـب 

املعمـورة،   سـطح  علـى  وجـوده  منـذ  بهـا 
فكانـت حاضـرة يف البسـاتني والواحـات 
واقتصاديـات  ثقافـات  ويف  والطرقـات، 
وجودهـا،  منـذ  الشـعوب  وحضـارات 
القدميـة  الرسـوم  عليـه  تـدل  مـا  وهـذا 
التـي رسـمها وزينهـا اإلنسـان منذ وجوده 
تـدل علـى  التـي كانـت  النخيـل  بأشـجار 

. بهـا  اهتمامـه 
منـذ  التمـر  نخيـل  أشـجار  تواجـدت   
األماكـن  مـن  العديـد  يف  السـنني  آالف 
الصحراويـة، ذات املنـاخ اجلـاف واحلـار، 
وللنخلة سيرة تاريخية عريقة يف منطقة 
اجلزيـرة العربيـة واخلليـج العربـي، فقـد 
كانـت ومـا زالـت وسـتبقى هـذه الشـجرة 

تزرع معظم أشجار 
النخيل في األراضي 

الرملية، والتي تفتقر 
إلى كافة العناصر 
الغذائية، وال بد من 

إضافتها للتربة لتلبية 
احتياجات األشجار 
المزروعة فيها، 
والحصول على

أفضل إنتاج
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جزءاً هاماً من التراث يف منطقة اخلليج 
العربي بشـكل عام ويف اإلمارات العربية 
املتحـدة بشـكل خـاص، ملـا لهـا مـن أهمية 
وتنسـيقية  واقتصاديـة  وغذائيـة  تراثيـة 
وبيئية، ومتثل النخلة إرثاً تاريخياً عريقاً 
يف املنطقة، فقد الزمت اإلنسان يف هذه 
املنطقـة منـذ آالف السـنني وكانـت رفيـق 
دربـه الطويـل  ويف األيـام العصيبـة التـي 
سـبقت مرحلة ما قبل النفط، فهي رمزاً 
للحيـاة والعطـاء الوفير املتجدد، ومصدر 
الغـذاء والدواء، وتؤمن أجزاؤها املختلفة  
املنـزل  وأدوات  املسـاكن  بنـاء  متطلبـات 
الالزمـة  األدوات  ومختلـف  والفـرش 
يف  بظلهـا  ويحتمـي  حياتـه،  السـتمرار 
كافـة  واسـتخدم    ، احلـارة  الصحـراء 
أجزائهـا يف العديـد مـن الصناعـات، ويف 
تسـيير أمـور حياتـه اليوميـة، وكانـت أهم 
املصـادر لتوفيـر العوائـد املاديـة وامللجـأ 
القـارس،  والبـرد  الشـديد  احلـر  التقـاء 
يف  لإلنسـان  الوحيـد  األنيـس  وكانـت 
أجزاؤهـا  اسـتخدمت  كمـا  الشـدة،  أيـام 
وأضـاء  والسـفن،  القـوارب  صنـع  يف 
خشـبها طريـق التقـدم واملسـتقبل ألبنـاء 
اخلليـج العربـي، فالعالقـة وطيـدة بينهـا 
وبـني سـكان املنطقـة األوفيـاء، وأرضهـا، 
وعـروس  العـرب  )شـجرة  عليهـا  ويطلـق 
شـجرة  احليـاة،  شـجرة  الصحـراء، 
يف  ثابتـة  جـذور  ذات  فهـي  العـذراء(، 
السـماء،  يف  شـامخة  وفـروع   األرض 
منـت وجـادت بثمارهـا، وبـكل مـا حتتويـه 
مـن خيـرات، يف املناطـق اجلافـة وشـبة 
اجلافـة، والتـي متثـل معظم  األراضي يف 

العربيـة. اجلزيـرة 

يومـاً  النخيـل  بأشـجار  االهتمـام  يـزداد 
بعـد يـوم، وقـد أولـى املغفـور لـه الشـيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، أهمية خاصة 
االمكانيـات  وسـخر  الشـجرة،  لهـذه 
وسـار  النخيـل،  قطـاع  لتطويـر  الكبيـرة 
علـى هـذا النهـج صاحـب السـمو الشـيخ 
اإلمـارات  دولـة  رئيـس  زايـد  بـن  خليفـة 

اهلل. حفظـه  املتحـدة،  العربيـة 
مـن  كغيرهـا  النخيـل  أشـجار  حتتـاج 
عنصـراً   16 إلـى  والنباتـات،  األشـجار 
ضروريـاً خـالل دورة حياتـه، ويحتـاج إلى 
كميـات كبيـرة مـن العناصـر التـي  تشـكل 
أنسـجة وهيـكل النبـات وهـي )الكربـون، 
النيتروجـني،  األكسـجني،  الهيدروجـني، 
الكبريـت،  البوتاسـيوم،  الفوسـفور، 
وسـميت  واملغنسـيوم(،  الكالسـيوم 
بالعناصـر الكبـرى، ويحتـاج إلـى كميـات 
،املنجنيـز،  )احلديـد  مـن  نسـبياً  قليلـة 
النحاسـن الزنكـن املوليبدنيـوم، البـورون 
والكلـور(، ولهـذه العناصـر أهميـة كبيـرة 
والفسـيولوجية  احليويـة  العمليـات  يف 
داخل النبات، كما تفيد يف زيادة مقاومة 

املختلفـة. الزراعيـة  لآلفـات  النبـات 
هـذه  علـى  النخيـل  أشـجار  حتصـل 
الهيدروجـني  )األكسـجني،  العناصـر 
بهـا،  احمليـط  الهـواء  مـن  والكربـون( 
الباقيـة مـن هـذه  البقيـة  وحتصـل علـى 
العناصـر مـن التربـة احمليطـة باجلـذور، 
هـذه  مـن  عنصـر  أي  نقـص  ويـؤدي 
أعـراض  ظهـور  إلـى  الغذائيـة  العناصـر 
يف  اختـالل  نتيجـة  النبـات  علـى  مميـزة 
بعـض العمليـات احليويـة التـي يقـوم بهـا 

ذاك. أو  العنصـر  هـذا 

مختلـف  يف  النخيـل  أشـجار  تـزرع 
األراضـي  هـذه  وتختلـف  األراضـي، 
الغذائيـة  العناصـر  مـن  محتوياتهـا  يف 
املختلفـة، وتـزرع معظـم أشـجار النخيـل 
تفتقـر  والتـي  الرمليـة،  األراضـي  يف 
بـد  وال  الغذائيـة،  العناصـر  كافـة  إلـى 
احتياجـات  لتلبيـة  للتربـة  إضافتهـا  مـن 
واحلصـول  فيهـا،  املزروعـة  األشـجار 
مقاومـة  وتشـكيل  إنتـاج،  أفضـل  علـى 
لـدى األشـجار لبعـض اآلفـات الزراعيـة 
التـي تفتـك بهـا، أو اسـتخدام بعضهـا يف 

اآلفـات.       هـذه  بعـض  مكافـة 
العديـد  لـدى  خاطـئ،  اعتقـاد  يسـود   
النخيـل  أشـجار  أن  املزارعـني،  مـن 
حتتـاج إلـى الـري فقـط، وال حتتـاج إلـى 
إضافـة السـماد، فهـي قـادرة علـى تأمـني 
احتياجاتهـا الغذائيـة بنفسـها مـن التربـة 
هـذه  كانـت  ومهمـا  باجلـذور،  احمليـة 
التربـة، ويلجـأ البعـض اآلخـر إلى إضافة 
السـماد العضـوي فقـط ألشـجار النخيـل 
البعـض  ويقـوم  السـنوات،  بعـض  يف 
الكبـرى  السـمادية  العناصـر  بإضافـة 
والبوتاسـيوم(،  الفوسـفور  )النيتروجـني، 
السـوبر  مـن  قليلـة  كميـات  فيضيـف 
-18-18( املركـب   والسـماد  فوسـفات 
يتبـع  مـن  هـم  القليـة  والقلـة    )5-18

السـنة،  خـالل  مقبـول  تسـميد  برنامـج 
علـى  حتتـوي  أخـرى  أسـمدة  فيضيـف  
سـلفات  مثـل  عاليـة  بنسـب  الكبريـت 
البوتاسـيوم، بعـد أن قـام بإضافـة كميات 
مـن هـذه األسـمدة، وملس الفـرق الواضح 

اإلنتـاج.   يف 
 ال يـزال دور الكبريـت مجهـوالً مـن قبـل 
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املزارعـني، نظراً لعـدم معرفتهم بأهميته 
الكبيـرة يف حيـاة مختلـف أنـواع النباتـات 
علـى سـطح املعمـورة، ولم تـدرس أهميته 
ألشـجار  جـداً  هـام  غذائـي  كعنصـر 
بشـكل  إضافتـه  حتققـه  ومـا  النخيـل، 
صحيـح ألشـجار النخيـل، عـدا عـن دوره 
يف مكافحـة بعـض األىفـات التـي سـيتم 
احلديـث عنهـا الحقـاً، فمـا هـو عنصـر 
الكبريـت ومـا هـو دوره يف برامـج تسـميد 

النخيـل؟ أشـجار 
الكبريـت مـن العناصـر الغذائيـة الهامـة 
واألشـجار،  النباتـات  أنـواع  ملختلـف 
واألعـالف ...الـخ، ولهـذا العنصر أهمية 
كبيـرة خـالل حياة النبـات، وميكن معرفة 
هـذا الـدور مـن خـالل مـا يقـوم بـه هـذا 

العنصـر مـن وظائـف، ومنهـا:
األساسـية -  املكونـات  أحـد  الكبريـت 

لألحماض األمينية األساسـية كاليسـتني 
كبريت زراعي نسبة املادة الفعالة 99 %والسيسـتني، فهو عنصر أساسـي لتمثيل 

سلفات البوتاسيوم
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البروتني.
الثيامـني -  فيتامـني  تركيـب  يف  يدخـل 

النباتيـة. اخلاليـا  لتنفـس  الضـروري 
اآلزوت -  تثبيـت  يف  هامـاً  دوراً  يلعـب 

اجلـوي. )النتروجـني( 
تكويـن -  يف  املغنيسـيوم  مـع  يشـترك 

فيـل. و ر لكلو ا
اجلـذري -  املجمـوع  تكويـن  يف  يسـاهم 

للنبـات.
الطاقـة -  حتويـل  يف  هامـاً  دوراً  يلعـب 

كيميائيـة. طاقـة  إلـى  الشمسـية 
علـى -  القضـاء  يف  الكبريـت  يفيـد 

التربـة. يف  الضـارة  الفطريـات 
للعديـد -  طـاردة  كمـادة  الكبريـت  يعمـل 

والعقـارب. واألفاعـي  احلشـرات  مـن 
ينتـج عـن إضافـة الكبريـت إلـى التربـة - 

تذيـب  عضويـة  أحمـاض  تكويـن  إلـى 
إلـى  وحتولهـا  الكالسـيوم  مركبـات 

كبريتات كالسيوم.
تخفيـض -  علـى  الكبريـت  يعمـل 

درجـة  فتـزداد  التربـة،  حموضـة  درجـة 
والفوسـفات  الكربونـات  أمـالح  ذوبـان 

ت.  يتـا لكبر ا و
الكبريـت -  مركبـات  النباتـات  تسـتخدم 

كاجلفـاف  البيئـي  اإلجهـاد  ملقاومـة 
والصقيـع واإلصابـة باألمـراض والتلـوث 

الثقيلـة.  بالعناصـر 
والزنـك -  احلديـد  عناصـر  تصبـح 

للنبـات، يف  والنحـاس واملنجنيـز متاحـة 
والناجـم  املتعـادل  مـن  القريـب  الوسـط 
إلـى  الكبريـت  مركبـات  إضافـة  عـن 

التربـة. 
 تؤثـر زيـادة تراكيـز األمـالح يف األتربـة، 
ألشـجار  الفسـيولوجية  العمليـات  علـى 
أعـراض  وتظهـر  النتـح،  ويقـل  النخيـل، 
ظـروف  حتـت  األيونـات  بعـض  سـمية 

معينـة، كمـا يؤثـر بشـكل كبيـر علـى منـو 
اإلختياريـة  صفـة  تفقـد  التـي  اجلـذور، 
وقـد  الغذائيـة،  للعناصـر  واالنتقائيـة 
حتصـل عمليـة بلزمة يف منطقة اجلذور، 
نتيجـة زيـادة الضغـط األسـموزي حمللـول 
املـاء  امتصـاص  فينخفـض  التربـة، 
اجلـذور،  قبـل  مـن  الغذائيـة  والعناصـر 
يف  املائـي  للمحلـول  سـحب  ويحصـل 
احمليطـة  املنطقـة  إلـى  اجلـذور  خاليـا 
عاليـة  ملوحـة  فيهـا  والتـي  باجلـذور 
فتمـوت االشـجار يف كثيـر مـن احلـاالت، 
وتسـبب العديـد مـن احلـاالت ضعف منو 
األشـجار وتقزمهـا، وصغـر حجـم الثمار،  
بشـكل  ونوعـاً  كمـاً  إنتاجهـا   وانخفـاض 

كبيـر.
يف  هامـاً  دوراً  الكبريـت  عنصـر  يلعـب 
املاحلـة  األراضـي  اسـتصالح  عمليـات 
التأثيـر  خفـض  خـالل  مـن  والقلويـة، 
وحتسـني  التربـة،  يف  لألمـالح  السـلبي 
وهـذا  نفاذيتهـا،  وزيـادة  التربـة  بنـاء 
اجلـذور  النتشـار  الفرصـة  يتيـح  مـا 
بشـكل  الغذائيـة  املـواد  وامتصـاص 
تعمـل  الظـروف،  هـذه  أن  كمـا  جيـد، 
الغذائيـة  العناصـر  نسـبب  زيـادة  علـى 
البوتاسـيوم  وبخاصـة  للنبـات،  املتاحـة 
زيـادة  وتـؤدي  والنيتروجـني،  والفوسـفور 
إلـى  للنبـات  املتاحـة  البوتاسـيوم  نسـبة 
الثمـار،  يف  اللحميـة  الطبقـة  زيـادة 
التربـة  إلـى  املضـاف  الكبريـت  ويعمـل 
القابلـة  احلموضـة  نسـبة  خفـض  علـى 
للتعـادل يف الثمـار، ألن نسـبة احلموضـة 
مـع جودتهـا،  تتناسـب عسـياً  الثمـار  يف 
ازدادت  النسـبة  هـذه  انخفضـت  فكلمـا 

كبريت مكروني
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مركبـات  أضافـة  يـؤدي  الثمـار.  جـودة 
الكبريـت إلـى التربـة القلويـة أو املاحلـة 
نفاذيتهـا،  وزيـادة  بنائهـا  حتسـني  إلـى 
فتنتشـر فيهـا جـذور األشـجار بسـهولة.
يف  أجريـت  التـي  األبحـاث  نتائـج  بينـت 
الفيزيائيـة  الصفـات  حتسـن  العـراق، 
القطـر،  )الطـول،  للثمـار،  والكيميائيـة 
املـادة  نسـبة  البـذرة،  الـوزن،  احلجـم، 
اجلافـة، الرطوبـة، السـكريات املختزلـة، 
نتيجـة  والسـكروز(  الكليـة  السـكريات 
العناصـر  وتيسـير  التربـة  قـوام  حتسـن 
امتصاصهـا  وتسـهيل  فيهـا،  الغذائيـة 
مـن قبـل اجلـذور، نتيجـة خفـض درجـة 
النباتـات  ومتتـص  التربـة،  حموضـة 

شـكل  علـى  الكبريـت  عنصـر  املختلفـة 
كمـا ميكنهـا   ،)So4( الكبريتـات  كاتيـون 
حتويـل غـاز )So4( يف املناطـق التي تكثر 
فيهـا املصانـع واملعمـل  إلـى كبريتـات بعد 
امتـام عمليـة األكسـدة ويتفاعـل مـع املـاء 
ليتحـول إلـى حمـض الكبريـت الذييقـوم 
بالتفاعـل مـع معـادن التربـة ويحولهـا إلى 

أمـالح الكبريتـات.
يف  للجـذور  متاحـاً  الكبريـت  يكـون 
احلموضـة  درجـة  تزيـد  التـي  األراضـي 
فيهـا عـن 6، ويقـل نسـبياً عنـد درجـات 
يف  نقصـه  ويـزداد   ،6-5 احلموضـة 
األوسـاط التيتقـل درجـة احلموضـة فيها 
عـن 5 ، نتيجـة ادمصـاص أيـون الكبريـت 

التربـة،  غرويـات  علـى  قليـل  بشـكل 
ويـزداد ادمصاصـة كلمـا انخفـت درجـة 
احلموضـة ويصبـح غيـر متـاح للجـذور، 
إضافـة  أن  إلـى  التنويـه  يجـب  وهنـا 
ادمصـاص  تقليـل  إلـى  يـؤدي  اجليـر 
الكبريـت  إضافـة  عـن  وينتـج  الكبريـت، 

احلفرة املخصصة للري والتسميد

حبيبات السماد 1.5-5-18-18
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إلـى األتربـة املاحلـة والقلويـة، أحمـاض 
الكالسـيوم  مركبـات  تذيـب  عضويـة 
كالسـيوم،  كبريتـات  إلـى  وحتولهـا 
الكربونـات  أمـالح  ذوبـان  درجـة  وتـزداد 
والفوسـفات والكبريتـات كلمـا انخفضـت 
احلـال  وكذلـك  التربـة،  درجـة حموضـة 
بالنسـبة إلـى العناصـر الغذائيـة املختلفة 
كاحلديـد والنحـاس واملنجنيـز ، وتصبـح 

للنبـات.  متاحـة 
سـمادي  كعنصـر  الكبريـت  يضـاف 
)حمـض  شـكل  علـى  النخيـل  ألشـجار 
كبريتـات  البوتاسـيوم  الكبريـت، سـلفات 
النحاس، جبس زراعي وكبريت زراعي(. 
تؤدي إضافة سـلفات البوتاسـيوم مبعدل 
100 غـرام عـن كل سـنة عمـر مـن أعمـار 

أشـجار النخيـل إلـى زيـادة حجـم الثمـار 
هـذا  إضافـة  وتبـدأ  اإلنتـاج،  وزيـادة 

الثمـار. تلـون  عنـد  السـماد 

أهمية الكبريت في مكافحة 

اآلفات التي تفتك بأشجار النخيل:

برامـج  يف  هامـا  دوراً  الكبريـت  يـؤدي 
تصيـب  التـي  اآلفـات  بعـض  مكافحـة 
عنكبـوت  وبخاصـة  النخيـل،  أشـجار 
بتحضيـر  اآلفـة  هـذه  وتكافـح  الغبـار، 
الكبريـت  باسـتخدام  رش   محلـول 
 / غـرام   2-1.5 ومبعـدل   ، املكرونـي 
لتـر مـاء،  وتـرش األشـجار بشـكل كامـل، 
ويجـب التأكـد مـن وصـول محلـول الـرش 
املعاملـة،  أجزاءاألشـجار  كافـة  إلـى 
وتبـدأ املكافحـة يف بدايـة فصـل الشـتاء، 
للقضـاء علـى األطـوار التـي هاجـرت مـن 
العـذوق والسـعف املصـاب  إلـى املنطقـة 
وبـني  واجلذعـن  الكـرب  بـني  الواقعـة 
وتفيـد  اجلمـارة،   منطقـة  ويف  الليـف  
خـالل  املكرونـي  الكبريـت  رش  عمليـة 
أعـداد  علـى  القضـاء  يف  الفتـرة  هـذه 

كبيـرة مـن هـذه اآلفـة ومنعهـا مـن إصابة 
ويقـوم  الالحـق،   املوسـم  يف  األشـجار 
املرشوشـة  األماكـن  بتدفئـة  الكبريـت 
وزيـادة حرارتهـا،  ويعمـل كمـادة طـاردة 
للحشـرات التي تهاجم األشـجار يف هذه 
الفتـرات، ويعـاد الـرش يف بدايـة املوسـم 
الغبـار،  عنكبـوت  أعـداد  ازديـاد  وقبـل 
وذلـك بعـد فحـص األشـجار، ومالحظـة 
اإلصابـة علـى السـعف أو الطلـع،  وميكن 
خلطـه مـع املبيدات احلشـرية والفطرية.
يسـتخدم الكبريت الزراعي كمادة طاردة 

لالفاعي والعقارب. 
يحـذر مـن خلـط الكبريـت املكرونـي مـع 
األحمـاض األمينيـة أو الزيـوت املعدنيـة، 
وبعـد  أسـبوع  قبـل  رشـه  عـدم  ويجـب 
أسـبوع مـن اسـتخدام الزيـوت املعدنيـة. 
مـع  الكبريـت  خلـط  مـن  يحـذر  كمـا 
علـى  يحتـوي  مركـب  أي  أو  الكالسـيوم 

الفوسـفور.
يفيـد الكبريـت يف القضـاء على فطريات 
التربـة، وحتسـني قـوام التربة، ومسـاعدة 

اجلذور على االنتشاربشـكل سـهل.    
أشـجار  تعفيـر  يف  الكبريـت  يسـتخدم 
الغبـار،  عنكبـوت  ملكافحـة  النخيـل 
احلشـرات،  بعـض  مـن  وحمايتهـا 
رش  ويفضـل  الفطريـة،  واألمـراض 
كفـاءة  يعطـي  الـذي  املكرونـي  الكبريـت 
الغبـار.  عنكبـوت  مكافحـة  يف  أفضـل 

المراجـــــع:

أبـو ضاحـي، يوسـف محمـد. 1989.  - 1
احلكمـة  بيـت  العملـي،  النبـات  تغذيـة 
جامعـة  والتوزيـع،  والترجمـة  للنشـر 

العـراق. بغـداد،  إصابة شديدة بعنكبوت الغبار على النخيل
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ومؤيـد  - 2 يوسـف  محمـد  أبوضاحـي، 
تغذيـة  دليـل   .1988 اليونـس.  أحمـد 
النباتـات. دار الكتـب للطباعـة والنشـر، 

العـراق. املوصـل،  جامعـة 
عبـاس  - 3 جعفـر  هاشـم،  تـرف  برسـيم، 

شمس اهلل وصبيحة عبد اهلل عبود.2009. 
مـن  مختلفـة  مسـتويات  إضافـة  تأثيـر 
ومنـو  الفوسـفور  جاهزيـة  علـى  الكبريـت 
نبـات الـذرة الصفـراء. مجلـة الكوفة للعلوم 

.25-17:)1(1 الزراعيـة 
نخلـة  - 4  .1972 اجلبـار.  عبـد  البكـر، 

التمـر ماضيهـا وحاضرهـا واجلديـد يف 
مطبعـة  وجتارتهـا.  وصناعتهـا  زراعتهـا 

العـراق. بغـداد،  العانـي. 
الدليمـي، رنـا عـادل رشـيد. 2006.  - 5

والفوسـفور  النيتروجـني  عنصـر  تأثيـر 
والبوتاسيوم يف بعض املكونات األساسية 
للمنتجـات الثانويـة لنخلـة التمـر صنـف 
كليـة  ماجسـتير،  رسـالة  حسـتاوي. 

