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شهد العالم أجمع افتتاح إكسبو 2020 دبــي، بصفته الحدث العالمي الكبير الــذي أقيم في ساحة الوصل التي تشكل قلب 
إكسبو والرابط بين محاوره الثاثة “االستدامة و”التنقل” و”الفرص”. في أول انعقاد له في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
وجنوب آسيا بمشاركة ممثلي 192 دولة ووفود املنظمات والهيئات واملؤسسات الدولية املشاركة، والتي حرصت على القدوم إلى 
دبي لبدء حوار ثقافي وإبداعي يمتد على مدار ستة أشهر يتم من خالها رسم مامح مستقبل العالم بتقديم الحلول واالبتكارات 

واألفكار التي تعين على تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل املشترك نحو غد أفضل للجميع. 

إن مسيرة دولة اإلمــارات العربية املتحدة املمتدة على مدار الخمسين عامًا املاضية تمثل قصة نجاح سطر فصولها قادة 
وأبناء الوطن لتتجلى فيها القيم التي كانت أساسًا لطموحاتهم وثقتهم بقدرتهم على تحقيق ما هو أفضل لهم ولغيرهم. كما 
أن عاقة دولة اإلمارات بمنصة إكسبو العاملية ليست جديدة بل تقود إلى العام 1970 في مدينة أوساكا اليابانية حيث قدم 
شعب اإلمارات ثقافته إلى العالم ضمن جناح صمم على هيئة قلعة الجاهلي في مدينة العين، وذلك قبل عام ونصف العام 

من قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

إن االستثمار في بناء اإلنسان محور االهتمام الرئي�شي في مسيرة دولة اإلمارات العربية املتحدة عمًا برؤية قيادتها الرشيدة.. 
توازيًا مع التوسع في تأسيس البنية التحتية وتنويع االقتصاد وإيجاد الفرص الزدهار الجميع.. في حين تستعد اإلمارات في عام 
يوبيلها الذهبي ملشاركة العالم ما تعلمته من دروس من أهمها أنه بتواصل العقول، نتمكن من تحقيق إنجازات كان البعض 
يعتقد أنها مستحيلة. كانت هذه الرؤية نفسها التي دفعتنا إلى تقديم ملف استضافة إكسبو الدولي في العام 2011 وكانت 

السبب في اختيارنا شعار “تواصل العقول وصنع املستقبل. 

تجتمع اليوم 192 دولة وكل واحدة منها ممثلة بجناحها الخاص، وهو ما لم يسبق له نظير في تاريخ إكسبو الدولي املمتد على 
170 عامًا. ومجرد وجودنا هنا في خضم التحديات التي يواجهها العالم، يبرهن على التزامنا ورغبتنا في جعل العالم مكانًا 

أفضل للجميع. كما أن استضافتنا إلكسبو 2020 تحمل رسالة عظيمة، مفادها أن التسامح نهجنا، وأننا نرحب بالعمل 
والتعاون مع جميع شعوب العالم... فبتواصل عقولنا، نغرس بذور التقدم على مدى األعوام الخمسين املقبلة، بل وعلى مدار 
األعوام املائة املقبلة وهذه هي الرؤية التي يجب أن نحملها في أذهاننا ألن كل حقيقة كانت واقعًا على مر التاريخ، بدأت برؤية. 

كما نؤكد على حرص دولة اإلمــارات على إذكــاء فرص التعارف والحوار والعمل املشترك، بين جميع سكان العالم، مرحبًا 
بجميع املشاركين في إكسبو لانطاق معًا، من اإلمــارات إلى العالم. وقال “رسالة دولتنا هي الدعوة إلى التسامح والتعايش 

والسام ونشر أسباب الخير والنماء والسعادة نحو مستقبل زاهر للجميع.

شـــــجــرتـنـا
إكسبو 2020 دبي: حفل اسطوري يحتفي باإلنسانية

نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح والتعايش
املفوض العام إلكسبو 2020 دبي





العواصف والفيضانات وحرائق الطبيعة تزداد حدة في مختلف أنحاء العالم. ولألسف يؤثر تلوث الهواء على 
صحة عشرات املايين من البشر، فيما تتسبب التقلبات الجوية غير املتوقعة بأضرار ال توصف للمساكن 
ومــصــادر الــرزق أيضا. لكن رغــم أن تغير املناخ يتسبب بــأضــرار مــدمــرة، فــإن التقدم الحاصل في التصدي له 
يــؤدي إلــى نوعية هــواء أنظف، ويخلق فــرص عمل جيدة، ويساعد في ترميم الطبيعة، وبنفس الوقت يطلق 

العنان للنمو االقتصادي.

ورغم توفر الفرص، إال أننا ال نتحرك بالسرعة الكافية. فلكي نتجنب تفاقم األزمة، يجب أن تتضافر جهودنا فورًا. 
في نوفمبر2021، ستستضيف اململكة املتحدة، قمة يعتقد الكثيرون أنها ستكون أفضل فرصة أخيرة للعالم 
للتحكم بتغير املناخ الخارج عن السيطرة. فعلى مدى ثاثة عقود تقريبًا، دأبت األمم املتحدة تعقد اجتماعات 
قمة حــول تغير املناخ - مؤتمرات الـــدول األطـــراف - وتدعو إليها كل دولــة في العالم تقريبًا، تلك هي قمم العمل 
املناخي. وخال تلك الفترة تحول تغير املناخ من مسألة هامشية إلى أولوية عاملية. قمة هذه السنة ستكون القمة 

السنوية السادسة والعشرين وُيطلق عليها اسم قمة العمل املناخي )COP26( وُتعقد في مدينة غاسكو.

وانطاقًا من الشعور باملسؤولية الدولية للحد من اآلثار السلبية للتغير املناخي، أعلنت حكومة دولة اإلمارات 
2021 بحضور صــاحــب السمو الشيخ محمد بــن زايـــد آل نهيان ولي  العربية املــتــحــدة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، في جناح اإلمارات بمعرض “إكسبو 2020 دبي” عن املبادرة 
للجهود اإلمــاراتــيــة  والــتــي تــأتــي تتويجًا   ،2050 االستراتيجية لــدولــة اإلمــــارات لتحقيق الــحــيــاد املــنــاخــي بحلول 
الهادفة إلى اإلسهام بإيجابية في قضية التغير املناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص 
تضمن لألجيال القادمة مستقبًا مشرقًا. وأكــد سموه أن دولــة اإلمـــارات - مع إعانها اليوم هدفها لتحقيق 
فــي قضية التغير املــنــاخــي.. ودعمها جهود  تــواصــل دورهـــا الفاعل واملــؤثــر عامليًا   -  2050 الحياد املناخي بحلول 

العمل املناخي وتعزيز التعاون الدولي لاستفادة من جميع الفرص االقتصادية واالجتماعية.

2050، إلــى تطوير نهج حكومي شــامــل يضمن النمو  ويــهــدف تحقيق الــحــيــاد املــنــاخــي فــي اإلمــــارات بحلول عــام 
االقتصادي املستدام في الدولة.. ويقدم نموذجًا يحتذى للعمل والتعاون لضمان مستقبل أفضل للبشرية. 
كما يعتبر هذا اإلعان تتويجًا لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل املناخ على املستويين املحلي والعالمي 
1995، حيث  خــال العقود الثاثة املاضية منذ انضمامها التفاقية األمــم املتحدة اإلطــاريــة لتغير املــنــاخ فــي 
تبّنت دولة اإلمارات منذ ذلك الوقت مجموعة كبيرة من التشريعات وطبقت العديد من اإلجراءات الهادفة إلى 
خفض االنبعاثات وتقديم الحلول املستدامة، بما يتما�شى مع أفضل املمارسات في جميع القطاعات الحيوية، 

بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.

ويــأتــي اإلعـــان لتحقيق الحياد املناخي متوائمًا مــع أهـــداف “اتــفــاق بــاريــس للمناخ” لتحفيز الـــدول على إعــداد 
واعتماد استراتيجيات طويلة املــدى لخفض انبعاث غــازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجــات حــرارة األرض 

دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

كـلمتنــا
اإلمارات تسعى لتحقيق الحياد املناخي بحلول 2050

أ. د. عبد الوهاب زايد
أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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واالبتكار الزراعي

اإلمارات العربية املتحدة
sg@kiaai.ae

مقدمة:

ُتــعــد األهـــــداف الــســبــعــة عــشــر )SDGs( الــتــي 
ـــدول األعـــضـــاء فــي األمـــم املتحدة  اعــتــمــدتــهــا الـ
عــــام 2015، بــمــثــابــة خـــارطـــة طــريــق والـــتـــزامـــًا 
عامليًا يتمثل في »عدم ترك أحد يتخلف عن 
الركب«. هي الخطة العاملية من أجل تحقيق 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة، والـــتـــي تشمل 
ــًا عــاملــيــًا  ـكــافـــة الـــقـــطـــاعـــات. وتـــضـــم 17 هــــدفــ

و169 غاية، ومؤشرات ووسائل التنفيذ.
لـــقـــد ســـعـــت األمــــانــــة الـــعـــامـــة لـــجـــائـــزة خــلــيــفــة

ــيــــة لــنــخــيــل الـــتـــمـــر واالبــــتــــكــــار الــــزراعــــي   الــــدولــ
ــكـــــون لــهــا  ــ أن يـ  2007 ــهـــا عـــــــام  ــيـــسـ ــنــــذ تـــأسـ مــ
رؤيــــة وهــــدف ورســـالـــة تنسجم مــع األهــــداف 
اإلنمائية )2015-2000( ومن ثم مع أهداف 
وصـــواًل   )2015-2030( الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 
إلـــــى مــــا حــقــقــتــه الــــجــــائــــزة مــــن نـــجـــاح فــــي دعـــم 
وتنمية البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل 
وإنتاج التمور واالبتكار الزراعي على املستوى 

الوطني واإلقليمي والدولي.
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

رؤية ورسالة وأهداف الجائزة:

لـــو قــمــنــا بــاســتــعــراض رؤيــــة ورســـالـــة وأهــــداف 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
الـــزراعـــي لــوجــدنــا أنــهــا تتقاطع بمساحة كبيرة 
مع أهــداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة 
)SDGs(، فـــرؤيـــة الـــجـــائـــزة هـــي دعــــم وتــطــويــر 

ــتـــاج الــتــمــور واالبــتــكــار  قــطــاع نــخــيــل الــتــمــر وإنـ
الزراعي لتحقيق التنمية املستدامة 2030. أما 
رسالة الجائزة فهي االحتفاء بالجهود املتميزة 
الــتــي ُتـــْبـــَذُل لتطوير القطاع الــزراعــي مــن أجل 
تنمية مستدامة لنا ولألجيال القادمة. وإقامة 
تعاون وطني وإقليمي ودولــي بين الجهات ذات 
الصلة باالبتكار الزراعي وصناعة نخيل التمر. 
ــكـــار الـــزراعـــي  ــتـ ونـــشـــر ثــقــافــة نــخــيــل الــتــمــر واالبـ
بين مختلف الفئات املستهدفة على املستوى 

املحلي واإلقليمي والدولي.

فـــي حـــيـــن نـــجـــد أن األهـــــــداف الــرئــيــســيــة الــتــي 
تسعى لتحقيقها الجائزة هي تعريف العالم 
بــاهــتــمــام صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ خليفة بن 
زايــــد آل نــهــيــان رئــيــس الـــدولـــة »حــفــظــه هللا« 
بزراعة النخيل واالبتكار الزراعي ومبادراته 
الـــكـــريـــمـــة فـــي األنـــشـــطـــة واملــــجــــاالت املــتــعــلــقــة 
وإبراز  بدعم البحوث والدراسات الخاصة. 
ــــادي املــــســــؤول لــــدولــــة اإلمـــــــارات  ــــريـ الـــــــدور الـ
ــيـــرة اإلبــــــداع  الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة فــــي دفـــــع مـــسـ
واالبــــتــــكــــار فــــي مـــجـــال نــخــيــل الـــتـــمـــر والـــقـــطـــاع 
واالهــتــمــام بقضايا حــمــايــة البيئة  الـــزراعـــي، 
ومـــحـــاربـــة الـــفـــقـــر وزيـــــــادة الـــرقـــعـــة الـــخـــضـــراء 
ــتــــدامــــة. بـــاإلضـــافـــة  لـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة املــــســ
الــــى دعــــم الــبــحــث الــعــلــمــي وتــشــجــيــع وتــقــديــر 
ــــاع الـــــــزراعـــــــي  ــــطــ ــقــ ــ ــويـــــر الــ ــ ــيـــــن فـــــــي تـــــطـ ــ ــلـ ــ ــــامـ ــــعـ الـ
ــتـــمـــر بــــــاإلمــــــارات والـــعـــالـــم،  وقــــطــــاع نـــخـــيـــل الـ
واالســتــفــادة مــن مــخــتــلــف الــخــبــرات لــارتــقــاء 

بــالــواقــع الـــزراعـــي ونــخــيــل الــتــمــر وفـــق أفضل 
املمارسات الدولية.

ــــة وأهــــــــداف  ــالــ ــ ــــن هـــنـــا نـــجـــد أن رؤيــــــــة ورســ مـ
واســــعــــة االنـــتـــشـــار،  الـــجـــائـــزة عـــاملـــيـــة األداء، 
عالية اإلنجاز، ُبنيت على القاعدة التي تقول 
ــانـــة  ــّفــــذ مـــحـــلـــيـــًا(، أي أن األمـ )فــــّكــــر عـــاملـــيـــًا ونــ
الـــعـــامـــة لـــلـــجـــائـــزة قـــامـــت بــتــوظــيــف الـــخـــبـــرات 
والـــعـــاقـــة مـــع املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة فـــي خــدمــة 
هذا القطاع على املستوى الوطني واإلقليمي 
ــتـــعـــاون مـــع الـــشـــرـكــاء املــحــلــيــيــن  بــالــتــنــســيــق والـ
فــي كــل دولــــة، وذلـــك مــن أجـــل تــعــزيــز نــمــو هــذا 
القطاع والعاملين به، وتحسين فرص العمل 
ونــمــو االقـــتـــصـــاد وجـــــودة الــحــيــاة ضــمــن أطــر 
مــعــايــيــر أهـــــــداف الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة لــألمــم 

.)SDG17( املتحدة

أنشطة وانجازات الجائزة:

ــًا لـــتـــوجـــيـــهـــات ســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــنـــصـــور بــن  ــقــ وفــ
زايــد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الـــوزراء، 
وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمــارات العربية 
املتحدة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك 
آل نــهــيــان، وزيـــر الــتــســامــح والــتــعــايــش، رئيس 
مجلس أمــنــاء جــائــزة خليفة الــدولــيــة لنخيل 
َبت الجهود  التمر واالبتكار الــزراعــي، فقد صَّ
ـــة  ــ ــــم وتــــطــــويــــر قــــطــــاع زراعــ ــ ــــى دعـ ــ الــــوطــــنــــيــــة الـ
ــتـــمـــور، مــــن خـــــال إطــــاق  ــتــــاج الـ الــنــخــيــل وإنــ
مجموعة مــن املـــبـــادرات واملــشــاريــع التنموية 
التي من شأنها تعزيز األمــن الغذائي وتحقيق 

التنمية املستدامة. نذكر منها باختصار:
دورة مــــــن جــــــائــــــزة خــلــيــفــة 	   13 تـــنـــظـــيـــم 

الــدولــيــة لنخيل الــتــمــر واالبــتــكــار الــزراعــي 
)2009 - 2021( بمشاركة 		16 مرشح 

يمثلون 56 دولة بالعالم.

تنظيم 3 دورات من جائزة املزارع املتميز 	 
واملزارع املبتكر باإلمارات )	201 - 2020( 

بمشاركة 192 مزارع باإلمارات.

تــنــظــيــم 12 دورة مـــن املــســابــقــة الــدولــيــة 	 
)النخلة في عيون العالم( )2010 - 2021( 

بمشاركة 3971 مصور من 	5 دولة

5 دورات مــن املــســابــقــة الــدولــيــة 	  تنظيم 
)النخلة بألسنة الشعراء( بمشاركة 6	5 

شاعر وشاعرة يمثلون 	1 دولة

تنظيم املهرجان الــدولــي للتمور املصرية 	 
سنويًا )2015 - 	201( 

ــمــــور 	  ــتــ ــلــ ــــم املــــــــهــــــــرجــــــــان الــــــــــدولــــــــــي لــ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ تـ
السودانية سنويًا )2017 - 2021(

تنظيم املــهــرجــان الــدولــي للتمور األردنــيــة 	 
سنويًا )	201 - 2021(

ــمــــور 	  ــتــ ــلــ ــــم املــــــــهــــــــرجــــــــان الــــــــــدولــــــــــي لــ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ تـ
املوريتانية )2021(

تــنــظــيــم مـــعـــرض ابـــوظـــبـــي الــــدولــــي لــلــتــمــور 	 
سنويًا )2015 - 2021(

تنظيم املــؤتــمــر الـــدولـــي لنخيل الــتــمــر كل 	 
 )2022 -  199	( أربــــع ســـنـــوات مــتــتــالــيــة 

بمشاركة 	175 باحث من 5	 دولة

ــــدول املــنــتــجــة 	  ــلـ ــ تـــنـــظـــيـــم مـــؤتـــمـــر وزاري لـ
ــيــــة اطـــــاريـــــة  ــيــــجــ ــــراتــ ــت ــتــــمــــور لـــــوضـــــع اســ ــلــ لــ
الســـتـــئـــصـــال ســــوســــة الـــنـــخـــيـــل الـــحـــمـــراء 

)2019(
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ــــان أبـــوظـــبـــي ملــكــافــحــة ســوســة 	  إطـــــاق إعـ
ــنــــدوق  الــــنــــخــــيــــل الــــــحــــــمــــــراء، وإنـــــــشـــــــاء صــ

ائتماني بإشراف )الفاو( )2019(

إنـــشـــاء مـــخـــازن مـــبـــردة لــلــتــمــور بــالــواحــات 	 
البحرية بجمهورية مصر العربية، بطاقة 

استيعابية 000	 طن )2019(

تــأهــيــل مــصــنــع ســـيـــوة الــحــكــومــي لــلــتــمــور 	 
بجمهورية مصر العربية بطاقة إنتاجية 

10.000 طن بالسنة )2017(

تــــأهــــيــــل مـــجـــمـــع تــــمــــور الــــــــــــوادي الـــجـــديـــد 	 
بجمهورية مصر العربية بطاقة إنتاجية 

5000 طن بالسنة )2019(

ــتــــرونــــيــــة تــضــم 	  إطــــــــاق أكــــبــــر مـــكـــتـــبـــة الــــكــ
299 مــــصــــدر عـــلـــمـــي بـــالـــلـــغـــتـــيـــن الـــعـــربـــيـــة 

واالنـــجـــلـــيـــزيـــة، فـــي مـــجـــال زراعــــــة الــنــخــيــل 
وإنتاج التمور واالبتكار الزراعي.

فكرة مهرجانات التمور العربية:

إن تــنــظــيــم مـــهـــرجـــانـــات الـــتـــمـــور فــــي مــنــاطــق 
ــالــــدول الـــعـــربـــيـــة يــســتــنــد بـــالـــدرجـــة  ــتــــاج بــ اإلنــ
ــــذت بــعــيــن  ــ ــــة الــــجــــائــــزة الــــتــــي أخــ ــــرؤيـ األولـــــــــى لـ
االعــــتــــبــــار تـــحـــســـيـــن فــــــرص الـــعـــمـــل والـــعـــيـــش 
الـــكـــريـــم لـــألســـر الــــزراعــــيــــة املــنــتــجــة لــلــتــمــور. 
ولتحقيق هذه الرؤية، تعمل األمانة العامة 
ــــوزارات املــعــنــيــة في  لــلــجــائــزة بالتنسيق مــع الـ
الــــدول املــنــتــجــة لــلــتــمــور وأصــحــاب املصلحة 
اآلخــريــن عــلــى تــعــزيــز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لقطاع 
زراعة النخيل وإنتاج التمور وتحسين سبل 
الــعــيــش ملــزارعــي الــتــمــور، وفــق نــظــم ُمحسنة 
وأكــثــر قـــدرة عــلــى الــصــمــود ملــزارعــي الــواحــات 

ــيــــازات الـــزراعـــيـــة  فـــيـــمـــا فـــيـــهـــم أصــــحــــاب الــــحــ
الصغيرة من الرجال والنساء والشباب، عبر 
إقامة مشاريع تنموية متعددة مثل مخازن 
تــبــريــد الــتــمــور، وتــأهــيــل املــزارعــيــن مــن انــتــاج 
تــمــور عــضــويــة وفـــق املـــواصـــفـــات الــقــيــاســيــة 
املعترف بها دولــيــًا، مــع عــدم تقويض املــوارد 
ــي تـــوســـيـــع نــطــاق  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، بـــمـــا يـــســـاهـــم فــ
الــتــواصــل مـــع دول الــعــالــم وايـــصـــال الــتــمــور 
ــيـــة لـــــألســـــواق الــــعــــاملــــيــــة. بــــذلــــك تـــكـــون  الـــعـــربـ
فـــي تحقيق  مـــحـــوريـــًا  الـــجـــائـــزة قـــد أدت دورًا 
الــقــضــاء على   - 1 هــدف التنمية املــســتــدامــة 
ــتــــدامــــة 2 -  ــقــــر، وهــــــــدف الـــتـــنـــمـــيـــة املــــســ ــفــ الــ

القضاء على الجوع.

أهـــــــــــــــــــــــــــداف  مــــــــــــــــــــن   2 و   1 الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــدف 
ــــة املــــــســــــتــــــدامــــــة )الـــــــقـــــــضـــــــاء عـــلـــى  ــيـ ــ ــــمـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــــــفـــــــقـــــــر( و )الــــــــقــــــــضــــــــاء عــــــلــــــى الـــــــــجـــــــــوع(.

ــانــــة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــائـــزة عـــلـــى مـــدى  عــمــلــت األمــ
ــــي  ــتــــضــــافــــة مـــــزارعـ ــلــــى اســ ــلــــة عــ ســـــنـــــوات طــــويــ
نـــخـــيـــل الـــتـــمـــر مــــن مــخــتــلــف الـــــــدول املــنــتــجــة 
لــلــتــمــور وذلـــــك ضــمــن مـــهـــرجـــانـــات ومـــعـــارض 
الـــتـــمـــور الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى تــنــظــيــمــهــا األمـــانـــة 
الــعــامــة لــلــجــائــزة فــي كــل مــن جــمــهــوريــة مصر 
ــهــــوريــــة الــــــســــــودان واملـــمـــلـــكـــة  الــــعــــربــــيــــة وجــــمــ
األردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة والــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة 
ــــة، ودولــــــــة  ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ ــــة واملــــمــــلــــكــــة املـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــوريـ املـ
ــهـــدف اتـــاحـــة  اإلمــــــــارات الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة، بـ
الــفــرصــة لــصــغــار مــزارعــي ومــنــتــجــي الــتــمــور في 
املــنــطــقــة الــعــربــيــة لــلــمــشــاركــة فــي املــهــرجــانــات 
ومـــعـــارض الــتــمــور مــن أجـــل تــبــادل الــخــبــرات 
بين املــزارعــيــن مــن الــدول املنتجة واملصنعة 
لــلــتــمــور، وإتـــاحـــة الــفــرصــة لــتــصــديــر الــتــمــور 
الــعــربــيــة الــى مختلف دول الــعــالــم مــن خــال 
الــــحــــوار املـــبـــاشـــر مـــع تـــجـــار الـــتـــمـــور الــعــاملــيــيــن 
الــذيــن تستضيفهم الــجــائــزة فــي كــل معرض، 
ــــاشـــــرة لــتــحــســن  ــبـ ــ ــيـــجـــة مـ ــتـ وهـــــــــذه بــــــدورهــــــا نـ
سمعة التمور العربية على املستوى الدولي، 
وبــالــتــالــي زيــــادة الــطــلــب الــعــالــمــي عــلــى الــتــمــور 
ــاه بـــتـــصـــريـــحـــات  ــهــــدنــ ــا شــ ــ ــيــــة، وهـــــــذا مـ الــــعــــربــ
رسمية لكبار املسؤولين عن هذا القطاع في 

الدول العربية، 

ــــودة  كـــمـــا عـــمـــلـــت الــــجــــائــــزة عـــلـــى تـــحـــســـيـــن جـ
الــتــمــور الــعــربــيــة ـكــي تــتــمــا�شــى مـــع مــتــطــلــبــات 
األســـــواق الــدولــيــة، مــن خـــال دعـــم وتــأهــيــل 
أكــثــر مـــن 200 مـــزرعـــة لــنــخــيــل الــتــمــر بــواحــة 
سيوة بجمهورية مصر العربية لنيل شهادة 
الـــــزراعـــــة الـــعـــضـــويـــة لـــلـــتـــمـــور )ايـــكـــوســـيـــرت( 
معتمدة مــن االتــحــاد األوروبــــي الــتــي بــدورهــا 
ساهمت فــي تعزيز تنافسية التمور العربية 
مــع غــيــرهــا مــن تــمــور الــعــالــم. كــل هـــذا وذاك 
ساهم في تحسين مستوى الدخل لشريحة 
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ــيــــن، بـــل الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــجـــوع  صـــغـــار املــــزارعــ
ــتـــمـــور فــي  والـــفـــقـــر وســـــط مــــزارعــــي ومـــنـــتـــجـــي الـ

الدول العربية.