العـراق. بغـداد،  جامعـة  الزراعـة، 
الســـعود، أحمـــد حســـني. 2017.   - 6

عـــلــــى  الغبـــــــــار(  )حلـــم  عنكبــــــوت 
مكافحتـــه                                   ووســـائل  التمـــر  نخيـــل 
 Date Plam Mite Oligonychus =

 (Paratetranychus) afrasiaticus

Megreger (Tytranychidae: Acarina)

a مجلـــة مـــزارع، الســـنة الثالثـــة، العـــدد 
الثامـــن والعشـــرون.  يونيـــو 2017: -10 11.  

7 -  .2017 حسـني.  أحمـد  السـعود، 
اإلجـراءات  الزراعيـة،  اآلفـات  مبيـدات 
الصحيحـة واملمارسـات اخلاطئة.  مجلة 
الرابـع  العـدد  الثانيـة  السـنة  مـزارع، 
.15  14-  :2017 فبرايـر  والعشـرون. 

8 - .2016 حسـني.  أحمـد  السـعود، 
للمبيـدات  والسـليم  اآلمـن  االسـتخدام 
الزراعيـة. مجلـة املـزارع العربـي. شـركة 
العـدد  )مقـدادي(.  الزراعيـة  املـواد 
السـابع واألربعون، كانون أول )ديسـمبر( 

.15-10  :2016

2006 م.  - 9 السـعود، أحمـد حسـني.  
العوامل التي تسـاعد على جناح عمليات 
املكافحـة الكيميائيـة لآلفـات الزراعيـة. 
مجلـة املرشـد، إدارة اإلرشـاد والتسـويق 
بلديـة  احليوانيـة،  والثـروة  الزراعـي 
املتحـدة.  العربيـة  اإلمـارات  أبوظبـي، 
العدد اخلامس والثالثون، شـعبان 1427 

.19-16 صفحـة  سـبتمبر2006. 
2006 م.  - 10 السـعود، أحمـد حسـني. 

 Date Spider Mite الغبـار  عنكبـوت 
Oligonchus afrasiaticus Meg.

مجلـة   .)Acarina:Tetranychidae)a

املرشـد، اإلدارة العامـة لزراعـة أبوظبـي 

)أيـار(  مايـو   – والثالثـون  الرابـع  العـدد 
..29–  28  :2006

ومحمـد  - 11 جاسـم  مهـدي  عبـاس، 
إضافـة  تأثيـر   .2015 طعمـة.  هـادي 
وحامـض  والكالسـيوم  الكبريـت 
السـيترك فيصفـات الثمـار الفيزيائيـة 
التمـر  لنخيـل  واإلنتاجيـة  والكيميائيـة 
Phoenix dactylifera L صنف الساير 
محافظـة  يف  ماحلـة  تربـة  يف  النامـي 
البصـرة. مجلـة البصـرة ألبحـاث نخيـل 

.161-140  :  )14(1 التمـر 
سـعود، عبـده عبـده. 2002. أهميـة  - 12

العـدد  املرشـد  مجلـة  الكبريـت.  عنصـر 
الثالـث عشـر، فبرايـر 2002: 45-42. 

ومنيـر  - 13 محفـوظ  نبيـل  حيـدر،  بـن 
النبـات  تغذيـة   .2005 غيـث.  حسـن 
أعـراض نقصهـا وعالجهـا. إصدار إدارة 
احلدائـق العامـة والزراعـة، بلديـة دبـي. 

صفحـة.   80



إحدى طرق المكافحة العالجية الكيميائية لمكافحة 

سوسة النخيل الحمراء

استخدام أقراص
فوسفيد األلومنيوم

شديدة  آفة  ألي  المتكاملة  المكافحة  لبرنامج  الفقري  العمود  أو  أركان  أهم  الكيميائية  المكافحة  تعد 

الخطورة.  وتتلخص المكافحة الكيميائية في استخدام أسلوب الرش الوقائي االعتيادي بالمبيدات المخففة 

أو  المركزة  المبيدات  باستخدام  العالجية  الطرق  استخدام  أو  النخيل  شجرة  خارج  الحشرة  أطوار  على  للقضاء 

المخففة للقضاء على أطوار الحشرة داخل شجرة النخيل.

أ.د. وليد عبد الغني كعكه
wkaakeh@hotmail.com

خبير واستشاري زراعي
اإلمارات العربية املتحدة

المكافحـــة الكيميائيـــة 
هـــي العمـــود الفقـــري 
لبرنـــامـــــج المكافحـــة 
المتكـــاملـــــة ألي آفــــة 

شـــديدة الخطـــورة
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  ويجـب اسـتخدام املبيـدات التـي حتقـق 
هـدف  مـع  وتتوافـق  العاليـة  الفعاليـة 
ولتفـادي  البيئـي.  والبعـد  املزارعـني 
تنجـم عـن اسـتخدام  قـد  التـي  املشـاكل 
للبيئـة  تلـوث  مـن  الكيميائيـة  املبيـدات 
مـن سوسـة  مقاومـة  أو ظهـور سـالالت 
النخيـل أو القضـاء على األعداء احليوية 

فإنـه البـد مـن:

1 - اختيار المبيد المناسب:

اسـتخدام  يتـم  أن  بالضـرورة  ليـس 
سـمية  أعلـى  أو  فتـكا  األكثـر  املبيـدات 
بـل اسـتخدام املبيـد الـذي يسـاعد علـى 
للقضـاء  اآلفـة  سـلوك  يف  خلـل  حـدوث 
عليهـا جزئيـاً وليـس اإلبـادة التامـة كمـا 
يعتقـد البعـض إلعطـاء فرصـة لألعـداء 
الطبيعيـة لكـي تنشـط. وتتطلـب مكافحة 
لرتبـة  التابعـة  احلمـراء  النخيـل  سوسـة 
غمديـة األجنحـة اسـتخدام مبيدات ذات 
املركبـات  كمـا يف  عالـي  بخـاري  ضغـط 
املركبـات  أو  احللقيـة  الفوسـفورية 
الكرباماتيـة مختلطـة احللقـة أو الغـازات 

السـامة.

2 - اختيار تجهيزة المبيد المناسبة:

تتطلـب  املبيـد  جتهيـزه  اختيـار  إن 
لظـروف  الكامـل  الفهـم  بالضـرورة 
التطبيـق والنبـات العائـل فتواجد سوسـة 
النخيـل داخـل النخلـة يف ظـروف حـارة 
التجهيـزه  اختيـار  يف  جهـد  يتطلـب 
املناسـبة للمبيـد حتـى تقـوم بدورهـا مثـل 
لالسـتحالب  القابلـة  املركـزات  جتهيـزه 
)EC( واحملببـات )G( وأقـراص التبخيـر 

الغـازات. حقـن  وأنابيـب 

عدسة: أديب محمد سليمان الفرحان
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3 - اختيار طريقة التطبيق المناسبة:

يتـم اسـتخدام املبيـدات امكافحة سوسـة 
املخيـل احلمـراء بإحـدى الطـرق التالية:

الـرش املباشـر على املجمـوع اخلضري - 
واجلذع.

تعفير منطقة قواعد األوراق.- 
خلط املبيدات مبياه الري.- 
احلقن املباشر باملبيدات املركزة .- 
استخدام أقراص التبخير.- 
معاملة التربة باملستحضرات احملببة.- 
تغذية اجلذور باملبيدات اجلهازية.- 

4 - اختيار ميعاد التطبيق:

يف  واجلفـاف  احلـرارة  درجـة  ظـروف  إن 
معظـم األحـوال تفـرض علينا اختيار الوقت 
املناسـب لتطبيـق املبيـدات عامـة بحيـث ال 
تتأثـر هـذه املبيـدات بالتحطـم احلـراري.  

هـو  املبيـدات  تطبيـق  ميعـاد  انسـب  إن 

أثنـاء اخلدمـة الشـتوية خاصـة إذا كانـت 
هـذه املبيـدات جهازيـة.  وأنسـب ميعـاد 
حتـت  الصيـف  هـو  الغـازات  لتطبيـق 
درجـة احلـرارة العاليـة حتـى ميكـن للغاز 
أن ينتشـر داخـل األوعيـة النباتيـة .  إن 
تعـداد وتواجـد احلشـرة هو الذي يفرض 

علينـا اختيـار امليعـاد املناسـب.  
قبـل  مباشـرة  املبيـدات  حتضيـر  يجـب 
صاحلـة  ميـاه  باسـتخدام  التطبيـق 
)ملوحـة  املبيـدات  مـع  ملزجهـا  مناسـبة 
منخفضـة  ppm500 وpH متعـادل مـن 
7 إلى 8.5(.  ويجب عدم رش األشـجار 

عطـش. حالـة  يف  وهـي  باملبيـدات 

مراحل تنفيذ عملية التبخير 

لمكافحة سوسة النخيل الحمراء 

أشـجار  يف  التبخيـر  عمليـة  تسـتخدم 
وذلـك  اإلصابـة  شـديدة  النخيـل 

باسـتخدام أقـراص فوسـفيد األلومنيـوم 
أهـم  مـن  أساسـي.  بشـكل   )PH3(

يلـي: مـا  األلومنيـوم  فوسـفيد  مميـزات 
غاز عدمي اللون له رائحة الكربيد.- 
غـاز فوسـفيد الهيدروجـني ال يذوب يف - 

املـاء أي ال يـذوب يف العصـارة النباتية.
الـوزن اجلزئـي صغيـر ودرجـة الغليـان - 

منخفضة و بذلك ينتشـر ويتخلل إلى كل 
أنفـاق جـذع النخلة.

جتـاري -  مسـتحضر  يف  الفوسـفني  ينتـج 
مكـون مـن مخلـوط مضغـوط مـن فوسـفيد 
األلومنيـوم مع كربونات األمونيوم والبارافني 
يف أقراص كل قرص وزنة 3 جرام أو كريات 

صغيـرة كل كـرة وزنهـا 0.6 جـرام.
التبخيـر  مراحـل عمليـة  تلخيـص  ميكـن 

:)3  - 1 )األشـكال  بالتالـي 

المرحلة األولى:  

إزالـة األنسـجة التالفـة وتنظيـف مـكان - 
اإلصابـة يف جـذع النخلـة، ويجـب عـدم 
األنسـجة،  مـن  ضخمـة  كميـات   إزالـة 
وليـس مـن الضـروري الوصول إلـى نهاية 
األنفـاق التـي حتدثهـا اليرقـات ألن الغـاز 
كل  إلـى  األقـراص سـيصل  مـن  املنبعـث 

1أ(. األنفـاق )الشـكل 
مخفـف -  مببيـد  الشـجرة  جـذع  رش 

1ب(. )الشـكل 
أو -  متماسـكة  طينيـة  خلطـة  عمـل 

واجليـر  األسـمنت  مخلـوط  اسـتخدام 
1ج(. )الشـكل 

بعـض -  علـى  املتماسـك  الطـني  وضـع 
جـذع  علـى  اجلانبيـة  والشـقوق  الفتحـات 
النخلـة وذلـك منعاً لتسـرب الغـاز بعد وضع 
أقـراص التبخيـر يف اجلـذع )الشـكل 1د(.
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الشـكل 1.  املرحلـة األولـى مـن عمليـة التبخيـر.  إزالـة األنسـجة التالفـة وتنظيـف مـكان اإلصابـة يف جـذع النخلـة مـن اليرقات و األطوار األخـرى قبل وضع أقراص 
الفوستوكسـني )أ(، رش جـذع الشـجرة مببيـد مخفـف )ب(، عمـل خلطـة طينيـة متماسـكة أواسـتخدام مخلـوط األسـمنت واجليـر )ج(، ووضـع الطني املتماسـك على 

بعـض الفتحـات والشـقوق اجلانبيـة علـى جـذع النخلـة وذلك منعاً لتسـرب الغاز )د(.

أ

ب

دج
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المرحلة الثانية:  

فوسـفيد -  مـن  قـرص   3  -  2 وضـع 
 2 )الشـكل  الفتحـة  داخـل  األلومنيـوم 
تبعـاً  األقـراص  ويتفـاوت عـدد  أ وب(.  

اإلصابـة. حلجـم 
جـذع -  يف  األساسـية  الفتحـة  غلـق 

متماسـك  طـني  باسـتخدام  الشـجرة 
ج(.  2 )الشـكل 

المرحلة الثالثة:  

بصفيحـة -  الشـجرة  جـذع  إحاطـة 
حـول  وإحكامهـا  كبيـرة  بالسـتيكية 
جـذع الشـجرة )الشـكل 3أ(، ثـم إحاطـة 

التربـة  قـرب سـطح  بالتـراب  الصفيحـة 
فوسـفيد  غـاز  تسـرب  ملنـع  ذلـك  و 
ينطلـق  الـذي  )الفوسـفني(  الهيدروجـني 
مـن هـذه األقـراص إلـى اخلـارج )الشـكل 

3ب(.

حـاالت -  يف  املثقـاب  اسـتعمال  ميكـن 

الشـكل 2.  املرحلـة الثانيـة مـن عمليـة التبخيـر.  وضـع 2 - 3 قـرص مـن فوسـفيد األلومنيـوم داخـل الفتحـة )أ، ب( وغلـق الفتحـة األساسـية يف جـذع الشـجرة 
باسـتخدام طـني متماسـك )ج(.

تستخدم عملية التبخير في أشجار النخيل شديدة اإلصابة وذلك باستخدام 
أقراص فوسفيد األلومنيوم )PH3( بشكل أساسي.

بالرغم من فعالية عملية التبخير إال أن فاعليتها لفترة قصيرة فقط.

أ

جب
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اإلصابة الشـديدة فقـط وعندما تتداخل 
األنفـاق التـي ينتـج عنهـا انهيـار داخلـي 
لألنسـجة . و يجـب إغـالق فتحة املثقاب 

بعـد املعاملة.
املختلفـة -  احلشـرية  األطـوار  متـوت 

للمبيـد. الغـازي  الفعـل  نتيجـة 
البالستيكسـة -  الصفيحـة  إزالـة  ميكـن 

بعـد 7-14 يـوم مـن عمليـة العـالج وذلـك 
وفقـاً لعمـر وحجـم النخلـة.

مميزات استخدام عملية التبخير 

بمادة فوسفيد األلومنيوم:

قـدرة املـادة علـى النفـاذ يف الشـقوق أو - 
السوسـة  يرقـات  التـي حتدثهـا  األنفـاق 

داخـل جـذع الشـجرة.
مكافحـة -  يف  الطريقـة  هـذه  فعاليـة 

جميـع أطـوار سوسـة النخيـل داخل جذع 
الشـجرة.

التكاليـف مناسـبة باملقارنـة مـع طـرق - 
بعـني  األخـذ  مـع  األخـرى،  املكافحـة 
مـن  اجلـذع  تنظيـف  يتـم  أنـه  االعتبـار 
أماكـن اإلصابـة والتخلـص مـن أي أطوار 
وضـع  البـدء يف  قبـل  فيهـا  تتواجـد  قـد 

األقـراص.

االعتبارات الواجب توفرها عند 

نتنفيذ عملية التبخير:

التبخيـر -  عمليـة  فعاليـة  مـن  بالرغـم 
فقـط  قصيـرة  لفتـرة  فاعليتهـا  أن  إال 
وبالتالـي ال متنـع جتديـد إصابـة النخيـل 

اآلفـة. بهـذه 
يجـب األخـذ واحلذر مـن أقراص املادة - 

ألنهـا سـامة ويحتـاج العلملـني إلى ألبسـة 
واقية لكامل اجلسـم.  

ال بـد مـن تواجـد فنيـني مدربـني علـى - 
التبخيـر. عمليـة 

الشـكل 3.  املرحلة الثالثة من عملية التبخير.  إحاطة جذع الشـجرة بصفيحة بالسـتيكية كبيرة )أ( و إحكامها حول جذع الشـجرة ثم إحاطة الصفيحة بالتراب 
قرب سـطح التربة و ذلك ملنع تسـرب الغاز )ب(.

ليس بالضرورة أن يتم 
استخدام المبيدات 
األكثر فتكا أو أعلى 
سمية بل استخدام 
المبيد الذي يساعد 
على حدوث خلل 
في سلوك اآلفة 

للقضاء عليها جزئيًا 
وليس اإلبادة التامة 
كما يعتقد البعض 

إلعطاء فرصة لألعداء 
الطبيعية لكي تنشط

بأ



األهمية التغذوية والصحية 
لزيت مستخلص من نوى 

التمور العراقية صنف الزهدي
ومحتواه من األحماض الدهنية وإدخاله في بعض 

األنظمة الغذائية
 )Magnoliophyta( تنتمي نخلة التمر ).Phoenix dactylifera L( إلى المملكة )Plantae( وإلى الشعبة 
وإلى الصنف )Liliopsida( وإلى الرتبة )Palme( وإلى العائلة )Arecaceae( وإلى الجنس )Phoenix( وإلى النوع 
)Dactylifera( وأن  العائلة النخيلية تعد من أقدم أشجار الفاكهة بالعالم، إذ تضم هذه العائلة حوالي 220  جنسًا 
وتعد الرتبة )Palmae( من أعظم وأهم الرتب النباتية التي عرفها اإلنسان )البكر،  1972، وإبراهيم وخليف،1998( 

مهدي حنون نويظ الكناني
mahdihanoonnwaedh@gmail.com

مهندس زراعي - وزارة الزراعة
مديرية زراعة ميسان، جمهورية العراق

إلى  النخيل  ثمرة  تحتاج 
 200 حتى  تصل  فترة 
من  كمتوسط  يوم 
حتى  التلقيح  مرحلة 
تمر  التام  النضج  مرحلة 
مراحل  بخمسة  فيها 

أساسية للنمو والتطور
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إنتـاج  يف  مهـم  مبركـز  العـراق  يتمتـع 
للتمـور  املنتجـة  العالـم  دول  بـني  التمـور 
وتنـوع  النخيـل  أشـجار  عـدد  حيـث  مـن 
 )600( عددهـا  يتجـاوز  إذ  األصنـاف 
صنـف ويتصدرهـا صنـف الزهـدي الـذي 
يشـكل )%70( مـن اإلنتـاج الكلـي للتمـور 
)الشـاكر، 1997( وفضـاًل علـى األهميـة 
االقتصاديـة للنخيـل ومنتجاتهـا )التمـور( 
علفيـة  كمـادة  يسـتعمل  التمـر  نـوى  فـإن 
وغذائيـة وكوقـود )عبـد الفتـاح، 1997(. 
تتكـون الثمـرة مـن جزئـني رئيسـني همـا 
اجلـزء اللحمـي وهـو اجلـزء الـذي يـؤكل 
الثمـرة  وزن  مـن   )%  87-85( وميثـل 
واجلـزء الثانـي هـو النـواة إذ متثـل )13-
ذلـك  ومـع  كاملـة  التمـرة  مـن وزن   )15%
ال يسـتغل نـوى التمـر االسـتغالل األمثـل. 
يحتـوي نـوى التمـر علـى بروتـني ودهـون 
وأليـاف وأمـالح معدنيـة وكاربوهيـدرات 
بنسـب تراوحـت بـني )7-5، 10-7، 10-

التوالـي.  علـى   %)80-75  ،2-1  ،20

أيضـاً  التمـر  نـوى  يدعـى 
مـن  وهـو   )pits,stones,kernels,seeds(

الصناعـات  مـن  العديـد  إنتـاج  مخلفـات 
للتمـور  التقنـي  التحويـل  علـى  القائمـة 
وميكـن جمـع كميـات كبيـرة مـن النـوى مـن 
اإلنتـاج  مخلفـات  مـن  أو  التمـور  مصانـع 
وقـد أجريـت بحـوث قليلة على نـوى التمر 
وبشـكل خـاص علـى التركيـب الكيميائـي 
وبروتـني   )%  10-5( رطوبـة  يلـي:  وكمـا 
)5-7 %( وزيـوت )7-10 %( وأليـاف خـام 

 65-55( وكاربوهيـدرات   )%  20-10(

%(  ورمـاد )1-2 %(. وحتتـوي بروتيناتهـا 
األمينيـة  األحمـاض  مـن  العديـد  علـى 

 Phoenix dactylifera L . أجريـت هـذه الدراسـة لغـرض اسـتخالص زيـت نـوى التمـر
لصنف التمر العراقي هو الزهدي باسـتعمال طريقة السكسـوليت. درس محتوى الزيت 
املسـتخلص من األحماض الدهنية الكلية املشـبعة وغير املشـبعة وأجري لها االختبارات 

التشـخيصية باسـتعمال جهـاز كروماتوكرافيـا الغاز/طيف الكتلة
  (Gas Chromatography / Mass Spectrometry) (GC/MS)

وكانت النتائج كاآلتي:
1 - ظهـرت فروقـات عديـدة يف الصفـات الكيميائيـة للزيـت اخلـام املسـتخلص مثـل 

الرطوبـة، الرمـاد، البروتـني، الزيـت، الكربوهيـدرات.
2 - أن محتـوى زيـت النـوى مـن األحمـاض الدهنيـة شـمل األحمـاض الدهنيـة غيـر 

املشـبعة )األوليـك واللينوليـك( واألحمـاض الدهنية املشـبعة )الكابريليك، الكابريك، 
اللوريـك، امليرسـيتك، الباملتيك، السـتياريك، األراشـيديك(.

معنويـاً  تفوقـاً  النـوى  بزيـت  املصنـع  للمايونيـز  الفحوصـات احلسـية  أظهـرت   -  3

العـام. التقبـل  التجـاري خاصـة يف صفـات  املايونيـز  مقارنـة مـع 

الهدف من الدراسة:

1 - اسـتغالل نـوى التمـور احملليـة كمصـدر غذائـي مـن خالل اسـتخالص الزيت من 

نـوى التمـر لألصنـاف احملليـة العراقية كالزهدي.
السلسـلة  قصيـرة  الدهنيـة  األحمـاض  أنـواع  ومعرفـة  كميتـه  علـى  التعـرف   -  2

واألحمـاض الدهنيـة املشـبعة وغيـر املشـبعة بطريقـة كروموتوغرافيـا الغـاز طيـف 
  )GC-MS( الكتلـة 

3 - إدخال الزيت املستخلص يف حتضير عينة من منتوج املايونيز. 

4 - يعـزى سـبب اسـتعمال زيـت نـوى التمـر يف صناعـة املايونيـز إلـى محتـواة العالـي 

مـن األحمـاض الدهنيـة غيـر املشـبعة واملركبـات املهمـة تغذويـاً مثـل التوكوفيـروالت 
والتـي لهـا دور مهـم يف خفـض أمـراض القلـب، إن زيت نوى التمر ميكن أن يسـتخدم 

كزيـت غيـر تقليـدي يف بعـض الصناعـات الغذائيـة مثـل منتوجـات املايونيز.

غرض الدراسة وهدفها
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أرجنـني(  أسـبارتيك،  )الكلوتاميـك،  مثـل 
األمينيـة  األحمـاض  بعـض  متثـل  والتـي 
يف التمـور. وحتتـوي أيضـاً علـى أحمـاض 
وعلـى  لوسـني(  اليسـني،  )أيزولوسـني، 
 )P,Ca,Mg,K( معـادن  مـن  جيـدة  نسـب 
 )Cu,Zn,Mn,Fe,Na( املعـادن  مـن  وقليـل 
ونظـراً ملـا متتلكـه نـوى التمـر مـن مكونات 
كل  تغذيـة  يف  تدخـل  أن  ممكـن  فإنهـا 
زيـوت  تدخـل  واإلنسـان.  احليـوان  مـن 
الصناعـات  مـن  العديـد  يف  التمـر  نـوى 
الغذائيـة مثـل صناعـة املايونيـز وإمكانيـة 
إدخـال مطحـون النـوى يف اخلبز وغيرها، 
الباحثـني  مـن  العديـد  أجـرى  وقـد 
اجلـزء  حـول  تركـزت  تفصيليـة  دراسـات 
علـى  للتعـرف  التمـر  ثمـرة  مـن  اللحمـي 
الغذائيـة  وقيمتهـا  الكيميائـي  تركبيهـا 
مـن  القليـل  سـوى  ينشـر  لـم  وباملقابـل 
الكيميائـي  التركيـب  عـن  املعلومـات 
التمـر  )نـوى(  لبـذور  الغذائيـة  والنوعيـة 
تعـد حيويـة  املعلومـات  مـع أن مثـل هـذه 
يف  اسـتعمالها  إمكانيـة  مـدى  لتحديـد 
واحليـوان  لإلنسـان  الغذائيـة  الوجبـات 
فضـاًل   ،)Sawaya et al., 1984(

أخـرى  صناعـات  يف  اسـتخدامها  علـى 
 )Cosmetics( التجميـل  مـواد  مثـل 
 Devshony( واملسـتحضرات الصيدالنيـة
et al., 1992(. فقـد أشـار البكـر )1972( 

اســــتعماالت  إلـى   )1997( الفتـاح  وعبـد 
عديـدة  مجـاالت  يف  النخيـل  متـر  نـوى 
السـتعماله  الفحـم  حتضيـر  شـملت 
وقـوداً  واسـتعماله  احللـي  صياغـة  يف 
التقليديـة.  النحـاس  تبيـض  أفـران  يف 
بعـد  حيوانيـاً  علفـاً  النـوى  تسـتعمل 
لكونهـا مصـدراً  باملـاء  نقعهـا  أو  جرشـها 
والدهـن  الكاربوهيدراتيـة  باملـواد  غنيـاً 
الشـعوب  بعـض  وتسـتعملها  والبروتـني 
كمـا  تطبخهـا  حيـث  لهـا  غـذاًء  الفقيـرة 
محتواهـا  مـن  لالسـتفادة  البقـول  تطبـخ 
العالـي مـن املكونـات الغذائيـة األساسـية، 
التـي  األليـاف  مـن  محتواهـا  جانـب  إلـى 
الهضـم  أعـراض سـوء  تقـي اجلسـم مـن 
الزيـت  والقولون.اسـتغل  واإلمسـاك 
املسـتخرج مـن النـوى والـذي تبلـغ نسـبته 
)%8( يف االسـتهالك البشـري ويف صناعة 

الصابـون كمـا اسـتعمل كمسـتحضر طبـي 
يف عـالج بعـض أمـراض الكلـى واملجـاري 
البوليـة، وذلـك بعـد حتميصهـا ثـم طحنها 
الزيـت  اسـتعمل  كمـا  باملـاء،  وغليهـا 
أمـراض  لعـالج  كدهـان  منهـا  املسـتخرج 
املفاصـل،  وآالم  والنقـرس  الروماتـزم 
ممزوجـاً  البـذور  مطحـون  واسـتعمل 
مبـاء الـورد ملـداواة العيـون واسـتعمل بعـد 
أشـار  كمـا  الكحـل.  عـن  بديـاًل  تنعيمـه 
عبـد الفتـاح )1997( تسـتعمل التمـور يف 
العديـد مـن الصناعـات التـي باتـت ركيـزة 
مـن ركائـز القطـاع الصناعـي يف العـراق 

ممـا  وغيرهـا  والكحـول  الدبـس  إلنتـاج 
ينتـج عنـه تراكـم كميـات كبيرة مـن البذور 
)نـوى( التـي تقـدر بحوالـي )18000( طـن 
االسـتفادة  انحصـرت  هائلـة  ثـروة  وهـذه 
عبـد  أشـار  احليوانـي.  العلـف  يف  منهـا 
متثـل  التمـر  نـواة  أن   )2000( الفتـاح 
نسـبة مـن وزن الثمـرة وال ميكـن إهمالهـا 
مـن  ملموسـة  نسـبة  علـى  حتتـوي  إذ 
الزيـت، ويسـتعمل بعـض األعـراب النـوى 
مطحـون  إلنتـاج  وطحنـه  حتميصـه  بعـد 
قريـب الشـبه بالـن واملعتقـد لـدى هـؤالء 
األعراب أن كاًل من زيت النوى واملشروب 
احملمـص بديـل الـن ويعتبر عالجاً شـافياً 
وآالم  والنقـرس  الروماتيـزم  ألمـراض 
كدهـان  الزيـت  يسـتعمل  حيـث  املفاصـل 
تنـاول  بجانـب  آاللـم  موضـع  بـه  يدلـك 
مطحـون النـوى كشـراب بديل عـن القهوة، 
والتـي  الفقيـرة  املجتمعـات  وتسـتعمل 
املعزولـة  املناطـق  أو  الصحـراء  تقطـن 
النـواة كطعـام وذلـك بنقـع النـوى يف املـاء 
النقـع مـع  مـاء  ثـم تطبـخ يف  يومـني  ملـدة 
نظـراً  التوابـل،  وبعـض  امللـح  إضافـة 
التصنيعيـة  العمليـات  تشـجيع  لتزايـد 
للتمـور يتوقـع زيـادة تراكـم تلـك املخلفـات 
ميثـل  ممـا  التمـور  مصانـع  يف  الثانويـة 
مشـكلة مكانيـة واقتصاديـة عنـد محاولـة 
التخلـص منهـا، لذلـك ميكـن القـول ممـا 
نـوى  تناولـت  التـي  الدراسـات  بـأن  تقـدم 
متـر النخيـل كانت قليلـة وتركزت أهدافها 
علـى التحليـل الكيميائـي وبعـض اخلواص 
تتطـرق  ولـم  املكونـات  لهـذه  الفيزيائيـة 
إلـى محتـوى النـوى مـن الزيـت وإمكانيـة 
اسـتغالله كمصدر رخيص الثمن ومتوفر.
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يعتبـر صنـف الزهدي مـن أهم األصناف 
متـوره  تصـدر  إذ  العـراق  يف  التجاريـة 
عـدد  مـن   )85%( وميثـل  اخلـارج  إلـى 
أشـجار النخيـل يف العـراق، حيـث يشـكل 
يتركـز يف  والـذي   )43%( منهـا  الزهـدي 
ويليـه  واجلنوبيـة   الوسـطى  املنطقـة 
واحلـالوي   ،)23%( السـاير  أصنـاف 
)%13(، واخلضـراوي )%6(، وهـذه تتركـز 

البصـرة علـى ضفـاف شـط  يف منطقـة 
احملليـة  األصنـاف  باقـي  أمـا  العـرب 
عددهـا  يصـل  والتـي  والنـادرة  األخـرى 
فتبلـغ  صنـف   )600( مـن  أكثـر  إلـى 
مناطـق  جميـع  يف  انتشـارها  نسـبة 
العـراق )%15(، ومـن  النخيـل يف  زراعـة 
أهـم األصنـاف العراقيـة احملليـة والـذي 
يتقـدم علـى جميـع األصنـاف مـن حيـث 
جـودة الثمـار ونكهتهـا هو صنـف البرحي 
األقطـار  مـن  العديـد  يف  انتشـر  الـذي 
بالزراعـة  اإلكثـار  طريـق  عـن  األخـرى 
محلـي  صنـف  مـن  وحتـول  النسـيجية 
إلـى صنـف جتـاري مهـم، ومـن األصنـاف 
اخلسـتاوي،  البـرمي،  األخـرى  احملليـة 
الكبـكاب والديـري،  املكتـوم، األشرسـي، 
احلسـاوي،  التبـرزل،  أصنـاف  وتوضـع 
الدهـن  وأم  أشـقر،  سـكري،  ميرحـاج، 
وقنطـار يف مجموعـة األصنـاف النـادرة 

)العكيدي،2010(.

Zahdi Variety تمور الزهدي العراقية

وهـي  اجلافـة  شـبة  التمـور  مـن  تعتبـر 
صنـف جتـاري مشـهور يأتـي يف املرتبـة 
حيـث  اجلنوبيـة  املنطقـة  يف  الثالثـة 
شـط  منطقـة  يف  زراعتـه  انتشـرت 

الوسـطى  املنطقـة  يف  أمـا  العـرب، 
حيـث  مـن  األولـى  املرتبـة  يف  فيأتـي 
لتحملـه  وذلـك  اإلنتـاج  وكميـة  العـدد 
غالبـاً  يصـدر  التـرب.  أنـواع  مختلـف 
منـه  وقسـماً  واألكيـاس  باخلصـاف 
 .)2009( رجـاء  اخلشـبية  بالصناديـق 
تعتبـر متـور الزهـدي العراقيـة مـن أكبر 
وتسـتهلك  إنتاجـاً  العراقيـة  األصنـاف 
األول  قسـمني  علـى  الزهـدي  متـور 
لالسـتهالك املباشـر أما الثاني فيذهب 
التمـور  علـى  القائمـة  الصناعـات  إلـى 
املختلفة ومنها السـكر السـائل، الدبس، 
)العكيـدي،  اخلميـرة  اخلـل،  الكحـول، 

.)2010

التركيب الكيميائي لنوى التمر

اسـم  التمـر  نخيـل  بـذرة  علـى  يطلـق 
النـواة، تكـون نـواة التمـر بهيئـة جسـم 
صلـب أسـطواني يحتـل وسـط الثمـرة 
علـى  ميتـد  بطنـي  حـز  أو  أخـدود  ذا 
طولـه وغالبـاً مـا ميـأل األخـدود نسـيج 
يسـمى  اخليـط  مثـل  أبيـض  حلمـي 
نقـرة  النـواة  ظهـر  يف  وتوجـد  فتيـاًل 
 )Micropyle( النقيـر  تسـمى  صغيـرة 

يتكـون   .)Embryo( اجلنـني  بداخلهـا 
داخـل  تراكمـت  خاليـا  مـن  اجلنـني 
Hemi-( جدرانهـا مـادة الهمي سـليلوز
غلظـة وصالبـة،  أكسـبتها   )cellulose

الغـذاء  سـليلوز  الهمـي  مـادة  وتعـد 
-1( اجلـدول  ويبـني  للجنـني  املخـزون 
التمـر  لنـوى  الكيميائـي  التركيـب   )1
يختلـف تبعـاً الختـالف أصنـاف التمور 

.)1972 )البكـر، 

اجلدول )1-1(: التركيب الكيميائي لنوى التمر

النسبة املئوية %املكونات

8.8زيوت

5.22بروتني

62.51كاربوهيدرات

16.2ألياف

1.12رماد

1.3أحماض دهنية

7.7رطوبة
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 )1982( وآخـرون   )EI-Shurafe( ذكـر 
بـأن متوسـط محتـوى املكونـات العضويـة 
واملعدنيـة يف نـوى سـتة أصنـاف رئيسـية 
من متور جنوب ليبيا وهي تاليس وأضوي 
وتاغيات وتاسـفرت واسـبير وسلولو )على 
أسـاس الـوزن اجلـاف( كمـا هـو مبـني يف 
اجلـدول )1-2( كذلـك مت تقديـر محتـوى 
أربعـة  التمـر يف  لنـوى  املعدنيـة  العناصـر 
أصنـاف مـن نخيـل التمـر يف وادي عربـة 
وهـي  األردن  ويف  فلسـطني  جنـوب  يف 
دقلـة نـور والزهـدي واحلـالوي والدجـول 
 )27.6%( البوتاسـيوم  نسـبة  بلغـت  إذ 

والكالسـيوم   )8.07%( واملغنيسـيوم 
 )0.97%( والصوديـوم   )1.55%(

.)Devshoney et al., 1992(

 يحتـوي نـوى التمـر علـى )62%( 
الكاربوهيدراتيـة  املـواد  مـن 
يعـادل  مـا  وهـو  تقريبـاً 
البقوليـات  بـذور  محتـوى 
-56( بـني  يتـراوح  والـذي 
 ،)1990 وآخـرون،  )علـي   )73.7%
ويحتـوي نـوى متـر الزهـدي علـى بعـض 
مركبـات الفالفونويـد )Flavonoid( مثل 
 )0.366%( وانثوسـيانني  تانـني   )2.4%(

وآخـرون،  )مطلـق   )0.027%( وفالفـون 
 )Hussein et al., 1998( الحظ ،)1997

أن نـواة التمـر هـي نـاجت ثانـوي مـن ثمـار 
نـواة  وزن  متوسـط  أن  ومعـروف  التمـر 
التمـر )Date Pits( يتـراوح مـا بـني )13-
نـوى  أن  وجـد  التمـرة.  وزن  مـن   )%  15

التمـر يحتـوى علـى بروتـني خـام ودهـون 
خـام وأليـاف خـام ورمـاد بنسـب تتـراوح 
 %)27-2  ،  10-1  ،  12-5  ،7-4( بـني 

 ،)Ali et al., 1999( التوالـي  علـى 
يحتـوي زيـت نـوى التمـور العراقيـة علـى 
بنسـبة  االوليـك  الدهنيـة  احلوامـض 
-19( بنسـبة  واللوريـك   )%  44-41(

أصنـاف  نـوى  عـن  مييـزه  وهـذا   )%  24

النخيـل األخـرى مثـل زيـت النخيـل الغني 
وزيـت  واالوليـك  البامليتـك  بحامـض 
اللوريـك  بحامـض  الغنـي  الهنـد  جـوز 
إدخالـه  علـى  شـجع  ممـا  وامليرسـتيك 
واملـواد  واملنظفـات  التجميـل  مـواد  يف 
 ،)Devshony et al., 1992( الصيدالنية
درس )Sawaya( وآخـرون عـام )1984( 
محتوى نوى صنفني من التمور هما رزيز 
وجـدوا  إذ   )Sifri( وسـفري   )Ruzeiz(

بروتـني   )6.5%( علـى  يحتويـان  بأنهمـا 
و)22%(  كاربوهيـدرات  و)60.10%( 
أليـاف خـام و )%1.1( رمـاد و)10.4%( 
اللينولينـك  حامـض  ويشـكل  دهـون، 
غيـر  دهنيـة  أحمـاض  مـن  ومجموعـة 
مشـبعة أخـرى نسـبة مقدارهـا )8.4%( 
مـن  كبيـرة  مجموعـة  وجـود  وبينـوا 

جدول )2-1(: مكونات بعض نوى التمور يف جنوب ليبيا

جزء باملليونالعناصر املعدنيةالنسبة املئوية%املكونات

380الكالسيوم20.64النشأ 

1120الفسفور9.20الدهون

30.4احلديد6.43البروتني 

2440البوتاسيوم1.98السكريات غير املختزلة

82الصوديوم2.46السكريات املختزلة

8.1 النحاس1.20الرماد
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املعـادن وبتراكيـز عاليـة منها البوتاسـيوم 
والكالسـيوم  واملغنيسـيوم  والفسـفور 
احلديـد  علـى   فضـاًل  والصوديـوم 
واملنغنيـز والزنك والنحاس. متت دراسـة 
محتـوى نـوى أربعـة أصنـاف جتاريـة مـن 
واخلسـتاوي  )الزهـدي  التمـر  نخيـل 
والبـرمي والبرحـي( من بعـض البروتينات 
ذات الفعاليـة احليويـة، وأظهـرت النتائـج 
مـن  مبحتواهـا  البرحـي  نـوى  متيـز 

فعاليـة  أظهـرت  إذ  التربسـني  مثبطـات 
نوعيـة 6309 وحدة/ملغـم بروتـني ونـوى 
الزهـدي مبحتـواه مـن مثبطـات االلفـا- 
وحدة/ملغـم   )14( وبلغـت  االميليـز 
بروتـني، كمـا احتـوت مسـتخلصات نـوى 
اللكنـني  مـادة  علـى  األربعـة  األصنـاف 
كريـات  جتـاه  التالزميـة  الفعاليـة  ذات 
البشـري  الـدم  لفصائـل  احلمـراء  الـدم 
الدراسـات  إن   .)1999 )عبـاس،  األربـع 

قليلـة  النخيـل  متـر  نـوى  تناولـت  التـي 
وتركـزت أهدافهـا علـى حتليـل محتواهـا 
مـن الناحيـة الكيميائيـة وبعـض اخلواص 
تتطـرق  ولـم  املكونـات،  لهـذه  الفيزيائيـة 
تلـك الدراسـات إلـى محتـوى النـوى مـن 
الفعاليـة احليويـة مثـل  البروتينـات ذات 
وإمكانيـة  واليورييـز  البروتييـز  أنزميـات 
ورخيـص  متوفـراً  كمصـدر  اسـتغاللها 

الثمـن. 