مــن أهــــداف التنمية املستدامة   8 الــهــدف 
)العمل الالئق ونمو االقتصاد( 

ســاهــمــت مــجــمــوعــة املـــعـــارض واملــهــرجــانــات 
ــهـــرجـــان  16 مـ ــــن  ــــر مـ ــثـ ــ لـــلـــتـــمـــور الــــعــــربــــيــــة )أكـ
ومــعــرض فــي ســتــة دول( فــي تــفــعــيــل الــنــشــاط 
ــــي  ــــزارعـ ــــن مـ ــــة مــ ــعــ ــ الـــــتـــــجـــــاري لــــشــــريــــحــــة واســ
بــالــدول العربية،  ومنتجي ومصنعي التمور 
مـــــن خــــــال تــــعــــزيــــز االقـــــتـــــصـــــادات الـــريـــفـــيـــة 
الــشــامــلــة املــتــنــوعــة واإلنــتــاجــيــة الــتــي تــخــلــق 
فـــرص الــعــمــل الـــائـــق وزيـــــادة الـــدخـــل. كــمــا 
حــصــل فـــي واحــــات ســيــوة بــجــمــهــوريــة مــصــر 
ــــان الــــدولــــي  ــهـــــرجـ ــ الــــعــــربــــيــــة حــــيــــث ســــاهــــم املـ
ــــع  ــــدى أربـ ــلـــتـــمـــور املــــصــــريــــة بـــســـيـــوة عـــلـــى مــ لـ
فـــي   )201	  -  2015( ــيــــة  ــالــ ــتــ ــتــ مــ ســــــنــــــوات 
ــهــــم  ــيــــش وزيـــــــــــادة قــــدراتــ ــيـــن نــــمــــط الــــعــ تـــحـــسـ
اإلنـــتـــاجـــيـــة مــــن املـــشـــاركـــة فــــي الــــســــوق. كــمــا 
أدت إلـــــــى زيـــــــــــادة فــــــي عـــــــدد مــــصــــانــــع تـــعـــبـــئـــة 
ــتـــدالل عــلــى  وتــغــلــيــف الــتــمــور، ويــمــكــن االسـ
ذلــــك مـــن خــــال عــــدد مـــن مـــؤشـــرات األداء 

ــــادرات الــتــمــور  عــلــى ســبــيــل املـــثـــال زادت صــ
ــهـــــرجـــــان  ــ املـــــصـــــريـــــة خــــــــال فـــــتـــــرة تــــنــــظــــيــــم املـ
17 % فـــي حــيــن تــقــلــصــت كــمــيــة الــتــمــور  الــــى 
 .% 25 املــســتــوردة مــن خــارج الــدولــة حــوالــي 
مــمــا يــدل عــلــى مــســاهــمــة أنــشــطــة وفــعــالــيــات 
الجائزة في زيــادة النمو االقتصادي لقطاع 
ــتـــاج الــتــمــور بــمــا يــحــقــق  ــــة الــنــخــيــل وإنـ زراعـ
الزراعية.  للمجتمعات  املستدامة  التنمية 
ــعــــة  ــعــــرفــــة وخـــــبـــــرة واســ ــا مــ ــهــ فــــالــــجــــائــــزة لــــديــ
وشــــراـكـــات رفـــيـــعـــة املـــســـتـــوى مـــع املــنــظــمــات 
الدولية تعتمد عليها لدعم تطوير ساسل 

العربية. للتمور  القيمة 

مــن أهــــداف التنمية املستدامة   9 الــهــدف 
)الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية(

ــكـــار فــي  ــتـ ــائـــزة بــتــعــزيــز االبـ كـــمـــا ســـاهـــمـــت الـــجـ
ــلـــى املـــســـتـــوى الــــفــــردي  الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي عـ
ــتـــنـــمـــيـــة  أو املــــــؤســــــ�شــــــي، دعــــــمــــــًا ألهـــــــــــداف الـ
ــيــــع عـــلـــى  ــتــــشــــجــ املـــــســـــتـــــدامـــــة، مــــــن خــــــــال الــ
ــــار واتــــــــــاحــــــــــة الـــــــفـــــــرصـــــــة ألصــــــحــــــاب  االبــــــــتــــــــكــــ
ــكــــرة لـــلـــتـــنـــافـــس  ــتــ ــبــ ــــة املــ ــيــ ــ ــــزراعــ املـــــشـــــاريـــــع الــ
ــــدى فـــئـــات الـــجـــائـــزة الـــدولـــيـــة )فــئــة  عـــلـــى إحـ
ــــدة واملـــــتـــــطـــــورة لـــخـــدمـــة  ــ ــــرائـ ــ ــــارات الـ ــكــ ــ ــتــ ــ االبــ

القطاع الزراعي(، حيث يتنافس على هذه 
الــفــئــة ســنــويــًا عـــشـــرات املـــشـــاريـــع الــزراعــيــة 
ــائـــــزة وشــــهــــادة  ــ ــــجـ ــبــــتــــكــــرة وتـــــفـــــوز بــــــــدرع الـ املــ
200 ألف دوالر  تقدير ومبلغ مالي يزيد عن 
أمــريــكــي. فــقــد وصــل عــدد املــشــاركــيــن ضمن 
فــئــة االبــتــكــارات الــرائــدة واملــتــطــورة لخدمة 
	29 مشارك من  القطاع الــزراعــي أكثر من 
56 دولة حول العالم، ساهمت مشاريعهم 

املـــبـــتـــكـــرة فـــي تــحــســيــن جـــــودة الـــحـــيـــاة ونــظــم 
ــي الــــقــــطــــاع  ــ الــــعــــمــــل واإلنـــــــتـــــــاج املـــــســـــتـــــدام فــ

الزراعي بشكل عام.

12 من أهــداف التنمية املستدامة  الهدف 
)اإلنتاج واالستهالك املسؤوالن( 

ســاهــمــت الــجــائــزة فــي إيــجــاد تــــوازن ملنظومة 
اإلنتاج واالستهاك في قطاع زراعة النخيل 
ــتــــاج الـــتـــمـــور بــشــكــل مـــســـؤول ومـــســـتـــدام  وإنــ
عــبــر نــقــل الــخــبــرات وتــبــادل املــعــارف العلمية 
مــن خــال عــقــد مجموعة من  املتخصصة، 
ورش العمل مع املزارعين، حيث استضافت 
الجائزة أكثر من ثاثون خبير دولي بالتعاون 
ــــة فـــــي مــــجــــال زراعــــــة  ــيـ ــ مـــــع املــــنــــظــــمــــات الـــــدولـ

النخيل وإنتاج التمور واالبتكار الزراعي



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

13 من أهــداف التنمية املستدامة  الهدف 
)العمل املناخي(؟ والهدف 15 )الحياة على 

األرض(

تعتبر مشاريع الجائزة على املستوى اإلقليمي 
والــدولــي ذات أثــر إيــجــابــي مــبــاشــر عــلــى تنمية 
الــقــطــاع الــزراعــي بشكل عــام وقــطــاع زراعــة 
ــتــــمــــور بـــــالـــــدول املــنــتــجــة  الـــنـــخـــيـــل وإنـــــتـــــاج الــ
لــلــتــمــور، ســاهــمــت بــشــكــل مــبــاشــر فـــي تــعــزيــز 

الوعي املناخي للعاملين في هذا القطاع.

إن اســتــثــمــار الــجــائــزة فــي مــنــاهــج الــزراعــة 
ــــدول املـــنـــتـــجـــة لــلــتــمــور،  املـــســـتـــدامـــة فـــي الــ

ــيـــن وتـــكـــريـــس أنـــمـــاط  عـــبـــر تــشــجــيــع املـــزارعـ
الــزراعــة الــتــراثــيــة ذات الــطــابــع اإلنــســانــي 
لــديــهــم، إنــمــا تــســاهــم فــي الــحــفــاظ بــشــكــل 
أفــــضــــل عـــلـــى قــــاعــــدة املــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
ــــة  ــيــ ــ ــــزراعــ وزيــــــــــــــادة مـــــــن قــــــــــدرة الـــــنـــــظـــــم الــ
الـــتـــراثـــيـــة عـــلـــى الـــتـــكـــيـــف مـــع تــغــيــر املـــنـــاخ، 
ــائـــــزة قـــــد ســــاهــــمــــت فـــي  ــ ــــجـ بــــذلــــك تــــكــــون الـ
 13 أهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة املــــســــتــــدامــــة رقــــــم 
)الـــــحـــــيـــــاة عـــلـــى  و15  ــــل املـــــنـــــاخـــــي(  ــمـ ــ ــعـ ــ )الـ

األرض(. 

17 من أهــداف التنمية املستدامة  الهدف 
)عقد الشراكات لتحقيق األهداف( 

ــثـــر مــن  ــانــــة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــائـــزة أكـ وقـــعـــت األمــ
 2015( ــتـــرة  مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم خـــــال الـــفـ  3	

مـــع عــــدد مـــن الـــــــوزارات املــعــنــيــة   )2021  -

بــــقــــطــــاع زراعــــــــة الـــنـــخـــيـــل وإنـــــتـــــاج الـــتـــمـــور 
ــــي، الـــــى جــــانــــب عـــــدد مــن  ــــزراعــ واالبــــتــــكــــار الــ
ــالــــقــــطــــاع  ــيــــــة املــــعــــنــــيــــة بــ ــــات الــــــدولــــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ املـ
ــــي  ــــدنـ ــــات املــــجــــتــــمــــع املـ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـــــــــزراعـــــــــي، ومـ
ــــي إال  ــا هــ ــ ــــاع الــــــخــــــاص، مــ ــــطـ ــقـ ــ وشــــــرـكـــــات الـ

ـــة  أرضـــــيـــــة بــــنــــيــــت عـــلـــيـــهـــا أطـــــــر مـــــن الــــشــــراكـ
ــهــــدف  ــلـــــك الــــــــــــــــوزارات واملـــــنـــــظـــــمـــــات بــ ــ مــــــع تـ
مــــــــد جـــــــســـــــور الـــــــتـــــــعـــــــاون مــــــعــــــهــــــا، وتـــــعـــــزيـــــز 
االقــتــصــادات الــريــفــيــة الــشــامــلــة واملــتــنــوعــة 
بما في ذلك مجاالت األعمال   - واإلنتاجية 
ـــارة  ــ ــجـ ــ ــة بــــصــــنــــاعــــة وتــ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــرتـ ــ الـــــتـــــجـــــاريـــــة املـ
ــيـــة - الـــحـــضـــريـــة  ــــط الـــريـــفـ ــــروابــ الــــتــــمــــور والــ
املــتــصــلــة بــهــا بــشــكــل عــام، مــن خــال تنفيذ 
ــــادرات واملــــشــــاريــــع أو تــنــظــيــم  ــبـ ــ عــــدد مــــن املـ
املــؤتــمــرات أو املــهــرجــانــات وغــيــرهــا، بــالــتــالــي 
يــمــكــن الــبــنــاء والــتــحــلــيــل عــلــى تــلــك املــشــاريــع 
ــائــــزة فــــي كــل  ــهـــا الــــجــ واملــــــبــــــادرات الــــتــــي نـــفـــذتـ
مـــن جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة، جــمــهــوريــة 
ــيــــة الــهــاشــمــيــة،  الــــســــودان، املـــمـــلـــكـــة األردنــ
ــــة املـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــة،  ــ ــيـ ــ ــ ــــامـ ــ الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة اإلسـ
واملــمــلــكــة املــغــربــيــة، مــن أجــل تــنــمــيــة قــطــاع 
ــــة الــنــخــيــل وإنـــتـــاج الـــتـــمـــور واالبـــتـــكـــار  زراعـ
بما يتصل بتعزيز  الزراعي في تلك الدول، 
األمـــن الــغــذائــي وتــحــقــيــق  أهـــداف الــتــنــمــيــة 

.)SDG17( املستدامة 

الخالصة:

تعتبر جــائــزة خليفة الــدولــيــة لنخيل التمر 
ــتــــكــــار الـــــزراعـــــي أحـــــد أهـــــم املـــؤســـســـات  واالبــ
ــــة بــــــدعــــــم وتــــــطــــــويــــــر قــــــطــــــاع زراعـــــــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ املـ
الــنــخــيــل وإنــتــاج الــتــمــور واالبــتــكــار الــزراعــي، 
تــعــمــل بـــانـــســـجـــام تــــام مـــع أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
وذلـــــك بـــالـــتـــعـــاون مــع   )SDGs( املـــســـتـــدامـــة 
ــيــــة والــــــدولــــــيــــــة، وفــــقــــًا  ــيــــمــ ــلــ ــنــــظــــمــــات اإلقــ املــ
ــــات الـــــــقـــــــيـــــــادة الـــــــرشـــــــيـــــــدة بـــــدولـــــة  لـــــتـــــوجـــــيـــــهـ

اإلمارات العربية املتحدة. 
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

سلسلة  ضمن  علمي  إصدار   20

الـ 50 كُتَيِّب يف عام الـ 50

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي

اإلمارات العربية املتحدة

ــبــــارك آل  بــتــوجــيــهــات مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ نـــهـــيـــان مــ
ــتــــعــــايــــش، رئــيــس  ــتـــســـامـــح والــ نــــهــــيــــان، وزيـــــــر الـ
ــانــــة  ــائـــــزة. صــــــدر عـــــن األمــ ــ ــــجـ ــــاء الـ ــنـ ــ مـــجـــلـــس أمـ
العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي. الدفعة األولى والثانية من 
ـــ 50 ُكــتــيــب الــتــي أطــلــقــتــهــا الــجــائــزة  ســلــســلــة الــ
ــــى نــشــر  ــهـــدف إلـ ـــ 50 والــــتــــي تـ ــ احـــتـــفـــاًء بـــعـــام الـ
املعرفة العلمية املتخصصة التزامًا بأهداف 
الــجــائــزة ونــقــل املــعــرفــة لــلــمــزارعــيــن واملهتمين 
ــــة الــنــخــيــل وإنـــتـــاج  ــ الــعــامــلــيــن فــــي قـــطـــاع زراعـ
ــــي عــــلــــى املـــســـتـــوى  ــ ــــزراعـ ــ ــمــــور واالبـــــتـــــكـــــار الـ ــتــ الــ

الوطني والعربي والدولي.

وقـــال الــدكــتــور عــبــد الـــوهـــاب زايـــد أمــيــن عــام 
ــائــــزة أن الـــدفـــعـــة األولــــــــى مــــن الــكــتــيــبــات  الــــجــ
ــبــــادرة احـــتـــفـــاًء بــالــذكــرى  تـــأتـــي ضــمــن هــــذه املــ
الخمسين لــتــأســيــس دولــــة اإلمـــــارات العربية 
ــــع عــــــام الــخــمــســيــن،  ــــزامــــن مـ ــت ــالــ املــــتــــحــــدة، وبــ
ــــرة مـــن  ــيــ ــ ــبــ ــ ــــة كــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــب مـ ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ والــــــــتــــــــي اسـ
ــــرات األـكــاديـــمـــيـــة املـــخـــتـــصـــة مــــن داخــــل  الــــخــــب
وخــارج دولــة االمـــارات العربية املتحدة حيث 
ارشــاديــة،  فنية،  تغطي مــوضــوعــات علمية، 
وقــصــص نــجــاح مــبــتــكــرة، واســتــخــدام الــذكــاء 
االصــطــنــاعــي واســتــشــراف املستقبل الــزراعــي 
وغــيــرهــا... بما يساهم فــي دعــم البنية التحية 
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للمعرفة العلمية الــتــي تــخــص قــطــاع زراعـــة 
ــتـــكـــار الــــزراعــــي،  الــنــخــيــل وإنــــتــــاج الـــتـــمـــور واالبـ

مــضــيــفــًا بــــأن هــــذه الــســلــســلــة مـــن الــكــتــيــبــات 
وغــيــرهــا مــن اإلصــــــدارات مــتــاحــة للجميع من 

خال املكتبة االلكترونية للجائزة عبر الرابط 
.) www.ekiaai.com( التالي



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

اإلمارات جنة خضراء بفضل رؤية زايد 

إنجازات املنظمة العربية للتنمية الزراعية في مجال تنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور 
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تطوير سلسلة القيمة للتمور، وتعظيم قيمتها املضافة 

حفارات النخيل والنيماتودا املمرضة 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

نخيل التمر في املكتشفات األثرية في شبه الجزيرة العربية 

السياحة الزراعية، ابتكار زراعي ثقافي ترويحي 
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مبادرة واحات مستدامة 

التجربة األردنية في زراعة النخيل وإنتاج التمور 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

فوائد التمور التغذوية 

الدليل العلمي للوقاية من سوسة النخيل الحمراء وطرق مكافحتها 
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سلطان الكويتي ذاكرة األفالج والنخيل باإلمارات

جهود ايكاردا في تنمية قطاع النخيل بالعالم العربي 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

أشهى الوجبات املحضرة من التمور 

التسويق الدولي للتمور
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أهم اآلفات الحشرية والفطرية التي تصيب نخيل التمر 

نخلة التمر وتأقلمها مع املتغيرات املناخية 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

املمارسات الزراعية الجيدة لنخيل التمر 

التكثيف البستاني املستدام ملواجهة التحديات الزراعية 
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تخزين التمور بين تقنيات التبريد والتجميد 

استراتيجية زراعة نخيل التمر في السودان 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

التمور واملؤرش السكري

أ.د. حسن خالد العكيدي
عضو مجلس إدارة جمعية التمور األردنية

hassan.alogidi@yahoo.com

املقدمة 

ــــر الــــغــــذائــــيــــة  ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــــور مـــــــن الـ ــمــ ــ ــتــ ــ ــبــــر الــ ــتــ تــــعــ
املــهــمــة الــتــي تــدعــم الــجــســم بــالــكــربــوهــيــدرات 
ــــة إلــــــى ذلـــك  ــافـ ــ ــــاج الــــطــــاقــــة إضـ ــتـ ــ الـــــازمـــــة إلنـ
ــــدهـــــون واملــــعــــادن  فـــإنـــهـــا مــــع الـــبـــروتـــيـــنـــات والـ
فــي جميع الفعاليات  تــســاهــم  والفيتامينات 
الحيوية األخرى والذي يهمنا في هذا املجال 

السكريات.

ــــي الـــنـــبـــاتـــات  ــــي الـــطـــبـــيـــعـــة فـ يــــتــــواجــــد الـــســـكـــر فـ
كالبنجر وقصب السكر وكذلك جميع أنواع 

الفواكه كالتمور والعنب والتين.. الخ. 

أشكال السكريات )أنواع السكريات(: 
سكريات أحادية كالفركتوز والكلوكوز.. 1
سكريات ثنائية كالسكروز.. 2
سكريات متعددة كالنشا.. 3

التركيب الكيماوي لثمار نخلة التمر:
ــــذاء عـــالـــي الــطــاقــة  تــعــتــبــر ثـــمـــار نــخــلــة الـــتـــمـــر غــ
ألنـــه يــحــتــوي عــلــى الــكــربــوهــيــدرات إضــافــة إلــى 
ذلــك فهو مــصــدر مهم للمعادن كالكالسيوم 
والحديد واملغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك 
ويحتوي أيضًا على كميات قليلة من الدهون 
ــنـــات إلـــــى جـــانـــب الــقــيــمــة الــغــذائــيــة  ــيـ ــبـــروتـ والـ
ــبــــات  ــى املــــركــ ــلــ ــتــــوي عــ ــــه يــــحــ ــ ــا أنــ ــمــ ــيــــة كــ ــالــ ــعــ الــ
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ــبــــغــــات والـــــتـــــي لــــهــــا نـــشـــاط  ــيـــة والــــصــ ــنـــولـ ــيـ ــفـ الـ
مضاد لألكسدة كما أنها تحتوي على نسبة 
مــن األلــيــاف والــفــيــتــامــيــنــات والــتــي تــســاعــد في 

الشفاء من الكثير من األمراض.

أنواع التمور: 
1 .Soft Date تمور طرية
2 .Semi Dry Date تمور نصف جافة
3 .Dry Date تمور جافة

1 - التمور الطرية: 
وتتميز تمور هذه املجموعة بأنها ذات محتوى 
رطــوبــي يــتــراوح مــا بــيــن 25 - 35 % كــمــا تتميز 
سكريات هذه املجموعة بالسكريات املختزلة 
95 % كلوكوز وفركتوز أما الجزء املتبقي 5% 

فهي سكريات ثنائية )سكروز( وتتصف هذه 
املجموعة بما يلي: 

طراوة الثمار.. 1
ذات لون جميل.. 2
ذات نكهة مميزة.. 3
ذات محتوى شبه عصيري.. 	

تستهلك في مرحلة البسر والرطب.. 5
واألمــثــلــة على هــذه املجموعات هــي األصــنــاف 
الــــــتــــــالــــــيــــــة: الـــــــبـــــــرحـــــــي، الــــــــــحــــــــــاوي، الـــــســـــايـــــر، 

الخضراوي والخنيزي والرغلول والساماني. 

:Semi Dry Date 2 - التمور نصف الجافة
وتتميز تــمــور هــذه املجموعة بأنها ذات محتوى 
رطوبي يتراوح ما بين 15 - 25 % في مرحلة التمر 
كــمــا أن هـــــذه املــجــمــوعــة تــتــمــيــز بـــارتـــفـــاع نسبة 
السكريات املختزلة )السكريات األحــاديــة( كما 
أنها تتميز بنسبة سكريات ثنائية بسيطة أعلى من 

التمور الطرية والتي تعطي للثمار صابة أكثر. 
ومــــــن هــــــذه األصــــــنــــــاف: املــــجــــهــــول، املـــكـــتـــوم، 

الخاص، الزهدي، وتتميز بما يلي: 
نسبة صابة أكثر من التمور الطرية.. 1
محتوى لحمي )اللب( أكثر.. 2
التصاق قشرة التمرة باللب أكثر.. 3

:Dry Date 3 - التمور الجافة
ــــذه املـــجـــمـــوعـــة بـــأنـــهـــا ذات مــحــتــوى  وتــتــمــيــز هـ
رطوبي أقل من 15 % في مرحلة التمر وتكون 

نــســبــة الــســكــريــات الــثــنــائــيــة فــيــهــا شــبــه عالية 
نسبيًا ولكنها تتميز بنسبة عالية بالسكريات 
ــتـــزلـــة( مــمــا يــمــيــزهــا بــالــصــابــة  األحــــاديــــة )املـــخـ
الــديــري، واألشــر�شــي،  والجفاف ومــن أمثلتها: 

دكله نور وهذه التمور تتميز بما يلي: 
صابة الثمار.. 1
نسبة التقشير فيه عالية.. 2
إمكانية تجفيف التمور والحصول على . 3

مسحوق التمر. 

املؤشر السكري للتمور:
التمر والفاكهة ومستويات السكر في الدم: 
ــبــــــاب الــــتــــي تــــدفــــع الــــنــــاس  ــــد األســــ إن مـــــن أحـــ
االبــتــعــاد عـــن تـــنـــاول الــتــمــر هـــو االعــتــقــاد بــأنــه 
يرفع مستويات السكر في الدم لديهم فبالرغم 
ــــواء الـــتـــمـــر عـــلـــى ســـكـــريـــات طــبــيــعــيــة  ــتـ ــ مــــن احـ
)كلوكوز وفركتوز( سريعة االمتصاص إال أنها 
سكريات من النوع املنخفض حسب التقييم 
الــكــايــســيــمــي Glycemic مـــا يــعــنــي أنــهــا تــرفــع 
السكر بسرعة عند تناولها وهذا ال يعني بأن 
مر�شى السكري ال يستطيعون تناوله ولكن 

ضمن بعض الشروط وهي:
اختيار أنواع معينة من التمور.. 1
االعتدال في تناول كميات كبيرة.. 2
استشارة الطبيب.. 3
فحص نسبة السكر في الدم واملراقبة.. 	

 GI مــن الــجــدول يظهر أن املــؤشــر الجايسمي
للتمور يــتــراوح ما بين 55 - 70 أي يعتمد على 
الصنف لذا فاالهتمام بالصنف مهم وكذلك 
بالكمية املناسبة من التمور ولكن إذا تعدى 
ذلك فإنه سيؤثر بسرعة على مستوى ضغط 
الدم لذا فاالنتباه إلى ذلك مهم جدًا خصوصًا 
ملر�شى السكر لذا يو�شى بأخذ )3( حبات تمر 
باليوم لاستفادة من ألياف التمور كما يجب 
االبتعاد عن أكل بسر التمر الغني بالسكروز. 

جدول )1( يوضح السعرات الحرارية واملؤشر السكري لبعض الفاكهة والتمور

املؤشر السكريكيلو سعر حراري /غمنوع الفاكهة

355التمر

6	0.76العنب

0.631تفاح

		0.55برتقال

0.6356مانجو

	1.25موز

2	56خوخ

0.2572بطيخ

0.666كمثرى

املصدر: خالد القحطاني، وزارة البيئة واملياه والزراعة



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

وهــــذا ال يــعــنــي أن تـــنـــاول األغـــذيـــة املــتــوســطــة 
واملنخفضة املؤشر السكري وبكميات كبيرة 
ال تؤدي إلى مشاكل صحية مساوية لألغذية 
ذات املؤشر العالي ظنًا بهم أنها ال ترفع نسبة 
ــــاءت مـــن هــنــا أهــمــيــة  الــســكــر فـــي الـــــدم. لــــذا جـ
حــســاب كمية األغــذيــة السكرية املتناولة في 

الوجبة. 

فــــي حـــســـاب املــــؤشــــر الـــســـكـــري بــمــعــيــار مــعــدل 
وهــنــا   GL Glycemic Load تــحــمــل الــســكــر 
ال بــــد مــــن فـــحـــص كــمــيــة الـــســـكـــر بـــالـــغـــرامـــات 
ـكــي نــقــيــس تــأثــيــر املــــــادة الـــغـــذائـــيـــة عــلــى سكر 
الــــدم GI حــيــث يــتــم تــحــويــل كــل الــســكــر أثــنــاء 
عملية الهضم إلى سكر الكلوكوز ألنه السكر 
الــوحــيــد الــــذي يــمــتــص عــلــى مــســتــوى األمــعــاء 

جدول رقم )2( يوضح نسبة السكر الكلي واملؤشر الجايسمي للتمور

املؤشر الجاليسمي GIنسبة السكر الكلي %الصنف

7665 - 3	البرحي

		67 - 2	سكري

036	 - 2	خاص

		65 - 79شي�شي

7565 - 3	زهدي

		65 - 0	مكتوم

		60 - 70خضراوي

5555 - 70مجهول

)تحويل  عبر الـــدم وتختلف ســرعــة التحويل 
الــكــربــوهــيــدرات بشكل عـــام إلـــى كــلــوكــوز( من 
ــبـــد بـــعـــد إفــــــــراز األنـــســـولـــيـــن حــيــث  ــــال الـــكـ خــ
يـــتـــم الـــتـــحـــويـــل إلـــــى كـــلـــوكـــوز ويــــتــــم بـــعـــد ذلـــك 
ــــال الـــجـــســـم وأن ســرعــة  امـــتـــصـــاصـــه مــــن خـ
التحويل هذه تختلف من جسم إلى آخر لكي 
يــســتــجــيــب الــجــســم لــتــحــريــر كــمــيــة كــبــيــرة من 
األنــســولــيــن. وملــعــرفــة قــيــاس ســرعــة السكر في 
الدم بعد تناول أي نوع من األغذية السكرية 
واملـــؤشـــر يـــتـــراوح مـــا بــيــن )صــفــر - 100( كلما 
ارتفع املؤشر GL يشير إلى ارتفاع نسبة السكر 
في الدم وقد تم تحديد األغذية السكرية إلى: 

أغذية سكرية متوسطة ذات مؤشر 55 . 1
.% 65 -

أغذية سكرية عالية ذات مؤشر فوق 70%. . 2
قــام العلماء في جامعة هــارفــرد بوضع معيار 
جــــديــــد أو مـــفـــهـــوم جــــديــــد بــنــســبــة الـــســـكـــر فــي 
 )Glycemic Index( )GI( الــدم ويعبر عليه بـ 
ــتــــبــــار الـــجـــســـم املـــتـــنـــاول  ــــذ بـــعـــيـــن االعــ ــ مــــع األخـ
ــإذا  ــ ــــال عـــلـــى ذلــــــك فـ ــثــ ــ ــلــــمــــادة الــــغــــذائــــيــــة واملــ لــ
أخــذنــا مــثــًا الــرقــي )الــبــطــيــخ األحــمــر( فــإنــه ذا 
GI ولكنه يحتوي على  مــؤشــر كاسيمي عــالــي 
كمية قليلة من السكريات أي أنها منخفضة 

.)Glycemic Load )GL التحمل

ولــتــحــديــد كــمــيــة الــســكــر الـــداخـــلـــة لـــلـــدم بعد 
 )GL( تناول غــذاء معين يتم حساب التحمل
ــتـــنـــادًا لــلــمــؤشــر الــكــاســيــمــي GI حــيــث يتم  اسـ

تقسيم املؤشر الكاسيمي على 100 وتضرب 
بغرامات الكربوهيدرات بدون األلياف لحجم 
القطعة املتناولة حيث يتم اعتبار التحميل 
عالي إذا تجاوز )20( ومتوسط إذا كان ما بين 

)11 - 19( ومنخفض إذا كان أقل من )11(.