Schematic diagram of different ripening stages of date palm according to days post pollination (DPP).

(Ghnimi et al. 2017)
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األحماض الدهنية لنوى التمر

الغـذاء  يف  الدهنيـة  األحمـاض  توفـر 
احلامضـني  وخاصـة  جـداً  ضـروري 
واالراشـيدونيك  اللينوليـك  الدهنيـني 
اللينولنيـك،  الدهنـي  احلامـض  ثـم 
مـن  تصنيعـه  ميكـن  األخيـر  إن  علمـاً 
أن  كمـا  واالراشـيدونيك،  اللينوليـك 
مهـم  دور  اللينوليـك  الدهنـي  للحامـض 
يف نقـل ومتثيـل الكولسـترول يف اجلسـم 
األحمـاض  تعتبـر   .)1992 )الزهيـري، 
الدهنيـة املشـبعة وغيـر املشـبعة املكونـات 
وتختلـف  والدهـون  للزيـوت  األساسـية 
نسـبها باختـالف نـوع الزيـت ونـوع املـادة 
ففـي  الزيـت،  منهـا  املسـتخلص  اخلـام 
عـن  والكشـف  البحـث  بـدأ   1950 عـام 

جهـاز  باسـتخدام  الدهنيـة  األحمـاض 
الـذي   )GC( الغـاز  كروموتوغرافيـا 
األحمـاض  تركيـب  ملعرفـة  الطريـق  فتـح 
الدهنيـة لكليسـيريدات الدهـون املختلفـة 
ذات  التاليـة  الدهنيـة  األحمـاض  وتُعـد 
أهميـة تفـوق األحمـاض الدهنيـة األخرى 
وهـي   )90%( إلـى  نسـبتها  تصـل  إذ 
والبامليتوليـك  والسـتياريك  الباملتيـك 
واجلادوليـك  واللينولنيـك  واللينوليـك 
وااليكوسـابنتانويك  والسـتيرواوليك 
 Ackman,( والدوكوساهكسـانويك 
إن   )Putt et al., 1969( ذكـر   .)1994

الدهنيـة  مـن األحمـاض  العاليـة  النسـب 
الدهنيـة  األحمـاض  إلـى  املشـبعة  غيـر 
جتعـل  والدهـون  الزيـوت  يف  املشـبعة 

ويقلـل  لالسـتهالك  صاحلـاً  الزيـت 
املشـبعة  الدهنيـة  األحمـاض  ارتبـاط 
بالكولسـتيرول يف الـدم والـذي يـؤدي إلـى 
حـدوث أمـراض القلب، بينما يحتوي نوى 
التمـر علـى )7.7-9.7(% مـن األحمـاض 
الدهنيـة والتي تشـمل األحماض الدهنية 
واالوليـك  بامليتوليـك  املشـبعة  غيـر 
قيمـة  وتتـراوح  واللينولينـك،  واللينوليـك 
حامـض األوليـك يف النـوى مـن )41.1-
النـوى  اعتبـار  ميكـن  لذلـك   )58.8%
مصـدراً جيـداً حلامـض األوليـك. أشـار 
إلـى أن )92%(   )Besbes et al., 2004(

التمـر  نـوى  يف  الدهنيـة  األحمـاض  مـن 
هـي  دهنيـة  أحمـاض  بخمسـة  تتمثـل 
والباملتيـك  والينوليـك  واللوريـك  أوليـك 

عدسة: سعيد عبداهلل القاسم
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وبنسـب  املرسـتيك  حامـض  وأخيـراً 
 %)17.8  ،12.2  ،10.9  ،9.84  ،41.3(

نسـب  مجمـوع  وكان  التوالـي،  علـى 
 )44.3%( املشـبعة  الدهنيـة  األحمـاض 
ومجمـوع نسـب األحمـاض الدهنيـة غيـر 
بينمـا   )41.45%( األحاديـة  املشـبعة 
مجمـوع األحمـاض الدهنيـة غير املشـبعة 
لهـا  أشـار  دراسـة  ويف   .)14%( املتعـددة 
البكـر )1972( بـأن احملتـوى نـوى التمـر 
الكابريـك،  هـو  الدهنيـة  األحمـاض  مـن 
امليريسـتك،  اللوريـك،  الكابرينيـك، 
والسـتريك  لينوليـك  االوليـك،  الباملتـك، 
وبنسب )3.2، 25.2، 9.9، 9.3، 24.2، 
0.5، 0.7(% على التوالي، يعد حــــامض 

اللينوليـك احلامـــض الدهنـي األساسـي 
األحمـاض  مـن  األعلـى  النسـبة  ويشـكل 
الدهنيـة غيـر املشـبعة األخـرى، ويسـاعد 
يف  ويدخـل  الكولسـترول  اسـتبعاد  علـى 
اخلاليـا  أغشـية  فسـفولبيدات  تركيـب 
 Kang &( أكـد .)Zacchi et al., 2006(

Wang 2005(. علـى ضـرورة املوازنـة بني 

نسـبة حوامـض األوميـكا3- إلى حوامض 
األوميـكا6- ، أن محتـوى زيـت نـوى التمر 
ذا محتـوى عـال مـن األحمـاض الدهنيـة 
 )n6,18:2(  غيـر املشـبعة مثـل اللينولييك
حلوامـض  ممتـازة  نسـبة  علـى  وكذلـك 
األوميـكا3-   حوامـض  إلـى  األوميـكا6- 
السـرطان،  مبـرض  لهاعالقـة  والتـي 
داء  الربـو،  الضغـط،  القلبيـة،  النوبـات 
ومـرض  الروماتيـزم  السـمنة،  السـكر، 
الزاهامييـر )Simopoulos, 1999(، عليه 
أوصـت منظمـة الغـذاء والزراعـة الدوليـة 
العامليـة  الصحـة  ومنظمــــة   )FAO(

)WHO( أن تكـون هـذه النسـبة )5: 10( 

 Mathur & Agarwal,( يف غذاء املستهلك
2009(. بينمـا وجدهـا )االنبـاري، 2006( 

 Darmon et al.,( أثبـت   .)1:2( بنسـبة 
األحمــــــاض  هـذه  أهميـــــــة   ،)2006

فـــي الوقايـة مـن العديـد مـن األمـراض 
وخاصـة أمـراض القلـب التاجيـة ونسـبوا 
أسـباب ارتفـاع نسـب اإلصابـة بأمـراض 
القلـب وتصلـب الشـرايني بـني األمريـكان 
بهـا  املتوسـط  البحـر  مـع سـكان  مقارنـة 
بأنهـا  األمريكيـة  الوجبـات  تتصـف  إذ 
بنسـب  األوميـكا6-  حوامـض  تتضمـن 
 30-11 بــ  األوميـكا3-  حوامـض  تفـوق 
سـكان  وجبـات  أن  لوحـظ  بينمـا  مـرة، 
الواطـئ  احملتـوى  ذات  املتوسـط  البحـر 
من اللحوم )التي حتتوي نسـبة عالية من 
حوامـض األوميـكا6-( واملتضمنـة أغذيـة 
األوميـكا3-  نـوع  مـن  باحلوامـض  غنيـة 
والفواكـه،  احلبـوب،  تشـمل  التـي 
عرضـة  أقـل  الطازجـة  واخلضـروات 
والسـرطان  القلـب  بأمـراض  لإلصابـة 
.)Kris-Etherton et al., 2000, 2002(

 استخدامات نوى التمر

عديـدة  اسـتخدامات  التمـر  لنـوى  إن   
صعيـد  علـى  ايجابـي  مـردود  ذات 
التصنيـع الغذائـي، وغيرهـا من املجاالت 
متكنـت  فقـد  اإلنسـان  تصيـب  التـي 
مـن حتضيـر   ،)Amany et al., 2010(

املايونيـز بإضافـة زيـت نـوى التمـر صنف 
 Al dhaheri( بينمـا قامـت ،)اخلـالص(
وإنـاث  ذكـور  بتغذيـة    ،)et al., 2004

فئـران التجـارب علـى نـوى التمور بنسـبة 
)12.5-25 %( ملـدة )29( يومـاً أدى ذلـك 

إلـى زيـادة وزن اجلسـم املكتسـب، خاصة 
يف املجموعـات التـي تغـذت علـى )25%( 
 Al-Kinani( كمـا الحـظ   التمـر،  نـوى 
إضافـة  أن   ،)and Alwash, 1975

األواسـى  خـراف  لوجبـات  التمـر  نـوى 
إلـى  أدى   %)75،50،25،0( ومبعـدالت 
لـدى  وخاصـة  املكتسـب  الـوزن  زيـادة 
الوجبـات  علـى  تغـذت  التـي  اخلـراف 
التـي احتـوت علـى نسـب كبيـرة مـن نـوى 
 Rashid  )1976( وجـد  كذلـك  التمـر، 
and Alawash  وأن إضافـة نـوى التمـر 
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ضمـن الغـذاء املقـدم للخـراف قـد حسـن 
من وزن اجلسـم املكتسـب، وحسـن أيضاً 
واستسـاغة  الغـذاء  كفـاءة  معـدل  مـن 
 )Mohammed,1980( متكـن  اللحـم. 
يف  التمـر  نـوى  مطحـون  اسـتخدام  مـن 
حصـل  املجمـدة.   احللويـات  صناعـة 
)احلامـد، 2006( علـى الكربـون النشـط 
احملضـر مـن نوى التمر بطريقة كيميائية 
الكربـون  وهـذا  بسـيطة  وفيزيائيـة 
)قـدرة  امتزازيـة  وقـدرة  مسـامية  ذو 
وميتـاز  كبيـرة،  السـطحي(  االمدصـاص 
العضويـة  امللوثـات  سـحب  علـى  بكفـاءة 
والعناصـر الثقيلـة- مثـل الفينـول واليـود 
وعنصـري  الزرقـاء  املثيلـني  وصبغـة 
الرصـاص والكادميـوم- من مياه الشـرب 
ميـاه  اسـتخدام  إعـادة  إمكانيـة  وأيضـاً 
بسـبب  والصناعـي  الزراعـي  الصـرف 
واملـواد  احلشـرية  باملبيـدات  تلوثهـا 
الكيميائيـة، وباإلضافـة إلى ما سـبق فإن 
متعـددة يف  اسـتخدامات  الكربـون  لهـذا 
واالسـتخدام  الغذائيـة  الصناعـة  مجـال 
الطبي ملا له من مسـاحة سـطحية عالية 
وقـدرة امتزازيـة فاعلـة، وتعتمـد طريقـة 
تفحيـم  علـى  النشـط  الكربـون  حتضيـر 
تنشـيط  الوقـت  ذات  ويف  للمـادة  أولـى 
عنـد درجـات حـرارة مرتفعـة، ويتـم ذلـك 
كيميائـي  تنشـيط  األولـى  بطريقتـني 
املطحـون  التمـر  نـوى  نقـع  يف  وتتمثـل 
بتراكيز مختلفة من حمض الفوسفوريك 
احلـرق  ثـم  البوتاسـيوم  هيدروكسـيد  أو 
مباشـرة، وأمـا الثانيـة )تنشـيط حـراري( 
فهـي معاجلـة مباشـر لنـوى التمـر ببخـار 
حـرارة  درجـة  علـى  اجلـاف  احلـار  املـاء 

 Elgasim et( متوسـطة. أشـارت دراسـة
al., 1995(، أن كاًل مـن اجلـزء اللحمـي 

وزن  دوراً يف حتسـن  لهمـا  التمـر  ونـواة 
اجلسـم املكتسـب وعلـى ترسـيب الدهون 
احليوانـات  عنـد  الظهـر  منطقـة  يف 
 Charef et al.,( الحـظ   اللحميـة. 
2008(،  أن األحمـاض الدهنيـة املتعـددة 

 )LA( غيـر املشـبعة خصوصـاً اللينوليـك
واللينولينيـك   )LN(  ضروريـة للصحـة، 
جسـم  وأن  البـذور  بزيـوت  واملوجـودة 
لـذا  تخليقهـا  علـى  قـادر  غيـر  اإلنسـان 
يجـب جتهيـز هـذه األحمـاض مـن الغـذاء 
علـى  القمـح  جنـني  زيـت  يحتـوي  حيـث 
األحماض الدهنية املتعددة غير املشـبعة 
مثـل اللينوليـك )Linoleic( نسـبة تتراوح 
تتـراوح  نسـبة  واللينولينيـك   )%  65-44(

مـن  التمـر  نـواة  محتـوى  إن   )%  10-4(

الناحيـة  مـن  كبيـرة  أهميـة  ذات  الزيـت 
التغذويـة ويتميـز لـون زيتـه بكونـه أصفـر 
بنـي فـاحت حسـب  أو  أبيـض  أو  مخضـر 
صنـف التمـر، وذو رائحـة لطيفـة مقبولـة 
كمـا أن خـواص صابـون زيـت نـواة التمـر 
ويـذوب  نفـاذة  قويـة  رائحـة  ولـه  صلـب 
بسـهولة يف املـاء ولـه رغـوة كثيفـة جيـدة 
واألدويـة  األغذيـة  إدارة  تعـرف  وثابتـة. 
األمريكيـة املايونيـز على أنـه غذاء يتكون 
مـن مسـتحلب نصـف صلـب مت إعـداده 
لالسـتهالك  صاحلـة  نباتيـة  زيـوت  مـن 
وصفـار  اخلليـك  وحامـض  البشـري 
اإلضافيـة  املكونـات  وبعـض  البيـض 
تتضمـن   )2005 ومصطفـى،  )الفليوبـي 
مـن  بهـا  املصـرح  اإلضافيـة  املكونـات 
األمريكيـة  واألدويـة  األغذيـة  إدارة  قبـل 

أو  التوابـل  الطبيعيـة،  احملليـات  امللـح، 
الصوديـوم  وكلوتامـات  التوابـل  زيـوت 
األحاديـة، وأي نكهـة صاحلـة غيـر ضـارة 
ومـن مصـادر طبيعيـة نسـبة الزيـت يجـب 
إن ألتقـل عـن )%65(، مـن وزن املايونيـز 
أشـار   .)2005 ومصطفـى،  )القليوبـي 
)السـماجي وآخـرون , 2011( أن املايونيـز 
التجـاري عـادة يحتـوي علـى )65–75 %( 
زيـت سـلطة وقـد يصـل إلـى )%80(، وأي 
مكونات أخرى وحسـب الرغبة بشـرط أن 
ال تقل نسـبة الزيت يف الناجت النهائي عن 
)65 %(، وميتـاز بأنـه نصـف صلـب علـى 

دراسـة  وأشـارت  الغرفـة،  حـرارة  درجـة 
)الشـيباني , 1989( أن محتـوى املايونيـز 
للطـور الزيتـي عـادة يكون أكبـر من الطور 
يوجـد  الـذي  الطـور  وعمومـاً  املائـي. 
بكميـة أكبـر يصبـح هـو الطـور اخلارجـي 
أو املسـتمر عنـد عمـل املسـتحلبات. لكـن 
يف حالـة املايونيـز نسـعى عـادة إلـى عكس 
الزيـت  مسـتحلب  وتكويـن  احلالـة  هـذه 
يف املـاء وذلـك الكتسـاب املنتـوج اللزوجـة 
 )mouth feel( الفمـي  والشـعور  املميـزة 
نـوى  زيـت  اسـتخدم  املميزيـن.  والطعـم 
التمـر السـتبدال الزيـت يف املايونيز املنتج 
والصفـات  املايونيـز  تقيـم  جـرى  حيـث 
احلسـية باملقارنـة مـع املايونيـز التجـاري 
وضحـت  حيـث  الـذرة.  بزيـت  املصنـع 
يحتـوي  الـذي  املايونيـز  بـأن  البيانـات 
التمـر كانـت متفوقـة يف  نـوى  علـى زيـت 
اخلصائـص احلسـية باملقارنـة مـع املنتـوج 
النتائـج  وأظهـرت  الـذرة،  بزيـت  املصنـع 
التمـر  نـوى  زيـت  اسـتخدام  ميكـن  بأنـه 
كزيـت غيـر تقليـدي يف بعـض الصناعـات 
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طرق استخالص الزيت

من نواة التمور 

يف  املسـتخدمة  الطـرق  تختلـف 
مـن  والدهـون  الزيـوت  اسـتخالص 
)املصـادر  الطبيعيـة  مصادرهـا 
النباتيـة، واملصـادر احليوانية والبحرية 
وامليكروبيـة( باختـالف طبيعـة وتركيـب 
أو  الزيـت  علـى  احملتويـة  األنسـجة 
الطـرق  تقسـيم  ميكـن  حيـث  الدهـن 
الصناعية املسـتخدمة يف االسـتخالص 

: يلـي مبا
احلـراري  االسـتخالص  طريقـة  أوالً: 
)السـلي( )Rendering(: ومنهـا السـلي 

واجلـاف           الرطـب 

العصـر  أو  الضغـط  طريقـة  ثانيـاً: 
 )Pressing or Expelling(

باملذيبـات  االسـتخالص  ثالثـاً: طريقـة 
  )Solvent Extraction(

الحظ كامل السماجي وآخرون )2011( 
يف دراسـة االستخالص باملذيبات وهي 
اسـتخالص  يف  احلديثـة  الطـرق  مـن 
والتـي  واحليوانيـة  النباتيـة  الزيـوت 
علـى  وقدرتهـا  املذيبـات  علـى  تعتمـد 
واسـتخالص  النباتيـة  األنسـجة  تخلـل 
الزيـت منهـا. ال توجـد طريقـة أساسـية 
قياسـية السـتخالص اللبيـدات، لـذا إن 
اللـن  مـن  الدهـن  اسـتخالص  طريقـة 
بطريقـة  باملقارنـة  بسـيطة  تعـد  مثـاًل 
األنسـجة  مـن  الدهـن  اسـتخالص 
النباتيـة واحليوانيـة ألنهـا تتطلـب إلـى 
عمليـات مـن التجهيز واإلعداد. وأشـار 

الطريقـة  أن   )1987( واحلكيـم  داللـي 
الدهـن  اسـتخالص  يف  السـريعة 
ومنتجـات  احليوانيـة  األغذيـة  مـن 
مزيـج  مـن  تتكـون  واألسـماك  احلنطـة 
أورد  املـاء(.  امليثانـول،  )الكلوروفـورم، 

  .)Honge et al., 2006(

 اختالف كمية وفعالية  عشرة أصناف 
املسـتخلصة  اإليرانيـة  التمـور  مـن 
 )DMSO(و وامليثـــانول(  )املـاء  باملـاء، 
حيـث تراوحـت الفعاليـة بـني )5.45-
مذيبـات  الختـالف  نتيجـة   )%  56.61

مركبـات  واسـتخلصت  االسـتخالص 
والفالفونيـدات   )Procyanidins(

نـور  دكلـة  ومتـور  نـوى  مـن  السـكرية 
وحامــض  واملـاء  األسـيتون  باسـتعمال 
اخلليـك بنسـب حجميـه )70.0: 29.5 

.)0.5  :

Schematic diagram of conventional Soxhlet apparatus. (Luque de Castro and Priego-Capote 2010)
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فصل وتشخيص األحماض الدهنية 

لزيت نوى التمر  باستعمال جهاز 

 GS-MS Gas Chromatography(

)Mass Spectroscopy

)الزهـدي(  التمـر  نـوى  زيـوت  مت حتليـل 
الدهنيـة  األحمـاض  أنـواع  لتحديـد 
املئويـة  النسـبة  وتقديـر   )Fatty Acids(

ملسـاحة قمـة كل حامـض وزمـن حجزهـا 
يف مختبر )GS-MS( املركزي وبواسـطة 
 GS-MS( )MassSpectroscopy( جهاز
نـوع   )/Gas Chromatography

 )QP2010 Ultra , Shimadzu-Japan(

للبرمجـة  الكترونـي  بحاسـوب  املرتبـط 
 Library( نـوع  مكتبـة  علـى  واحلـاوي 
عمـود  نـوع  وكان   ،)NISTO8-LIB

طولـه   )Column DB-1 ms( الفصـل 
 )0.25mm( الداخلـي  وقطـره   )30m(

 )mm0.25( وسـمك طبقة الطـور الثابت
غـاز  هـو   )Carrier gas( الناقـل  والغـاز 
جريـان  وبسـرعة   )Helium( الهيليـوم 
احلقـن  حـرارة  ودرجـة  مل/دقيقـة   1
)injection temp280 ْم واعتمـد برنامـج 

 Column( لدرجـة حـرارة عمـود الفصـل
حيـث   )Oven Temperature Program

كانـت درجـة احلـرارة االبتدائيـة )50 ْم( 
ملـده دقيقـة واحـدة ثم رفعت إلى )150 ْم( 
ملـدة دقيقـة واحدة بعدهـا رفعت تدريجياً 
وببطء يف كل دقيقة )4 ْم( إلى أن وصلت 
يف  واسـتخدم  ْم(   280( إلـى  النهايـة  يف 
 Ions( األيونـات  محلـل  الكتلـة  طيـف 
ودرجـة   )Quadrupole( نـوع   )analyzer

ْم(   Ion source 200( املؤيـن  حـرارة 
.)eV70( قصـف  وبطاقـة 

التقييم الحسي للمايونيز المصنع 

من زيت نوى تمر الزهدي

ــع املايونيــز مــن زيــت نــوى التمــور  صن
املدروســة )الزهــدي( بــدالً مــن الزيوت 
ــا  ــت فــول الصوي ــة األخــرى )زي النباتي
ــد  ــز التجــاري قي املســتخدم يف املايوني
الدراســة( وكذلــك زيــت الــذرة وزيــت 
زهرة الشــمس أضيفت النســب املشــار 
صناعــة  يف  العمــل  بطرائــق  إليهــا 
املايونيز وكذلك أضيف النشــاء احملور 
كيميائيــاً بــدالً مــن الطبيعــي )كعامــل 
ربــط وتثخــني ولتثبيــت القــوام ويعــد 
مــادة مالئــة أو مثخنــة( )العلــي،2012(. 
احلســية  الفحوصــات  إجــراء  عنــد 
للمايونيــز املصنــع تفــوق علــى املايونيــز 
مــن  )تيفانــي(  التجــاري  بالعالمــة 
الرائحــة،  )الطعــم،  الصفــات  حيــث 
اللــون، القــوام، القبــول العــام(، وبعــد 
إجــراء الفحوصــات علــى هــذا املنتــوج 
جيــدة  تقيــم  درجــات  علــى  حصــل 
التقييــم،  علــى  املختصــني  قبــل  مــن 
الزهــدي  متــر  نــوى  زيــت  حصــل  إذ 
علــى أفضــل الدرجــات وكذلــك يعــزى 
التمــر  نــوى  زيــت  اســتعمال  ســبب 
محتــواه  إلــى  املايونيــز  صناعــة  يف 
ــر  ــة غي ــن األحمــاض الدهني ــي م العال
املشــبعة واملركبــات املهمــة تغذويــاً مثــل 
التوكوفيــروالت والتــي لهــا دور مهــم يف 
خفــض أمــراض القلــب، إن زيــت نــوى 
التمــر ميكــن أن يســتخدم كزيــت غيــر 
تقليــدي يف بعــض الصناعــات الغذائيــة 
 Amany et( ــز ــل منتوجــات املايوني مث

  .)al., 2010
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النشـا.  مصـادر  لبعـض  الكيميائـي 
رسـالة ماجسـتير، كلية الزراعة، جامعة 

البصـرة.
واحلكيـم،  - 12 كامـل  باسـل  داللـي، 

صـادق حسـن )1987(. حتليـل األغذية. 
العلمـي،  العالـي والبحـث  التعليـم  وزارة 

املوصـل. جامعـة 
حلمـي  - 13 ممـدوح  القليوبـي، 

 .)2005( مجـدي  محمـد  ومصطفـى، 
والدهـون  الزيـوت  وتكنولوجيـا  كيميـاء 
كليـة  وتطبيقاتهـا.  العلميـة  األسـس 

شـمس. عـني  جامعـة  الزراعـة، 
وسـطا،  - 14 كامـل  صـالح  السـماجي، 

تكنولوجيـا   .)2011( بكـر  أبـو  عـادل 

األولـى. الطبعـة  األغذيـة. 
حسـني  - 15 محمـد  علـي  الشـيباني، 

اجلـزء  األغذيـة،  تصنيـع    .)1989(

الثانـي، مطبعـة التعليـم العالـي، جامعـة 
ص.   408 املوصـل. 

16 -  .)1999( عبـد  وداد  عبـاس، 
دراسـة بعـض البروتينـات ذات الفعاليـة 
البيولوجيـة يف بـذور األصنـاف التجارية 
  .Phoenix dactylifers L لنخيـل التمـر
. رسـالة ماجسـتير. كلية العلوم. جامعة 

بغـداد. 
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عدسة: ميثاء بنت خالد



دور العمليات والممارسات 
الزراعية في الحد من انتشار

سوسة النخيل الحمراء
)العدو الخفي(

في العقود الثالث الماضية ظهرت إصابات على أشجار النخيل بحشرة جديدة تعرف بأسم ))سوسة النخيل 

الحمراء Red Palm Weevil أو سوسة النخيل الهندية Indian palm weevil أو سوسة النخيل اآلسيوية   

 ))Rynchophorus ferrugineus Fabr.((  تتبع سوسة النخيل الهندية الحمراء .))Asian palm weevil
رتبة الحشرات غمدية األجنحة )Coleoptera( فصيلة السوس )Curculionda(. نشرت أول المعلومات عن 

هذه الحشرة في الهند عام 1891، الذي يعتبر الموطن األصلي لها، ووصفت بأنها آفة خطرة على نخيل جوز 

الهند عام 1906 ، وظهرت كآفة خطيرة على نخيل التمر في منطقة البنجاب عام 1917 )كوتس، 2002(. 

تعتبـــر الهنـــد الموطـــن 
لســـوســـــة  األصــــلـــــي 
النخيـــل الحمـــراء وأول 
معلومـــات نُشـــرت عـــن 
هـــذه الحشـــرة كانـــت 

1891 م عـــام 
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تنتشر يف 60 بلد يف العالم حيث سجلت 
االصابـة بهذهاحلشـرة يف إيـران والهنـد 
وماليزيـا  والفلبـني  وسـيالن  وباكسـتان 
وبنغالديـش  واندونيسـيا   وتايـوان 
الزيـت  نخيـل  أشـجار  علـى  وكمبوديـا 
ونخيـل  السـكر  ونخيـل  الهنـد  وجـوز 
التمر، ويف مصر يف محافظتي الشـرقية 
األردن  ويف   ،1992 عـام  واإلسـماعيلية 

 2005 عـام  نهايـة  سـوريا  ويف   ،1999

مؤخـرا  واشـير  الالذقيـة  محافظـة  يف 
الـى دخولهـا الـى املغـرب وجنـوب ليبيـا 
وسـجلت يف دول البحـر الكاريبـي 2009 
ويف كاليفونيا يف 2010 ويف تونس 2011 
وظهـرت يف العـراق 2015 ، وهـي منشـرة 
االن يف كافة دول اخلليج العربي وجنوب 
شـرق آسـيا وأفريقيـا االسـتوائية وغينيـا 

وجنـوب  ووسـط  وفلوريـدا  اجلديـدة 
فلسـطني،   ، الصـني،   ، إيـران  أمريكيـا، 
والكيـان الصهيونـي ،األردن، ماليزيـا  ، 
،والعـراق.. ،وليبيـا  ،واملغـرب   اسـبانيا 
 وميكـن االشـارة الـى العوائل النباتية من 
تصيبهـا  التـي  النخيـل   واجنـاس  أنـواع 
سوسـة النخيـل احلمـراء وكمـا مبـني يف 

اجلـدول رقـم )1(.

عدسة: عبداهلل محمد الرحمن الخال
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اجلدول رقم )1( سوسة النخيل احلمراء وعائلها النباتي من النخيل ومناطق انتشارها  

منطقة االنتشارالعائل من النخيلنوع احلشرة

 Rynchophorus

ferrugineus

Date palm نخيل التمر
Oil palm نخيل الزيت

Coconut palm نخيل جوز الهند
Sugar palm نخيل السكر

  Canary /Ornamental palm نخيل الكناري
، Washingtonian   palm نخيل الواشنطونيا

Areca palmنخيل االريكا
Royal palm النخيل امللكي

العالـم   يف  النخيـل  هـذا  تواجـد  مناطـق  كافـة 
السـعودية  العربيـة  )اململكـة  العربـي  اخلليـج 
العربيـة  االمـارات   ودولـة   ، البحريـن  ،ومملكـة 
، ودولةالكويـت(  املتحـده، وقطـر وسـلطنة عمـان 
إيـران،  أمريكيـا،  وجنـوب  ووسـط  وفلوريـدا 
اسـبانيا،  ،األردن،  الصهيونـي  والكيـان  فلسـطني، 

والعـراق وتونـس،  وليبيـا  واملغـرب، 

اجلدول رقم )2( يوضح سنة تسجيل السوسة واملنطقة التي ظهرت فيها حسب الدولة

سنة تسجيل الدولة
مناطق زراعة النخيل يف الدولةاملنطقةاالصابة

دولة االمارات 
1985العربية املتحدة

امارة رأس 
اخليمة

ومدينـة  ومـا جاورهـا  ظبـي،   أبـو  إمـارة  و متثلهـا  الغربيـة  )املنطقـة 
زايـد، املنطقـة الشـرقية مـن اإلمـارة ومدينـة العني ،و املنطقة الوسـطى 
،واملنطقـة  القيويـن  الشـارقة/ عجمـان /أم  دبـي /  إمـارات:  وتشـمل 
الشـرقية تتمثـل بإمـارة الفجيـرة  أمااملنطقـة الشـمالية تتمثـل بإمـارة 

رأس اخليمـة وجـزء مـن إمـارة الفجيـرة(.    

اململكة العربية 
 )الريـاض، الشـرقية، القصيـم، مكـة املكرمـة، املدينـة املنـورة، حائـل، القطيف1987السعودية

جنـران، احلـدود الشـمالية، عسـير ، اجلـوف، تبـوك، الباحـه، جـازان(

1989قطر

  الوسيل 
باملنطقة 
الوسطى

)  الدوحـة، وبلديـة الريـان، وبلديـة أم صـالل، وبلديـة الشـمال، وبلديـة 
الوكـرة، وبلديـة اخلـور، وبلديـة الضعاين.(،وتنتشـر زراعـات النخيـل يف 

مناطـق شـمال الدولة

املصـدر  )عبـد املجيـد وآخـرون، 1996، 
وإسـماعيل  واملالكـي   ،1999 والعجـالن 

.)2005 قنـاوي   ،2000 كوتـس   ،2000

انتشار السوسةفي دول الخليج العربي

انتشـرت سوسـة النخيـل احلمـراء يف دول 

اخلليـج العربـي ويف كافـة مناطـق زراعـة 
منطقـة  بـني  متفاوتـه  وبنسـب  النخيـل 
واخـرى، واشـار قنـاوي )2005( الـى نسـبة 
منطقـة  يف  التمـر  نخيـل  علـى  االصابـة 
% ومتوسـط   6-5 بلغـت  الشـرق االوسـط 

الـى  وصلـت  لإلصابـة  السـنوية  الزيـادة 
سـنة  يبـني   )2( رقـم  واجلـدول   ،1.9%

واملنطقـة  الدولـــة  يف  السوسـة  تسـجيل 
زراعــة  ومنــاطق  فيهــا  ســجلت  التـي 

النخيـل,
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الوفرة1993الكويت

تتشـر زراعـة النخيـل يف دولـة الكويـت يف الوفـرة والعبدلـي والصليبيـة 
والرابيـة، اجلهـرة والفنطـاس و أبـو حليفةوالفحيحيل.والشـعيبة

تركـز أنتشـار أشـجار النخيـل يف املنطقتـني الزراعتـني الرئيسـتني يف 
السـعودية(  احلـدود  )قـرب  األحمـدي  محافظـة  يف  الوفـرة  البـالد، 
احلـدود  )قـرب  اجلهـراء  محافظـة  يف  والعبدلـي   50.5% بنسـبة 

 .46.2 بنسـبة   العراقيـة( 

1993سلطنة عمان
واليتي البرميي 

ومحضة
الشـرقية/ الشـرقية/جنوب  الباطنة/شـمال  الباطنة/جنـوب  شـمال 

ظفـار، البرميي/مسـندم/  الداخلية/الظاهرة/مسـقط/  

احملرق/احملافظةالشـمالية/محافظة املنطقة الغربية  1995مملكة البحرين /سـترة   حفـص  جـد  املنامـة/ 
اجلنوبيـه الوسـطى/احملافظة 

العوامل المساعدة النتشار الحشرة

الطيـران  - 1 علـى  الفائقـة  القـدرة    
خمـس  مـن  ألكثـر  احلشـرة  تطيـر  إذ 
متيـل  الغـذاء،.  عـن  بحثـاً  كيلومتـرات،  
احلشـرات البالغـة إلـى التجمـع بطبعهـا 

الغـذاء. عـن  بحثـاً  تتفـرق  ولكنهـا 
ليس لها بيات شـتوي كما هو احلال  - 2

نشـاطها  أن  مبعنـى  احلشـرات  ملعظـم 
العـام. مسـتمرطوال 

،حيـث   - 3 لألنثـى  العاليـة  اخلصوبـة 
تضـع عـدد كبيـر مـن البيـض يصـل إلـى 
املمتـدة  حياتهـا  فتـرة  خـالل  350بيضـة 

طـور  حتـى  البيضـة  مـن  اشـهر   3-2.5

احلشـرة الكاملـة مـع ارتفـاع نسـبة فقـس 
.%  86 البيـض 

أقـل  - 4 السـنة  يف  أجيـال  عـدة  لهـا 
أن احلشـرة  ُسـجل عنهـا جيلـني أي  مـا 
الواحـدة يف حـال عـدم مكافحتهـا فهـي 
ألـف حشـرة  يف    90 تعطـي  وأجيالهـا 

العـام. نهايـة 
  احلشـرات البالغـة نهاريـة النشـاط  - 5

الصبـاح  مـن  نشـاطها  ينحصـر  حيـث 
لـذا  ليـاًل  وتخلـد  الغـروب  حتـى  الباكـر 

للضـوء تنجـذب  ال  فهـي 
وجـود أطـوار احلشـرة محميـة داخل  - 6

النخلـة يجعـل عمليـة كشـفها  واملكافحـة 
صعبة.

مـن  - 7 حتـد  التـي  الطبيعيـة  األعـداء 
انتشـارها قليلة نسـبياً يف البيئة احمللية.

 صعوبـة إجـراء عملية الرش لطبيعة  - 8
والكـرب  بالليـف  املغطـى  النخلـة  وشـكل 
فتـرات  بعـض  تعـارض  إلـى  إضافـة 
الـرش يف أوج نشـاط احلشـرة مـع جنـي 

كليـاً. يتوقـف  والـذي  التمـر  محصـول 

حياتية وسلوكية الحشرة 

حـرارة  - 1 درجـة  إلـى  احلشـرة  حتتـاج 
وفتـرة   %  70  –  60 ورطوبـة  ْم   29-24

ضوئيـة  وكثافـة  سـاعات   10 ضوئيـة 
)فلورسـنت(. 30قدم/شـمعة 

باجلفـاف  - 2 الكاملـة  احلشـرة  تتأثـر 
بيئـة رطبـة عنـد خروجهـا  إلـى  وحتتـاج 
مـن األشـجار لـذا تبحـث عـن بيئـة رطبـة  

لعـدم قدرتهـا  علـى العيـش يف بيئة جافة 
متـوت  احلشـرة  وان  أيـام،   6 مـن  أكثـر 
بيـت  يف  وضعهـا  مـن  أيـام   5  –  4 بعـد 
مـوس جـاف بـدون غـذاء ولكنها ميكن أن 
تعيـش يف بيـت مـوس رطـب بـدون غـذاء 
مـدة 42.8 يـوم للذكـور و 20.6 لإلنـاث 

.)1997 )الظافـر، 
3 -  )2000( وخليـل،  الدريهـم  بـني   

األماكـن  حتـب  البالغـة  احلشـرات  أن 
باملـاء  الغمـر  وتتحمـل  املظلمـة  الرطبـة 
  Hygropositive وهـي  سـاعة   48 ملـدة 
الرطوبـة  تتحسـس  أن  تسـتطيع  حيـث 
داخـل التربـة لعمـق  20 سـم، واختـراق 
التربـة حتـى تصـل إلـى مسـتوى الرطوبـة 

لهـا املناسـب 

أماكن حدوث اإلصابة

يرقـات  - 1 حتدثهـا  التـي  األنفـاق 
حفـار سـاق النخيـل يف اجلـذع وقواعـد 
النخيـل  بسوسـة  اإلصابـة  إن  السـعف،, 
احلمـراء مرتبـط بشـكل وثيـق باإلصابـة 
بحفـار سـاق النخيـل الـذي يهيـئ األماكن 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي140

 Blancaver( البيـض  لوضـع  املناسـبة 
 .)1977 وآخـرون، 

األنفـاق التـي حتدثهـا حشـرة حفـار  - 2
عـذوق النخيـل ،و األنفـاق التـي حتدثهـا 

القـوارض علـى اجلـذع.
األخضـر  - 3 السـعف  قطـع  مناطـق 

الكـرب  قواعـد  يف  واجلـروح  والشـقوق 
التقليم.ومناطـق  عمليـة  عـن  والناجتـة 
فصل الفسائل أو الرواكيب على النخلة.

التـي  - 4 الهوائيـة   العرضيـه  اجلـذور 
الرطوبـة  بسـبب  اجلـذع  علـى  تظهـر 

ليـة. لعا ا

التفضيل الغذائي

ــى  ــرة إلـ ــذه احلشـ ــة بهـ ــبب اإلصابـ تسـ
إفـــراغ قلـــب النخلـــة مـــن صالبتـــه ثـــم 
ومـــوت  النباتيـــة  العصـــارة  جفـــاف 

األشـــجار وهـــي تصيـــب كافـــة أشـــجار 
ــه  ــي حتولـ ــتان وبالتالـ ــل يف البسـ النخيـ
ــى  ــي علـ ــوءة ، وتقضـ ــة موبـ ــى منطقـ إلـ
ـــرة  ـــل املثمـــر خـــالل فت الفســـائل والنخي

بـــني ســـنة إلـــى ســـنتني .تفضـــل سوســـة 
النخيـــل احلمـــراء يف االصابـــة انـــواع 
الترتيـــب  وفـــق  واجناســـه  النخيـــل 

االتـــي:

ان  الـــى   Faleiro  2006 أشـــار  
 15% يف  ســـجلت  النخيـــل  سوســـة 
ـــل جـــوز  ـــزرع نخي ـــي ت ـــدول الت مـــن ال

ـــزرع  ـــي ت ـــدول الت ـــد و %50 يف ال الهن
نخيـــل التمـــر وقـــد يعـــود الســـبب 
يف  االختـــالف  هـــو  ذلـــك  وراء 

ــوز  ــل جـ ــاف بـــني نخيـ ــة االليـ صالبـ
الهنـــد الـــذي يعـــد اكثـــر صالبـــة مـــن 

اصنـــاف نخيـــل التمـــر.

االسم العلمياالسم العربي واالنكليزيت

1Sago Palm نخيل الساجوMetroxylon sagu

Wild palm(   (Roxb., Phoenix sylvestris)( ويسمى النخيل البري أو الوحشي Sugar palm نخيل السكر2

3     Canary /Ornamental palm نخيل الكناري( Chabaud, Phoenix canariensis )  

4Date palm نخيل التمرPhoenix dactyl fera L

5Coconut palm  نخيل جوز الهندCocos nucifera L.

6)Oil palm( نخيل الزيتElaies  gunneinsis L.

7                                   Washingtonia palm, Fan or Thread palm نخيل الواشنطونياWashingtonia filifera
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معلومات عن مكونات الجذع والسعف 

أهم المكونات الكيميائية للجذع

 السليلوز Cellulose  45%، وهيميسليلوز 
تبقـى  ومـا   ،hemi-cellulose 23%

اللجنني )Lignin(  ومركبات أخرى، 
أمـا يف الكـرب، وعضـد السـعفة، وأوراق 
السـعف والعـذوق فنسـبة السـليلوز فيهـا 
و47.5%  و32.6%،  و46.3%،   ،42.6%

.)1971 )باصـات،  التوالـي  علـى 
 Cellulose :السيليولوز

وأساسـه الكيميائي سالسـل من جزيئات 
 Beta بالروابـط  معـاً  مرتبطـة  الكلوكـوز 
Linkage والسالسـل بترتيبهـا مجتمعـة 

والذائبـات  للمـاء  متامـا  منفـذة  تكـون 
وبشـكل  مائيـا  حتللـه  عنـد  والسـليلوز 
كامـل Complete hydrolysis ينتـج عنـه 
إذا  بينمـا  )الكلوكـوز(   األحـادي  السـكر 
ينتـج   partial hydrolysis حتلـل جزئيـا 

Cellibios الثنائـي  السـكر  عنـه 
 Hemicellulose :الهيميسيليلوز

مـن  يتركـب  معقـد  كربوهيدراتـى  مركـب 
أهمهـا  خماسـية  سـكريات  مـن  خليـط 

  arabinose( ومعه  )Xylose جمع( Xylans

السـكريات  إلـى  وباإلضافـة    )arabans

 Mannans Mannose مثـل  السداسـية 
األخـرى. املركبـات  مـن  ذلـك  وغيـر 

 Lignin اللجنني 
مـواد فينوليـة مـن مجموعـة  جتمـع مـن 
)Phenyl Propane(، ويوجـد يف اجلـدار 

وعمـل  والثانـوي،  الناضـج  االبتدائـي 
لالحيـاء  الفيزيائـي  املنـع  هـو  االثنـني 

املمرضـة.
- يف دراسـة اجلابـري واخـرون )2005(. 