مثال:
 72 GI هــو  )البطيخ األحــمــر(:  بالنسبة للرقي 
كمية الكربوهيدرات في القطعة 5 غم فقط

 GL = )72 × 5( ÷ 100 = 3.6 :فتكون املعادلة
لـــذا فـــإن الــتــحــمــيــل للبطيخ يــكــون منخفض 
وهنا ال بد أن نشير إلى أنه كلما قلت األلياف 
ــثــــال عــلــيــهــا  زاد مــــؤشــــر الــــســــكــــري وأفـــــضـــــل مــ
مؤشر السكر للخبز األبيض أعلى من مؤشر 
الـــســـكـــر لــخــبــز الـــقـــمـــح وتـــعـــتـــبـــر إضــــافــــة بــعــض 
الــبــقــولــيــات خــافــضــة لــلــمــؤشــر الــســكــري كما 
أن إضــافــة زيــت الــزيــتــون وحــامــض الليمون 

والخل.
أغــــذيــــة ســـكـــريـــة مــنــخــفــضــة ذات مــؤشــر . 3

سكري )أقل من 55 %( لذا فإننا نو�شي 
إلى أن التقيد بتناول األغذية ضمن هذا 
الــحــســاب لــلــتــخــلــص مـــن أمـــــراض الــقــلــب 

واألوعية الدموية.

كيف يؤثر سكر التمر على السكر في الدم: 
إن سكر الــكــلــوكــوز هــو الصيغة املبسطة . 1

لــلــســكــر الـــــــذي يــــجــــري فــــي الـــــــدم ـكـــي يــؤمــن 
ــــادة في  الــطــاقــة ملختلف الــخــايــا إن أي زيـ
نسبة الكلوكوز في الــدم أو نقصانها يؤدي 
إلى حدوث خلل في وظائف الجسم وبالتالي 

يتوجب على املرء أن يوازن هذه النسب.
تختلف األغـــذيـــة الــتــي يــتــنــاولــهــا اإلنــســان . 2

ــهـــــا إلـــــــــى ســـكـــر  ــلــــهــــا وتـــــحـــــولـــ ــلــ بـــــســـــرعـــــة تــــحــ
الكلوكوز.

كلما كــان تحلل هــذه األغــذيــة أســرع كلما . 3
زاد تأثيرها على الجسم.
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تــقــاس ســرعــة تــحــول األغـــذيـــة الــكــلــوكــوز . 	
عن طريق مقياس خاص بنسب السكر 

مدرج من صفر - 100. 
إن الــقــيــاس 100 يــعــنــي تـــنـــاول الــكــلــوكــوز . 5

البسيط والذي ال يحتاج إلى تحلل.
ـــن الــــســــكــــريــــات . 6 ــ ــيــــل مــ ــنــــخــ ــــكـــــر الــ يـــعـــتـــبـــر سـ

البسيطة وسهلة االمتصاص والتي ينصح 
بتناولها من قبل مريض السكري لكونها ال 

تملك تأثير كبير على نسب السكر.
أن قياس تأثير األغذية على نسب السكر . 7

في الــدم يستند إلــى أنــواع الكربوهيدرات 
الـــتـــي تــحــتــويــهــا األغــــذيــــة وكــــم مـــن الــوقــت 
ــــن أجــــــل تــحــلــلــهــا وتـــحـــولـــهـــا إلـــى  يـــحـــتـــاج مـ

كــلــوكــوز لــذلــك عــنــد عملية الــقــيــاس يتم 
تجاهل كمية الكلوكوز ويتم التركيز على 
نوع الكربوهيدرات وسرعة تحللها وكلما 
كانت عملية التحلل سريعة يكون املــرء 
بـــأمـــان وكــلــمــا كــــان الــتــحــلــل بــطــيء ظــهــرت 

أعراض مرض السكر.
املقياس )100( يع ني أن السكر املوجود . 	

)55( قليلة  هـــو كـــلـــوكـــوز بــســيــط، درجـــــة 
يــعــتــبــر مــتــوســط أمــا   )69 - 60( الـــتـــأثـــيـــر، 

فوق )70( فهي عالية. 
ميكانزم مشاكل السكر فــي الـــدم راجعة . 9

إلى هرمونين: 
       )1( الكورتيزول

       )2( األنسولين.

ــــي الــــــــدم عــلــى  الــــكــــورتــــيــــزول: يــــرفــــع الـــســـكـــر فـ
حساب طاقة الجسم بعد تناول األغذية.

األنسولين: يخفض السكر في الــدم وترتبط 
هذه الهرمونات بفقدان الدهون.

ويمكن تصنيف السكريات إلى: 
)1( ذات مؤشر جاليسيمي منخفض:

أو أقـــــل(   55( مــــؤشــــر جـــايـــســـمـــيـــي مـــنـــخـــفـــض 
مـــثـــل الـــحـــمـــص، فـــاصـــولـــيـــا بـــيـــضـــاء، الــفــســتــق 
السوداني، فاصوليا حمراء، عــدس، فستق، 
فول صويا، تفاح، جريب فروت، خوخ، دراق، 

حليب، لبن، سكر الفركتوز )سكر الفاكهة(. 
)2( مؤشر جاليسميي متوسط )56 - 69(:

عـــنـــب،  الــــقــــمــــح،  األرز،  الــــبــــرغــــل،  املــــعــــكــــرونــــة، 
البرتقال، اآليس كريم، كاستر، البطاطا الحلوة.
)3( مؤشر جاليسميي املرتفع )70 فأكثر(:

الخبز األبيض، الحنطة السوداء، أرز الذرة، 
الـــبـــوشـــار، املـــــوز، عــصــيــر الـــبـــرتـــقـــال، أجــــاص، 
زبيب، أنــانــاس، بطيخ، بطاطا، عسل، سكر 

املائدة، الكلوكوز، فواكه مجففة.

املراجع: 
الــعــكــيــدي حــســن خـــالـــد 2009 نــخــلــة الــتــمــر 
سيدة الشجر ودرة الثمر - دار امنة للطباعة 

والنشر - عمان االردن.
الـــتـــصـــنـــيـــع   2000 ــــد  ــالـ ــ ــيــــدي حــــســــن خـ ــكــ ــعــ الــ
الغذائي للتمور - دار زهران للطباعة والنشر 

- عمان االردن.
التغذية العاجية 2015 - عصام بن حسن حسين 
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 Understanding Nutrition / Nutrition in
 Instructors Manual  Whitney / Rolfes -
Belmont USA
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

مرشوع »سعف« البيئي
لالستفادة من مخلفات النخيل

فكرة وإعداد املرشوع
د. نهاية عبد الرحمن أحمد

وكالة البحر األحمر للحفاظ عىل البيئة، 
اململكة األردنية الهاشمية

املقدمة 

تعتبر شجرة النخيل بمثابة شجرة الحياة في 
املناطق الصحراوية، وهي من أقدم األشجار 
ــا  ــهـ ــتـ ــلـــى زراعـ ــهـــا اإلنـــــســـــان وعــــمــــل عـ الــــتــــي عـــرفـ
ــــدم الـــعـــصـــور. وقــــد كـــرمـــت الـــديـــانـــات  مــنــذ أقـ
الــســمــاويــة شــجــرة النخيل واهــتــمــت بزراعتها 
ورعايتها. وتعتبر زراعة النخيل في املجتمعات 
الــــعــــربــــيــــة ذات أهــــمــــيــــة خــــاصــــة لــــيــــس فــقــط 
ــلـــغـــذاء، ولـــكـــن الرتـــبـــاطـــهـــا بـــعـــادات  كــمــصــدر لـ
وقيم اجتماعية تتوارثها األجيال املختلفة في 
املجتمع الــعــربــي عــامــة، وفـــي املجتمع األردنـــي 

خاصة. تولي وزارة الــزراعــة في األردن زراعــة 
أشـــجـــار الــنــخــيــل أهــمــيــة كــبــيــرة، لـــذا توسعت 
زراعـــــــة الــنــخــيــل فــــي األردن األعــــــــوام الــقــلــيــلــة 
ــــدة مـــن الــــزراعــــات  املـــاضـــيـــة، وأصـــبـــحـــت واحــ
ــي نــــطــــاق االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــمــــة، فـــ ــهــ الـــبـــديـــلـــة املــ
الوطنية للتنمية الزراعية، نظرًا ملقدرة هذه 
الشجرة على تحمل درجات الحرارة املرتفعة 
والــجــفــاف، وملوحة التربة وشــح املــيــاه الــذي 
يــعــد مـــن أكـــبـــر املـــشـــكـــات الـــتـــي تـــواجـــه قــطــاع 

الزراعة في األردن. )1( 
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أما عن األھمیة البیئیة ألشجار نخيل التمر 
فــي االردن فإنها تغطي مــســاحــات واســعــة من 
املناطق الجافة ذات املناخ القا�شي، وحاليا 
تشكل زراعــة النخيل في األردن نسبة عالية 
ــــي  ــيــ ــ ــــال اســــتــــصــــاح االراضــ ــــجـ ــــي مـ وبــــخــــاصــــة فــ
الـــصـــحـــراويـــة خـــاصـــة فـــي مــنــطــقــة وادي عــربــة 

ومنطقة األزرق. )2(

ــيــــة أخـــــــــرى تـــــــــزرع أشــــــجــــــار الـــنـــخـــيـــل  ـــاحــ مــــــن نـ
ــــزارع، فهي  كــمــصــدات لــلــريــاح عــلــى حــــواف املــ
أحــــد وســـائـــل مــكــافــحــة الــتــصــحــر كــونــهــا تــوفــر 
الــحــمــايــة لـــألشـــجـــار والـــنـــبـــاتـــات الـــتـــي مــعــهــا أو 
تــحــتــهــا وتــعــمــل كــأنــهــا مــظــلــة تــحــمــي كـــل مـــا هو 
تحتها. وحديثًا انضم األردن إلى قائمة الدول 
بـــعـــد جــهــود   ،2017 املــنــتــجــة لــلــتــمــور الــــعــــام 
رسمية وتحديات ومخاطر تحملها املزارعون 
وأصـــحـــاب مــشــاريــع زراعـــــة الــنــخــيــل، وبــــدىء 
وقد  التوسع بهذه الــزراعــة واالستثمار فيها، 
بلغ عدد أشجار النخيل املثمر في األردن حتى 

العام 	201 أكثر من نصف مليون شجرة.

فكرة املشروع

قبل القيام بعرض تفاصيل املشروع ال بد من 
اإلشارة الي ان املنتجات النهائية التي يقدمها 
املــشــروع هــي منتجات ذات جـــودة عالية من 
حيث الــقــدرة على التحمل، والــصــابــة، ومن 
ــــي اخـــــــرى نـــجـــد ان مـــنـــتـــجـــات املــــشــــروع  ــــواحـ نـ
أفــضــل مــن حــيــث الــســعــر، واملــظــهــر الــخــارجــي 
من تلك املنتجات املصنوعة من أنواع أخرى 
من القش واملستوردة من الصين مثا، كما 

أن هذا املشروع صديق للبيئة.

ونــظــرا ملــا تتمتع بــه زراعـــة النخيل فــي األردن 
مــــــن أهــــمــــيــــة كــــبــــيــــرة ونــــــظــــــرا ملــــــا تـــغـــطـــيـــه مــن 

مــســاحــات واســعــة مــن األرا�شـــــي الــصــحــراويــة 
وخــاصــة فــي جــنــوب األردن ومــا ينتج عــن هذه 
الـــــزراعـــــة مــــن مـــخـــلـــفـــات عـــضـــويـــة )الـــســـعـــف 
املــوســم(، من  الناتج عــن التقليم بعد انتهاء 
هــنــا بـــدأت فــكــرة املــشــروع عــلــى شــكــل مــبــادرة 
بـــيـــئـــيـــة لــلــتــخــلــص مـــــن املـــخـــلـــفـــات الـــعـــضـــويـــة 
للنخيل واملــتــراكــمــة وبــكــمــيــات كــبــيــرة ومـــن ثم 
تدويرها واالستفادة منها بطريقة اقتصادية 
مجدية بحيث تصبح حــرفــة يمتهنها البعض 
ويــســتــفــيــدون مــنــهــا مـــن خــــال الــحــصــول على 

مـــــردود مــالــي يــســاعــدهــم فـــي حــيــاتــهــم ، وكــانــت 
ــــذه فــــكــــرة جــــيــــدة لــلــتــخــلــص مــــن مــخــلــفــات  هــ
الــنــخــيــل الـــتـــي تــتــراكــم فـــي املــــــزارع بــشــكــل كبير 
جدا وغالبا ما يتم حرقها للتخلص منها، مما 

يشكل أضرارا مختلفة على البيئة منها :

ــــازات مــثــل 	  ــغــ ــ ــالــ ــ ــــوي بــ ــجــ ــ ــلـــــوث الــــــهــــــواء الــ ــ تـ
ــريــــت  ــبــ ــكــ ــــي أوكـــــســـــيـــــد الــــــكــــــربــــــون والــ ــ ــانـ ــ ــ )ثـ

والنيتروجين(.
القضاء على الطيور صديقة املزارع.	 
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القضاء على األعداء الطبيعية للحشرات 	 
واآلفــــــات الـــزراعـــيـــة الـــضـــارة بــاملــحــاصــيــل 

الزراعية بالتربة.
حـــــــــــــــدوث أمــــــــــــــــــراض صـــــــــدريـــــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة 	 

لألشخاص القاطنين بالقرب من املناطق 
التي يتم فيها حرق مخلفات النخيل. )2( 
دلــيــل تــدويــر املــخــلــفــات الـــزراعـــيـــة، وزارة 

البيئة املصرية، القاهرة، 2010.

وبناءا على ما سبق؛ فقد تم إطاق مشروع 
 ،2007 سعف  وبشكل عملي في مطلع عــام 
وتـــعـــمـــيـــمـــهـــا عــــلــــى عــــــــدة مــــنــــاطــــق فــــــي األردن 
وخــــاصــــة األغـــــــــوار والــــبــــاديــــة ووادي األردن 
حــيــث تــكــثــر مــــزارع الــنــخــيــل فــي هـــذه املــنــاطــق، 
وكـــونـــي مــتــخــصــصــة فـــي مــجــال الــبــيــئــة وأهــتــم 
بــتــدويــر ـكـافــة املــخــلــفــات الــعــضــويــة الــنــاتــجــة 
عن النباتات، فقد تم تقديم فكرة املشروع 
ــــي، حـــيـــث  ــئـ ــ ــيـ ــ ــــكـــــل مــــــشــــــروع تــــــدويــــــر بـ ــــى شـ ــلـ ــ عـ
نـــقـــوم بــجــمــع مــخــلــفــات الــنــخــيــل مـــن املـــــزارع 
واالســتــفــادة منها فــي صنع منتجات مختلفة 
يــمــكــن بــيــعــهــا وتـــكـــون وســيــلــة لــتــحــســيــن سبل 
الــعــيــش فــي املــجــتــمــعــات الــفــقــيــرة الــتــي تسكن 
ــتــــي يـــعـــانـــي ســـكـــانـــهـــا مــن  ــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة والــ املـ
تدني األوضاع االقتصادية، بدال من حرقها 

وتلويث البيئة واإلضرار بها.

املناطق املستهدفة

ــــى املــــنــــاطــــق األكــــثــــر فــــقــــرًا فــي  ــهــــداف إلــ ــتــ تــــم اســ
األردن أو مــــا يــــعــــرف بــــاســــم مـــنـــاطـــق جــيــوب 
ــنــــاطــــق جـــيـــوب  ــيــــث يـــبـــلـــغ عـــــــدد مــ الــــفــــقــــر، حــ
33 منطقة  الفقر فــي األردن واملسجلة فعليا 
ــــة مــــن الــشــمــال  ــيـ ــ مــــوزعــــة بـــيـــن الـــبـــاديـــة األردنـ
الـــى الــجــنــوب ومــنــاطــق األغـــــوار ووادي عــربــة، 
جــاءت هذه الخطوة بهدف تقديم املساعدة 

ألهالي هذه املناطق وذلــك بتوفير مشروعات 
صغيرة مدرة للدخل وفي مقدمتها االستفادة 
ــبــــادرة  مـــــن مـــخـــلـــفـــات الـــنـــخـــيـــل تـــحـــت اســــــم مــ
)سعف( والتي تعتبر واحدة من أهم املبادرات 
البيئية التي تهدف الــى تحسين سبل العيش 
باالعتماد على البيئة ، كان ال بد من التفكير 
خــارج الــصــنــدوق فــي تلك األمــاكــن، مــن خال 
اســتــنــهــاض الــهــمــم واســـتـــثـــارة الــعــزيــمــة، قمنا 
بتدريب الفتيات والشباب على حرفة تصنيع 

السعف بطرق مختلفة.

جمع مخلفات النخيل

يختلف موعد التقليم )تهذيب جذوع النخل( 
ــــرى وهــــو ال يــتــعــدى ثــاثــة  مـــن مــنــطــقــة إلــــى أخـ

مواعيد هي:
ــمـــار 	  ــثـ فـــــي فــــصــــل الــــخــــريــــف بــــعــــد جــــمــــع الـ

مباشرة.
أوائل فصل الربيع وقت التلقيح.	 
أثناء إجراء عملية التقويس في الصيف.	 

وبناء على ذلك يمكنك زيــارة اصحاب املــزارع 
فــي املــنــاطــق الــتــي تكثر بها اشــجــار النخيل وأن 
نتعرف منهم علي مــواعــيــد التقليم الخاصة 
بهم ومن ثم تتفق معهم علي تجميع السعف 
مــــن قــبــلــهــم ومـــــن ثــــم نـــقـــوم بــــأخــــذه، ومـــــن ثــم 
تــخــزيــنــه فـــي مــخــزن يــتــوافــر بـــة جــمــيــع عــنــاصــر 
االمن الصناعي تفاديًا لحدوث اي حرائق كما 
يجب توفير رشاشات مياة في مختلف انحاء 
املــخــزن لتعمل عــلــي تــرطــيــب ســعــف النخيل 
ليكون جاهزا للدخول في عمليات التشغيل 

)اإلنتاج والتصنيع(.

كــــان ال بـــد أيــضــا مـــن االســتــعــانــة بــمــؤســســات 
املجتمع املدني أن تنظيم الجلسات التدريبية 

ــلـــــك الـــــــــــــــــــدورات، يـــتـــم  ــ ـــن تـ ــ لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــ
بالتعاون مــع عــدد مــن الجمعيات التعاونية 
والـــخـــيـــريـــة، الـــتـــي تــفــتــح ذراعــــيــــهــــا الســتــقــطــاب 
الــراغــبــيــن وتــوفــيــر املـــكـــان املـــائـــم لـــهـــم؛ إذ إن 
عملها يحتاج إلى مكان مائم لفرش السعف 

وتنظيفه وقصه وتشكيله.

غير أن العمل كان مستمرا وبشكل مكثف 
ــــم فـــيـــه  ــتـ ــ مـــــــن أجـــــــــل إيـــــــجـــــــاد مــــــكــــــان دائـــــــــــم يـ
الــتــصــنــيــع بــشــكــل مــبــاشــر أمـــام الــجــمــاهــيــر أو 
الــزبــائــن، كــمــا فــي املــنــاطــق الــســيــاحــيــة، على 
ــبـــيـــل املـــــثـــــال، حـــتـــى يـــتـــكـــون لــــــدى الـــكـــثـــيـــر  سـ
ـــن مــــــدى أهــــمــــيــــة هــــذا  ـــاس فــــكــــرة عــ ــنــ ــ ـــن الـ مــ
الــعــمــل الــحــرفــي الــفــنــي الـــذي يــمــثــل الــتــراث، 
ــاد فـــــرص عـــمـــل لـــعـــدد  ــجــــال إليــــجــ ويـــفـــتـــح املــ
مــــــن املـــــتـــــدربـــــيـــــن. وبــــالــــفــــعــــل تــــــم تـــخـــصـــيـــص 
فــي  ثـــاثـــة أمـــاكـــن فـــي األزرق شـــمـــال األردن، 
منطقة الــبــحــر املــيــت الــســيــاحــيــة فــي األغــوار 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وفــــي مـــديـــنـــة الــعــقــبــة فـــي جــنــوب 
وهــــــي ثــــــاث مــــنــــاطــــق حــــيــــويــــة ذات  األردن، 
جـــــذب ســـيـــاحـــي وبـــنـــفـــس الــــوقــــت تـــعـــتـــبـــر مــن 
نـــوافـــذ الــتــســويــق الــحــيــويــة ومـــن خــالــهــا تــم 
تــســويــق مــنــتــجــات ســعــف الــنــخــيــل وخــاصــة 

القبعات والحقائب والحصر والكرا�شي.

تم تنفيذ املشروع على أربع مراحل مع األخذ 
بعين االعتبار التوزيع الجغرافي، هذه املراحل 

كانت على النحو اآلتي:

املرحلة األولى عام 2007 البدء بالتنفيذ 	 
 – )وادي رم  ــنـــوب األردن  فــــي مـــنـــاطـــق جـ

القويرة( ووادي عربة.
الــــبــــدء 	   200	 ــــة الـــــثـــــانـــــية عــــــــام  ــلـ ــ املـــــرحـ

بــالــتــنــفــيــذ فــــي مـــنـــاطـــق األغــــــــوار الــجــنــوبــيــة 
ووادي فينان والقريقرة.
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املرحلة الثالثة عام 	200 البدء بتنفيذ 	 
املــشــروع فــي منطقة األزرق شــمــال شرق 

األردن
املرحلة الرابعة عام 2009 البدء بتنفيذ 	 

املــشــروع فــي منطقة األغـــوار الشمالية في 
األردن.

وبــعــد ثــاث ســنــوات مــن الــتــدريــب املتواصل، 
تم تطوير العمل بطريقة أكثر حرفية وتحويله 
ــــر لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــبــيــئــة  ــــدويـ ــــن إعـــــــــادة تـ مـ
فـــقـــط، إلــــى عــمــل حـــرفـــي مــنــي يـــعـــود بــالــفــائــدة 
على املجتمع من الناحية املادية، فمنذ العام 
2007، منذ بدأ التدريب على املشروع، وبدأ 

اإلقـــبـــال يــتــزايــد أكــثــر فــأكــثــر مــن قــبــل املجتمع 
املــحــلــي الــراغــبــيــن بــاالســتــفــادة مـــن الــتــدريــب، 
نظرا النخفاض تكلفة إنتاج األشياء ولسهولة 
الحصول على سعف النخيل، إذ تم االتفاق 
بين عدد من مــزارع النخيل الكبيرة في األردن 
على جمع السعف من قبلهم ونقله الى مكان 

تم االتفاق عليه لتجميعه.

خصائص سعف النخيل املستخدم

ــيـــل عـــــبـــــارة عـــــن أوراق شـــجـــرة  ــنـــخـ ســـعـــف الـ
النخيل املــركــبــة وهـــي ريــشــيــة الــشــكــل، طولها 
ــتــــة أمــــتــــار تـــقـــريـــبـــًا،  ــيـــن ثــــاثــــة وســ يـــــتـــــراوح مــــا بـ
ــا بـــيـــن الـــعـــشـــرة والـــعـــشـــريـــن  وتـــنـــتـــج الـــنـــخـــلـــة مــ
سعفة في السنة، ويمتاز سعف النخيل بأنه 
القمة النامية فــي الــشــجــرة، وبــطــول أوراقـــه، 

ومرونته، وقوته، ومتانته.

ــا عـــن حــجــم الــســعــف، فــعــرضــه يــزيــد عند  أمـ
اتصاله بالجذع، وهو موجود بلونين األصفر، 
واألحـــمـــر الــقــانــي إلــــى الــبــنــي، وعـــمـــد الـــنـــاس في 
ــــخـــــدام ســعــف  ــتـ ــ ــــى اسـ ــ ــعــــصــــور الــــقــــديــــمــــة إلـ الــ

النخيل الجاف في العديد من الصناعات.

تـــتـــم عــمــلــيــة الـــحـــصـــول عـــلـــى ســـعـــف الــنــخــيــل 
من أغصان شجرة النخيل )جريد النخيل(، 
والــــــــــذي يـــمـــتـــلـــك خــــصــــائــــص ريــــشــــيــــة الـــشـــكـــل 
ــــرة، خــشــنــة املــلــمــس،  فـــي نــهــايــتــهــا مـــا يــشــبــه اإلبــ
ويــدخــل سعف النخيل فــي إنــتــاج العديد من 
األشـــيـــاء لــــذا مـــن الــــضــــروري أن نــتــعــرف على 

استخدامات سعف النخل.

يوجد السعف في لونين األصفر اليابس 	 
واألخضر.

تــتــصــل األوراق بــمــا يــســمــي الــنــصــل نظرا 	 
الحـــــتـــــوائـــــه عــــلــــى مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــــــورق 
ويتراوح عددها مابين 120 0	2- وريقة.

تحتوي السعفة على العديد من األشواك 	 
وكــل شوكة بمثابة وريقة متحورة ولكل 
ورقة غمد يحيط بالساق يلعب دورا في 

حمايته واإلحتفاظ بسوائله.

استخدامات أخرى لسعف النخل

ــتـــــفـــــادة مـــــن ســـعـــف الـــنـــخـــل ســـــواء  تـــتـــم اإلســـ
كانت أوراقــه خضراء أويابسة ويمكن حصر 

استخداماته فيما يأتي:

أوال استخدامات سعف النخل اليابس.	 
يدخل سعف النخل اليابس في صناعة 	 

ــــة  ــنـ ــ ــــزيـ الـ وأدوات  واملـــــــقـــــــاعـــــــد  الــــــــســــــــال 
ــــة إلـــــــى اســـتـــخـــدامـــه  ــافــ ــ ــــق إضــ ــاديـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
فـــي صــنــاعــة املـــــــراوح الـــيـــدويـــة واملـــكـــانـــس، 
وصــحــون الــقــش وبــذلــك فهو يــوفــر فرص 
عــــمــــل لـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــحـــرفـــيـــيـــن مـــــن خــــال 
الصناعات العديدة التي يدخل في مجال 

إنتاجها.
ــابــــس فــي 	  ــيــ ــنـــخـــيـــل الــ ــتـــخـــدم ســـعـــف الـ يـــسـ

صناعة املكانس.
ــتــــخــــدامــــه فـــــي صــــنــــاعــــة ســـيـــاج 	  يـــمـــكـــن اســ

الــــحــــدائــــق وبــــذلــــك فـــهـــو يـــعـــمـــل عـــلـــى مــنــع 
الحيوانات من الدخول للحدائق.

يــمــكــن صـــنـــاعـــة األســــطــــح الــبــســيــطــة مــن 	 
سعف النخيل حيث تستخدم لتغطية 

أسطح املمرات الخارجية في املنازل.
نــســتــطــيــع صــنــاعــة الـــتـــربـــة الـــزراعـــيـــة من 	 

ســعــف الــنــخــيــل الــقــديــم وذلــــك بطحنه، 
ويمكن أن يستخدم علفا للماشية.

ــنــــاء مــــايــــســــمــــي بـــالـــعـــريـــشـــة 	  ــبــ يــــســــتــــخــــدم لــ
الـــــذي يــشــيــر إلــــى الــبــيــت أو الـــغـــرفـــة الـــذي 
يـــتـــم تــثــبــيــت زوايـــــاهـــــا بــــأربــــع جــــــذوع نــخــل 
ــتــــم تــغــطــيــتــهــا  ــيــ ــبــــة لــــلــــجــــوانــــب فــ ــنــــســ ــالــ ويــ
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بالسعف املربوط بحبال الليف.
يــضــمــن ســـعـــف الــنــخــيــل الـــحـــصـــول عــلــى 	 

مــنــطــقــة ظـــل مــمــيــزة لــلــحــمــايــة مـــن أشــعــة 
الشمس من خال استخدامه في تغطية 
ــــازل الــبــســيــطــة فــــي الــحــقــول  ــنـ ــ ســـقـــوف املـ

والبساتين الزراعية.
اســتــخــدامــات ســعــف الــنــخــل فـــي الــحــرف 	 

الــيــدويــة املــنــســوجــة إذ يــســتــخــدم سعف 
النخيل في صناعة القبعات والصناعات 
الـــيـــدويـــة مـــثـــل الـــحـــصـــر وأســـــــرة األطـــفـــال 
وســـال حفظ الــفــواكــه والــبــيــض والتمر 

والزيتون.
استخدام سعف النخل كوقود.	 

يــمــكــن اســــتــــخــــدام ســـعـــف الـــنـــخـــيـــل كــحــطــب 
إلشعال النار فعند قيامك بتصميم حديقتك 
تيحث عن موقد لطهي الطعام ويقوم سعف 
النخيل بـــدور الــوقــود الــحــيــوي الطبيعي من 
خــال حــرق الكتلة الحيوية النظيفة فضا 
ــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــجـــفـــيـــف بـــعـــض مـــنـــهـــا وتـــركـــهـــا  عـ

لإلستخدام الحقا في الفرن.

خطة تنفيذ املشروع

تـــــم وضــــــع خـــطـــة لــلــتــنــفــيــذ تـــتـــضـــمـــن املــــحــــاور 
الرئيسة اآلتية: 

تــحــديــد الـــفـــئـــات املــســتــهــدفــة ويـــتـــم عن  أواًل: 
طريق الجمعيات املــتــواجــدة فــي املناطق التي 
تم التدريب فيها من خال اإلعــان عن عقد 
دورة تــدريــبــة لــلــراغــبــات بــالــتــدريــب عــلــى تعلم 
حــرف يــدويــة باالعتماد على سعف النخيل. 
بعد ذلــك يتم تسجيل األســمــاء لــدى املــراكــز 
التي تم تحديدها. يتم عقد لــقــاءات متكررة 
مــع األشــخــاص الــذيــن سجلوا أســمــاءهــم كل 
في مركزهم وبعد عقد جلسة حــوار وعصف 
ــبــــدء الــــــــدورات  ــنــــي تــــم تـــحـــديـــد مــــواعــــيــــد لــ ذهــ

التدريبية ضمن جدول زمني محدد. 

ــــادة تــدريــبــيــة، مــنــهــاج تــدريــبــي  ــــداد مـ ثـــانـــيـــًا: إعــ
ــمــــن خـــــــطـــــــوات الـــــعـــــمـــــل مـــنـــذ  ــتــــضــ مـــــطـــــبـــــوع يــ
الــبــدايــات وحــتــى االنــتــهــاء مــن الــتــدريــب، وهــذا 

املنهاج سيتم توزيعه على املتدربين.

ثالثًا: وضع برنامج تدريبي )تدريب متسلسل( 
ومـــتـــخـــصـــص لـــلـــمـــتـــدربـــيـــن فــــي كــــافــــة املـــنـــاطـــق. 
تــأتــي هـــذه املــرحــلــة بــعــد االنــتــهــاء مــن الــتــدريــب 
األولــي، حيث يتم من خاله تقييم املتدربين 
الختيار األفضل منهم من الذين نعتمد عليهم 
ــلـــي، كــــــون أن  ــعـ ــــي عـــمـــلـــيـــة االنـــــتـــــاج بـــشـــكـــل فـ فـ
عملية االمنتاج تعتمد على رغبة األشخاص 
باالستمرار بالعمل لفترات طويلة. إضافة الى 

جودة عملية االنتاج لديهم. 

ــًا: عــقــد جــلــســات تــدريــبــيــة لــكــل منطقة  رابــــعــ
عــلــى حـــدة وبـــأيـــام مـــحـــددة وســـاعـــات مــحــددة 

ويشترط على املتدربين االلتزام بالتدريب.

خامسًا: تحديد مكان وزمان التدريب وذلك 
بــاالتــفــاق مــع الــجــمــعــيــات فــي املــنــاطــق الــتــي تم 

تحديدها.

ــــة  ــيــــة الـــــازمـ ــنــ ســـــــادســـــــًا: تــــحــــديــــد املـــــــــدة الــــزمــ
للتدريب وهي غالبا ما تصل الى عشرة أيام. 

ســابــعــًا: مــتــابــعــة املــتــدربــيــن مـــن خـــال تقييم 
مــنــتــجــاتــهــم مــــن الــــحــــرف الــــتــــي صـــنـــعـــوهـــا مــن 
سعف النخيل ومــدى اتقانهم للعمل ومــدى 
جودتها ومتانتها. وعملية التقيمم تتم لشكل 

دقيق.

ــــع بـــرنـــامـــج لـــلـــتـــدريـــب املــتــخــصــص  ــًا: وضـ ــنـ ــامـ ثـ
واملــتــســلــســل حــتــى يــتــم لــكــل منطقة الــتــدريــب 

وبشكل ممتاز.

تاسعًا: وضع خطة لتسويق املنتجات.

وبــالــفــعــل تـــم تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مـــن الــجــلــســات 
2007 وحتى العام  التدريبية بــدءًا من العام 
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الحالي 2009، في مناطق مختلفة من اململكة 
ــيـــز عـــلـــى مـــنـــاطـــق تــــواجــــد مــــــــزارع نــخــيــل  ــتـــركـ والـ
البلح، وتم التنسيق مع عدد من الجمعيات 
الـــصـــفـــاوي،  فـــي تــلــك املـــنـــاطـــق وهــــي )األزرق، 
األغوار  الشمالية، األغوار الوسطى، األغوار 
قــــرى وادي عـــربـــة، وادي فــيــنــان  الــجــنــوبــيــة، 
والــقــريــقــرة، رم، الــديــ�شــي والـــقـــويـــرة(، تـــم الــى 
اآلن تدريب أكثر من 50	 من املجتمع املحلي 
)غالبيتهم من السيدات( ومن املتعطلين عن 
العمل، ومن مناطق جيوب الفقر في األردن، 
وُبــــــــديء الـــعـــمـــل فــعــلــيــا بــتــنــفــيــذهــا كــمــشــروع 
 ،2019 2010 ومستمر الــى اآلن  انــتــاجــي عــام 
وكــانــت مــنــاطــق األزرق واألغـــــوار ووادي عربة 
ــًا  ومـــنـــطـــقـــة رم والـــــقـــــويـــــرة هـــــي األكـــــثـــــر إنــــتــــاجــ

واستفادة من هذا املشروع.

الفئات املستهدفة 

الـــفـــئـــات املــســتــهــدفــة عــمــومــا مـــن كـــل األفـــــراد 
ــــا( مــــن أبــــنــــاء املـــجـــتـــمـــع املــحــلــي  ـــاثــ )ذكــــــــــورا وإنـــ
والقاطنين في مناطق جيوب الفقر. وقد بلغ 
الـــعـــدد اإلجـــمـــالـــي لــلــمــتــدربــيــن 50	، بــلــغ عــدد 
املــــتــــدربــــات مــــن االنـــــــاث ومـــــن مــــراحــــل عــمــريــة 
بينما بــلــغ عــدد  فــتــاة وســـيـــدة،   662 مختلفة 
		1، عـــدد العاملين  املــتــدربــيــن مـــن الـــذكـــور 

فعليا في هذا املشروع 76	 ذكورا وإناثا. 

املراحل العملية للتدريب: 

املــرحــلــة األولــــى: الــتــدريــب عــلــى مــبــادئ تجهيز 
السعف وعمل منتجات بسيطة مثل السال 

والكوسترات. 

املــرحــلــة الــثــانــيــة: االنــتــقــال الـــى مــرحــلــة أخــرى 
وهي انتاج علب تغليف التمور وعلب الهدايا 

والبراويز الخاصة بالصور واملرايا والقبعات.

املرحلة الثالثة: انتاج قطع االثاث والستائر 
واملفارش والحصر وأغطية اللمبات. 

خطوات التنفيذ العملي 

تمر عملية تــدويــر مخلفات النخيل بمراحل 
مــتــعــددة قــبــل أن تــخــرج الـــى الــشــكــل الــنــهــائــي، 
إذ تبدأ العملية بجمع السعف واستخاص 
ــنـــه واســـتـــبـــعـــاد الــــتــــالــــف واملــتــكــســر  ــيـــد مـ الـــجـ
واملـــصـــاب بــالــحــشــرات مــنــه، ثــم يغسل جيدا 
لتنظيفه من األتــربــة وبقايا الحشرات امليتة 
ان وجدت، بعد ذلك يتم وضعه بماء ساخن 
وصــــل الــــى درجــــة الــغــلــيــان ملــــدة كــافــيــة، وبــعــد 
ــاء يـــتـــم تــعــقــيــمــه ثــــم تــهــيــئــتــه  ــ أن يـــخـــرج مــــن املــ

وتجفيفه الى حين اللزوم. 

عــنــد الــبــدء بــالــعــمــل يــؤخــذ الــســعــف ثــم ينقع 
بــــاملــــاء الـــــدافـــــيء حـــتـــى يـــســـهـــل تـــطـــويـــعـــه، ومـــن 
الــجــديــر بــالــذكــر أن عــمــلــيــة حــيــاكــة الــســعــف 
وتطويعه تحتاج الى جهد كبير وتفرغ لبعض 

الوقت.

هـــــــنـــــــاك عـــــــــــدد مــــــــن الــــــصــــــعــــــوبــــــات يــــواجــــهــــهــــا 
الحرفيون في أثناء تشكيل السعف وخاصة 
ــــراد  ــــوقـــــت، خــــاصــــة إذا كــــانــــت الـــقـــطـــعـــة املــ الـ
تصنيعها كــبــيــرة مــثــل الــحــصــر والـــكـــرا�شـــي، إذ 
يــســتــغــرق الــعــمــل بــهــا وقـــتـــًا طـــويـــًا مـــن العمل 
الدقيق قبل أن يصبح املنتج جاهزًا لعرضه 
على املشترين ومحبي الــتــراث، ال سيما إذا ما 

أضيفت الزخارف إليه.
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ــا الـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــانــــت مـــعـــلـــومـــاتـــنـــا الـــعـــلـــمـــيـــة ودراسـ كــ
تتمركز جميعها حــول البيئة والــتــراث بشكل 
عــام، فكان أن دمجنا مبادرة إعــادة التدوير 
ــــال  ــكـ ــ ــنــــع األشـ ــــع صــ ــلــــى الــــبــــيــــئــــة مــ لــــلــــحــــفــــاظ عــ

املرتبطة بالتراث األردني.

ــنـــا تـــكـــون الــتــكــلــفــة فـــقـــط بــالــجــهــد الــبــدنــي  وهـ
وخاصة العمل اليدوي، بعد تصنيع املنتجات 
وتجميعها يتم عند بيع املنتج بأسعار مناسبة 
لــلــزبــائــن، يــكــون كــا الطرفين قــد حصل على 
فــائــدة مــن املنتج، بما يتناسب مــع رغباته في 
اقتناء قطعة جميلة وصحية، ووجود مردود 
مـــادي لــلــطــرف اآلخــــر، وهــنــا يكمن استغال 
الطاقات التي تعج بها اململكة في معظم قراها 
وتحتاج إلــى من يوجه لها االهتمام والرعاية 

وتوفير التدريب.

ــادة  ــادرة مـــن أجــــل إعــ ــبــ ــــاق هــــذه املــ ــأتـــي إطـ ويـ
إحــــيــــاء حــــرفــــة يــــدويــــة تــقــلــيــديــة قــــد انــــدثــــرت 
فـــي مــنــطــقــتــنــا بــيــنــمــا هـــي مـــن الـــحـــرف الــيــدويــة 
ــــي بــعــض  ــــزال تـــنـــتـــشـــر فـ ــ ــا تــ ــ ــي مـ ــتــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــ

دول املنطقة مثل عمان والــعــراق واإلمـــارات 
والكويت ومصر.

ولكون األردن من الدول الغنية بمادة سعف 
النخيل الطبيعية، وخاصة في مناطق األغوار 
والــعــقــبــة ووادي عــربــة وبــكــثــرة، بــالــتــالــي ليس 
هنالك حاجة الستيرادها من الخارج، بمعنى 
أن التكلفة الفعلية للمادة الخام هي صفر، 
كما تبين قاسم، مشيرة إلى أن املخرجات التي 
يمكن الحصول عليها من جراء استخدام أو 
تــوظــيــف ســعــف الــنــخــيــل، كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، 
وخاصة تلك التي تتعلق باملنتجات السياحية 
ذات الترويج السريع ورخيصة الثمن؛ إذ إن 
ــتـــاج األشــــيــــاء الـــتـــي ســيــتــم تصنيعها  تــكــلــفــة إنـ
رخيصة جــدا ومنافسة لتلك املنتجات التي 
يتم استيرادها مــن الصين ودول شــرق آسيا 

املختلفة.

إن نجاح املشروع كان يعتمد بالدرجة األولى 
ـــة، وأن تــكــون  ــتــــدامـ ــتـــمـــراريـــة واالســ عــلــى االسـ
الـــدورات العملية التسويقية التي تطمح إلى 
إيــجــادهــا كفيلة بتشجيع بــعــض األشــخــاص 
العاطلين عن العمل على امتهان هذه الحرفة 
مـــن أجـــل إيـــجـــاد مــصــدر لــلــدخــل خـــاص بــهــم، 
فمن خــال عملية الــتــرويــج للمنتجات، فإن 

كمية الطلب أكبر من العرض.

كــان األمــر مشجعا لــدى الكثير مــن املتدربات 
ــتـــيـــات ألنـــــه يــكــون  ــنـــســـاء والـــفـ وخــــاصــــة مــــن الـ
هــنــاك عــدد ال بــأس بــه مــن الحرفيين لتوفير 
املـــنـــتـــجـــات فــــي الــــســــوق وبــيــعــهــا بـــغـــض الــنــظــر 
عـــن طــبــيــعــة املـــخـــرج؛ إذ إن هــنــاك طــلــبــا على 
الــــعــــبــــوات الـــصـــغـــيـــرة واألغــــطــــيــــة والــــكــــرا�شــــي 
ـــم، والـــــــطـــــــاوالت  ــجــ ــ ــــحـ ــلـــفـــة الـ ــتـ والـــــــســـــــال مـــخـ
ــيـــرة، واملــــــفــــــارش، واملــــــــــراوح الـــصـــغـــيـــرة،  الـــصـــغـ

ــلـــــب الـــتـــغـــلـــيـــف، وغــــيــــرهــــا مـــــن األشـــــكـــــال،  ــ وعـ
وجــمــيــعــهــا تــحــظــى بـــرضـــا الـــزبـــائـــن والــراغــبــيــن 

بتلك املنتجات.

األهــداف التي تم تحقيقها من جــراء تنفيذ 
هذا املشروع: 

ــــي إطــــــــاق هـــــــذه املـــــــبـــــــادرة مـــــن أجــــل 	  ــأتـ ــ يـ
إعــــــــادة إحــــيــــاء حــــرفــــة يــــدويــــة تــقــلــيــديــة 
قـــد انـــدثـــرت فـــي مــنــطــقــتــنــا بــيــنــمــا هـــي مــن 
الحرف اليدوية التقليدية التي ال زالت 
ــتـــشـــر فـــــي بــــعــــض دول املــــنــــطــــقــــة مــثــل  ــنـ تـ
ــــراق واالمـــــــــــارات والـــكـــويـــت  ــعــ ــ ــمــــان والــ عــ

ومصر.
تــوافــر مـــادة سعف النخيل الطبيعية في 	 

األردن وخاصة في مناطق األغوار والعقبة 
ووادي عــربــة وبــكــثــرة وبــالــتــالــي فنحن غير 
مضطرين الستيرادها من الخارج بمعنى 
ان الــتــكــلــفــة الــفــعــلــيــة لـــلـــمـــادة الـــخـــام هي 

صفر.
املـــخـــرجـــات الـــتـــي يــمــكــن الـــحـــصـــول عليها 	 

مـــن جــــراء اســـتـــخـــدام او تــوظــيــف سعف 
النخيل كثيرة ومتنوعة وخاصة تلك التي 
تتعلق باملنتجات السياحية ذات الترويج 

السريع ورخيصة الثمن 
ان تـــكـــلـــفـــة انـــــتـــــاج األشــــــيــــــاء الــــتــــي ســيــتــم 	 

تصنيعها رخــيــصــة جـــدا ومــنــافــســة لتلك 
املنتجات التي يتم استيرادها من الصين 

ودول شرق أسيا املختلفة.
تشجيع بعض األشخاص العاطلين عن 	 

العمل على امتهان هذه الحرفة من أجل 
ايجاد مصدر للدخل خاص بهم. 

ــتــــرويــــج الـــســـيـــاحـــي مــن 	  ايــــجــــاد نـــــوع مــــن الــ
خــال عمل مقر دائـــم لتصنيع منتجات 
ســعــف النخيل وبــصــورة حــيــة يمكن ان 
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تــســتــقــطــب الـــســـيـــاح لــلــتــمــتــع بــمــشــاهــدة 
عملية تصنيع منتجات ســعــف النخيل 
بحيث يتم اخــتــيــاره فــي مــكــان عــام وسط 

السوق.
ــــو تــطــبــيــق 	  ــــة هــ ــــرفـ ــــحـ ــــذه الـ ــهـ ــ ــمــــل بـ ــعــ ان الــ

حقيقي ملفهوم التنمية املستدامة.
التخلص من مخلفات النخيل بطريقة 	 

آمــــنــــة غـــيـــر مــــضــــرة بـــالـــبـــيـــئـــة مـــثـــل الـــحـــرق 
مثا.

تــحــقــيــق دخـــــل مـــنـــاســـب لــلــعــامــلــيــن بــهــذه 	 
الحرفة.

الـــتـــصـــامـــيـــم الـــتـــي تــــم تــنــفــيــذهــا مــــن ســعــف 
النخيل 

الكرا�شي بأشكالها املختلفة 	 
الطاوالت 	 
الحصر	 
السال وأوعية حفظ التمور	 
براويز املرايا 	 
أغطية اللمبات 	 
املظات 	 
مفارش السفرة 	 
القبعات	 
الحقائب	 
أحذية خفيفة 	 
كوسترات 	 
وغيرها من املنتجات 	 

جــمــيــع تــصــامــيــم هــــذه املــنــتــجــات تـــم تسجيل 
معظمها لــدى هيئة الصناعة والتجارة نظرا 
لتميزها من حيث الجودة والتصميم، كما أن 
هذه املنتجات تستخدم في املنازل واملطاعم 
ــنــــادق الـــســـيـــاحـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــنــتــجــات  ــفــ والــ

سياحية. 

تسويق املنتجات

يــتــم تــســويــق هــــذه املــنــتــجــات بــطــرق مختلفة 
وجميعها كانت جيدة جــدا وعـــادت بالفائدة 
عــلــى الـــعـــامـــلـــيـــن.  أهــــم طــــرق الــتــســويــق كــانــت 
املـــعـــارض الــدائــمــة واملـــؤقـــتـــة، اإلعـــانـــات عبر 
االنــــتــــرنــــت ووســـــائـــــل أخــــــــرى مــخــتــلــفــة وعـــمـــل 
صـــفـــحـــة خــــاصــــة بـــتـــســـويـــق مـــنـــتـــجـــات ســعــف 
النخيل. وكما ذكر سابقا تم تخصيص ثاثة 
فـــي منطقة  أمـــاكـــن فـــي األزرق شــمــال األردن، 
البحر امليت السياحية في األغــوار الجنوبية، 
وفــــي مــديــنــة الــعــقــبــة فـــي جـــنـــوب األردن، وهــي 
ثــــــاث مـــنـــاطـــق حـــيـــويـــة ذات جــــــذب ســيــاحــي 
وبــنــفــس الـــوقـــت تــعــتــبــر مـــن نـــوافـــذ الــتــســويــق 
الــحــيــويــة ومـــن خــالــهــا تــم تــســويــق الــكــثــيــر من 

منتجات سعف النخيل. 

وهـــذه الــســيــدة حليمة مــن األغــــوار الشمالية 
تـــــــروي قــصــتــهــا وكــــيــــف بـــــــدأت حـــكـــايـــة الــقــش 
وصناعة الــســال والــصــحــون واألوانــــي معها، 
ـــ 15 مــن عــمــرهــا، يـــوم أن  مــنــذ أن كــانــت فــي الـ
أجلستها والدتها قربها لتعلمها كيف تمسك 
»املــيــبــرا« )اإلبــــرة الــخــاصــة بــالــنــخــيــل( وتــدخــل 

من ثقبها سعف النخيل املجهز قبًا لتكوين 
ــيـــة املـــطـــلـــوبـــة، ومـــنـــذ تــلــك الــلــحــظــة كــانــت  اآلنـ
الفكرة مساعدة األم، وعندما طوت السنين 
عـــمـــرهـــا، وجـــــدت نــفــســهــا تــحــافــظ عــلــى تـــراث 
قــديــم يــكــاد يندثر بفعل الــطــفــرة الصناعية، 
وتــقــدم الــحــيــاة، وواجــهــت تحديات كبيرة كل 
مـــبـــررات تـــرك هـــذه الــحــرفــة، والــلــجــوء لعمل 

مختلف.

ــيــــمــــة: »تـــــحـــــت ضــغــط  ــلــ ــــدة حــ ــيـ ــ ــــسـ وتــــــقــــــول الـ
األهـــل تــوقــفــت عــن صــنــاعــة الــقــش لسنوات 
ــــى حـــيـــاكـــة املــــابــــس والــــزراعــــة  وانــــصــــرفــــت إلـ
فــي األرض، لــكــنــنــي لــم أحــتــمــل ذلــــك، وعــدت 
بـــعـــد 20 ســـنـــة ألكـــمـــل مــــشــــواري فـــي صــنــاعــة 
األوانــــــي مـــن ســعــف الــنــخــيــل، وأشـــعـــر الــيــوم 
أنــنــي فــخــورة جـــدا بــنــفــ�شــي وأنـــا أصــنــع وانــتــج 
وأبــيــع وأصــبــح لــدي عائد اقــتــصــادي خــاص، 
كما أفتخر كوني امتهن حرفة املحافظة على 
فاملسألة ال تتعلق بالدخل  الــتــراث القديم، 
املــالــي فــقــط، وال بــســاعــات الــتــعــب الــطــويــلــة، 
بــــقــــدر مــــا تــتــعــلــق بـــفـــرحـــتـــي وأنــــــا أرى جــهــدي 
يــثــمــر، وأحـــــول ســعــف الــنــخــيــل الـــيـــابـــس إلــى 
ــكــــال جـــديـــدة تــعــلــمــتــهــا مـــن خـــال  أوانــــــي وأشــ
ــــاف لــي  ــ ــــذي تــلــقــيــتــه والــــــــذي أضـ ــ ــتــــدريــــب الـ الــ
الــخــبــرة الــكــافــيــة ألعــمــل وأعــتــمــد عــلــى نــفــ�شــي 
وأحقق ذاتــي،  ومــن الجدير بالذكر أن هذه 
املـــنـــتـــجـــات أصـــبـــحـــت الـــيـــوم مـــحـــض اهــتــمــام 
املؤسسات واألشخاص املعنية بالدفاع عن 

التراث واألصالة.

املراجع:

ــــداد:  ــــع زراعــــــة الــنــخــيــل فـــي األردن مـــن إعـ واقـ
ــمـــان،  عـ ـــة،  ــ ــــزراعــ ــ وزارة الـ الـــــــروابـــــــدة،  فـــــــداء 

األردن، 2010.
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يـــمـــثـــل نـــخـــيـــل الـــبـــلـــح أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة كــمــصــدر 
ــــي الـــوطـــن  ــًا فـ غـــــدائـــــي ورمـــــــز تـــــراثـــــي وخــــصــــوصــ
الـــعـــربـــي الــــــذي يــتــمــيــز بـــاتـــســـاع رقـــعـــتـــه وتـــنـــوع 
مناخه والذي ساعد على انتشار زراعة نخيل 
البلح في مناطق كثيرة منه، وتحتل جمهورية 
مصر العربية املركز األول إلنتاج التمور على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم مــنــد عــــام 2001 حــتــى اآلن 
وبــنــســبــة 19.8 % مــــن إنــــتــــاج الـــعـــالـــم. حــيــث 
وصلت أعــداد النخيل في مصر إلى حوالي 16 
مــلــيــون نــخــلــة مــنــهــا 12 مــلــيــون نــخــلــة مــثــمــرة، 

وتمثل املساحة املزروعة بالنخيل حاليًا أكثر 
مــن 100 ألــف فـــدان أي حــوالــي 6.32 % من 
إجــمــالــي املــســاحــة الــكــلــيــة املـــزروعـــة بالفاكهة 
ــتـــاج الــســنــوي لــلــتــمــور حـــوالـــي 1.8  ويــمــثــل اإلنـ
مــلــيــون طـــن. حــيــث يمثل حــالــيــًا مــا يــقــرب من 
مــــن جـــمـــلـــة إنــــتــــاج ثــــمــــار الــفــاكــهــة   % 13.91
فــــي مـــصـــر وتــــعــــزى هـــــذه الـــــزيـــــادة إلـــــى الـــتـــوســـع 
ــار الــنــخــيــل  ــي املــــســــاحــــات املــــــزروعــــــة بــــأشــــجــ ــ فـ
ــــطـــــروح والــــــــــــوادي الـــجـــديـــد  ــــي مـــحـــافـــظـــات مـ فـ
وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر األحمر 
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ــاريـــة وتـــوشـــكـــى والـــعـــويـــنـــات واألرا�شـــــــي  ــنـــوبـ والـ
املــســتــصــلــحــة الــحــديــثــة، حــيــث زادت زراعــــة 
100 %؛ وذلــك منذ  النخيل بنسبة أكثر مــن 
1993م حــتــى اآلن، وفــــي الـــوقـــت الــحــالــي  عــــام 
تــمــلــك مـــصـــر حــــوالــــي 16 مـــلـــيـــون مــــن أشـــجـــار 
النخيل. وفي الفترة األخيرة انطلقت عدد من 
املــشــاريــع الــقــومــيــة الــتــي تــهــدف إلـــى إضـــافـــة 5 
مليون نخلة جديدة إلى العدد املوجود حيث 
21 مليون  سوف يصل إجمالي عدد النخيل 
نخلة في عام 2022 من مميزات هذه املشاريع 
ــــة األصــــنــــاف املــطــلــوبــة  أنـــهـــا تــعــتــمــد عــلــى زراعــ
عـــاملـــيـــًا لــلــتــســويــق مـــثـــل املـــجـــهـــول والــصــقــعــي 
والخاص والعائد منها يفوق 16مليون نخلة 

منتجة حاليًا.