بعـض  يف  والسـليلوز  اللجنـني  حملتـوى 
احلـالوي  لصنفـي  النخلـة  اجـزاء 
قواعـد  تفـوق  النتائـج  بينـت  والبرحـي 

مـن  محتواهـا  يف  )الكـرب(  االوراق 
بينمـا   37.63% نسـبته  وبلغـت  اللجنـني 
كانـت نسـبة السـليلوز عاليـة  يف الليـف 
علـى  و49.97(   ،49.25%( والكـرب 
وكانـت  معنـوي  فـرق  وبـدون  التوالـي 
نسـبة اللجنـني يف قواعـد اوراق البرحـي 
احلـالوي  يف  بينمـا   40.06% اعلـى 
احلـالوي  ليـف  يف  %35.2والنسـبة 
 29.91% البرحـي  مـن  اعلـى   31.13%
اوراق  قواعـد  يف  فـكان  السـليلوز  امـا 
البرحـي  %57.71  ويف  اعلـى  احلـالوي 
%41.86 عكـس احلالـة يف الليـف حيـث 
كانـت يف البرحـي %50.92 ويف احلالوي 

ادنـاه. يف  مبينـة  والنتائـج   47.58%

الصنف
السليلوز %اللجنني %

املعدلالكربالليفاملعدلالكربالليف

31.1335.233.1747.5857.7152.65احلالوي

29.9140.634.9950.9241.8646.93البرحي

30.5237.6349.2549.97املعدل
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العالقة بين االصناف واالصابة

ان انسجة و الياف  نخيل  التمر تختلف 
يف صالبتهـا و طراوتهـا مـن صنـف الخر 
وهـذا التفـاوت يـؤدي الـى اختـالف شـدة 
والتـي  النخيـل  اصنـاف  علـى  االصابـة 
هـي انعـكاس للتفضيـل الغذائـي ليرقـات 
النخيـل  سـاق  حفـار  مثـل  احلشـرات 
النخيـل  وسوسـة  الطويلـة  القـرون  ذو 
احلمـراء والتـي هـي الـى حـد  مـا تسـلك 
نفـس السـلوك يف طبيعـة التغذيـة. هـذا 
مـا اشـار اليـة احللفـي و اخـرون 2004 
سـاق  حفـار  علـى  اجريـت  دراسـة  يف 
بينـت  اذ  الطويلـة  القـرون  ذو  النخيـل 
التمـر  نخيـل  اصنـاف  تفـاوت  الدراسـة 
الصنـف  لشـدة االصابـة باحلفـار وجـاء 
البرحـي اوال ثـم الديـري و اخلضـراوي 
واحلـالوي و السـاير و البـرمي والزهـدي 
علـى التوالـي بينمـا اعطى الصنف ليلوي 
اقل نسـبة اصابة بحفار سـاق النخيل ذو 

القرون الطويلة. )احللفي، 2004(.
نخيـل -  اصنـاف  السوسـة  تصيـب 

ونبـوت  والبرحـي  والسـكري  اخلـالص 
سـيف بشـكل ملـف للنظـر  كونهـا عاليـة 
ممـا  الرطوبـة  السـكريات  مـن  النسـبة  

لهـا. خصبـة  بيئـة  يوجـد 
اختبـر   AL Ayedh )2008(حساسـية - 

اربعـة اصنـاف مـن نخيـل التمـر لالصابـة 

بسوسـة النخيـل احلمـراء وهـي )خـالص 
علـى  والسـلج(  واخلصـاب  والسـكري 
احلمـراء  النخيـل  سوسـة  مـن  جيلـني 
وكانـت النتائـج ان احلشـرات التـي ربيـت 
علـى صنف السـكري أظهـرت منو معنوي 
متثـل بالـوزن و الطول عند الطور اليرقي 
والعـذري والبالغـات. كمـا مت وضـع بيـض 
اكثـر علـى الصنـف سـكري وكانـت دورة 
الصنـف  علـى  اطـول  احلشـرة  حيـاة 
خصـاب. بينمـا مت احلصـول علـى عذارى 
اكثـر علـى الصنـف اخلـالص. والبالغـات 
الصنـف  علـى  افضـل  كانـت  الناجتـة 
يف  اختـالف  تسـجل  لـم  بينمـا  السـكري 
النسـبة اجلنسـية على االصناف االربعة.

كافـة -  مسـح  مت  البحريـن  مملكـة  يف 
النخيـل يف احملافظـة الشـمالية وحتديـد 
النخيـل  نسـبة االصابـة بحشـرة سوسـة 
احلمـراء والنتائـج مبينـة يف يف اجلـدول 

.)4( رقـم 
 اجلدول رقم )4( نتائج عملية املسح يف احملافظة الشمالية لتحديد االصناف االكثر اصابة  

النسبة املئوية لإلصابة %عدد األشجار املصابةعدد االشجار املفحوصةالصنف

753445.3مرزبان

2329038.8خنيزي

2036632.5هاللي

891314.6مواجي

2973612.1برحي

9377.5حالو

504357خالص

200155شيشي
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اصنـــاف  ان  اجلـــدول  مـــن  يتضـــح 
هـــي  وهاللـــي  وخنيـــزي  مرزبـــان 
اكثـــر االصنـــاف حساســـة لإلصابـــة 
بغـــت نســـبة االصابـــة فيهـــا  حيـــث 
45.3 و38.8 و38.8 % علـــى التوالـــي 

واقلهـــا اصابـــة هـــي حـــالو وخـــالص 
وشيشـــي.

مواقع االصابة واالضرار

نخيـل  علـى  اإلصابـة  نسـبة  تختلـف 
البيئيـة  للظـروف  وفقـاً  التمـر 
والصنـف وعمـر النخلـة حيـث  .أكدت 

%5 مـن أشـجار نخيـل  أن  الدراسـات 
 10 عمـر  وحتـى  الصغيـرة  التمـر 
سـنوات متـوت بسـبب اإلصابـة بهـذه 
احلشـرة وهـي تفضـل وتهاجـم النخيل 
20 سـنة، ويف  يقـل عمـره عـن  الـذي 
دراسـة يف االحسـاء باململكـة العربيـة 
عينـة  اخـذت   )2017( السـعودية 
مصابـة  نخلـة   500 لعـدد  عشـوائية 
نسـبة  األحسـاءوقدرت  محافظـة  يف 
االصابـة حسـب عمـر االشـجار وكانت 

.)5( رقـم  اجلـدول  يف  كمـا 

اجلدول رقم )5(. عدد النخيل املصاب و نسبة االصابة  حسب عمر النخلة قي االحساء
النسبة املئوية %عدد النخيل املصابعمر النخلة  )سنة(

10-134969.8

15-1112324.6

20-16244.8

25-2140.8

نسبة االصابة حسب ارتفاع اجلذع تكون النسب كما يلي:
النسبةاعداد النخيل املصابةارتفاع اإلصابة  )سم(

5811.6سطح التربة

30761.4سطح التربة - 50 سم

5010420.8 - 100 سم

100193.8 - 150 سم

150112.2 - 200 سم

10.2اعلى من 200 سم

ان انسجة و الياف  
نخيل  التمر

تختلف في صالبتها 
وطراوتها من صنف 
آلخر وهذا التفاوت 

يؤدي الى اختالف
شدة االصابة على 

اصناف النخيل 
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متت دراسة النسبة املئوية لإلصابة بسوسة 
النخيل احلمراء  حسب موقع االصابة على 

االمارت  بدولة  العني   مدينة  يف  اجلذع  
العربية املتحده ومبناطق مختلفه من املدينة 

وكانت   .)2008، واخرون  )مرسي  قبل  من 
النتائج كما مبني يف اجلدول رقم )6(.

يظهـر مـن اجلـدول ان  منطقـة اجلـذع  
مـن ارتفـاع  0-100سـم هـي االعلـى يف 
علـى  االصابـة   وتقـل  االصابـة  نسـبة 
علـى  تنعـدم  بـل  فاكثـر  200سـم  ارتفـاع 

300سـم. ارتفـاع 

يف دراســـة لتحديـــد موقـــع االصابـــة 
عـــــلى جـــــذع النخـــــــلة متــــــت مـــــن 
نخلـــة   11039 متابعـــة  خــــــــالل 
مصابـــة خـــالل الفتـــرة مـــن 1999-
2006 يف بعـــض محافظـــات ومناطـــق 

محافظـــة  شـــملت  عمـــان   ســـلطنة 
البرميـــي )واليتـــي البرميـــي ومحضـــه( 
وومناطـــق  مســـندم  ومحافظـــة 
النتائـــج  كانـــت  والباطنـــة  الظاهـــرة 

.)7( رقـــم  اجلـــدول  كمـــا يف 

اجلدول رقم )6( النسبة املئوية لإلصابة بسوسة النخيل احلمراء  حسب موقع االصابة على اجلذع  يف مدينة العني.

االرتفاع على اجلذع 
)سم(

النسبة املئوية لإلصابة of  infestation  % حسب املناطق

النسبة الكلية املنطقة اجلنوبيةاملنطقة الشماليةالعنياملنطقة الغربية
لالصابة %

25-028.23.83.75.240.9

50-2614.46.08.28.236.8

100-516.11.311.11.820.4

200-1010.60.11.000.51.7

300-2010.20.00.00.00.2

0.00.00.00.00.0اكثر من 300

اجلدول رقم )7( نسبة االصابة حسب ارتفاع اجلذع عن سطح التربة.
النسبة املئوية لإلصابةاالرتفاع على اجلذع )سم(

50-024.03

200-072.55

300-2013.43

التوجداكثر من 300

املصدر )وزارة الزراعة والثروة السمكية /املديرية العامة للتنمية الزراعية دائرة وقاية املزروعات )2011(.
حشرة سوسة النخيل احلمراء )47( صفحة.



145

وسائل المكافحة

المكافحة التشريعية

Legislative control

والقـرارات  القوانـني  مجموعـة 
الدولـة  تصدرهـا  التـي  والتشـريعات 
احلشـرات  دخـول  ومنـع  ملكافحـة 
واألمـراض الغريبـة ومنـع انتشـارها مـن 
الزراعيـة  الثـروة  حلمايـة  آلخـر  مـكان 
احلجـر  قوانـن  مقدمتهـا  يف  ويأتـي 
دخـول  التيتمنـع   Quarantine الزراعـي 
منطقـة  مـن  وانتقالهـا  للبلـد،  االفـة 
وكذلـك  البلـد  داخـل  آخـرى  الـى  
 Pesticides املبيـدات  وتـداول  اعتمـاد 
معرفتـه  يجـب  ومـا   .Regulation laws

عـدد  تضمنـت  حمورابـي  شـريعة  ان 
مـن املـواد حلمايـة نخلـة التمـر والعنايـة 
و65(.  و64  و60   59 )املـواد  وهـي  بهـا 
للحجـر  قانـون  اصـدرت  دولـة  اول  وان 
الزراعـي هـي املانيـا 1870 ضد خنفسـاء 
كولـورادو عندمـا اصبحـت آفـة رئيسـية 
علـى البطاطـا بينمـا يف عـام 1912 صدر 
  Act الزراعـي االمريكـي  قانـون احلجـر 
Federal plant quarantine  وبعدهـايف 

االغذيـة  منظمـة  صادقـت   1951 عـام 
اتفاقيـة  علـى  الفـاو   الدوليـة  والزراعـه 
 International الدوليـة  النبـات  وقايـة 
 Plant Protection Conservation

.IPPC

اجراءات المكافحة التشريعية

احلجـر  - 1 قوانـني  وتطبيـق  إتبـاع   
الزراعـي بشـكل صـارم من خـالل فحص 
واملطـارات  املوانـئ  يف  النخيـل  فسـائل 
واحلـدود البريـة ومنـع دخـول أية فسـائل 

األقطـار  كافـة  مـن  القطـر  إلـى  مصابـة 
بهـذه احلشـرة ال  األخـرى ألن اإلصابـة 
نخيـل  فسـائل  نقـل  طريـق  عـن  إال  تتـم 

ب  مصـا
 إنشـاء حجـر زراعـي داخلـي حـول  - 2

نقـل  ومنـع  باحلشـرة  املصابـة  املناطـق 
أخـرى،  إلـى  منطقـة  مـن  الفسـائل 
التفتيـش  اجـراءات  يف  والتشـديد 
ومضاعفـة الغرامـات املاليـة علـى جميـع 
نقـل  عمليـات  املشـاركني يف  االشـخاص 
مـع  القانونيـة  النخيـل غيـر  او  الفسـائل 
النظـر  بغـض  احلـرق  و  بالفـرم  اتالفهـا 

مصابـة. او  سـليمة  كونهـا  عـن 
والقوانـــني  - 3 التشـــريعات  اصـــدار 

الناظمـــة لدخـــول فســـائل كافـــة انـــواع 
طريـــق  عـــن  الـــدول  الـــى  النخيـــل 
املنافـــذ احلدوديـــة املختلفـــة وكذلـــك 
ــة  ــق الدولـ ــني مناطـ ــائل بـ ــة الفسـ حركـ

املختلفـــة.
اصـدار تشـريعات قانونيـة يف جميـع  - 4

دول العالم من خالل وزارات الزراعة يف 
كل دولة يتم فيها اعتبار حشـرة السوسـة 
احلمـراء آفـة خطيـرة مـن الدرجة االولى 
انهـا  اسـاس  علـى  معهـا  التعامـل  ويتـم 
)وبـاء( خطيـر جـدا بحيـث يتـم التعامـل 
معهـا بـكل سـرعة و مهنيـة و دقـة عاليـة 
مهمـا  للتشـخيص  االولـى  اللحظـة  منـذ 

كانـت درجـة االصابـة خفيفـة .
العمـل على توعية وإرشـاد املزارعني  - 5

إلـى  الفسـائل  نقـل  عـدم  علـى  وحثهـم 
وجـود  مـن  التأكـد  بعـد  إال  منطقتهـم 
موثقـة.  صحيـة  وشـهادة  منشـأ  شـهادة 

وضـع أقـراص مثبتـة  علـى الفسـائل  - 6

مختومـة بختـم احلجـر الزراعـي، وغمـر 
جـذع الفسـائل بأحـد املبيـدات املوصـي 
بأحـد  الناميـة  القمـة  وتعفيـر  بهـا، 

اآلمنـة. املبيـدات 

العمليات والممارسات الزراعية  

المكافحة الزراعية

Cultural control

وتشـمل عـدة عمليـات يجـب القيـام بهـا 
منهـا:

1 - الكثافة الزراعية 

وبســـاتني  مـــزارع  مـــن  العديـــد  تتســـم 
بالكثافـــة  العربيـــة  الـــدول  يف  النخيـــل 
مســـافات  انتظـــام  وعـــدم  املفرطـــة 
علـــى  النخيـــل  زراعـــة  إن  الزراعـــة،و 
ــابك  ــى تشـ ــؤدي إلـ ــة تـ ــافات متقاربـ مسـ
ــاعدا  ــال مسـ ــون عامـ ــذا يكـ ــعف وهـ السـ
احلشـــرية  اإلصابـــات  انتقـــال  علـــى 
واملرضيـــة خاصـــة تلـــك التـــي تصيـــب 
القشـــرية،  )احلشـــرات  مثـــل  األوراق 
يف  األوراق(  تبقـــع  ومـــرض  الدوبـــاس، 
حـــني تشـــير الدراســـات إلـــى أن عـــدد 
الواحـــد  الهكتـــار  يف  النخيـــل  أشـــجار 
أي  نخلـــة   150 يتجـــاوز  أال  يجـــب 
ــى  ــاف إلـ ــة 8 ×  8 م يضـ ــافة زراعـ مبسـ
مـــا ســـبق أن الكثيـــر مـــن املزارعـــني ال 
يفصلـــون الفســـائل عـــن أمهاتهـــا، بـــل 
تتـــرك لتنمـــو مكونـــة مـــا يســـمى العشـــش 
اســـتنزاف  إلـــى  يـــؤدي  الـــذي  األمـــر 
عمليـــات  ويعيـــق  الغذائيـــة  العناصـــر 
اخلدمـــات إضافـــة إلـــى تظليـــل األشـــجار 
لبعضهـــا وضعـــف منوهـــا وقلـــة ثمارهـــا 

وانخفـــاض جودتهـــا.
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2 - نظافة المزارع )البساتين( 

ونظافة النخيل

االهتمـام بنظافـة اشـجار النخيل باجراء 
والليـف  الكـرب  وازلـة  االتقليـم  عمليـة 
وبقايـا  والرواكيـب  القـدمي  والسـعف 
البسـاتني  تنظيـف  القدميـة..  العـذوق 
بشـكل دوري مـن مخلفـات ونـواجت عمليـة 
التقليـم حيـث تشـكل بقايا عمليـة التقليم 
وبقايـا الطلـع القـدمي والثمـار املتسـاقطة 
احلشـرات،  مـن  للعديـد  جيـدة  بيئـة 
واحلشـرات  احلفـارات  خـاص  وبشـكٍل 

احلمـراء  النخيـل  وسوسـة  القشـرية 
والعناكـب، لـذا يجـب التخلـص مـن هـذه 
نظيفـة  البسـتان  بيئـة  وجعـل  البقايـا 
وخاليـة مـن أيـة بقايـا نباتيـة، كمـا يجـب 
إزالـة األشـجار املصابـة والتخلـص منهـا، 
وكذلـك األشـجار الضعيفـة لكـي ال تكـون 
مصـدراً للعـدوى واإلصابـات، والتخلـص 

وحرقهـا. بتقطيعهـا  منهـا 

3 -  تنظيف رأس النخله من بقايا  التمور 

المتساقطة من الموسم السابق

4 - إزالة الحشائش واألعشاب:

العديـد  النخيـل  أشـجار  حـول  ينمـو 
واألدغـال  واألعشـاب  احلشـائش  مـن 
وتغطـي هـذه النباتـات املسـاحة احمليطـة 
باألشـجار وأحيانـاً قـد تصـل ارتفاعاتهـا 
األعشـاب  وهـذه  متـر  مـن  أكثـر  إلـى 
والغـذاء  املـاء  علـى  األشـجار  تنافـس 
كمـا أنهـا متنـع تهويـة التربـة مـن حولهـا 
احلشـرية  اإلصابـات  اكتشـاف  ومتنـع 
وتؤمـن الظـروف املثاليـة لنمو العديد من 
اآلفـات ومنهـا سوسـة النخيـل احلمـراء.

الكثافة الزراعية

تنظيف رأس النخلة من بقايا التمورنئافة املزارع
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لهـذه  إزالـة  عمليـة  إجـراء  يجـب  لـذا 
األعشـاب واحلشـائش بشـكٍل مسـتمر مـن 
خـالل إجـراء عمليات التعشـيب واحلراثة.

5 - ازالة الرواكيب وفصل الفسائل 

6 - تغطية أماكن قطع السعف 

وفصل الفسائل والرواكيب:

إن أماكن قطع الفسـائل وإزالة الرواكيب 
السـعف  وإزالـة  األم  النخلـة  جـذع  مـن 
واجلـروح التـي تتعـرض لها النخلة تنبعث 
وهـذه  )كيرمونـات(  روائـح خاصـة  منهـا 
الكاملـة  احلشـرات  جـذب  علـى  تعمـل 
وخاصـة سوسـة النخيـل احلمـراء ومنهـا 
واجلـروح  الثقـوب  إغـالق  أهميـة  تبـرز 
بالطـني أو الرمـل ملنـع هـذه الكيرمونـات 
مـن االنبعـاث والتطايـر وجذب السوسـه.