ونخلة البلح تــصــاب بكثير مــن اآلفـــات ســواء 
كانت حشرية أو مرضية. وتسبب هذه اآلفات 
أضــــــــرارًا كــبــيــرة تـــؤثـــر عــلــى املـــحـــصـــول ونــوعــيــة 
الـــثـــمـــار. أهــــم اآلفـــــات الــحــشــريــة الـــتـــي تصيب 

الــنــخــيــل هــــي ســـوســـة الــنــخــيــل الـــحـــمـــراء الــتــي 
تحدث أضــرارًا كبيرة للنخيل وتؤدي اإلصابة 
الــشــديــدة بــهــا إلـــى مـــوت النخيل حــيــث قــدرت 
الــخــســائــر بــمــئــات املــايــيــن مــن الــــــدوالرات مما 
جعل منظمة األغذية والزراعة »الفاو« تقوم 
بـــإنـــشـــاء صـــنـــدوق خــــاص بــالــحــشــرة بــمــيــزانــيــة 
مـــلـــيـــون دوالر وتـــعـــامـــلـــهـــا مــعــامــلــة   20 قــــدرهــــا 
الحشرات األكثر خطورة مثل الجراد ودودة 
ــــدة ســـاعـــدت  ــــديـ ــــل عـ ــــوامـ ــــاك عـ ــنـ ــ الـــحـــشـــد وهـ
عــلــى انــتــشــار الــحــشــرة مــنــهــا صــعــوبــة الــتــحــكــم 
في انتقال الفسائل بين املناطق حيث يعتبر 
ــــن أهـــم  ــار الـــنـــخـــيـــل مـ ــ ــجــ ــ نـــقـــل الـــفـــســـائـــل وأشــ
عــوامــل إنــشــار اإلصـــابـــة فــي املــنــاطــق املختلفة 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى قـــــدرة الـــحـــشـــرة عــلــى الــطــيــران 
ملسافة 900 متر يوميًا وتوافر الظروف املثلى 
لــتــكــاثــر الــحــشــرة مـــن رطـــوبـــة مــرتــفــعــة وحــــرارة 
وكثافة زراعــة النخيل ووجــود عدد كبير من 
الــفــســائــل حـــول الــنــخــلــة بــاإلضــافــة إلـــى وجــود 
رواكــــيــــب وزيــــــــادة مـــعـــدل الــــــري لــلــنــخــيــل مــمــا 

يجعل النخيل غض األنسجة سهل اإلصابة. 
بــاإلضــافــة لقلة الــوعــي لـــدى بــعــض املــزارعــيــن 
عن خطورة الحشرة. كل هذه األسباب أدت 
إلــى زيـــادة اإلصــابــة بسوسة النخيل الحمراء 
تــم تسجيل دخـــول ســوســة النخيل فــي مصر 
1992 في محافظتي اإلسماعيلية  أواخــر عــام 
والــشــرقــيــة، أمـــا اآلن فتنتشر اإلصــابــة فــي كل 
املحافظات باستثناء بعض املناطق القليلة. 

أســـبـــاب انــتــشــار اإلصـــابـــة بـــصـــورة كــبــيــرة في 
معظم املناطق: 

عــدم إجـــراء الفحص الـــدوري واملنتظم. . 1
ــــرض إجــــــــــــــراءه بـــمـــعـــدل  ــتـ ــ ــفـ ــ الــــــــــذي مــــــن املـ
ــيــــث أن اكـــتـــشـــاف  ــهــــر حــ فـــحـــصـــة كـــــل شــ
ــابــــة مـــبـــكـــرًا يــســهــل الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا،  اإلصــ
وذلــك يعود  عالية،  وتعطي نسبة شفاء 
إلى النقص الشديد في أعداد الفاحصين 

والتمويل من عام. 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

عدم وجود خطة واضحة املعالم تتبناها . 2
الوزارة لتنفيذ املكافحة. 

معالجة النخيل املصاب بطريقة خاطئة . 3
واســتــخــدام كــمــيــات كــبــيــرة مــن املــبــيــدات 

غير املو�شى بها بدون داعي. 
عدم تطبيق العمليات الوقائية لألشجار . 	

والــفــســائــل املــفــصــولــة رغــــم أهــمــيــتــهــا مما 
أدى إلى زيادة اإلصابة. 

ــــود تـــشـــريـــعـــات خـــاصـــة بـــتـــداول . 5 عـــــدم وجــ
ــــار  ــيــــل والـــــفـــــســـــائـــــل أدى إلـــــــــى إنـــــشـ ــنــــخــ الــ
اإلصــــــــابــــــــة، واملــــــــوجــــــــود ال يــــطــــبــــق وعــــــدم 
تفعيل نقاط الحجر الزراعي بين املناطق 

السليمة واملصابة.
وجود الكثير من املزارع املهملة التي تعتبر . 6

مصدر النتشار اإلصابة. 
وجــود عــدد كبير من اإلصــابــات املتقدمة . 7

والنخيل املتساقط، وعدم التخلص منه 
مما يزيد من نسبة اإلصابة.

جـــود أعــــداد كــبــيــرة مــن النخيل »املجهل . 	
)قيمته االقتصادية منخفضة(، لذلك ال 

يهتم املزارع والنخيل املنتشر على الطرق.  

الخسائر االقتصادية الناتجة من اإلصابة 
بسوسة النخيل الحمراء: 

تــكــالــيــف املــكــافــحــة الـــتـــي تـــقـــدر بــاملــايــيــن، . 1
وفي بعض الدول تصل إلى أكثر من مليار 
جـــنـــيـــه، وتـــشـــمـــل املـــبـــيـــدات املــســتــخــدمــة 
فــي الــــرش الــوقــائــي والــعــاجــي والــعــمــلــيــات 
الوقائية والتخلص من النخيل املصاب 

وتكاليف التدريب. 
الفقد فــي اإلنــتــاج نتيجة فقد أعـــداد من . 2

أشـــجـــار الــنــخــيــل املـــصـــاب مــمــا يـــؤثـــر على 
اإلنــتــاج الكلي ومــكــانــة الـــدول فــي الترتيب 

العالمي لإلنتاج. 
تــكــالــيــف زراعـــــــة وخــــدمــــة أشــــجــــار نــخــيــل . 3

جــــديــــدة لــتــحــل مـــحـــل الــنــخــيــل الــــــذي تــم 
فقده ملدة ست سنوات حتى يعطي نفس 
ــتــــاج الــنــخــيــل الــــــذي تــــم إزالــــتــــه نــتــيــجــة  إنــ
اإلصابة، وكذلك الفقد في العائد املادي 

للمزارع خال تلك الفترة. 
ــلـــــة كـــمـــيـــات . 	 ــ ــــة نــــتــــيــــجــــة قـ ــالـ ــ ــبـــــطـ ــ زيــــــــــــادة الـ

ــــذلـــــك  ــــدة لــــلــــتــــصــــديــــر، وكـ ــ ــعـ ــ ــ الـــــتـــــمـــــور املـ
تــــوقــــف املـــصـــانـــع عــــن الـــعـــمـــل أو تــقــلــيــل 
إنــتــاجــهــا لــعــدم وجـــود كــمــيــات كــافــيــة من 
ونقص العملة الصعبة نتيجة  التمور، 

النخفاض التصدير.
تــصــل الــخــســائــر بـــهـــذه الـــحـــشـــرة  إلــــى مــايــيــن 
الدوالرات سنويًا كما أن الخسائر املتوقعة 
6	 مــلــيــون دوالر  لــلــحــشــرة ســـوف تــصــل إلـــى 
ــاد  ــ ــــحــ وفــــــــي دول االتــ ســـــــنـــــــوات،   10 خــــــــال 
ــــم  ــيــــة رغـ ــنــ ــــار جــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  1,	 ــًا  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ األوربــــــــــــــي تـ
اإلمكانيات املتاحة وعــدد النخيل الــذي ال 
يتعدى %10 من النخيل املوجود في الدول 
وفــي مصر وصــلــت كمية املبيدات  الــعــربــيــة، 
ــيــــات الــــــرش  ــلــ ــمــ الـــــتـــــي تــــــم اســــتــــهــــاكــــهــــا فــــــي عــ
ــقـــن املـــوضـــعـــي خـــــال الـــفـــتـــرة  الــــــــدوري والـــحـ
 161.6 إلـــى   2000 إلـــى عـــام   1993 مــن عـــام 
110.8 طن في  طن في محافظة الشرقية و 
طن   272.4 محافظة اإلسماعلية بمجموع 
خـــــال ثـــمـــانـــي ســــنــــوات فـــقـــط. تــتــكــلــف عــلــى 
25 مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه مــصــري  األقــــــل أكـــثـــر مــــن 
ــــرش واآلالت  ــــى مــــصــــروفــــات الــ بــــاإلضــــافــــة إلـ
والـــوقـــود والـــســـيـــارات والـــحـــوافـــز الــتــي تــصــل 
60 مـــلـــيـــون جــنــيــه  ــــي  ــــى حـــــوالـ بـــحـــجـــم كـــلـــي إلــ
لـــعـــمـــلـــيـــة املــــكــــافــــحــــة فــــقــــط بــــــــدون تـــكـــالـــيـــف 
ــــه نــخــيــل  ــتـ ــ الـــنـــخـــيـــل الــــــذي تــــم إزالــــتــــه وزراعـ
بديل والفقد في اإلنتاج. بالنسبة لدراسات 
الـــخـــســـائـــر فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة فـــإنـــهـــا تــعــتــبــر 
ــــادرة وتــقــريــبــًا غــيــر مـــوجـــودة، وأن خــســائــر  نـ
ــا بـــشـــكـــل  ــهــ ــابــ ــيــــل لــــــو تــــــم حــــســ ــنــــخــ ســـــوســـــة الــ
دقــيــق ســوف تــصــل عــشــرات املــلــيــارات، ألن 
خـــســـائـــرهـــا تــشــمــل تــكــالــيــف املـــكـــافـــحـــة الــتــي 
تـــعـــتـــبـــر أعـــلـــى حـــشـــرة فــــي تـــكـــالـــيـــف املـــكـــافـــحـــة 
ــالــــة  ــلــــب عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن الــــعــــمــ ــتــــطــ ــــث تــ ــيـ ــ حـ
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ــيـــدات واملــصــائــد  ــبـ لــلــفــحــص واملـــكـــافـــحـــة واملـ
وكذلك زراعة نخيل بديل للنخيل املفقود 
5 - 6 سنوات  والخسائر في اإلنتاج ملدة من 
حــتــى يــعــطــي الــنــخــيــل الــبــديــل نــفــس إنتاجية 
ــــقـــــدر خـــســـارة  ــــم إزالـــــتـــــه وتـ ــيـــل الـــــــذي تـ ــنـــخـ الـ
نــخــلــة واحـــــدة مـــن صــنــف املـــجـــهـــول مـــن 15 
ألــــف جــنــيــه، وأن تــكــالــيــف املــكــافــحــة   20  -

املــتــكــامــلــة لــنــخــلــة واحــــدة فـــي الـــعـــام وتــشــمــل 
الــعــمــلــيــات الــوقــائــيــة )الـــرش الــوقــائــي مرتين 
فــي الــعــام، عــمــلــيــات الــوقــائــيــة أثــنــاء التقليم 
وفصل الفسائل والعاج إذا حدثت إصابة 
60 جــنــيــه )حــوالــي مــا يــقــرب من  50 إلـــى  مــن 
	 دوالر ســـنـــويـــًا( إن هـــذه الــتــكــالــيــف ســوف 
تختلف من دولة إلى أخرى نتيجة تكاليف 

العمالة وأسعار املبيدات.
ــــي الــــوطــــن  ــيـــل فـ ــنـــخـ ــــدد الـ ــلــــى مــــســــتــــوى عــ وعــ
الـــــعـــــربـــــي لــــــو افــــتــــرضــــنــــا أن عــــــــدد الـــنـــخـــيـــل 
100 مــلــيــون نــخــلــة فـــإن تــكــالــيــف املــكــافــحــة 

ــــرى  ــــدون الـــخـــســـائـــر األخـ املـــتـــكـــامـــلـــة فـــقـــط بــ
 	00 ــًا تــــصــــل إلـــــــى  ــ ــــقـ ــابـ ــ ــي تـــــم ذكـــــرهـــــا سـ ــ ــتـ ــ الـ
وهي تكاليف  مليون دوالر على أقل تقدير. 
ــــث رصــــــــدت  ــيــ ــ ــــة جــــــــــــدًا حــ ــــفـ ــلـ ــ ــكـ ــ مـــــكـــــافـــــحـــــة مـ
مليار ريال   1.5 اململكة العربية السعودية 
7 مليار جنيه مصري ملدة  أي ما يقرب من 
5 ســنــوات ملــكــافــحــة الــحــشــرة. وبــالــنــظــر إلــى 
خــــطــــورة الــــحــــشــــرة فـــــإن مـــنـــظـــمـــة »الــــفــــاو« 
عــمــلــت صـــنـــدوق خـــاص ملــكــافــحــة الــحــشــرة 
20 مــلــيــون دوالر فــي مــنــطــقــة الــشــرق  بــمــبــلــغ 
األوســــــط كـــمـــا رصـــــدت مـــصـــر مـــبـــالـــغ كــبــيــرة 
 1992 مـــع بـــدايـــة اكـــتـــشـــاف الـــحـــشـــرة عــــام 
10 مــلــيــون  حــيــث وصــلــت إلـــى مــا يــقــرب مــن 
جــنــيــة ســنــويــًا ملــكــافــحــتــهــا فــي أول مــنــطــقــة تــم 
اكــتــشــاف اإلصــابــة بــهــا، وكــان عــدد النخيل 
550 ألــــف نــخــلــة ســهــل  املـــصـــاب فـــي حــيــنــهــا 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، لــكــن مــع انــتــشــار اإلصــابــة 
فــي مــعــظــم املــحــافــظــات أصــبــح األمـــر يــحــتــاج 

ــيـــرة صـــعـــب تـــوفـــيـــرهـــا. رغـــم  ــيـــزانـــيـــة كـــبـ ــــى مـ إلـ
املــبــالــغ املــرصــودة ملــكــافــحــتــهــا إال أنــه لــم يتم 
ــلـــة اإلمـــكـــانـــيـــات  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا بـــســـبـــب قـ
 5 حــيــث املـــيـــزانـــيـــة املــــرصــــودة ال تــتــعــدى % 
من امليزانية املطلوبة وكذلك قلة العمال 
الــفــنــيــيــن )الــفــاحــصــيــن( فــمــثــًا تــتــطــلــب لــكــل 
6000 نخلة فاحص واحد، فمثًا في مصر 

2300 عـــامـــل فـــي مــجــال  نــحــتــاج حـــوالـــي إلــــى 
املكافحة وهو عدد كبير جدًا غير متوفر في 
وزارة الــزراعــة. وبــالــنــســبــة لــلــدول الــعــربــيــة 
25 ألـــف  فـــإنـــنـــا نـــحـــتـــاج إلــــى مـــا ال يـــقـــل عـــن 

عامل في مجال مكافحة الحشرة. 
لــتــطــبــيــق بـــرنـــامـــج مــكــافــحــة ســـوســـة الــنــخــيــل 
ــــراء، البـــــــد أن يـــشـــمـــل الــــبــــرنــــامــــج عــلــى  ــمــ ــ ــحــ ــ الــ
ــا قــــصــــيــــر األجــــــــــــل وهـــــو  ــ ــمــ ــ ــــدهــ ــيـــــن أحــ ــ ــــجـ ــــامـ ــــرنـ بـ
مــجــمــوعــة مــــن اإلجــــــــــراءات املـــهـــمـــة الـــتـــي يــلــزم 
ــــورًا لــلــحــد مـــن نــســبــة اإلصـــابـــة في  تــطــبــيــقــهــا فــ
مناطق زراعة النخيل االقتصادية. والبرنامج 
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الــثــانــي هــو بــرنــامــج طــويــل األجـــل ال يقل مدته 
عن 5 سنوات. وقبل تنفيذ هذين البرنامجين 
البــــد مـــن تــوفــيــر املــيــزانــيــة الــخــاصــة بــهــمــا حتى 
نتمكن مــن الــحــصــول عــلــى الــنــتــائــج املتوقعة 
وعــدم تنفيذ البرامج بعد فترة معينة بسبب 
التمويل وكــذلــك البحث عــن مــصــادر تمويل 
ثابتة، ألن من أسباب انتشار سوسة النخيل 
ــابــــة هــــو تــوفــر  ــــاع نــســبــة اإلصــ ــــفـ ــمـــراء وارتـ الـــحـ
ــــدم تـــوفـــرهـــا في  ــــات مــعــيــنــة وعـ مــيــزانــيــة فـــي أوقــ
أوقــــات أخـــرى بــالــتــالــي لــم يــتــم تطبيق برنامج 
مكافحة ثابت طــول الوقت مما أدى حدوث 
ذروات مــتــذبــذبــة مـــن االنـــخـــفـــاض واالرتـــفـــاع 

لنسبة اإلصابة.

ــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــكــــافــــحــــة ســـوســـة  أهـــــــــــداف اســ
النخيل الحمراء:

منع انتقال اإلصابة من املناطق املصابة . 1
إلى مناطق السليمة.

خفض نسبة اإلصابة في املناطق املصابة . 2
إلى أقل نسبة ممكنة.

اشراك املزارعين وأصحاب مزارع النخيل . 3
في عمليات املكافحة من فحص ووقاية 
ــــاج وتــعــفــيــر )يـــمـــكـــن لـــكـــبـــار املـــزارعـــيـــن  وعــ
تــنــفــيــذ خـــطـــة املـــكـــافـــحـــة بــمــعــرفــتــهــم بــعــد 

تدريبهم جيدًا(. 
ــــى إزالــــــــة الـــنـــخـــيـــل إال فــي . 	 ــــدم الـــلـــجـــوء إلــ عــ

حالتين فقط: 
إذا كان النخيل مهمًا وال يتم له عمليات 	 

خدمة.
فــــــي حـــــالـــــة اإلصـــــــابـــــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــتــــاج 	 

واإلصابات املتقدمة جدًا.

)تنفيذ تشريعات  مــن عناصر االستراتيجية 
ــــداول الــنــخــيــل وحـــجـــر زراعــــي  قـــويـــة لــضــبــط تــ

ــــل قـــــاعـــــدة بــــيــــانــــات والـــفـــحـــص  ــــمـ داخـــــلـــــي وعـ
ــيــــة  ــائــ ــتــــظــــم والــــعــــمــــلــــيــــات الــــوقــ ــنــ الــــــــــــــدوري املــ
وتــوقــيــتــاتــهــا والــتــخــلــص مـــن الــنــخــيــل املــصــاب 
ــيـــة  ــائـ ــيـــمـ ــافـــــحـــــة الــــعــــاجــــيــــة الـــكـ ــكـــ بـــــشـــــدة واملـــ
ــتـــخـــدام املـــصـــائـــد الــفــرمــونــيــة والـــتـــدريـــب  واسـ
واإلرشــــــــــاد وتـــطـــويـــر الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي وتــقــيــيــم 

األداء للبرنامج آخر العام( 

أواًل: برنامج املكافحة قصير األجل: 
ــبـــيـــق هـــــــذا الــــبــــرنــــامــــج بــــســــرعــــة فــي  ويـــــلـــــزم تـــطـ
املــنــاطــق الــتــي بــهــا نخيل ذو قيمة اقتصادية 
عالية من حيث نوعية الثمار مثل محافظة 
الـــوادي الجديد وســيــوة ودمــيــاط والــواحــات 
الـــبـــحـــريـــة وتــــوشــــكــــى، إال أنـــــه يـــســـتـــلـــزم األمــــر 
تــــكــــويــــن إدارة مـــكـــافـــحـــة لــــســــوســــة الـــنـــخـــيـــل  
ملـــحـــصـــول الـــبـــلـــح هــــذه اإلدارة تـــضـــم جــهــات 
ــيـــــة الـــتـــي  ــ بـــحـــثـــيـــة وجـــمـــيـــع الــــشــــرـكـــات الـــــزراعـ
ــــي الــنــخــيــل  ــــزارعـ ـــار مـ ــبـ يــــوجــــد بـــهـــا الـــنـــخـــيـــل وكــ
ــئــــولــــي مـــكـــافـــحـــة فـــــي هـــــــذه املــــنــــاطــــق مــع  ومــــســ
وجود قاعدة بيانات لجميع مزارعي النخيل 
ويــتــم تــكــويــن لجنة فنية تــشــرف عــلــى املـــزارع 
فــي هـــذه املــنــاطــق وتــضــم جــمــيــع الــعــامــلــيــن في 
الفحص والــعــاج وتــتــوافــر لديها اإلمكانيات 
البشرية والفنية واآلالت وغيرها مما يسهل 
دورها في تنفيذ خطة املكافحة ومن صميم 
عـــمـــلـــهـــا وضــــــع خـــطـــط لـــكـــل مــــوقــــع لــحــمــايــتــه 
وعاجه في حالة وجــود مشكلة يتوافر لديها 
جميع الــقــواعــد البيانية عــن بــرامــج الوقاية 
والــعــاج كــمــا تــقــوم الــلــجــنــة بــتــوفــيــر الـــدورات 
الــتــدريــبــيــة لــلــعــامــلــيــن بــــاملــــزارع مـــن اكــتــشــاف 
اإلصابة مبكرًا وطرق الوقاية والعاج وطرق 
معامات الفسائل. من الخطوات التي يجب 

اتخاذها سريعًا هي: 
ــــداول . 1 تــنــفــيــذ تـــشـــريـــعـــات قـــويـــة لــضــبــط تـ

النخيل: 

مــنــع الــتــقــلــيــم مـــن شــهــر فــبــرايــر حــتــى شهر 	 
نـــوفـــمـــبـــر حـــيـــث تــنــتــشــر الـــحـــشـــرة فــــي هـــذه 

الفترة.
فرض غرامات مالية على املزارع املهملة.	 
مــــنــــع انــــتــــقــــال الــــفــــســــائــــل بــــــــدون تـــصـــريـــح 	 

مــن اإلدارة الــزراعــيــة وضـــــرورة معاملتها 
باملبيدات. 

ــلـــى مــســتــوى 	  وجـــــــوب خــــضــــوع الـــنـــخـــيـــل عـ
الــجــمــهــوريــة لــــوزارة الـــزراعـــة واســتــصــاح 
ــتــــم إجـــــــــــراء الـــعـــمـــلـــيـــات  ــتــــى يــ األرا�شــــــــــــــي حــ

الوقائية والعاجية بطريقة سليمة.
حجر زراعي داخلي.. 2
إنشاء نقاط حجر داخلي لحماية املناطق . 3

الغير مصابة:
ــيــــفــــة هـــــــذه الــــنــــقــــاط الــــحــــجــــريــــة هـــــي مــنــع  وظــ
دخول النخيل أو مخلفاته وفي حالة دخول 
الــفــســائــل البـــد أن تــكــون مــصــحــوبــة بــشــهــادة 
من وزارة الزراعة تفيد بخلوها من اإلصابة 
ــــة  ــابـ ــ ــيــــة مـــــن اإلصـ ــالــ مــــــأخــــــوذة مـــــن مــــــــــزارع خــ
وتــــعــــطــــي هــــــــذه الـــــشـــــهـــــادة مــــــن خــــــــال لــجــنــة 
متخصصة ويعاد فحصها مرة ثانية في هذه 
الــنــقــاط ويــجــب أن تــكــون الــفــســائــل منقولة 
فــــــي شـــــاحـــــنـــــات مــــحــــكــــمــــة الــــغــــلــــق »مــــغــــلــــفــــة« 
ــــزارع مــصــابــة يتم  وإذا ـكـانــت مـــأخـــوذة مـــن مـ
فــحــصــهــا وتــــجــــرى املــــمــــارســــات الـــوقـــائـــيـــة لــهــا 
وتــوضــع فــي منطقة حــجــريــة أو صــوبــة ملــدة 6 
أشهر تحت إشــراف لجنة متخصصة ويعاد 
فحصها مرة ثانية في هذه النقاط ويتم نقل 
الــفــســائــل فــي شــاحــنــات بــاملــواصــفــات سالفة 

الذكر.
الـــفـــحـــص الــــــــدوري املــنــتــظــم والــعــمــلــيــات . 	

ــلــــص مــن  ــتــــخــ الــــوقــــائــــيــــة وتــــوقــــيــــتــــاتــــهــــا والــ
الــــنــــخــــيــــل املـــــــصـــــــاب بــــــشــــــدة واملــــكــــافــــحــــة 
الــعــاجــيــة. حــصــر عـــدد الــنــخــيــل املــصــاب 
وعـــدد النخيل املمكن عاجه،  السليم، 
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ـــك يـــتـــم اخـــتـــيـــار طــريــقــة  حـــيـــث مـــن خــــال ذلـ
املكافحة التي يتم استخدامها حتى تعطي 
نــتــائــج جـــيـــدة وعـــــدم االعـــتـــمـــاد عــلــى الــطــرق 
ــثـــبـــت  ــلــــيــــديــــة الـــــتـــــي لــــــم ُتـ ــتــــقــ الــــقــــديــــمــــة أو الــ
ــمــــاد عـــلـــى طـــرق  ــتــ فـــعـــالـــيـــتـــهـــا الـــكـــافـــيـــة، واالعــ
حــديــثــة ولــذلــك يــجــب إنــشــاء وحـــدة اتــصــال 
بـــيـــن الــــــــدول مــــع بـــعـــضـــهـــا ومـــــراكـــــز الـــبـــحـــوث 
ــــوكـــــول  ــــروتـ ــــع بـ ــــوضـ واملــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة لـ
برنامج مكافحة فّعال وكيفية التعامل مع 
اإلصــابــات الــتــي تــظــهــر فــي مــنــطــقــة مــا حــتــى ال 
تــتــكــرر األخـــطـــاء الــتــي حــدثــت فـــي املـــا�شـــي فــي 
املــنــاطــق الــتــي تــم اكــتــشــاف اإلصــابــة حــديــثــًا 

بها وأدت إلى انتشار اإلصابة. 
دور البحث العلمي:. 3

هامًا  ال شك أن البحث العلمي يلعب دورًا 
في اكتشاف أسباب انتشار اإلصابة وطرق 
وقــفــهــا ومــعــالــجــتــهــا ووضـــع الــحــلــول الــعــلــمــيــة 
ــــذه الــــطــــرق  ــ ملـــكـــافـــحـــة الــــحــــشــــرة وتــــطــــويــــر هـ
ــــرار لـــــذلـــــك يــــجــــب إنــــــشــــــاء وحــــــــدات  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
بحثية خاصة بسوسة النخيل في كل دولة 
متصلة مع بعضها وتبادل النتائج البحثية 
واألفــكــار والــطــرق الــتــي أعــطــت نــتــائــج جــيــدة 
ــيــــة  ــــل الــــتــــوصــ ــبـ ــ ــهــــا فــــــي كــــــل دولــــــــــة قـ ــيــــمــ ــيــ وتــــقــ
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى نـــطـــاق دولــــــي، مــــع وضـــع 
)يشمل الرش الدوري  بروتوكول املكافحة 
ومـــــكـــــافـــــحـــــة الــــــحــــــشــــــرة عــــــاجــــــيــــــًا لــــــدرجــــــات 
ــابـــــات املـــخـــتـــلـــفـــة، ووضـــــع طـــــرق ســهــلــة  ــ اإلصـ
ــاء عـــلـــى جـــمـــيـــع األشــــجــــار  ــلـــقـــضـ الـــتـــطـــبـــيـــق لـ
جـــــــــــذور الــــنــــخــــيــــل  »املـــــــجـــــــهـــــــل«.  الـــــهـــــيـــــش أو 

املصابة بالتربة بعد قطع األشجار. 

واملــهــم مــن خــال البحث العملي العمل على 
تطوير االكتشاف املبكر بعمل تقييم للطرق 
املوجودة حاليًا وتطوير أفضلها بذلك يكون 
له دور كبير في اكتشاف اإلصابة مبكرًا وتكون 

ــيــــل الــــــــــذي تــــــم تـــقـــلـــيـــعـــه،  ــنــــخــ وكــــــذلــــــك الــ
يعتبر الفحص مكلف جـــدًا وهــو السبب 
الرئي�شي في فشل كل برامج املكافحة في 
مــعــظــم الـــــدول بــســبــب ارتـــفـــاع التكاليف 
واالحتياج إلى عمالة كبيرة ولذلك يقترح 

التالي: 
ــــوزارة بــالــعــاج بــعــد أن يقوم 	  أن تــقــوم الــ

املزارع باإلباغ عن اإلصابات. 
عمل لجان تفتيش على النخيل وفــرض 	 

مخالفات على املزارعين الذين ال يقوموا 
ــــة الــثــالــثــة  ــابـــــات الـــــدرجـ ــ ــــاإلبـــــاغ عــــن إصـ بـ

)شديدة اإلصابة(.
يتم التخلص من النخيل املصاب بشدة 	 

عــن طــريــق وضـــع خــطــة زمــنــيــة ملـــدة ثــاث 
شهور. 

التدريب واإلرشاد . 5
عمل الــحــقــول اإلرشـــاديـــة ملــا لها مــن آثــار 	 

ــــي اإلرشــــــــــاد والــتــعــلــيــم  فـــعـــالـــة ومـــــؤكـــــدة فـ
للمزارعين.

تــدريــب املــزارعــيــن فــي الــحــقــول اإلرشـــاديـــة 	 
لتعويض النقص في أعداد الفاحصين.

اعــتــمــاد مــراكــز تــدريــب نخالين فــي مناطق 	 
زراعة النخيل االقتصادية. 

ــــن 	  ــيــ ــ ــــزارعــ عـــــمـــــل نــــــقــــــاط اتـــــــصـــــــال بـــــيـــــن املــ
والوزارة. 

عمل خط ساخن للتواصل مع املزارعين 	 
في كل ما يخص النخيل ومشاكله. 

توفير املبيدات املو�شى بها بسعر التكلفة . 6
يتم ذلــك مــن خــال الجمعيات الــزراعــيــة أو 
التعاونيات وإلغاء دعم املبيد ألن العديد من 
املزارعين يستخدمونها في أوجه غير توصياتها 
وتـــــوجـــــيـــــه الــــــدعــــــم لـــــــإلرشـــــــاد وعـــــمـــــل حـــقـــول 
إرشــــاديــــة والـــتـــدريـــب وشـــــراء أجـــهـــزة مكافحة 
أو تأجيرها للمزارعين بأسعار منخفضة من 

خال الجمعيات الزراعية.

ثانيًا: برنامج مكافحة طويل األجل 
مــن خـــال خــلــق مــنــاطــق نظيفة مــن اإلصــابــة 
ـــة  ــ ــيـــة مــــكــــافــــحــــة اآلفـ ــلـ ــمــــال عـــمـ ــكــ ــتــ يـــمـــكـــن اســ
فــــي بـــاقـــي املـــحـــافـــظـــات املــحــيــطــة حـــتـــى نــتــمــكــن 
ــهــــاء اإلصــــابــــة بــمــعــنــى إجـــــــراء املــكــافــحــة  مــــن إنــ
ــًا وفــــقــــًا لــخــطــة زمـــنـــيـــة قــــد تــمــتــد إلـــى  ــيـ تـــدريـــجـ
خمس سنوات قادمة، يجب أن تكون خطة 
املكافحة محددة وأهدافها معروفة ومصادر 
تمويل متوفرة حتى ال يحدث انتكاسة خال 

البرنامج كما حدث في الفترات السابقة.

نحن في احتياج لتنفيذ استراتيجية مكافحة 
مــتــكــامــلــة لـــســـوســـة الــنــخــيــل الـــحـــمـــراء وعــــدم 
االعتماد على طريقة واحـــدة للمكافحة التي 
ثبت فشلها يجب االعتماد على جميع الطرق 

املتاحة من أهم هذه الطرق: 
إعـــداد قــاعــدة بــيــانــات حقيقية لنخيل . 1

ــــب اإلصـــــــــابـــــــــة واألعــــــــمــــــــار  ــ ــــسـ ــ الـــــتـــــمـــــر ونـ
واألصناف: 

إن عــمــلــيــة الــحــصــر تــعــتــبــر املــقــيــاس الحقيقي 
والفعلي لبيان اإلصابة ومدى فعالية عملية 
ــهـــامـــة فــي  املـــكـــافـــحـــة وتــعــتــبــر مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الـ
مــكــافــحــة ومـــراقـــبـــة نـــشـــاط الـــحـــشـــرة ومــعــظــم 
الـــدول تعاني مــن عــدم وجـــود قــاعــدة بيانات 
لكن في الوقت أصبحت الحاجة ملحة لعمل 
قـــاعـــدة بــيــانــات حــيــث مـــن خــالــهــا يــتــم وضــع 
خـــطـــة مـــكـــافـــحـــة الــــحــــشــــرة وأن أي خـــطـــه ال 
تعتمد عــلــى بــيــانــات مصيرها الــفــشــل ولــذلــك 
ــــود قــــاعــــدة بـــيـــانـــات صــحــيــحــة مــهــم  يــعــتــبــر وجــ

جدًا. 
تبادل املعلومات بين الدول:  . 2

ــــرق  ــــى طــ ــلــ ــ الــــــــهــــــــدف مــــــــن ذلــــــــــك الــــــتــــــعــــــرف عــ
املـــكـــافـــحـــة، وطـــــرق االكـــتـــشـــاف املــبــكــر أكــثــر 
ــيـــة، وطــــــرق حـــصـــر الـــنـــخـــيـــل بـــاألقـــمـــار  ــالـ ــعـ فـ
ــــاب،  ــــصـ ــــد الــــنــــخــــيــــل املـ ــــديـ ــــحـ ــيــــة وتـ ــنــــاعــ الــــصــ



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

سهلة العاج كما يخفض كثيرًا في التكاليف 
نتيجة خفض العمالة.

الحجر الزراعي: . 	
أ- حجر زراعــي داخــلــي: يتم عمل حجر زراعــي 
داخلي بين املناطق املصابة والسليمة لعدم 
انــتــقــال الفسائل منها وإلــيــهــا مــن خــال وزارة 
تكون هــذه فعالة  الــزراعــة ووزارة الداخلية. 
ــــذه الـــنـــقـــاط بــعــد  ومـــحـــكـــمـــة ويــــتــــم تـــحـــديـــد هــ
عـــمـــل حـــصـــر ألمــــاكــــن بـــهـــا إصــــابــــات واألمــــاكــــن 
الغير مصابة. ألن املحافظة على منطقة غير 
مصابة أسهل من مكافحة األفــة وأقــل كثيرًا 

في التكاليف. 
ب-حــــــجــــــر زراعـــــــــــي خـــــــارجـــــــي: مــــمــــنــــوع دخــــــول 
فــســائــل الــنــخــيــل أو أشـــجـــار الــنــخــيــل مـــن أي 
ــنــــع دخــــــــول آفــــــــات أشــــد  دولــــــــة فـــــي الــــعــــالــــم ملــ
لــوصــول سوسة  خــطــورة على النخيل منعًا 
ــــدة.  ــــديــ ــــاطـــــق جــ ــنـ ــ الــــنــــخــــيــــل الــــــحــــــمــــــراء إلـــــــــى مـ
واقــتــصــار الــدخــول مــن الــخــارج عــلــى فسائل 
النخيل النسيجية. وإذا دعيت الضرورة إلى 

االســـتـــيـــراد مـــن الـــخـــارج ألصـــنـــاف مــعــيــنــة يتم 
وضعها في صوب محكمة في مناطق معزولة 
 50 تــكــون بينها وبــيــن أقــرب نخلة على األقــل 
كيلومتر )طبقًا الشتراطات االتحاد األوروبي 

 .)2000 لسنة 
الـــفـــحـــص الـــــــــــدوري املـــنـــتـــظـــم ألشـــجـــار . 5

النخيل:  
يــعــتــبــر الــفــحــص الــــــدوري املــنــتــظــم ألشــجــار 
ــتـــمـــر هــــو الـــعـــقـــبـــة الـــرئـــيـــســـيـــة أمــــام  نـــخـــيـــل الـ
مـــكـــافـــحـــة ســـوســـة الـــنـــخـــيـــل الــــحــــمــــراء حــيــث 
يحتاج إلى عدد كبير من الفاحصين يتعدى 
150 ألف فاحص ويستهلك أكثر من 30% 

ــــي فــي  ــتـ ــ ــافـــحـــة الــــحــــشــــرة والـ ــكـ ــــزانــــيــــة مـ ــــن مــــي مـ
مـــعـــظـــم الــــــــــدول يـــصـــعـــب تــــوفــــيــــرهــــا، لـــذلـــك 
يــجــب الــلــجــوء إلــى طــرق مــســاعــدة فــي عملية 
ــــزارع الــكــبــيــرة  ــ الـــفـــحـــص تــتــمــثــل فـــي حـــصـــر املـ
فــي الـــدول الــتــي يــكــون فــيــهــا عــدد الــنــخــيــل بها 
500 نــخــلــة فــأكــثــر وهـــي تــمــثــل تــقــريــبــًا  حــوالــي 
ــــى %30 مــــن مــــزارعــــي الـــنـــخـــيـــل فــي  إلـ  20 مــــن 

الــــوطــــن الـــعـــربـــي وكــــانــــت هـــــذه الـــنـــســـبـــة أقـــل 
ــــعـــــت بـــســـب  ــفـ ــ ــي املـــــــا�شـــــــي لـــكـــنـــهـــا ارتـ ــ ــــرًا فــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
األقبال الشديد على زراعــة النخيل خال 
5 سنوات األخيرة وعمل لها قاعدة بيانات 
ــلـــى طـــرق  ــالـــة عـ ــــدريـــــب الـــعـــمـ ــهــــا، وتـ خــــاصــــة بــ
املــكــافــحــة والــفــحــص وتــقــتــصــر املــكــافــحــة بها 
عــلــى عــمــلــيــات الــفــحــص الــعــشــوائــي لــتــتــأكــد 
من البيانات التي ترسلها هذه املزارع وكما 
ــــي مــــشــــاريــــع اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــــذه املـــــــــزارع هـ أن هــ
فإنهم أكثر اهتمامًا بتنفيذ برنامج موضوع، 
لكن البــد مــن متابعة تنفيذ الــبــرنــامــج وكما 
يمكن حثهم على املــســاعــدة فــي املكافحة في 
مــزارع مــجــاورة ألنــهــا تــكــون أكــثــر تــحــديــًا لهم. 
ــــد مــــن إخــضــاعــهــا  ــا املــــــــزارع الـــصـــغـــيـــرة البـ ــ أمـ
ــــذه املــــــــزارع تــكــون  لــلــفــحــص الــــــــدوري ألن هـ
أقـــل اهــتــمــامــًا بــاملــكــافــحــة بــســبــب أن الــعــائــد 
االقــتــصــادي ال يمثل دخــل رئــيــ�شــي لــلــمــزارع. 
ويـــــجـــــب وضـــــــع بـــــرتـــــوكـــــول فــــحــــص لـــســـوســـة 

وتدريب املزارعين عليه.
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العمليات الزراعية:. 6
تعتبر من أهم العوامل التي تحد من اإلصابة  
لكنها ال تلقى االهتمام املطلوب من املزارعين 
لذلك يجب التوعية بها ويجب اتخاذ التدابير 
الازمة لحماية الشجرة بعد عمليات التقليم 
وفـــصـــل الــفــســائــل حــيــث يــتــم تــغــطــيــة أمــاكــن 
ــيــــدات ملـــنـــع رائـــحـــة  ــبــ الـــــجـــــروح بـــمـــســـاحـــيـــق املــ
الــخــشــب مــن جـــذب الــحــشــرة وإزالـــــة النخيل 
امليت واملتعفن من املــزرعــة باستمرار وإزالــة 
النخيل امليت باستمرار وكذلك غمر الفسائل 
عند انتقالها من مكان ألخر في محلول املبيد 
بــمــعــدل 3 فــي األلــــف واملــحــافــظــة عــلــى نظافة 
الـــقـــمـــة الـــنـــامـــيـــة ويــــجــــب وضـــــع بـــرنـــامـــج زمــنــي 
لعاج بعض الظواهر التي تزيد مــن اإلصابة 
بالحشرة مثل ظاهرة التهدل ليكون من 3 إلى 

5 سنوات.
الــســمــاح لــلــشــركــات الــخــاصــة بممارسة . 7

عمليات مكافحة اآلفة:
بعد حصولهم على دورات تدريبية ويصرح 

للشركات الخاصة بعد ذلك باملزاولة.
عــــــمــــــل بـــــــرنـــــــامـــــــج لــــتــــقــــيــــيــــم األصـــــــنـــــــاف . 	

»املـــجـــهـــل« الخـــتـــيـــار أفــضــلــهــا وإكـــثـــارهـــا، 
ــاقـــي الــنــخــيــل فــيــمــكــن عـــمـــل بــرنــامــج  ــا بـ ــ أمـ
اســـتـــبـــدال بـــأصـــنـــاف جـــيـــدة حــيــث يــوجــد 

مـــا يـــقـــرب مـــن 	 مــلــيــون نــخــلــة »مــجــهــل« 
بسبب عدم جدواها االقتصادية وعدم 
اهتمام املزارعين بها مما يجعلها مصدرًا 
النتشار اإلصابة تكون مدة هذه البرنامج 

5 سنوات.
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الـــحـــمـــراء تـــكـــون حــصــيــلــتــه مــــن الــبــنــود 
التالية:

مـــــــــن الــــــحــــــكــــــومــــــة والـــــــهـــــــيـــــــئـــــــات املـــــانـــــحـــــة 	 
ومؤسسات املجتمع املدني. 

من املخالفات الزراعية التي يتم فرضها 	 
على املـــزارع في حالة عــدم إجــراء التقليم 
ونــظــافــة الــحــقــل والــتــخــلــص مـــن النخيل 

امليت. 
من رسوم إصدار شهادات خلو الفسائل 	 

والنخيل من سوسة النخيل الحمراء. 
من املخالفات الزراعية التي تفرض على 	 

انتقال الفسائل بدون تصريح. 
ــلـــح مــن 	  ــكـــل طـــــن بـ ــتـــرح فــــــرض رســـــــوم لـ ــقـ يـ

املــصــانــع ويــتــم اســتــخــدامــهــا فـــي املــكــافــحــة 
الحيوية آلفات النخيل ومكافحة سوسة 

النخيل الحمراء 
وحــــــــــــــــدات ذات طـــــــابـــــــع خــــــاص 	  إنــــــــشــــــــاء 

ــافــــحــــة ســـــوســـــة الـــنـــخـــيـــل  ــكــ وصـــــــنـــــــدوق ملــ

الحمراء تكون متاحه ملعالجة النخيل.

يــجــب أن تـــكـــون مــيــزانــيــة الـــصـــنـــدوق مــتــاحــة 
طول فترة التنفيذ خال 5 سنوات لتحقيق 
أهــداف الخطة ويــحــدث انخفاض فــي نسبة 
اإلصـــابـــة وأن يــتــم تــقــيــيــم الــبــرنــامــج كـــل عــام 
ملــعــرفــة نــســبــة الــنــجــاح واملـــعـــوقـــات حــتــى يتم 
حلها وتقييم العاملين في البرنامج وفي نهاية 
ــلـــى ضـــــوء الـــنـــتـــائـــج يـــتـــم تــحــديــد  الـــبـــرنـــامـــج وعـ
ــي يــمــكــن أن نــعــمــل لـــهـــا بــرنــامــج  ــتـ املـــنـــاطـــق الـ
اســـتـــئـــصـــال حـــيـــث يــــوجــــد مـــنـــاطـــق مـــعـــزولـــة 
مــصــابــة وفــــي خــفــض اإلصـــابـــة بــنــســب كــبــيــرة 
يــمــكــن عـــمـــل اســـتـــئـــصـــال لــلــحــشــرة بــــهــــا.  وفـــي 
الـــنـــهـــايـــة بــــــدون خـــطـــة مــــحــــددة املـــعـــالـــم ولــهــا 
ــــحـــــددة  ــــة مـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــرة زمـ ــ ــتـ ــ ــ ــــة وفـ ــ ــحـ ــ ــ أهــــــــــــداف واضـ
ومــراجــعــة نــســبــة تــحــديــد األهـــــداف كـــل مــدة 
فــإنــنــا لـــن نــســتــطــيــع مـــواجـــهـــة هــــذه الــحــشــرة 
الخطيرة وتزداد أضرارها على محصول هام 
ورئـــيـــ�شـــي لــكــثــيــر مـــن الـــــدول الــعــربــيــة وتـــــزداد 
أهميته في ظل التغيرات املناخية التي سوف 
ــيـــل الــرئــيــســيــة  يـــصـــبـــح الــــعــــديــــد مــــن املـــحـــاصـ
غــيــر مــنــاســب زراعـــتـــهـــا فـــي هــــذه الـــــدول ويــلــجــأ 
ــــة الــنــخــيــل حــيــث يــصــبــح  الــكــثــيــريــن إلــــى زراعــ

املحصول األكثر تحمًا. 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

وزارة الزراعة األردنية ترعى
إنتاج أول خارطة الكرتونية للنخيل

عرب اتفاقية للتعاون املشرتك
بني املركز الجغرايف املليك

وجمعية التمور األردنية

تــحــت رعــايــة مــعــالــي وزيـــر الـــزراعـــة فــي اململكة 
األردنية الهاشمية املهندس خالد الحنيفات، 
أبرمت جمعية التمور األردنية اتفاقية تعاون 
مــشــتــرك مــع املــركــز الــجــغــرافــي املــلــكــي، إلطــاق 
الـــخـــارطـــة االلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــنــخــيــل فــــي املــمــلــكــة 

األردنية الهاشمية. 

وتأتي هذه االتفاقية التي وقعت يوم 25 آب/
أغسطس 2021 في العاصمة األردنية عّمان، 
من طرف املركز الجغرافي ممثًا باملدير العام 
العقيد املــهــنــدس معمر كــامــل حــداديــن ومــن 

طــرف جمعية التمور األردنــيــة ممثلة برئيس 
الــجــمــعــيــة املــهــنــدس أنــــور حـــــداد، عــلــى تــزويــد 
الــجــمــعــيــة بـــخـــارطـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــى تــطــبــيــق 
خـــــاص ملــــــــزارع الـــنـــخـــيـــل فــــي املـــمـــلـــكـــة األردنــــيــــة 
الهاشمية مــوضــح عليها اســـم املــــزارع ومــوقــع 
هـــذه املـــــزارع وآلـــيـــة الـــوصـــول إلــيــهــا والــبــيــانــات 
الــــخــــاصــــة بــــكــــل مـــــزرعـــــة بـــالـــلـــغـــتـــيـــن الـــعـــربـــيـــة 
ــــع مــــديــــريــــات  ــــواقــ ــــديـــــد مــ ــــحـ ــــة، وتـ ــــزيـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ واالنـ
الـــزراعـــة الــعــامــلــة فـــي مــنــاطــق زراعـــــة النخيل 
على الخارطة  االلكترونية، كما وتنص أيضًا 

على التحديث املستمر لهذه الخرائط.
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ــــات أن مــــــثــــــل هــــــذه  ــفــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــحــ ــ حــــــيــــــث أكــــــــــــد الــ
االتـــفـــاقـــيـــات تــمــثــل تـــطـــور عـــمـــل فـــي الــقــطــاع 
الزراعي ومواكبة التقنيات الحديثة ويجعل 
االمكانيات متاحة للمستثمر واملزارع في توفر 
املعلومات والترويج للمنتجات الزراعية في 
حين يصبح من املمكن نقل التجربة لكافة 
الــقــطــاعــات الــهــامــة مثل الــزيــتــون والــدواجــن 
واألســـمـــاك ويــقــلــل الــجــهــد عــلــى املــســتــثــمــريــن. 
وأضـــــــاف أنـــنـــا نــشــجــع ضـــمـــن مــــحــــاور الــبــنــاء 
للقطاع تــوفــر البيانات واملــعــلــومــات فــي كافة 
القطاعات والــوزارة في صدد إطــاق قاعدة 
الــبــيــانــات قــريــبــًا إضــافــة إلـــى بــرنــامــج هندسة 
ــيـــات تــتــنــاغــم مــع  ــاقـ ــفـ ــــذه االتـ االجـــــــــراءات وهــ

توجهات الوزارة.

وبــيــن حـــداديـــن دور املــركــز الــجــغــرافــي املــلــكــي 
ــبــــرة  ــــه مـــــن املــــعــــرفــــة والــــخــ ــــديـ األردنـــــــــــي ومـــــــا لـ

والـــــــصـــــــاحـــــــيـــــــة واالمــــــــكــــــــانــــــــيــــــــات فـــــــــي أعـــــــــــداد 
ــــع وتـــنـــزيـــلـــهـــا عــلــى  ــــواقـ الــــخــــرائــــط وتـــحـــديـــد املـ
الـــخـــرائـــط االلــكــتــرونــيــة كــمــؤســســة رســمــيــة 
وطنية تقدم خدماتها من أجل األردن ومن 
أجــــل الــتــطــويــر والـــتـــحـــديـــث مـــعـــززًا بــأحــدث 
ــجــــال لــخــدمــة  الـــتـــقـــنـــيـــات الـــخـــاصـــة بــــهــــذا املــ
االقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي والـــــزراعـــــة واملــــزارعــــيــــن 
ــــو جــــديــــد ومـــبـــتـــكـــر لـــخـــدمـــة  ــا هـ ــ ــــل مـ ونــــقــــل كـ

الزراعة واملزارعين.

ووضـــح املــهــنــدس أنـــور حـــداد إن املــســاحــات 
املــزروعــة بنخيل املجهول والبرحي في األردن 
ــًا مـــوزعـــة على  حــالــيــًا بــحــوالــي 35 ألـــف دونـــمـ
امــتــداد وادي األردن وحــتــى مــنــطــقــة العقبة 
ــى الــــجــــنــــوب األردنــــــــــــي وفـــــــي األزرق  ــ ــــ�شــ ــــي أقــ فــ
شرقًا، ويقدر عدد أشجار النخيل ما يقارب 
مــــن نـــصـــف مـــلـــيـــون شـــجـــرة تــنــتــج حــــوالــــي 30 

ألـــف طــن مــن الــتــمــور، ومـــن املــتــوقــع دخــول 
مساحات مزروعة حديثًا في اإلنتاج. ونتيجة 
الســــتــــمــــرار زخــــــم الــــتــــوســــع بـــــزراعـــــة الــنــخــيــل 
هـــنـــالـــك تـــطـــويـــر وتـــحـــديـــث مــســتــمــر لــلــبــيــانــات 
املــتــعــلــقــة بــهــذا الــقــطــاع بــمــا فـــي ذلـــك كــمــيــات 
اإلنتاج واإلنتاجية كما أصبح يستدعي األمر 
تسهيل وصول املشترين املحليين والخارجين 
إلــــى هــــذه املـــــــزارع والـــبـــيـــانـــات وكـــذلـــك أصــبــح 
مــن الـــضـــروري مــعــرفــة تــركــز مــنــاطــق اإلنــتــاج 
ــايـــة مــــن اآلفــــــــات ومــكــافــحــتــهــا  لــــغــــايــــات الـــحـــمـ
مـــن جــهــة ولــغــايــة الــتــخــطــيــط ملــســتــقــبــل هــذا 
الـــقـــطـــاع مــــن حـــيـــث إنــــشــــاء مــــراكــــز الــتــعــبــئــة 
ــبـــردة وغــيــرهــا الــعــديــد  والـــتـــدريـــج واملـــخـــازن املـ
مــن األمــــور املــرتــبــطــة بــخــدمــات هـــذا الــقــطــاع 
والــصــنــاعــات الــتــي يمكن أن تــقــوم عليه وفي 
ظــل الــتــقــدم التقني الــذي يشهده الــعــالــم في 

مجال االستشعار عن بعد.

معالي وزير الزراعة األردني يترأس اجتماع مشترك بين جمعية التمور األردنية واملركز الجغرافي امللكي
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املقدمة 

اآلفـــــة هـــي اي ـكــائـــن يــقــلــل مـــن وفـــــرة أو جـــودة 
أو قيمة أي مــورد يستخدمه اإلنــســان وهــذا 
املــورد قد يكون نباتًا أو حيوانًا يستفاد منه 
فــــي الــــغــــذاء أو الــــــــدواء أو األلــــيــــاف أو غــيــرهــا.  
ــيـــة الــــي ثــاث  يــمــكــن تــصــنــيــف اآلفــــــات الـــزراعـ
مجموعات رئيسة هي اآلفات الزراعية، آفات 
الــثــروة الحيوانية واآلفــــات املنزلية والصحة 
العامة. قــد تتسبب اآلفـــات الحشرية أو غير 
الـــحـــشـــريـــة، امــــــراض الـــنـــبـــات والـــحـــشـــائـــش في 
نــســبــة فــقــد فـــي املــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة تـــتـــراوح 

مــا بــيــن %50-30 فــي الــحــقــل ومـــا بــيــن 10-30 
ــتـــخـــزيـــن. تــــم اكـــتـــشـــاف املـــبـــيـــدات  ــاء الـ ــنــ % اثــ
العضوية فــي بــدايــة الــقــرن العشرين متزامنة 
ــــى والــثــانــيــة  مـــع نـــشـــوب الـــحـــرب الــعــاملــيــة األولــ
حيث أحــدث اكتشافها نقلة نوعية واضحة 
في صراع اإلنسان مع اآلفــات الحشرية. أدى 
استخدام املبيدات املصنعة الى العديد من 
النجاحات في السيطرة على اآلفات التي تهدد 
اإلنــســان ولــكــن صــاحــب استخدامها املفرط 

وغير املقنن بعض السلبيات منها: 
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تــلــوث الــبــيــئــة بمتبقيات املــبــيــدات حيث . 1
ــاء وكـــذلـــك  ــ ــ ــهـــــواء، الـــتـــربـــة واملـ ــ تـــوجـــد فــــي الـ
تــوجــد فــي اجــســام الــكــائــنــات الحية حيث 

تؤثر سلبًا على الساسل الغذائية.
اخـــتـــال الــــتــــوازن الــبــيــئــي الــطــبــيــعــي بقتل . 2

املـــفـــتـــرســـات والــطــفــيــلــيــات الـــتـــي تــحــد من 
تــكــاثــر اعـــــداد اآلفـــــات وتــحــولــهــا مـــن آفـــات 

ثانوية الي أفات رئيسية.
ــيـــدات بــيــن . 3 ــبـ ــاملـ وجــــــود حــــــاالت لــلــتــســمــم بـ

األنسان والحيوانات.
ــتــــســــاب بـــعـــض اآلفـــــــــات مــــقــــاومــــة ضــد . 	 اكــ

املــبــيــدات وبالتالي تصبح مكافحتها بهذه 
املـــبـــيـــدات غــيــر مــجــديــة ومــكــلــفــة فـــي نفس 

الوقت.