7 - اغالق منطقة قطع  الفسائل 

من االم

النيـم  ومركـز  والرمـل  اجليـر  بخليـط   
ودهـان  الفبرونيـل.   ومـادة  والكبريـت 
الفسـيلة   يف  )اجلـرح(  القطـع  منطقـة 
بدهـان  الفصـل  عمليـة  مـن  النـاجت 

مينـع   )Valsawax( فطـري  )معجـون( 
وبالتالـي  املمرضـة   الفطريـات  دخـول 
الفطريـة. باألمـراض  الفسـيلة  اصابـة 

8 - الكشف المبكر عن االصابات

الدوري  بالفحص  للقيام  برنامج  وضع 
اإلصابات    عن  الكشف  و  النخيل  ألشجار 
وتقدير معدل وشدة  املسببات   وتشخيص 
أشجار  يتم فحص  ان   ويجب    ، اإلصابة 
النخيل  يف  املزارع   احمليطة مبوقع املزرعة 
كيلومترات  و يف حدود خمسة  البستان  او 

من جميع اجلهات وذلك لرصد أي إصابات 
التخاذ  باملزرعة  النخيل  على  تؤثر  قد 

اإلجراءات الوقائية والعالجية املناسبة.

9 - تنظيم عملية الري

تقليـل  يؤمـن  مبـا  الصـرف  وحتسـني 
النخلـة. حـول  الرطوبـة 

النخلـة  جـورة  /أبعـاد  اجلـاف  احلـوض 
متـر وسـبعني سـنتيمتر عـن اجلـذع مـن 
جميـع االجتاهـات وتنظيـف النخلـة ومـا 
حولهـا مـن بقايـا املوسـم السـابق كامـال

تنظيم عملية الري

اغالق منطقة قطع  الفسائل من االمازالة الرواكيب وفصل الفسائل
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10 - تنظيم التسميد

مبـا يؤمـن قـوة منـو النخلـة ،واسـتخدام 
معقمـة. عضويـة  اسـمده 

11 - خدمة النخلة

يف  القـارس  الشـتاء  يف  النخيـل  تكريـب 
يف  احلـرارة  درجـات  تسـمح  ال  وقـت 
ويكـون  النخلـة  خـارج  السوسـة  جتـول 
قـص الكـرب كل كربـه تسـد الفـراغ بينهـا 
وبـني الكـرب الـذي فوقهـا علمـا انـه مينع 
منعـا باتـا قـص اي كربـة خضـراء للوقاية 

اوال وتصنيـع غـذاء النخلـة ثانيا مع العلم 
 2 النيـم  بخليـط  النخلـة  رش  مـن  البـد 
نصـف  امليكرونـي  الكبريـت  مـع  باأللـف 
بااللـف يف املناطـق التي التنخفض درجة 
احلـرارة بهـا كثيرا مثل اخلرج واالحسـاء 

حتـى جنـران جنوبـا.

12 - زراعة النيم والدفلة

 )Azadirachta indica( زراعة اشجار النيم
 )Nerium Oleander( الدفله  وشجيرات 

يف املزارع لكونها طاردة للحشرات.

13 - زراعة الشيح والسداب

 Artemisia الشـجيري  الشـيح  زراعـة 
احلولـي  والشـيح   arborescence

)Artemisia annual( والسداب   الذي يُزرع 

)Ruta graveolens(، أمـا السـذاب البـري 

 . Ruta chalepennsis يعـرف عامليـاً باسـم
 ،Rosmarinus eriocalyx  ،وإكليـل اجلبـل

النخيـل احـواض  يف 

14 - تربية الدواجن في المزرعه

زراعة الشيح والسدابخدمة النخلة

تربية الدواجن

تكريب النخيل في الشتاء القارس في وقت ال 
تسمح درجات الحرارة في تجول السوسة خارج 

النخلة ويكون قص الكرب كل كربه تسد الفراغ 
بينها وبين الكرب الذي فوقها علما انه يمنع 

منعا باتا قص اي كربة خضراء للوقاية اوال 
وتصنيع غذاء النخلة ثانيا
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15 - استخدام المصائد الضوئية

الكاملـة   احلشـرات  اعـداد  مـن  للحـد 
)العاجـور/ النخيـل  عـذوق  حلفـار 
العاقـور(  وخنفسـاء النرجيـل ، و حفـار 

النخيـل. سـاق 

16 - استخدام المصائد الفرمونية 

والكرمونية التجميعية

اإلصابـة  انتشـار  مناطـق  علـى  للتعـرف 
مـن  احلـد  وكذلـك  اإلصابـة  وشـدة 
مسـتوى اإلصابة بحشـرة سوسـة النخيل 

احلمـراء

17 - اجراء عملية التكميم

حلمايـة الثمـار مـن احلشـرات والطيـور 
ومـن خنفسـاء الثمـار اجلافـة ، وسـهولة 

جنـي الثمـار.

18 - زراعة المصائد النباتية 

 زراعـة األشـجار الصائـدة مـن النخيـل،  
بسـاتني  يف  والسـكر  السـاجو   نخيـل 
نخيـل التمـر كمصائـد نباتيـة للحشـرات، 
وخاصـة سوسـة النخيـل احلمـراء، حيـث 

عامـل  بفعـل  احلشـرة  نحوهـا  تتجـه 
التفضيـل الغذائـي. لـذا ميكـن اعتبارهـا 
احلشـرة  لهـذه  مصائـد  أو  مصـدات 
النخيـل  مـزارع  حـول  زراعتهـا  وميكـن 

مبكـر. إنـذار  كعامـل 

التكاليف االقتصاديه

انيـاء  وكالـة  اشـارت  الفـاو  عـن  نقـال 
االمارت يف 2019/2/26 الة ان السوسة 
اصابة 50 مليون مزارع وبلغت اخلسـائر 

490 مليـون يـورو.

التـي  االقتصاديـة  اخلسـائر  إن   -  1

احلمـراء  السوسـة  حشـرة  تسـببها 
ألشـجار النخيـل ال ميكـن مقارنتها بأي 
ناجـم  ضـرر  بـأي  األشـكال  مـن  شـكل 
أخـرى,  فطريـة  أو  حشـرية  آفـة  عـن 
واألمـراض  اآلفـات  جميـع  ألن  وذلـك 
أو  منفـردة  تتسـبب  كانـت  األخـرى 
حيـث  مـن  متباينـة  بأضـرار  مجتمعـة 
انخفـاض  أو  اإلنتـاج  نوعيـة  تـردي 
كميتـه، أمـا السوسـة الهنديـة احلمـراء 
فإنهـا تـؤدي إلـى قتل الوحـدة اإلنتاجية 

نفسـها ) أي النخلـة ( وبالتالـي لنـا أن 
انفقـت  التـي  املصاريـف  نتخيـل حجـم 
علـى النخلـة منـذ بدايـة زراعتهـا حتـى 
وصلـت إلـى عمر اإلنتـاج باإلضافة إلى 
املصاريـف املترتبـة علـى إعـادة زراعـة 
جديـد  مـن  خدمتهـا  و  سـليمة  شـجرة 
حتـى تصـل إلـى عمـر النخلـة املقطوعة 
بسـبب اإلصابـة مضافـاً إليهـا خسـائر 
اإلنتـاج خـالل سـنوات إحـالل الشـجرة 

البديلـة.
2 - الكلفـة العاليـة مـن اآلليـات والعمـال 

قلـع  عمليـة  علـى  املترتبـة  والوقـود 
األشـجار املصابـة والتخلـص منها بالفرم 
والطمـر واحلـرق ومـا يتبعهـا مـن أضـرار 

وخارجهـا. املزرعـة  داخـل  بالبيئـة 
مـن  املترتبـة  اإلضافيـة  املصاريـف   -  3

شـراء املبيـدات واملعـدات املسـتخدمة يف 
التشـخيص واملكافحـة والتـي تتسـبب يف 
زيـادة كلـف اإلنتـاج و بالتالي ارتفاع سـعر 
املنتـج و عـدم قدرتـه علـى املنافسـة يف 
القادمـة  املنتجـات  مـع  باملقارنـة  السـوق 

مـن أماكـن غيـر مصابـة.

اجراء عملية التكميم استخدام املصائد الفرمونية والكرمونية التجميعية
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4 - اخلسـائر املترتبـة علـى انخفـاض 

إنتاجيـة الشـجرة املصابـة بشـكل غيـر 
الـذي  اإلنتـاج  نوعيـة  وتـردي  قاتـل 
يصبـح مـن الصعـب بيعـه يف األسـواق 
زهيـدة غيـر مجديـة  بأسـعار  بيعـه  أو 

اقتصاديـأ.
أن  ميكـن  التـي  العاليـة  الكلفـة   -  5
اسـتفحال  حالـة  يف  الدولـة  تتحملهـا 
معينـة  بسـاتني  أو  مناطـق  يف  اإلصابـة 
بالكامـل  منهـا  للتخلـص  تضطـر  والتـي 
مـا يتبعهـا مـن إعـادة زراعـة أو تعويـض 
مـادي أو إقنـاع أصحـاب مـزارع النخيـل 
إلـى زراعـات بديلـة ال تصـاب  بالتحـول 

بهـذه اآلفـة و لـو لعـدة سـنوات الحقـة ثـم 
العـودة إلـى زراعـة النخيـل بعـد القضـاء 

علـى اآلفـة بشـكل كامـل.
مثال عملي

1 - كلفـة زراعـة النخلـة من الفسـيلة الى 

الفسـيلة  سـعر  شـامال  العاشـرة  السـنة 
وكافـة عمليـات اخلدمـة من ري وتسـميد 
ومكافحـه وخدمـات اخـرى عـدى االرض 
يعـادل  مـا  اي  دوالر.   1000 الـى  تصـل 

3650 ريـال سـعودي.

2 - كانـــت كلفـــة معاجلـــة بســـتان يحتـــوي 

علـــى 17000 نخلـــة بعمـــر ســـتة ســـنوات 
اصيـــب بالسوســـة مت معاجلـــة 12000 

نخلـــة منهـــا باســـتخدام 1400 لتـــر مـــن 
خـــالل  للعمـــل  الكلفـــة  زكانـــت  املبيـــد 

شـــهرين 100 الـــف ريـــال ســـعودي
املصابـة  النخلـة   معاجلـة  كلفـة   -  3

تختلف حسـب الشـركات ولكن التكاليف 
بـني تكـون 

الكلفةالعملية

100-200 ريال قلع وحرق

سعودي

80-60 ريالاحلقن

60-50 ريالالرش

عدسة: خالد أحمد السبت
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اآلفات الحيوانية غير الحشرية 
التي تصيب النخيل

تتعرض الشجرة المباركة لمهاجمة كثير من اآلفات مما يسبب لها ضرراً بالغًا يتمثل في خفض إنتاجيتها كمًا 
والقواقع  والنيماتودية  واالكاروسية  الحشرية  اآلفات  منها  موتها.  إلى  النهاية  في  ذلك  يؤدي  وقد  وكيفًا 
يتغذى  ما  ومنها  الخضري  والجزء  والساق  الجذور  إصابة  في  تتخصص  التي  والخفاشيات  والطيور  والقوارض 
الكائنات واإللمام بسلوكها ودورة حياتها من  النهائي للمزارع. وإن دراسة هذه  العائد  الثمار مما يقلل  على 

أهم العوامل التي تساعدنا في برامج الوقاية والمكافحة.  

د. رمضان مصري هالل
Rahelal2001@yahoo.com

أستاذ بكلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ
جمهورية مصر العربية

التــي  اآلفــــات  تتســبب 

الشــجرة  لهــا  تتعــرض 

بخـفـــض  المـبـــاركــــــة 

إنتاجيتــها وقــد تــؤدي 

فـي النهايـة إلى موتها
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أواًل: اآلفات األكاروسية

العنكبوت األحمر )حلم النخيل األحمر(

يعتبر حلم الغبار الذي يعرف بعدة أسماء 
)أكاروس البلح، الغبير، الطوز، أبو رماد، 
احلشرية  غير  اآلفات  أهم  غفار(  أبو 
النخيل  ثمار  أنواع  جميع  تصيب  التي 
ويخلف خسائر كبيرة جداً، ينتشر احللم 
إيران  النخيل  زراعة  بلدان  جميع  يف 
والعراق  العربي  وباكستان ودول اخلليج 
ومصر ودول شمال إفريقيا وأمريكا ويف 
تقريبا  ينتشر  السعودية  العربية  اململكة 

يف جميع مناطق زراعة النخيل.

دورة الحياة 

-20 بني  بيضها  امللقحة  االناث  تضع 
البيض  حياتها،  مدة  خالل  بيضة   25

كروي الالمع ذو اللون األبيض الكرميي 
ويزداد  البرتقالي  اللون  يأخذ  والذي 
تركيز اللون بتقدمه يف العمر. بعد فترة 
 5-3 حوالي  تستغرق  والتي  احلضانة 
يوماً يفقس البيض وتخرج أطوار يرقية 

لها ثالثة أزواج من األرجل ولونها يكون 
باالصفرار  املشوب  األبيض  للون  مائاًل 
الى حورية  ثم  أولى  إلى حورية  وتنسلخ 
ثانية ذات لون برتقالي مشابهة لألطوار 
احلمراء  األعني  من  زوج  ولها  الكاملة 
تخرج  ثم  اجلسم.  مقدم  جانبي  على 
الذكور مبكرة عن اإلناث وتكون ذات لون 
طويلة  ظهرية  شعيرات  وعليها  برتقالي 
 14-7 احلياة  دورة  وتستغرق  ومميزة. 

السائدة.  احلرارة  درجة  حسب  يوم 
يقضي عنكبوت الغبار فصل الشتاء على 
بني  الشجرة  قلب  يف  بالغة  إناث  هيئة 
احليوانات  هذه  وتظهر  والكرب  الليف 
بني منتصف ونهاية شهر حزيران حيث 
تتغذى على السعف الطري وتتحول بعد 
بيضها  بوضع  فتبدأ  الثمار  إلى  ذلك 
واخلالل  اجلمري  اتصال  منطقة  على 
بالشمراخ وكذلك على النسيج احلريري 

عدسة: ظفير الشهري
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الذي يفرزه الطور احلوري األول والثاني 
ثم البالغة.  

األضرار الذي يحدثها عنكبوت الغبار

نسيج  غزل  على  املقدرة  الغبار  حللم 
احلديث  النخيل  طلع  على  عنكبوتي 
وتكثر  عليه  األتربة  تراكم  يسبب  مما 
تسبب  قد  والتي  األخرى  الكائنات 
وبصفة  النبات  على  إضافية  أضراراً 
عامة تكون الثمار احلديثة أصغر حجماً 
غير  شكل  وذات  السليمة  الثمار  من 
مستوي ويتحول لونها إلى اللون الداكن 
نتيجة  قشرتها  تتيبس  حيث  واملجعد 
منها.  العصارة  األكاروسات  امتصاص 
وقد يترك األكاروس الثمار عند اشتداد 
والسعف  العذوق  ويهاجم  اإلصابة 
وغالباً  عصارتها.  المتصاص  واخلوص 
ما يقضي هذا النوع فترة الشتاء يف قلب 
النخلة بني الكرب والليف حتى تتحسن 
احلرارة  درجة  وترتفع  اجلوية  الظروف 

ليبدأ مرحلة منو جديدة.

طرق الوقاية والمكافحة

الثمار  بقايا  جميع  من  البستان  نظافة 
أو  األرض  على  سواء  املتساقطة 
والتخلص  النخلة  من  جزء  بأي  العالقة 
العالقة  السابقة  املواسم  عراجني  من 
بحرقها  احلشائش  وكذلك  بالنخيل 
عليها،  املتواجدة  اآلفة  على  للقضاء 
لتكون  البستانية  بالعمليات  االهتمام 
األشجار بحالة جيدة. كما يجب متابعة 
حالة اإلصابة باألكاروسات على النباتات 
وسيطة  عوائل  تعتبر  والتي  واحلشائش 
انتقالها  موعد  يحني  حتى  ثانوية  أو 

املجاورة  التمر  نخيل  أشجار  وإصابتها 
مصادر  من  التخلص  املنطقة.  نفس  يف 
األتربة حول املزارع كردم وتعبيد الطرق 
اإلصابة،  لتفاهم  جتنباً  منها  القريبة 
على  للثمار  مستمر  وفحص  مراقبة 
العراجني من بعد متام عقدها بالتركيز 
على النخيل املصابة املوسم السابق ويف 
حالة مالحظة اإلصابة يجب التخلص من 
وقائية  كطريقة  بدفنها  املصابة  العذوق 
احملصول  جني  عمليات  بعد  وعالجية. 
النخيل  يف  اجلمارة  منطقة  تعفير  يتم 
-50 الزراعي مبعدل  بالكبريت  املصابة 

100 جرام للنخلة حسب العمر.

الطرق العالجية 

تتم العمليات العالجية عادة بعد عمليات 
اآلفة  ظهور  من  والتأكد  الثمار  فحص 

عليها وذلك بإتباع اآلتي:
تعفيراً  الزراعي  الكبريت  استعمال   -
جرام   100-50 العراجني مبعدل  على 
وكبر  العراجني  عدد  حسب  للنخلة 
تتم  أن  على  اإلصابة  وشدة  حجمها 
فيها  تكون  التي  الفترات  يف  العملية 
وتكرر  منخفضة  احلرارة  درجات 
الرش  ميكن  كما  أسبوع   )3-2( من 
 80% امليكروني  بالكبريت  العراجني 
ومبعدل 300 مل يف 100 ماء لتر ويكرر 

الرش كل اسبوعني.
املعدنية  الزيوت  استعمال  ميكن   -
بعد  اإلصابة  ظهور  حالة  يف  الصيفية 
سانسبراي  مثل  الثمار  تلون  مرحلة 
احليوية  واملركبات  اآلمنة  واملبيدات 
يف  االكاروسات  ملكافحة  بها  املسموح 
مجال الزراعة العضوية مثل االزادركتني 
أن  املالحظة  مع  واملاترين:  السبينوزاد 
العالج يف كل احلاالت يكون يف الصباح 

الباكر أو يف املساء.
بالكبريت  التمر  نخيل  عذوق  تعفير   -
جم/النخلة   100-50 مبعدل  الزراعي 
يف الفترة من نهاية أبريل حتى منتصف 
أفراد  طرد  أو  ملنع  مرة(   3-2( يونيو 

األكاروس من مهاجمة النخيل.
جلمع  مرة  أول  قبل  العذوق  تعفير   -
محصول التمر بحوالي 3 أسابيع بنفس 

املعدل السابق.
مبعدل  امليكروني  بالكبريت  الرش   -
وميكن  ماء  لتر  جم/100   250-200

املرة  من  أسابيع   3-2 بعد  الرش  تكرار 
األولى أو بعد عقد الثمار مباشرة.

الرش  تكرار  ميكن  األحوال  جميع  ويف 
نسبة  على  للقضاء  اسبوعني  كل  مرة 
توقف  بشرط  اإلصابة  من  جداً  عالية 
بفترة  احملصول  جني  قبل  متاماً  الرش 

ال تقل عن شهر.

المكافحة الحيوية

ميكن استعمال بعض املفترسات ملكافحة 
حلم الغبار مثل:

 Stethorus punctillum, Phytoseilus

Neoseiulus californicusو persimimilus

حلم الغبار يغزل نسيج 

عنكبوتي على طلع 

النخيل الحديث مما 

يسبب تراكم األتربة عليه
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ثانيًا: النيماتودا )الديدان الثعبانية( 

أو الديدان الخيطية أو األسطوانية

تعقد الجذور النيماتودا في النخيل

تعقد  نيماتودا  عن  املرض  يتسبب 
اجلذور، تخترق اليرقات الصغيرة وهي 
العائل  جذور  الثاني  اليرقى  طورها  يف 
وتسكن يف اخلاليا البارانشيمية للقشرة 
املصابة  األنسجة  تهيج  إلى  يؤدى  مما 
اجلذور  على  واألورام  االنتفاخ  وتكوين 
املرفق  الشكل  يبني  عقد.  شكل  على 
أعراض النيماتودا على جذور الطماطم.
تضع األنثى البيض على فترات يف كتل 

جيالتينية تفرزها من فتحتها التناسلية 
عدد  يتراوح  بيض  كتلة  بذلك  مكونة 
بيضة،   3000-500 من  فيها  البيض 
يرقة يف طورها  بيضة  كل  داخل  يتكون 
اليرقي األول، ويفقس البيض بعد 3-2 
طورها  يف  اليرقات  منه  لتخرج  يوم 
ملم   0.4 وطولها حوالي  الثاني  اليرقي 
وتتم دورة حياة النيماتودا يف مدة شهر 

تقريباً. 

طرق الوقاية والمكافحة

االهتمام بزراعة فسائل سليمة خالية من 
قبل غرسها  الفسائل  وتطهير  اإلصابة، 

يف محلول فايديت سائل مبعدل 60-40 
مل لكل 100 لتر ماء وذلك بغمرها ملدة 
النخيل  فسائل  معاملة  ميكن  دقيقتني. 
باملشتل وذلك باستعمال مادة النيماجون 
إما  املربع  للمتر  سم2   5 مبعدل   75%
بعد  التربة  يف  حقناً  أو  الري  مياه  مع 

تخفيفها مبقدار 60 سم3 من املاء.