ــــح بـــالـــبـــيـــئـــة وحــمــايــتــهــا  ــتــــمــــام الـــــواضـ بـــــدأ االهــ
ــيــــدات املـــصـــنـــعـــة  ــبــ ــلــــمــ مــــــن اآلثـــــــــــار الـــــــضـــــــارة لــ
التقليدية بــعــد نــشــر كــتــاب الــربــيــع الصامت 
فـــي الــســتــيــنــيــات بــواســطــة   )Silent Spring(

الـــكـــاتـــبـــة األمـــريـــكـــيـــة راشــــيــــل غــــارســــون وكــثــر 
الـــحـــديـــث بــعــد ذلــــك عـــن الـــحـــد مـــن خــطــورة 
االستخدام املفرط وغير السليم للمبيدات 
املــصــنــعــة وقـــبـــل هــــذا فـــي نــهــايــة الــخــمــســيــنــات 
بــــدأ عـــلـــمـــاء الـــحـــشـــرات فــــي الــتــفــكــيــر فــــي طـــرق 
ومـــنـــهـــج جـــديـــد ملــكــافــحــة الـــحـــشـــرات فــكــانــت 
والتي   )IPM( فكرة اإلدارة املتكاملة لآلفات 
ــتــــخــــدام املــــفــــرط غــيــر  تــــدعــــو لـــلـــحـــد مــــن االســ
ــــروري لـــلـــمـــبـــيـــدات املـــصـــنـــعـــة والـــتـــدخـــل  الـــــضـ
فقط عندما تصل اعــداد اآلفــة الى مستوى 
ــًا. بــــاإلضــــافــــة الــــي  ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ يــــحــــدث ضـــــــــررًا اقـ
استخدام عــدة طــرق وسائل مختلفة في آن 
واحــــد مــثــل الـــطـــرق الــفــاحــيــة، الــتــشــريــعــيــة، 
الفيزيائية، امليكانيكية، الوراثية، اإلحيائية 
والــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة بـــــــدل االعـــــتـــــمـــــاد فــــقــــط عــلــى 
املــبــيــدات املصنعة بحيث تتناغم وتتناسق 

هــذه الــوســائــل للحد مــن اعـــداد اآلفـــة تحت 
حسب قانون االتحاد  العتبة االقتصادية. 
يــنــظــم  الــــــذي   )EC/2009/128( األوروبــــــــــي 
اإلدارة املــتــكــامــلــة لــآلفــات فــي الـــدول التابعة 
لـــه، فــانــه يــجــب تــطــبــيــق الــقــواعــد األســاســيــة 
ــــات وهـــي  ــــآلفـ ــلـــة لـ ــامـ ــكـ ــتـ ــيـــة لــــــــــإلدارة املـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
ــبـــــة،  ــ ــــح اعــــــــــداد االفــــــــــة، املـــــراقـ ــبـ ــ الـــــوقـــــايـــــة وكـ
اتخاذ القرار وتحديد العتبات االقتصادية 
ــتـــخـــدام الـــطـــرق غــيــر  ومـــســـتـــوى اآلفـــــــات، اسـ
الــكــيــمــيــائــيــة والـــلـــجـــوء الســـتـــخـــدام املــبــيــدات 
فقط في حالة فشل الطرق األخرى، اختيار 
املبيدات املناسبة التي ليس لها اضــرار على 
صــحــة اإلنــســان  والــكــائــنــات املــفــيــدة، تقليل 
تطبيق استراتيجيات   اســتــخــدام املــبــيــدات، 
ــلـــمـــبـــيـــدات و  ــهــــور مــــقــــاومــــة اآلفــــــــات لـ مـــنـــع ظــ

تقويم فعالية عمليات املكافحة.

تعتمد استراتيجية مكافحة اآلفات على ثاثة 
محاور رئيسية هي:

تفادي االتصال بين اآلفة والنبات العائل.	 
اتــبــاع اجــــراءات إلضــعــاف وتقليل أعــداد 	 

اآلفة.
ــائـــل لــتــحــمــل 	  ــعـ ــبـــات الـ ــنـ ــقـــاومـــة الـ زيـــــــادة مـ

هجمات اآلفة. 
وتهدف هذه االستراتيجية إلى اآلتي:	 
الحدة من أعــداد اآلفــة ملستوى أقل من 	 

الذي يسبب ضررًا اقتصاديًا.
الحفاظ على التنوع الحيوي فــي النظام 	 

البيئي الزراعي.
ــاثــــر األعــــــــداء 	  تـــشـــجـــيـــع زيـــــــــادة أعـــــــــداد وتــــكــ

الطبيعية لآلفات
الحفاظ على البيئة وحمايتها مــن خال 	 

استخدام مبيدات طبيعية مــن مصادر 
متجددة

تحقيق نظام مستدام لوقاية املحاصيل.	 

يمكن تحقيق األهــــداف السابقة بطرق 	 
مختلفة منها:

اســـتـــخـــدام بـــدائـــل املـــبـــيـــدات الكيميائية 	 
)املبيدات الحيوية( 

معالجة الخصائص البيولوجية لآلفات 	 
ــتـــخـــدام الـــتـــقـــانـــة الـــحـــيـــويـــة لــتــثــبــيــط  بـــاسـ
ــيـــة أو  ــلـــوكـ الــــكــــفــــاءة الـــتـــنـــاســـلـــيـــة أو الـــسـ

الفسيولوجية او الوراثية 
ــــل نـــبـــاتـــيـــة مــــقــــاومــــة لـــآلفـــات 	  ــــوائـ تـــربـــيـــة عـ

وتغيير بيئة انــتــشــار اآلفـــات بــاتــبــاع بعض 
الــعــمــلــيــات الــفــاحــيــة وتــطــبــيــق إجـــــراءات 

الحجر الزراعي الصحي.
اســتــخــدام الــكــائــنــات الــحــيــة فــي املكافحة 	 

اإلحيائية

)Biopesticides( املبيدات الحيوية

هــــي عــــبــــارة عــــن مـــبـــيـــدات نـــاتـــجـــة مــــن األحــــيــــاء 
ــا، الـــــفـــــطـــــريـــــات،  ــ ــــريـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــكـ ــبـ ــ الـــــدقـــــيـــــقـــــة مـــــثـــــل الـ
الــفــيــروســات والــنــيــمــاتــودا وبــعــض امليكروبات 
األخــرى. بدأ استخدام املبيدات الحيوية منذ 
زمـــن بعيد يــرجــع الـــى سنة 00	1 م عندما تم 
استخدام ابــواغ بعض الفطريات في مكافحة 
اآلفـــــات الــحــشــريــة. لــقــد تـــم تــوثــيــق اســتــخــدام 
املبيدات الحيوية عام 35	1 م بواسطة العالم 
اوقستين با�شي عندما استخدم الفطر املسمى 
لحماية   white - muscardine fungus ب 
دودة الـــقـــز مـــن األمــــــــراض ومـــنـــذ ذلــــك الــوقــت 
بدأت املبيدات الحيوية في االنتشار عبر التاريخ 
الزراعي الحديث حتى اليوم حيث تمثل جزءًا 
قليا من السوق العالمي للمبيدات املصنعة 
التقليدية. واهم ما يميز املبيدات الحيوية هو 
طريقة عملها وقتلها لــآلفــات الحشرية حيث 
نــجــد ان معظم املــبــيــدات املصنعة تــؤثــر على 
الجهاز العصبي للحشرة )neurotoxic( بينما 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

تأثير املبيدات الحيوية يتمثل في منع التزاوج، 
منع التغذية، احداث العقم، الجذب والطرد 

وغيرها من الطرق.

يــمــكــن تصنيف املــبــيــدات الــحــيــويــة الـــي ثــاث 
مجموعات رئيسة: 

1 .)Microbial( ميكروبية
2 .)Biochemical( بيو كيميائية
ــيـــه مــــواد . 3 مــــــواد يــنــتــجــهــا الـــنـــبـــات املــــضــــاف الـ

 )Plant-incorporated protectants( وراثية
)PIPs(

هنالك بعض العلماء مــن يصنف الحشرات 
املفترسة كمجموعة رابــعــة والــتــي تـــؤدى نفس 
دور املــبــيــدات فــي قتل وتقليل اعــــداد اآلفـــات. 
عموما سوف نتناول هذه املجموعة بنوع من 
التفصيل خال هذا املقال ملا لها من أهمية في 
النظام البيئي الــزراعــي بالحفاظ على التوازن 
والحد من وصــول اعــداد اآلفــات الزراعية الي 

مستويات تحدث اضرارًا اقتصادية.

ومن أهم مميزات املبيدات الحيوية اآلتي:
تركيبها الكيميائي معقد وهــذا يقلل من 	 

احـــتـــمـــال ظـــهـــور املـــقـــاومـــة وســــط اآلفــــات 
الحشرية املستهدفة.

تتحلل فــي الــتــربــة أو البيئة بسرعة بفعل 	 
العوامل الطبيعية واألحياء الدقيقة.

ــهـــا ســــويــــًا مــــع األعـــــــداء 	  ــتـــخـــدامـ يـــمـــكـــن اسـ
 ”Compatible“ الطبيعية

غير ضارة بالبيئة وسهلة التعامل	 
ــــع مـــنـــهـــج اإلدارة املــتــكــامــلــة 	  مـــتـــنـــاغـــمـــة مـ

IPM لآلفات
ــــرة أمـــــــــان بــعــد 	  ــتـ ــ قــــصــــر او عـــــــدم وجـــــــــود فـ

االســـــتـــــخـــــدام كــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال فـــــي حـــالـــة 
املبيدات املصنعة

)Microbial( املبيدات امليكروبية

مثـــل  كاملـــة  الدقيقـــة  األحيـــاء  وتشـــمل 
الفيروســـات وغيرهـــا  الفطريـــات،  البكتريـــا، 
كامـــًا  الحـــي  الكائـــن  اســـتخدام  يتـــم  وفيهـــا 
اإلحيائيـــة.  او  البيولوجيـــة  املكافحـــة  فـــي 
املبيـــدات امليكروبيـــة هي التي تســـود أســـواق 
املبيـــدات حاليـــًا ولكـــن نتيجـــة لظهـــور بعض 
املقاومـــة لهـــذه املجموعـــة بواســـطة اآلفـــات 
املســـتهدفة بـــدأ التفكيـــر فـــي اســـتخدام بعض 
الطـــرق املبتكـــرة ملكافحـــة اآلفـــات الزراعية. 
تتعـــرض الحشـــرات كغيرهـــا مـــن الكائنـــات 
الحيـــة لإلصابـــة باألمـــراض حيـــث يظهـــر على 
الحشـــرة املريضـــة اعـــراض تتمثـــل فـــي تغييـــر 
ســـلوكها وتـــؤدي حركات غيـــر مألوفة يتوقف 
معدلهـــا علـــى شـــدة املرض. تشـــمل مســـببات 
البكتيريـــا،  مـــن  كل  الحشـــرات  امـــراض 
النيماتـــودا  الفطريـــات،  الفيروســـات، 

األوليـــة. والحيوانـــات 

)Bacteria( البكتيريا

ــمــــرضــــة لـــلـــحـــشـــرات  ــا املــ ــتـــريـ ــكـ ــبـ ــــم أنــــــــــواع الـ ــ أهـ
الــتــي   Bacillus thuringiensis الــــنــــوع  هــــي 
م   1911 عـــــام   Berliner اكــتــشــفــهــا الـــعـــالـــم 
ــــي مــقــاطــعــة  ــبــــوب فـ ــحــ ــــة الــ ــــراشـ ــــن فـ ــا مـ ــهــ وعــــزلــ
Thuringen األملانية وتستخدم أنواع عديدة 
ملــكــافــحــة الــعــديــد   Bacillus تـــابـــعـــة لــلــجــنــس 
مــــن الـــحـــشـــرات فــــي الــــرتــــب اآلتــــيــــة: حــرشــفــيــة 
ثنائية األجــنــحــة، غمدية األجنحة  األجــنــحــة، 
ــيـــمـــة األجـــنـــحـــة  ــقـ ــتـ ــــة ومـــسـ ــــحـ ــنـ ــ غــــشــــائــــيــــة األجـ
وغيرها. املبيدات البكتيرية متخصصة وليس 
ليا أثــار جانبية على الحشرات أو الحيوانات 
غـــيـــر املــســتــهــدفــة كـــمـــا يــمــكــن عـــــزل الـــســـاالت 
املــحــلــيــة وتــحــضــيــرهــا بــســهــولــة. تــنــتــج بــاكــتــيــريــا 
بــاســلــس ســمــوم تــســمــي ب )Bt toxin( والــتــي 
تــعــمــل عـــلـــى مـــنـــع الـــحـــركـــة الــطــبــيــعــيــة ألمـــعـــاء 
الــحــشــرة وقــتــلــهــا وتــشــكــل مــبــيــدات الباسلس 
حوالي 75 % من املبيدات الحيوية التجارية 

)Bt( شكل رقم 1: الطور اليرقي الرابع لدودة اللوز األفريقية بعد معاملته ببكتيريا
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ــــن الـــــــثـــــــاث مــــجــــمــــوعــــات  ــمـ ــ ــا ضـ ــ ــــدهـ ــــجـ وقـــــــــد نـ
بيوكيميائية  )ميكروبية،  للمبيدات الحيوية 
وداخـــــل الــنــظــام الـــوراثـــي لــلــنــبــاتــات املـــحـــورة( 
حــــيــــث تـــســـتـــخـــدم كــــمــــيــــكــــروب حـــــي ـكــــامـــــل او 
كسموم نقية تستخدم كمبيد بيوكيميائي او 
قد تدخل في املادة الوراثية للنبات فيبدأ في 

انتاج سموم ضد الحشرات )شكل رقم 1(.

 )Fungi( الفطريات

بــــدأت فــكــرة اســتــخــدام الــفــطــريــات املــمــرضــة 
ــــد الــــحــــشــــرات عــــــــــــام35	1 م عـــنـــدمـــا قـــام  ضـ
العام إليطالي  Bassi بماحظة ديدان الحرير 
ولــذلــك أصبح   Beauveria املــصــابــة بالفطر 

Beauvaria bassi-  االســــم الــعــلــمــي لــلــفــطــر.

ana كــمــا تــوجــد أنــــواع أخـــرى مــن الفطريات 
 Metarlizium ــا  ــهـ ــنـ مـ تــــجــــاريــــا  املـــســـتـــخـــدمـــة 
تنتج   Verticillium lecanii و   anisopliae
الــــفــــطــــريــــات املــــمــــرضــــة مــــــــواد ايـــضـــيـــة ســـامـــة 
 )Beauvericin( لــلــحــشــرات منها الــبــفــارســيــن 
والباسيانولد   )Destruxin( و الدستركتين   
الــفــطــريــات املــمــرضــة يمكن   .)Bassianolid(

تخزينها مــثــل األحــيــاء الــدقــيــقــة األخــــرى لعدد 
مـــن الــســنــيــن تــحــت ظـــــروف تــخــزيــن مختلفة 
وتــوجــد مستحضرات تجارية مــن الفطريات 
تستخدم حاليا في مكافحة اآلفات الحشرية 
الخطرة مثل سوسة النخيل الحمراء )شكل 

رقم 2(.

لــهــا أهــمــيــة واضـــحـــة فـــي املــكــافــحــة اإلحــيــائــيــة 
 Steinernematidae للحشرات مثال عائلتي
نــــوع من  وتــحــمــان   Heterorhabditidae و 
الــبــكــتــريــا املــمــرضــة لــلــحــشــرات والــتــي تطلق في 
الــتــجــويــف الـــدمـــوي )الــهــيــمــوســيــل( لــلــحــشــرة 
عــنــدمــا يــخــتــرق الــطــور الــيــرقــي الــثــالــث املــعــدي 
للنيماتودا جدار جسم الحشرة، حيث تقوم 
هـــذه الــبــكــتــريــا الــتــكــافــلــيــة بــقــتــل الــحــشــرة عن 
septicemia/ ــــراز بــعــض الـــســـمـــوم  طـــريـــق افــ
وتجد يرقات النيماتودا املعدية   ))toxemia
عائلها الحشري اما عن طريق البحث النشط 
او االنتظار في مكانها حتي يمر العائل بجوارها. 
هــنــالــك الـــعـــديـــد مـــن املـــبـــيـــدات الــحــيــويــة من 
الـــنـــيـــمـــاتـــودا وتــســتــخــدم فـــي مــكــافــحــة اآلفــــات 
الــزراعــيــة الــخــطــرة مــثــل الـــديـــدان الــقــارضــة، 
ــــة الــنــخــيــل  ــــوسـ ــــارات ســــــاق الـــنـــخـــيـــل وسـ ــفــ ــ حــ

الحمراء.

)Biochemical( املبيدات البيوكيميائية

هــي عــبــارة عــن مستخلصات مــن امليكروبات 
او مـــــــواد طــبــيــعــيــة مــــن بـــعـــض املـــــصـــــادر مــثــل 
الـــنـــبـــاتـــات ومـــنـــتـــجـــات الـــخـــمـــائـــر والــــتــــي تــكــافــح 
اآلفـــــات الــحــشــريــة بـــطـــرق غــيــر ســـامـــة. تشمل 
هذه املجموعة جزيئات صغيرة وتشمل املواد 
الكيميائية التي تحمل الرسائل بين الكائنات 
فــي  تـــســـتـــخـــدم  والــــتــــي   )Semiochemicals(

املصائد املختلفة لآلفات الزراعية.

)Neem Preparations( مستخلصات النيم

ــــي أجـــــــــزاء شــــجــــرة الــنــيــم  تــــوجــــد عــــــدة مــــــــواد فـ
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا كــبــدائــل لــلــمــبــيــدات منها 
قـــام  الــــــذي   )Azadirachtin( ــــن  ــيـ ــ ــتـ ــ األزادراخـ
Prof. Mor-  بـــعـــزلـــه الـــبـــروفـــســـيـــر مـــــورجـــــان

)K. Mishi :شكل رقم2: نمو فطر البافيريا علي سوسة النخيل الحمراء )املصدر

)Viruses( الفيروسات

تــوجــد حـــوالـــي 10 عـــوائـــل فــيــروســيــة ممرضة 
للحشرات ولكن أهمها Baculoviridae حيث 
منها ومـــن اهـــم مميزاتها   % 60 تشكل حــوالــي 

اآلتي:
ال يوجد أي تشابه بينها وبين فيروسات 	 

النبات أو فيروسات الفقاريات.
كفاءتها املمرضة عالية.	 

عالية التخصص مقارنة باألنواع األخرى 	 
من فيروسات الحشرات.

وجـــــــود الــــفــــيــــروس داخـــــــل غــــــاف خـــاص 	 
يحميه إلى حد ما من الظروف الخارجية.

 )Nematoda( النيماتودا

ــثـــر مــــن 30 عـــائـــلـــة مــــن الــنــيــمــاتــودا  هـــنـــالـــك أكـ
ــــن 7 مـــنـــهـــا فــقــط  ــــكـ مـــرتـــبـــطـــة بــــالــــحــــشــــرات ولـ



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

 Keele University مـــن جــامــعــة كــيــلــي   gan
عــــام 1972م وفــــي نــفــس الـــوقـــت كــــان هــنــالــك 
Leus-  طــالــب دكــتــوراه أملــانــي فــي كينيا يــدعــى

cher يعمل في محطة أبحاث البن الحــظ أن 
مستخلص امليثانول ألوراق النيم يؤثر على 
ــبـــن كــمــنــظــم  ــعـــروفـــة بـــاســـم بــــق الـ الـــحـــشـــرة املـ
نمو حشري، حيث أن معظم حوريات العمر 
الــخــامــس املعاملة باملستخلص مــاتــت خال 
مــــراحــــل االنــــســــاخ املــتــعــاقــبــة والـــقـــلـــيـــل مــنــيــا 
الــذي تمكن مــن التطور واالنــســاخ نتج عنه 

حشرات كاملة مشوهة األجنحة والصدر.

أملـــانـــيـــا ســجــل  ـــن  مـ  Schmutterer الـــبـــاحـــث 
ألول مرة تأثيرات النيم على نقص الخصوبة 
الــبــطــاطــس الــكــلــوراديــة وخنفساء  لخنفساء 
الــبــقــول املــكــســيــكــيــة بــاســتــخــدام مستخلص 
امليثانول لــبــذرة النيم وذكــر أن األزادراخــتــيــن 
يعمل كعائق لانساخ بمنع إطاق هرمونات 

.)Ecdysone blocker( .االنساخ

من اهم مركبات النيم األخرى هي الساالنين 
الــتــي   )Salannol( والــــســــانــــول   )Salanin(

ــتـــغـــذيـــة فــــي الــــحــــشــــرات. يــــؤثــــر الــنــيــم  تـــمـــنـــع الـ
00	 نوع من الحشرات  سلبيًا على أكثر من 
		 من  	13 مـــن الـــفـــراشـــات،  تــــوزع ـكــاآلتـــي 
الخنافس، 	2 نوع من متشابهات األجنحة، 
نـــــوع مــن   23 نـــــوع مــــن ثـــنـــائـــيـــة األجـــنـــحـــة   50

الـــجـــراد والـــنـــطـــاطـــات. فـــي كـــل أو مــعــظــم هــذه 
الحشرات يكون التأثير الواضح على األطوار 
الــيــرقــيــة بــيــنــمــا الــبــيــض والـــحـــشـــرات الــبــالــغــة 
أقــل تأثرا وأحيانًا ال تتأثر البتة وهــذا يمكن 
أن يــفــســر بــفــعــل األزادراخــــتــــيــــن عــلــى الــنــظــام 
الــهــرمــونــي لــلــحــشــرة أو عـــن طــريــق املــامــســة.  
يــســتــخــدم األزادراخـــتـــيـــن فــي الــحــقــل 20 - 50 
وعندما يستخدم النيم ضد   - جــم للهكتار 

مــجــمــوعــة مـــن الـــحـــشـــرات فـــي الــحــقــل يــراعــى 
أن تـــكـــون الـــجـــرعـــة مــبــنــيــة عـــلـــى أقــــل حــشــرة 
حساسة لألزادراختين. يعتبر النيم من أقدم 
املبيدات ذات الصل النباتي وقد استخدم 
فــي حماية املــزروعــات مــن اآلفـــات الــزراعــيــة.  
تركيب األزادراخــتــيــن يشبه هرمون الشباب 

الذي يحافظ على مامح اليرقة اثناء النمو 
وعندما تتناول اليرقة النيم يحدث اختال 
ــي تـــــــوازن هــــرمــــون الـــشـــبـــاب مـــمـــا يــــــؤدى الـــي  فــ
ــهـــا تــكــمــلــة الــنــمــو  ــــدم قـــدرتـ ــيـــرقـــة وعــ تـــشـــوه الـ
ومــوتــهــا. يــوجــد حــالــيــا الــعــديــد مـــن املــبــيــدات 
الــتــجــاريــة ذات األصــــل الــنــبــاتــي الــتــي تــحــتــوي 

شكل رقم 3: بذور شجرة النيم )Azadirachta indica( والتركيب الكيميائي لألزادراختين
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عــلــى األزادراخـــتـــيـــن كــمــادة فــعــالــة كــمــا يمكن 
ــيــــد الـــنـــيـــم  ــبــ ــيــــط تــــحــــضــــيــــر مــ ــبــــســ ــمــــــزارع الــ ــلــــ لــــ
ــمـــع الــــــبــــــذور الـــنـــاضـــجـــة  بـــســـهـــولـــة ويــــســــر بـــجـ
للنيم وتجفيفها فــي الظل ثــم طحنها ونقعها 
	2 ســاعــة ثــم تصفية الخليط  فــي املـــاء ملــدة 
بقطعة قماش ورشه على النباتات املصابة 

بواسطة رشاشة يدوية )شكل رقم3(.

 )Quassia( الكواسيا

Quas-  ينتج الكواسين من الشجرة املــداريــة

sia amara ويسمى بالخشب املــر ويستخدم 
مــســتــخــلــص الـــكـــواســـيـــا املــــائــــي ضــــد حـــشـــرات 
ــــن بــمــعــدل 25 - 50 جـــم )خـــشـــب كــواســيــا  املّـ
)للهكتار ويمكن تحضيره في املزرعة كما أدى 
استخدام الكواسين 10 جم ملتر من املــاء إلى 
نسبة مــوت عالية لحشرة ّمــن الــفــول خال 
األربـــعـــة وعــشــريــن ســاعــة األولــــى كــمــا لــم تكن 

هنالك حروقات على البيانات املعاملة.

 )Rotenone( الروتينون

ــــدد مــــن الــنــبــاتــات  يــمــكــن اســـتـــخـــاصـــه مــــن عـ
Tephrosia vo- و   Derris elliptica  مــنــيــا

gelii وغــيــرهــا. جــــذور هـــذه الــنــبــاتــات تحتوي 
كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــــن الــــروتــــنــــون مـــقـــارنـــة بـــأجـــزاء 
يمكن استخاص الروتنون  النبات األخـــرى. 
في صيغة نقية بواسطة املذيبات العضوية. 
يستخدم الروتنون ضد الحشرات القارضة 
املّــن التربس  واملــاصــة مثل الذبابة البيضاء، 
وبعض يرقات الفراشات. كما توجد العديد 
ــي يــمــكــن  ــ ــتـ ــ ــتــــحــــضــــرات الــــنــــبــــاتــــيــــة الـ ــــن املــــســ مــ
استخدامها في مكافحة اآلفات الزراعية وفي 
الصحة العامة منها البيرثرم، القرنفل، الثوم 

وغيرها.

 )Abamectin( األبامكتين

ــــرات  ــــشـ ــحـ ــ ــيـــد لـــلـــعـــنـــاكـــب والـ ــبـ ــمـ ــــدم كـ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
ألول مـــرة عـــام 6	19 م والـــيـــوم يــســتــخــدم في 
ــالـــم فــــي مــحــاصــيــل  ــعـ أكـــثـــر مــــن 0	 دولــــــة فــــي الـ
ــنــــتــــج هــــــــذه املــــــــــــادة مــن  زراعـــــــيـــــــة مــــخــــتــــلــــفــــة. تــ
التابع   )Actinomycete( االكتينومايسيت 
ــبـــارة عن  وهــــي عـ  )Streptomyces( لــلــجــنــس 
بكتيريا ال هــوائــيــة.  طــريــقــة عــمــل األبامكتين 
األســـاســـيـــة هـــي طــــرد ومــنــع تــغــذيــة الــحــشــرات 
وكذلك يعمل بفعل املامسة ويستخدم ضد 
الــحــلــم الــنــبــاتــي وحـــفـــارات األنــفــاق مــن ثنائية 
األجنحة. يمتص األبامكتين بسرعة بواسطة 
أوراق النبات وبالتالي ال يتأثر كثيرا باألشعة 
البنفسجية أو األمطار وهو متوفر في السوق 

تحت عده أسماء تجارية.

 )Spinosad( إسبينوساد

عبارة عن مــادة تنتج بواسطة نــوع معين من 
Actinomycet- )الــبــكــتــيــريــا تــوجــد فـــي الــتــربــة 

 Saccharopolyspora spinosa يسمى   )es
وتؤثر هذه املادة على الجهاز العصبي للحشرة 
Nic-  خاصة مناطق ما بعد الشبك العصبي

otin - Acetylcholin - Receptor )nAchR(

Semi- ــــل الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة  ــائـ ــ ــــرسـ )نـــــاقـــــالت الـ
 )ochemicals

هي مواد كيميائية تؤثر على سلوك الحشرات 
 pheromones فـــــيـــــرمـــــونـــــات  إلـــــــــى  ــــم  ــــسـ ــقـ ــ وتـ
والـــتـــي تــقــوم بـــإرســـال إشــــــارات كــيــمــيــائــيــة بين 
 )intraspecific( الـــــنـــــوع   نـــفـــس  ــــن  مـ افـــــــــراد 
 )Allelochemicals( ــيــــمــــاويــــات  ــلــــوكــ ــيــ واأللــ
والتي تقوم بــإرســال اشـــارات بين أفــراد أنــواع 

الــعــديــد  .هـــنـــالـــك   )interspecific( مــخــتــلــفــة 
مــن الفيرمونات منها الفيرمونات الجنسية، 
ــيــــرمــــونــــات الـــتـــنـــبـــيـــه،  ــيــــرمــــونــــات الـــتـــجـــمـــع، فــ فــ
ــيــــرهــــا ويـــمـــكـــن  ــيــــرمــــونــــات وضـــــــع الــــبــــيــــض وغــ فــ
اســتــخــدامــهــا فـــي مــكــافــحــة اآلفـــــات الــحــشــريــة. 
االليلوكيماويات وتشمل مــواد جاذبة تعرف 
بالكيرومونات )Kairomones( وهي وحدات 
مراسلة بين كائن حــي وآخــر تنقل مــن خالها 
املواد الكيميائية املفيدة إلى الكائن املستقل 
ــــواد الــــطــــرد أو األلـــومـــونـــات    وأيــــضــــًا تــشــمــل مــ
وهــــي وحـــــدات مــراســلــة تفيد   )Allomones(

الكائن الذي أطلقها )شكل رقم 	(.