ثالثًا: الطيور

وأهمها  الطيور  من  كثيرة  أنواع  توجد 
العصفوريات  رتبة  تتبع  التي  العصافير 
الطيور  أو  بالدوريات  أيضا  وتسمى 
حملصول  فادحة  خسائر  تسبب  املغردة 
التمر حيث تتغذى على الثمار قبل جنيها 
وبخاصة يف مرحلة الرطب أو بعد جني 
تشوهات  الطيور  هذه  وحتدث  الثمار، 
تسمح  فجوات  بها  وتترك  الثمار  يف 
بدخول احلشرات واإلصابة بالفطريات 
نقص  إلى  يؤدى  ذلك  وكل  املختلفة، 
احملصول وخفض نوعية الثمار ومن أهم 

هذه الطيور ما يلي:
 House sparrow العصفور البيتي  -

أو  الدورى  بالعصفور  أيضاً  يسمى 
 Passer علمياً  ويسمى  الزرزور، 
هذا  ويتغذى   domesticus biblicus
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الرطب  دورى  يف  الثمار  على  العصفور 
والتمر ومازالت الثمار على النخلة وبعد 

اجلني. 
 Pycmonotus العراقي:  البلبل   -
leucotis mesopotamiae ويكثر وجوده 

يف البساتني ويتغذى على الرطب والتمر 
على النخل باإلضافة الى فواكه أخرى.

 Hypoeolius رمادى:  خنادق   -
ampeimus ويتغذى على الرطب والتمر 

يف  عشه  ويبنى  األخرى،  الفواكه  وعلى 
النخيل. 

الطيور  أنواع  بعض  إلى  باإلضافة  هذا 
األخرى التي تتواجد ببساتني النخيل.

رابعًا: الخفاشيات )الوطاويط(

تختفي  ثديية  حيوانات  اخلفافيش 
كل  يف  تنتشر  وهي  لياًل،  وتظهر  نهارا 
والذي  منها  السائد  والنوع  العالم،  بقاع 
النخيل  ثمار  يهاجم  الثمار  على  يتغذى 
تهاجم  كما  والتمر.  الرطب  طوري  يف 
أو  ثمارها  لب  وتأكل  الفاكهة  حدائق 
باألشجار،  معلقة  فارغة  وتتركها  تتلفها 
وتهاجم ثمار املاجنو والقشطة واملشمش 
والبلح  والكمثرى  والبرقوق  واخلوخ 
ثمارها.  من  الكثير  سقوط  وتسبب 
والنبق  والتوت  العنب  على  تتغذى  كما 

والطماطم  والفراولة  والبلح  واجلميز 
والباذجنان وغيرها.

طرق مكافحة الخفاش 

- يف حالة االهتداء الى أوكارها:
بحرق  اخلفافيش  جتمع  أماكن  تدخن 
زهر الكبريت مبعدل 30جم منه مضافاً 
إليه 1جم من الشطة السوداني لكل متر 
مكعب من الفراغ مع استعمال مواقد بها 
أو خشب يف هذا  قوالح  أو  نباتي  فحم 

الغرض. 
-يف حالة عدم االهتداء الى أوكارها:

احلالة  هذه  يف  اخلفافيش  تقاوم 
من  املكون  السام  الطعم  باستعمال 
مادة  مع  النوى  من  اخلالية  العجوة 
الطعم  هذا  ولتحضير  الزنك  فوسفيد 
يضاف  ثم  العجوة  من  النوى  يزال 
فوسفيد  )3جم  الزنك  فوسفيد  إليها 
وتخلط  وتعجن  عجوة(  الزنك/100جم 
جيداً خلطاً متجانساً ثم يعمل منها كور 
بالثمار  تعلق  الصغيرة  البرتقالة  بحجم 
أماكن  يف  الدوبار  من  خيوط  بواسطة 
فتنجذب  بالنهار  األشجار  من  ظاهرة 
إليها احليوانات لياًل وتأكل منها فيقضى 

عليها.

خامسًا: الفئران والجرذان

رتبة  إلى  واجلرذان  الفئران  تنتمي 
،وحتتل   Order : Rodentia القوارض 
بعد  الثانية  املرتبة  ثديية  كحيوانات 
اإلنسان يف التواجد واملعيشة على سطح 
الكرة األرضية . تنتشر يف جميع قارات 
منطقة  وتأتى  واسعاً  انتشارا  العالم 
مناطق  مقدمة  يف  األوسط  الشرق 
لطبيعة  ذلك  ويرجع  واالنتشار  التواجد 
من شمال  والتي متتد  اجلافة  أراضيها 
األفريقية  بالقارة  الصحراوية  املناطق 
حتى قارة آسيا التي تعتبر أصل منشأها 

وتواجدها.
لذلك  ليلية  حيوانات  أساسا  الفئران 
حتى  املهارات  من  لنوع  حتتاج  فهي 
تتحرك وتنتقل للبحث عن الغذاء وكذلك 
لكي تهرب من أعدائها. واملعلومات عن 
التي حتيط  البيئة  حواسها وسلوكها يف 
تطوير  يف  كبيرة  بدرجة  تساعد  بها 

برامج املكافحة اخلاصة بها.

القدرة التناسلية للفئران

بعــد والدة األم للصغــار تســتطيع أن 
تتــزاوج وحتمــل مــرة ثانيــة خــالل اليــوم 
ــار بســرعة  ــو الصغ ــوالدة. تنم األول لل
الغــذاء  علــى  التعــرف  يف  وتبــدأ 
بنفســها عنــد األســبوع الثانــي. وخــالل 
تنــاول  يف  تبــدأ  الثالــث  األســبوع 
األغذيــة الصلبــة وعنــد الشــهر الثالــث 
وتصبــح  كليــة  نفســها  علــى  تعتمــد 

جنســياً. ناضجــة 
واجلدول التالي يبني )فترة احلمل ـ عدد 
األجنة لكل مرة ـ عدد مرات الوالدة يف 

العام( لألنواع املختلفة.
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مظاهر وعالمات اإلصابة بالفئران:

اإلصابة  وعالمات  دالئل  تقسيم  ميكن 
بالفئران إلى قسمني:

الفئران  مشاهدة  وهي  مباشرة:  دالئل   -
الترع  جانبي  وعلى  احلقول  يف  تتجول 
مشاهدة  وكذلك  واجلسور  واملصارف 
ومزارع  واملخازن  املنازل  يف  الفئران 

الدواجن واملنشآت املختلفة.
تتركها  آثار  وهي  مباشرة:  غير  دالئل   -

الفئران خلفها وتدل على وجودها ومنها:
- مظاهر اإلصابة يف احملاصيل املختلفة 

بالفئران.  
اجلحور  ووجود  واملمرات  األقدام  أثار   -

واألعشاش.
- رائحة بول الفئران الكريهة يف األماكن 

املغلقة.
- انتشار بعض األوبئة.

- وجود جماجم الفئران يف بعض املناطق 
الناجتة عن موت الفئران أو تقيؤ الطيور 

املفترسة لها.
بكثرة  للفئران  الطبيعية  األعداء  وجود   -

يف منطقة ما.
الدالئل  من  الفئران  براز  وجود  يعتبر   -
يف  وخاصة  الفئران  وجود  على  الهامة 

األماكن املغلقة )املخازن والشون( واملنازل 
باختالف  البراز  شكل  ويختلف  واحلقول 

أنواع الفئران.

األضرار االقتصادية

تتسلق الفئران النخيل وتتلف كميات كبيرة 
جذوع  داخل  أنفاق  وحتفر  التمر،  من 
النخيل مما يضعفها، عالوة على أن األنفاق 
التي تصنعها تسهل إصابة النخيل بحشرة 
سوسة النخيل احلمراء. كما تهاجم  قلف 
وتهاجم  العصارة  وتوقف سريان  األشجار 
مزارع  بعض  الفئران  دمرت  وقد  الثمار. 
العنب بالكامل حيث ال يتوقف الضرر على 
التغذية فقط ولكنها تقوم بتقطيع عناقيد 
أيضاً  وهي  األرض  على  وتفرطها  العنب 
والتفاح  للموالح  فادحة  خسائر  تسبب 

والكمثرى وغيرها من أشجار الفاكهة.

طرق مكافحة الفئران

األهمية  غاية  يف  عملية  الفئران  مكافحة 
األضرار  من  وصحته  اإلنسان  حلماية 
وبيئياً  وصحياً  اقتصادياً  به  تلحقها  التي 
بصفة عامة. ويجب االهتمام أوالً مبحاولة 
مناطق  يف  الفئران  وانتشار  ملنع  اإلنسان 
معيشته سواء املناطق الزراعية أو املناطق 

من  احلد  هذا.  إلى  باإلضافة  السكنية 
غزوها ملنشآته املتعددة كالصوامع واملخازن 
يف  املستخدمة  العامة  واملباني  واملصانع 
األغراض املتعددة كاملستشفيات واملدارس، 
بتحسني  يبدأ  أن  يجب  االهتمام  فإن  لذا 
وتطوير النظم البيئية الصحية بصفة عامة 
التي  املتعددة  بالوسائل  املباني  حلماية 
يجب أن تراعى، يف أحكام منافذ ومداخل 
الفئران  على  يسهل  ال  بحيث  املباني  هذه 
غزوها، كذا اللجوء إلى استخدام املصائد 
يف  التفكير  ذلك  يلي  املتعددة  بأنواعها 
إجراء عمليات التدخني باملركبات املعروفة 
وكذلك استعمال املبيدات املتخصصة التي 
الظروف  حسب  مختلفة  بصور  تستخدم 

العامة املناسبة يف كل حالة على حدا. 

إبعــاد الفئران

وهي استخدام طرق متعددة ألبعاد وطرد 
للمباني  غزوها  أو  الوصول  من  الفئران 
املتعددة األغراض السكنية ومخازن التمور 

عدد مرات الوالدة/السنةعدد األجنة/مرةفترة احلمل باأليامالنوع

46-218فأر املنزل

6-48-2112-23الفأر املتسلق

3-67-2010-24الفأر النرويجي

37-185الفأر النيلي

4-16-2010الفأر الشوكي
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املختلفة  واألماكن  والصوامع،  والغالل 
بصورها  الغذائية  املواد  فيها  تخزن  التي 
العديدة واملتنوعة وذلك باستخدام حواجز 
املواد  صوتية،  الفوق  واملوجات  ميكانيكية 
وأخيراً  الكهربية،  احلواجز  الطاردة، 

املصائد بأنواعها املختلفة.

المكافحة الميكانيكية

املستخدمة  املصائد  من  أنواع  عدة  توجد 
احلية،  املصائد  املصائد،  منها:  نذكر 
الالصقة،  املصائد  القاتلة،  املصائد 

مصائد األلواح الالصقة.    

المكافحة الكيميائية

مكافحة  يصعب  قد  التبخير:  مواد  أوالً: 
الفئران بالطعوم السامة أو املصائد وهنا 
يجب استخدام مواد التبخير التي ينتج عنها 
غازات قاتلة تتخلل اجلحور وتقضى على 
الفئران ولكن يجب استخدامها بتركيزات 

منخفضة مع تقليل فترة التعريض.
االعتبارات  أهم  السامة:  الطعوم  ثانياً: 
الفئران  مبيد  يف  توافرها  الواجب 

النموذجي أو الناجح هي:
التذوق  ناحية  من  مقبول  يكون  أن   -

والرائحة للفئران.
- أعراض التسمم تظهر ببطء وال تسبب 

النفور من الطعم.
قليلة  وسميته  فقط  للفئران  متخصص   -

لألنواع األخرى بالبيئة.
الثانوية  السمية  ظاهرة  له  ليست   -
تلتهم  التي  املترممات  أو  للمفترسات 

الفئران املسممة.
منه  مختلفة  جتهيزات  عمل  السهل  من   -
)طعوم جافة، طعوم سائلة، مساحيق ممرات(.

سادسًا: القواقع 

املرتبة  األرضية  الرخويات  قبيلة  حتتل 
الكائنات  يف  األهمية  حيث  من  الثالثة 
مفصليات  قبيلة  بعد  وتأتى  احليوانية 
األرجل والفقاريات. وتقع القواقع األرضية 
البطنقدميات.  طائفة  حتت  والبزاقات 
آفات  من  األرضية  الرخويات  وتعتبر 
احملاصيل الهامة نظراً للضرر الذي حتدثه 
ويظهر  والبستانية  احلقلية  للمحاصيل 
وجذور  أوراق  على  تغذيتها  نتيجة  الضرر 
وأزهار وثمار النباتات املختلفة سواء كانت 
أو  خضروات  أو  فاكهة  أو  زينة  نباتات 

محاصيل حقلية.

التكاثر ودورة الحياة في القواقع 

األرضية 

القواقع األرضية حيوانات  أن  بالرغم من 
من  البد  األحيان  معظم  يف  لكن  خناث 
تقابل فردين معا كي يتم اإلخصاب ووضع 
ليتم  هامة  مراحل   5 وهناك  البيض. 

التزاوج ووضع البيض وهي:
متهيدا  يحدث  حيث  والتسافد:  الغزل   .1

القواقع  من  فردين  يتبادل  بأن  للتزاوج 
اجلزء  والتواء  وانحناء  املتبادل  اللمس 
اللحمي لكال القوقعني معا وتستغرق هذه 
يقترب  عندما  ساعة،   14-2 من  املرحلة 
فيها  تتقابل  معينة  نقطة  من  الفردان 
الفتحات التناسلية )التي تقع على اجلانب 
األمين من اجلسم بجوار الرأس مباشرة( 
الفردين  بني  املنوية  احليوانات  تبادل  يتم 
يف وقت واحد يف وقت قليل ال يتعدى 2-1 
عندما  بنجاح  العملية  هذه  وتتم  دقيقة 
والتلقيح  مرتفعة  الرطوبة  نسبة  تكون 
البيض  عدد  لزيادة  يؤدى  لألفراد  املتكرر 

ولكن  واحدة  مرة  تلقح  التي  األفراد  عن 
عدد األفراد الناجتة يكون متساوي تقريبا 
نسبة جناح  تقلل  التلقيح  مرات  تعدد  ألن 

فقس البيض.
كبيرا  يبذل احليوان جهدا  العش:  بناء   .2

حيث  البيض  وضع  قبل  النفق  عمل  يف 
تبدأ القواقع يف احلفر برفع التربة باجلزء 
االمامى للفم حتى تعمل حفرة بعمق 5.7-
ويستغرق  التربة  سطح  أسفل  سم   6.1

مثل  األنواع  بعض  6-12 ساعة يف  عملها 
Helix pomatia  ثم تبدأ القواقع يف أخذ 

فترة راحة تصل إلى 10 ساعات على حافة 
النفق.

اجلزء  يتعمق  حيث  البيض:  وضع   .3

النفق وتظل الصدفة بارزة  اللحمي داخل 
وضع  ويتم  التربة  سطح  على  وواضحة 
وبعد  ساعة   30-24 ويستغرق  البيض 
القواقع  البيض تسحب  االنتهاء من وضع 
يف  تبدأ  ثم  النفق  خلارج  اللحمي  اجلزء 
تغطية فتحة النفق بالتربة. وتضع البيض 
يف كتل وبيض القواقع أبيض كروي قطرة 
ملحوظ  بشكل  حجمه  ويقل  3مم  حوالي 
من  عدد  األفراد  وتضع  املوسم  نهاية  يف 

البيض يختلف باختالف األنواع.
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مدة  بعد  البيض  يفقس  البيض:  فقس   .4

تتراوح بني 10-21 يوم حسب النوع معطية 
أفراد صغيرة تشبه األمهات متاماً عدا أنها 
غير ناضجة جنسياً وعند خروجها مباشرة 
البيضة  غطاء  على  تتغذى  البيض  من 
وتبدأ يف تكوين الصدفة مع مالحظة أنه 
يف بعض األنواع وحتت الظروف الطبيعية 
الغير  البيض  الفقس احلديث  يفترس  قد 
بني  تتراوح  بنسبة  النوع  نفس  من  فاقس 
50-%87 وقد تبقى الصغار يف التربة مدة 

الشعيرات  على  متغذية  يوم  لـ20  تصل 
بالتربة  الدبالية  واملواد  للنباتات  اجلذرية 
بالتدريج  الصدفة  حلقات  تكوين  ويستمر 
بلوغها مرحلة  لنهايتها عند  أن تصل  إلى 
النضج اجلنسي يف فترة تتراوح بني 10-

12 شهر. 

مكافحة القواقع الزراعية

مختلفة  بطرق  األرضية  الرخويات  تكافح 
والزراعية  التشريعية  الطرق  مثل 

وامليكانيكية واحليوية والكيماوية.
1. املكافحة التشريعية: أغلب الدول تسن 
تسمح  ال  والتي  والتنظيمات  القوانني 
وحتى  والشحن  احلموالت  باستيراد 
ومعينة.  حادة  شروط  حتت  إال  النباتات 
وتشمل املعاملة يف احلجر الزراعي تدخني 

احلاويات والشحن كوسيلة للمكافحة.
الرخويات  تكافح  امليكانيكية:  املكافحة   .2

األرضية ميكانيكيا بعدة وسائل منها:
- اجلمع اليدوي للقواقع والبزاقات وهي 
امليكانيكية  املكافحة  وسائل  أقدم  من 
وفعالة جدا يف مكافحة األعمار املتوسطة

- استخدام املصائد املزودة باملواد اجلاذبة 
أزهار  قدمية  نباتات  بطاطس،  )شرائح 

القواقع  جلذب  كرنب(  أوراق  متساقطة، 
وتقتل  الباكر  الصباح  يف  يوميا  جتمع  ثم 
إما بوضعها يف ماء مغلي أو محلول ملحي 

قوي.
النباتية  واملخلفات  احلشائش  حرق   -
أثناء فترة البيات الصيفي يقلل من تعداد 

القواقع األرضية. 
بعض  هناك  الزراعية:  املكافحة   .3

تعداد  من  تقلل  التي  الزراعية  اإلجراءات 
القواقع األرضية وهي:

وزراعة  العام  يف  مرتني  األرض  حراثة   -
على  يقضى  اخلريف  نهاية  يف  األرض 
بالتربة  املوجودة  البالغة  واألطوار  البيض 

مما يقلل من تعداد القواقع والبزاقات.
والتسوية(  )باحلرث  األرض  خدمة   -
البيض  والسيما  القواقع  أطوار  يعرض 

لضوء الشمس املباشر ومتوت.
- نظافة احلقل من احلشائش واملخلفات 
النباتية مع إطالة فترة الري بعد احلصاد 

يقلل من مستوى اإلصابة.
من  العديد  هناك  احليوية:  املكافحة   .4

بهذه  ترتبط  والتي  املمرضة  العوامل 
الفطريات  ومنها  األرضية  الرخويات 
وبعض  والنيماتودا  والفيروس  والبكتريا 
واملفترسات  احلشرية  املتطفالت 
املفترسة  القواقع  إلى  باإلضافة  احلشرية 

والبرمائيات والطيور وبعض القوارض.
5. املكافحة الكيماوية:

- يستخدم امليتالدهيد وامليثوكارب وبعض 
يف  إما  ويطبق  قواقع  كمبيدات  األمالح 

صورة طعوم أو رشا على األوراق.
- كما توجد بعض األمالح مثل ملح كلوريد 
طريق  عن  تأثيره  يحدث  الذي  الصوديوم 

لذا يطبق على هيئة  القوقع  املاء من  نزع 
حواجز يف املساحات املصابة بالقواقع ملنع 

انتقالها.
يعتبر مبيد الالنيت %90 )ميثوميل( بتركيز 
يف  وانتشارا  جناحا  األكثر  املبيد  هو   2%
مكافحة البطنقدميات األرضية ويستخدم 

يف صورة طعوم سامة.

المراجع:

1. أحمد سعد الدين اخلضري - رمضان 
الناحية  من  القواقع  هالل:  مصري 
الزراعية-منشأة املعارف - اإلسكندرية - 

2003 م.

2. أحمد سعد الدين اخلضري: القوارض 
- منشأة املعارف - اإلسكندرية 2005 م.

أسامة   - هالل  مصري  رمضان   .3
العباسي: نخلة التمر-دار املعارف 2003م.
4. إبراهيم جدوع اجلبوري: عنكبوت الغبار 
 Oligonychus afrasiaticus النخيل  على 
الهيئة  أصدرتها  إرشادية  نشرة    .McG

العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي / وزارة 
الزراعة برقم 9 لسنة 1999 .

5. أحمد زياد األحمدي - يوسف الدريهم      
احلشرية  البلح  نخيل  آفات   -  1997

للنخيل  االرشادى  -الكتيب  واحليوانية 
والتمور.

6. محمد حبيب الذويبى: املكافحة احليوية 
 Oligonychus النخيل  ثمار  غبار  حللم 
afrasiaticus - نشرة فنية - وزارة الزراعة 

- اململكة العربية السعودية.
أهم  وآخرون:  الزيات  محمود  محمد   .7
بالسعودية  التمر  نخيل  وآفات  أمراض 
وزارة    2002 املتكاملة  مكافحتها  وطرق 

الزراعة السعودية.
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