مـــن أهــــم الــفــيــرمــونــات املــســتــخــدمــة حــقــلــيــا في 
مكافحة اآلفات عن طريق املصائد الفيرمونية 
هــــي فـــيـــرمـــونـــات الـــجـــنـــس الـــتـــي تــنــتــجــهــا اإلنـــــاث 
عــــادة ة وتــجــذب الـــذكـــور بـــأعـــداد كــبــيــرة حيث 
يــتــم قــتــلــهــا وبـــالـــتـــالـــي تــخــتــل نــســبــة الــــذكــــور إلــى 
اإلناث مما يؤدي الي تقليل اعداد مجاميع هذ 
اآلفــات. املجموعة األخــرى من الفيرمونات هي 
فيرمونات التجمع التي تنتجها الذكور وتجذب 
اإلنـــاث والــذكــور للتزاوج وإيــجــاد مــصــادر غــذاء 
جديدة، مثال لذلك فيرمون التجمع لسوسة 
النخيل الحمراء والـــذي يستخدم على نطاق 
ــيـــاد  واســــــــع لـــلـــكـــشـــف عـــــن اإلصــــــابــــــة ولـــاصـــطـ

الجماعي للحشرة )شكل رقم 5(.

ــتـــج ذكــــــــور الــــــجــــــراد الـــــصـــــحـــــراوي فـــــي طــــور  ــنـ تـ
phenyl ace- )الــتــجــمــع فــيــرمــون يــســمــى ب 

 )PAN( ويــطــلــق عــلــيــه اخـــتـــصـــارًا   )tonitrile
الـــــــــذي يـــــؤثـــــر ســــلــــبــــا عــــلــــى تــــجــــمــــعــــات او زمــــر 
الــحــوريــات حــيــث تفقد الــحــوريــات املعاملة 
الشهية وتتفرق وتعود الى الحالة االنفرادية 
ــتـــرس بـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض. يـــمـــكـــن رش  وقـــــد يـــفـ
ــلــــى زمـــــــر الــــحــــوريــــات  الــــفــــيــــرمــــون مــــبــــاشــــرة عــ
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تــشــمــل الــتــحــريــر املـــبـــاشـــر لــلــجــيــنــوم ومــعــامــلــة 
الـــبـــذور.  بــالــرغــم مــن االعــتــراف بــأن التصنيع 
الز ا رعي قد بذل جهدًا مقدرًا في استحداث 
تكنولوجيا لتقليل واستخدام املبيدات قليلة 
السمية ولها القدرة على البقاء لفترات طويلة 
أصبح هنالك حاجة لتقنيات زراعية حديثة 
للحصول على إنتاج عالي من األغذية ويمتاز 
بالنوعية الغذائية الجّيدة مع املحافظة على 

البيئة وديمومة املوارد الزراعية. 

ــًا عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــجـــدل الـــدائـــر حــول  وأيـــضـ
ــتـــخـــدام املـــحـــاصـــيـــل املــــحــــورة وراثـــــيـــــًا، إال  اسـ
ــــدأت واضــــحــــة وواقــــعــــيــــة. وفـــي  ــا بــ أن فـــوائـــدهـ
ــــذه الـــــورقـــــة الـــعـــلـــمـــيـــة نــــتــــنــــاول األثـــــــر الــــذي  هــ
يتركه استخدام وإدخــال املحاصيل املحورة 
وراثــــيــــًا عــلــى الــتــقــلــيــل مـــن مــخــاطــر اســتــخــدام 
املــبــيــدات. والحجم فــي تقليل املخاطر يتباين 
ويتغير اعــتــمــادا على نــوع املــحــصــول والصفة 
املـــعـــيـــنـــة املــــــــدروســــــــة. لــــقــــد وجـــــــد أن زراعـــــــة 
األصناف املحورة وراثيًا ملكافحة الحشائش 
مــن فـــول الــصــويــا، الــقــطــن، الــــذرة الشامية، 
واألصناف املحورة وراثيَا ملكافحة الحشرات 
مــــن مـــحـــاصـــيـــل الـــقـــطـــن قــــد أدت إلـــــى تــقــلــيــل 

استخدام املبيدات بشكل كبير.

Natural ene- )األعــداء الطبيعية لآلفات 
 )mies

لقد انتشر اســتــخــدام املفترسات واملتطفات 
ملقاومة اآلفــــات الــزراعــيــة فــي الــســنــوات األخيرة 
ــــدة شــــركــــات عــاملــيــة تــنــتــج هــذه  حــيــث تـــوجـــد عـ
األعداء الطبيعية ويمكن للمزارع الحصول عليها 
واطاقها في مزرعته ملكافحة اآلفــات الزراعية 
حسب املحصول، نوع اآلفة والظروف املناخية 
املحيطة. املكافحة اإلحيائية يجب ان ال ينظر 

شكل رقم 	: مخطط يوضح تصنيف ناقات الرسائل الكيميائية

شكل رقم 5: اصطياد اعداد كبيرة من سوسة النخيل الحمراء باستخدام املصائد الفيرمونية

املتحركة او معاملة الحشائش التي تتغذى 
عــلــيــهــا ويــســتــخــدم الــفــيــرمــون بــكــمــيــات قليلة 
ــــواي 10 مــــل لــلــهــكــتــار بــتــكــلــفــة حــــوالــــي 50  حــ
12 دوالر للمبيدات  سنت للهكتار مقارنة ب 
املــصــنــعــة. هـــذا بــاإلضــافــة لــعــدم تــأثــيــره سلبا 
)شكل  على البيئة والكائنات غير املستهدفة 

رقم 6(.

Plant-in-  املـــواد التي ينتجها النبات املــعــدل

corporated protectants )PIPs(

عبارة عن مبيدات ينتجها النبات من بعض 
املواد الوراثية التي أدخلت اليه وهذه يمكن 
 transgenic تقسيمها الي نباتات محورة وراثيًا
والتي   non-transgenic وغــيــر مــحــورة وراثــيــا 
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اليها كبديل للمبيدات املصنعة فقط بل مكون 
أســا�شــي مــن مــكــونــات اإلدارة املتكامل لآلفات 
الزراعية لتحقيق نظام شامل لوقاية النبات 
مــبــنــي عــلــى املـــعـــرفـــة الــدقــيــقــة بــالــنــظــام البيئي 
الزراعي وفهم تغيرات وديناميكية اعداد اآلفات 
واألعـــــــــداء الــطــبــيــعــيــة وتــفــاعــلــهــا مـــع املــحــصــول 

والبيئة املحيطة. 

 )Predators( املفترسات

هــــو نــــمــــوذج مــــن الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــحـــشـــرات أو 
ــــردًا واحــــــدًا أو  غــيــرهــا فــيــه يــهــاجــم املــفــتــرس فــ
عــــددًا مــن األفــــراد للفريسة بــغــرض التغذية 
عليه وتختلف املفترسات عن املتطفات في 

عدة خصائص منها:
املتطفات أكثر تخصصًا من املفترسات 	 

ــلــــفــــة مـــن  ــتــ ــــم األنـــــــــــــــواع املــــخــ ــــاجـ ــهـ ــ ــيـــــث تـ ــ حـ
املفترسات العديد من الفرائس التي تتبع 
لـــرتـــب مــخــتــلــفــة بــيــنــمــا تـــكـــون املــتــطــفــات 
متخصصة عـــادة تهاجم نــوعــًا واحــــدًا أو 
عــــــددًا قــلــيــا مـــن األنـــــــواع الـــتـــي تــنــتــمــي إلــى 

عائلة أو رتبة واحدة غالبًا.
ــــي الـــبـــحـــث عــن 	  ــثــــر قــــــــدرة فـ املـــتـــطـــفـــات أكــ

العائل واختيار العائل املناسب لها.
عادة ما يحتاج املتطفل في تطوره إلى فرد 	 

واحد بينما تحتاج املفترسات إلى العديد 
من الفرائس حتى تكمل نموها وتطورها.

ــلــــة مــن 	  ــامــ ــكــ ــكـــــون األطــــــــــــوار الــ ــ ــا تـ ــ غــــالــــبــــًا مــ
املــتــطــفــات حــــرة املــعــيــشــة وتــتــغــذي على 
ــــدوة الــعــســلــيــة بــيــنــمــا  ــنـ ــ ــيـــق األزهــــــــار والـ رحـ
تكون األطـــوار الكاملة ألغلب املفترسات 

مفترسة أيضًا.  

هــنــالــك الــعــديــد مـــن نـــمـــاذج املــفــتــرســات تتبع 
ــا ويـــمـــكـــن  ــاريــ ــتــــوفــــرة تــــجــ ــعــــوائــــل مـــخـــتـــلـــفـــة مــ لــ
الحصول عليها بواسطة املزارع واستخدامها 

في الحقول املصابة بكل سهولة ويسر.

 )Parasitoids( املتطفالت

هــنــالــك الــعــديــد مــن املــتــطــفــات ولــكــن أهمها 
.Trichogramma spp على بيض  هو طفيل 

ــيـــة األجـــنـــحـــة  ــعــــديــــد مـــــن حـــــشـــــرات حـــرشـــفـ الــ
ويــعــتــبــر مـــن أهــــم عــنــاصــر املــكــافــحــة الــحــيــويــة 
لــآلفــات فــي كثير مــن دول الــعــالــم ويــرجــع ذلك 

لألسباب اآلتية:
سهولة إكــثــار الطفيل على عــوائــل بديلة 	 

في املختبر.
تكلفة اإلكـــثـــار والــتــطــبــيــق أقـــل بكثير من 	 

تكلفة املبيدات الكيمائية املصنعة.
يهاجم بيض اآلفــات وبالتالي يقض عليها 	 

قبل أن تسبب أي ضرر.
يــســتــخــدم فـــي مــكــافــحــة اآلفـــــات املختبئة 	 

مثل ثاقبات الساق stem borers والتي 
ال تصل إليها املبيدات بسيولة.

يــوجــد الــعــديــد مـــن األنـــــواع مــنــهــا وبــالــتــالــي 	 
كبيرا  يستخدم املتطفل ملكافحة عـــددًا 

من اآلفات الحشرية.
ــتـــخـــدام املــتــطــفــل مـــع عــنــاصــر 	  يــمــكــن اسـ

ــــة األخــــــــــــــــرى ســــــــواء  ــويــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــــة الــ ــــحــ ــافــ ــ ــكــ ــ املــ
ــتــــرســــات أو مـــســـبـــبـــات  ــفــ مـــتـــطـــفـــات أو مــ

امراض.

بدائل بروميد امليثيل ملكافحة آفات التمور 
املخزونة

ــــم اآلفــــــــات الــتــي  ــتـــمـــر مــــن اهــ تــعــتــبــر فــــراشــــة الـ
ــــي عــــلــــى الــــنــــخــــلــــة، خــــال  ــ ــمــــور وهـ ــتــ تـــصـــيـــب الــ
الترحيل وفي املصانع خال التخزين والتعبئة 
حيث تــؤدى الي اضــرار اقتصادية فادحة إذا 

لم تكافح )شكل رقم 7(. 

فــراشــة الــتــمــر حــشــرة تــابــعــة لــرتــبــة حرشفية 
ــلــــة الــــتــــطــــور حــــيــــث تــمــر  ــي كــــامــ ــ ــ األجــــنــــحــــة وهـ
اليرقة،  البيضة،  بأربعة اطــوار مختلفة هي: 
الــعــذراء، والــحــشــرة الــكــامــلــة )شــكــل رقــم 	(. 
البيضة صغيرة الحجم ولونها كريمي مصفر 

شكل رقم 6: تأثير فيرمون Phenyl acetonitrile( PAN( على حوريات الجراد الصحراوي
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اليرقة  وعليها نقوش على السطح الــخــارجــي. 
ــلــــى ظـــهـــرهـــا  ــيـــــض وتـــــوجـــــد عــ ــ ــهــــا ســـمـــنـــي ابـ لــــونــ
الـــعـــديـــد مـــن الــبــقــع الــبــنــيــة او الــبــنــفــســجــيــة. 
ــي 1 ســــم بـــنـــيـــة الـــلـــون  الـــــعـــــذراء طـــولـــهـــا حــــوالــ

وتوجد في شرنقة حريرية. 

هـــــــذه الـــــفـــــراشـــــة واســـــعـــــة االنـــــتـــــشـــــار عــــاملــــيــــًا 
وتنتشر فــي مناطق زراعــة النخيل ومصانع 

الــتــمــور وتــعــتــبــر اآلفـــة الــرئــيــســيــة الــتــي تــوجــه 
ــا كــــل عـــمـــلـــيـــات املـــكـــافـــحـــة مــــن تــبــخــيــر  ضـــدهـ
ــيـــــــب الــــــتــــــي تـــــحـــــد مـــن  وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن األســـــــالـــــ
خــطــورتــهــا. اســتــخــدمــت فــي الــســابــق الــعــديــد 
ــيــــدات الـــحـــشـــريـــة فــــي شـــكـــل غـــــازات  ــبــ مــــن املــ
لــتــبــخــيــر الــتــمــور ضــد هـــذه اآلفـــة عــلــى رأســهــا 
غــــاز بـــرومـــيـــد املـــيـــثـــيـــل، الـــفـــوســـفـــيـــن وغــيــرهــا 
ـــة عــمــلــهــا  ــيـ ــــي تـــعـــتـــمـــد آلــ ــتـ ــ مـــــن املــــبــــخــــرات والـ
عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى الــجــهــاز الــتــنــفــ�شــي للحشرة 
ــــدة الـــفـــســـفـــوريـــة  ــــســ ــلـــيـــة األكــ وتـــعـــطـــيـــل عـــمـ
وبــعــض الــعــمــلــيــات األيــضــيــة املــهــمــة األخـــرى 
على الحشرات في املخازن  وبالتالي القضاء 
وداخل الثمار. لقد تم رصد اآلثار السالبة 
الســتــخــدام غــاز بــرومــيــد امليثيل على البيئة 
الـــــســـــنـــــوات  فـــــــي  طــــبــــقــــة األوزون  وخـــــــاصـــــــة 
املــاضــيــة وبـــذلـــك تـــم إيـــقـــاف اســتــخــدامــه فــي 
كل الدول الصناعية منذ فترة واآلن يحظر 
2015م  ــــي الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة مـــنـــذ  تـــــداولـــــه فـ
حـــســـب اتـــفـــاقـــيـــة مـــونـــتـــريـــال. لـــذلـــك اتــجــهــت 
ــة لـــهـــذا  ــبــ ــاســ ــنــ ــــاد الـــــبـــــدائـــــل املــ ــــجــ الــــــــــدول إليــ
الــغــاز ومــن اهــم هــذه الــبــدائــل غــاز فــورمــات 
ــــرة عـــاملـــيـــا  ــاهـ ــ ــيــــل الـــــــذي اظــــهــــر نــــتــــائــــج بـ ــثــ اإليــ
حيث تصل نسبة فعاليته في قتل األطــوار 

.% 100 املختلفة لفراشة التمر الي 

مـــن الـــبـــدائـــل املـــتـــاحـــة حــالــيــا ملــكــافــحــة دودة 
الــتــمــر هـــو خــلــيــط فـــورمـــات اإليــثــيــل )17 %( 
وثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون )3	 %( مـــع تــفــريــغ 
ــــواء والـــضـــغـــط حـــيـــث يـــســـتـــخـــدم بــتــركــيــز  ــهـ ــ الـ
20	جـــم/م3 ملــدة 	 ســاعــات فــي درجــة حــرارة 

- 30 درجـــــــة مـــئـــويـــة ويـــــــــؤدى الــــــي نــســبــة   25

لجميع اطـــوار الحشرة.   % 100 مــوت تصل 
الســتــخــدام فــورمــات اإليــثــيــل البـــد مــن توفر 
)شكل  غــرف تبخير خاصة محكمة اإلغــاق 

رقم 9 - 10(.

شكل رقم 7: اعراض اإلصابة بفراشة التمر

شكل رقم 	: دورة حياة فراشة التمر )الحشرة الكاملة، البيضة، اليرقة والعذراء(
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كــمــا يــمــكــن اســـتـــخـــدام الـــتـــبـــريـــد، الــتــشــعــيــع، 
األوزون، التسخين باستخدام خايا الطاقة 
الـــشـــمـــســـيـــة، الـــطـــاقـــة الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة 
)امليكروويف( والتي تقوم برفع حرارة جسم 
ــثـــر مـــن الــســلــعــة املــــــراد تــطــهــيــرهــا  الـــحـــشـــرة أكـ
ــــرات. كــــذلــــك يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام  ــــشـ ــحـ ــ ــــن الـ مـ
املعدلة بإضافة النيتروجين اوثاني  األجــواء 
اكسيد الكربون للعبوات الصغيرة املحكمة 
ــتـــمـــر  ــلــــحــــد مــــــن ضــــــــرر فــــــراشــــــة الـ اإلغــــــــــــاق لــ

واآلفات األخرى. 

التكنولوجيا املتقدمة ملكافحة اآلفات 

ــيــــات  ــنــ ــقــ ــتــ ــــد مـــــــن الــ ــديــ ــ ــعــ ــ حـــــالـــــيـــــا تــــــوجــــــد الــ
ــا فـــي  ــهــ ــتــــخــــدامــ ــي يــــمــــكــــن اســ ــ ــتـ ــ الـــــزراعـــــيـــــة الـ
ــا زراعــــــــة  ــهــ ــنــ ــــل مــ ــيـ ــ ــــاصـ ــــحـ ــــال وقــــــايــــــة املـ ــــجــ مــ
املــحــاصــيــل املــــحــــورة وراثــــيــــا بــــدال مـــن رش 
املــــبــــيــــدات مـــبـــاشـــرة عـــلـــى املــــحــــصــــول. اآلن 
ــيــــد حــــشــــائــــش حـــــيـــــوي يـــحـــتـــوي  ــبــ يـــــوجـــــد مــ
عــلــى ســالــة مــضــعــفــة مــن فــيــروس تــبــرقــش 
الــتــبــغ )TMGMV U2( كــمــا تــبــذل الجهود 

ــــدأت  وقــــــد بـ  )RNAi( الســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــة 
بــعــض الـــشـــرـكــات مــحــاولــة تــوفــيــر مــنــتــجــات 
تــحــتــوي عــلــى )RNAi( عــالــي الــنــقــاء وقــابــل 
لـــلـــرش وقــلــيــل الــتــكــلــفــة. كــمــا تـــوجـــد بــعــض 
والتي   )endophytes( الكائنات الــدقــيــقــة
لــهــا تــأثــيــر واضــــح عــلــى الــعــمــلــيــات األيــضــيــة 
ــــي  ــــاعـ ــــدفـ لــــلــــنــــبــــات ونـــــظـــــامـــــه املـــــنـــــاعـــــي او الـ
ــــد تــســتــغــل  ضــــد األمـــــــراض والــــحــــشــــرات وقـ
ــــات. بــعــض  لـــرفـــع مــنــاعــة الـــنـــبـــات ضـــد اآلفــ
ــــة مــــــــن الـــــعـــــوامـــــل  ــيـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــكـ املـــــشـــــتـــــقـــــات الـ
الــبــيــولــوجــيــة او اإلحــيــائــيــة تــعــمــل كــمــحــفــز 
)elicitor( ويمكن ان تنشط الجهاز الدفاعي 

)chitosan( وهـــو  لــلــنــبــات مــثــل الـــــكـــــيـــــتـــــوزان
عبارة عن مادة ناتجة من تكسير الكيتين 
وتـــعـــمـــل عـــلـــي زيــــــــادة اســـتـــجـــابـــة   )chitin(

النبات للتعامل مع تهديدات امليكروبات 
املــمــرضــة. هــنــالــك الــعــديــد مــن هــذه املــواد 
ولــكــن فــعــالــيــتــهــا تــعــتــمــد عــلــى عـــدة عــوامــل 
مــنــهــا عــمــر الــنــبــات، حــالــتــه الــفــســيــولــوجــيــة 
والتفاعل بين املسارات املختلفة للجهاز 
املــنــاعــي لــلــنــبــات. تعقيم الــذكــور واطــاقــهــا 
ــــاث فـــي الــطــبــيــعــة وبــالــتــالــي  لـــتـــتـــزاوج مـــع اإلنـ
تــنــافــس الـــذكـــور الــخــصــبــة مــمــا يــــؤدى الــي 
ــا اســتــئــصــالــهــا  ــمــ تــقــلــيــل اعـــــــداد اآلفــــــة وربــ
كــلــيــا كــمــا حــــدث مـــع الـــذبـــابـــة الــحــلــزونــيــة. 
ــا  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ كـــــــــذلـــــــــك يــــــمــــــكــــــن اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام بـ
تــحــدث  والــــتــــي   )Wolbachia( الـــولـــبـــاكـــيـــا 
الــعــقــم فـــي الـــحـــشـــرات وتـــقـــود الــــي الــتــكــاثــر 
ــبــــكــــري وتـــقـــتـــل الـــــذكـــــور وتـــســـبـــب أيـــضـــا  الــ
ــتـــوبـــازمـــي خـــاصـــة  ــيـ عـــــدم االنــــســــجــــام الـــسـ
ــــي الــــحــــشــــرات الــــنــــاقــــلــــة لـــــألمـــــراض مـــثـــال  فـ
الــبــعــوض الــنــاقــل لــفــيــروس حــمــى الــضــنــك 
حيث يصبح غير قادر على نقل الفيروس 
بــعــد تــطــعــيــمــه بــســالــة بــكــتــيــريــا الــولــبــاكــيــا 

املناسبة.  شكل رقم 10: أسطوانات الغاز ولوحة التحكم )مصنع التمور باألحساء(.

شكل رقم 9: وضع صناديق التمور داخل غرفة التبخير واغاقها بإحكام )مصنع التمور باألحساء(.
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كذلك يمكن استخدام الطائرات املسيرة 
ملــراقــبــه صــحــة الــنــبــات ومــســج   )Drones(

ــــات الـــزراعـــيـــة فـــي الـــحـــقـــول عــل  ــــود اآلفــ وجـ
نــــطــــاق واســـــــع وكــــذلــــك يـــمـــكـــن االســــتــــفــــادة 
مـــن انـــتـــرنـــت األشــــيــــاء والــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة 
ــــن اآلفــــــات  ــلــــومــــات عـ الـــحـــديـــثـــة لـــنـــشـــر املــــعــ
ــــر بـــالـــنـــســـبـــة  ــاطــ ــ ــخــ ــ ــيـــــل املــ ــ ــلـ ــ الـــــرئـــــيـــــســـــة وتـــــحـ
ــلـــفـــة.  ــتـ ــيــــل املـــخـ ــحــــاصــ ألمـــــــــــراض وآفـــــــــــات املــ
كــمــا يــمــكــن ايـــضـــَا اســتــخــدام نــظــم تــحــديــد 
ــــة ونــــظــــم  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــدقـ املــــــــواقــــــــع فـــــــي الـــــــــزراعـــــــــة الـ
ونــظــام املعلومات   )GPS( املــواقــع العالمي 
الــجــغــرافــيــة )GIS( الــتــي مـــن شــانــهــا تــطــويــر 
عــمــلــيــات مــســح ومــراقــبــة اآلفـــات الــزراعــيــة 
وتــوفــيــر املــعــلــومــات الــدقــيــقــة عــن انتشارها 

ومكافحتها.

خاتمة

املبيدات الحيوية صديقة للبيئة وال تؤثر 
سلبا عــلــى صــحــة اإلنــســان والــكــائــنــات غير 
ــــم بـــدائـــل  املـــســـتـــهـــدفـــة لـــذلـــك تــعــتــبــر مــــن اهـ
املــــبــــيــــدات املـــصـــنـــعـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ملــكــافــحــة 
اآلفــات الــزراعــيــة وآفــات الــصــحــة الــعــامــة. 
الـــيـــوم تــمــثــل املـــبـــيـــدات الــحــيــويــة حـــوالـــي 3 
ــــوق املـــبـــيـــدات  بـــلـــيـــون دوالر مـــــن حـــجـــم ســ
 % 5 ــبــــارة عــــن  ــــذه الـــنـــســـبـــة عــ الـــعـــالـــمـــي وهــ
ــــط مـــــــن هـــــــــذا الـــــــســـــــوق ومـــــــــن املــــتــــوقــــع  ــقـ ــ فـ
 % 7 ــى  ــ ــــذه الـــنـــســـبـــة لـــتـــصـــل الـ ان تـــــــزداد هـ
يتوقع نمو املبيدات  2023م.  بحلول عام 
ــا وامــريــكــا  ــ الــحــيــويــة فـــي دول كـــل مـــن أوروبــ
الاتينية خال السنوات القادمة نتيجة 
ــي تــــحــــد مـــن  ــ ــتـ ــ لــــــــإلجــــــــراءات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـ
اســــتــــخــــدام املــــبــــيــــدات املـــصـــنـــعـــة وكــــذلــــك 

ــــرات لــــهــــا.  ــــشــ ــحــ ــ ظـــــهـــــور مـــــقـــــاومـــــة بــــعــــض الــ
ــــاج مــبــيــد  ــتـ ــ الـــتـــكـــلـــفـــة الـــعـــالـــيـــة لـــتـــطـــويـــر وإنـ
250 مليون دوالر  مصنع يحتاج الي حوالي 
ــتــــاج وتـــخـــلـــيـــص  ــــوات لــــإلنــ ــنـ ــ ــكــــي و9 سـ امــــريــ
10 مليون  اإلجراءات النظامية مقارنة ب 
دوالر فــقــط و	 ســـنـــوات لــلــمــبــيــد الــحــيــوي. 
هــــذه الــتــكــلــفــة املــنــخــفــضــة نـــســـبـــيـــَا وقــصــر 
ــلـــوبـــة إلنــــتــــاج املــبــيــد  ــيـــة املـــطـ ــنـ الـــفـــتـــرة الـــزمـ
الـــحـــيـــوي قـــد تــشــجــع عـــلـــى انـــتـــاج وتــســويــق 
املــــــبــــــيــــــدات الـــــحـــــيـــــويـــــة خــــــاصــــــة بــــواســــطــــة 
الـــشـــرـكــات الـــصـــغـــيـــرة. مــــن اهــــم املـــعـــوقـــات 
الــتــي تــواجــه قــطــاع املــبــيــدات الــحــيــويــة هو 
املــنــافــســة مـــع الـــشـــرـكــات الــعــاملــيــة الــكــبــرى 
لــــلــــمــــبــــيــــدات املــــصــــنــــعــــة واثـــــــبـــــــات فـــعـــالـــيـــة 
ــــن  ــيـ ــ ــــزارعـ ـــاع املـ ـــ ـــنـ ـــ املـــــبـــــيـــــدات الــــحــــيــــويــــة وإقـ
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا الن املــــــــزارع يـــريـــد مـــبـــيـــدات 
ســريــعــة فـــي قــتــل الــحــشــرات وهــــذه الــصــفــة 
ال تــتــوفــر فــي الكثير مــن املــبــيــدات الحيوية. 
ــا تـــعـــقـــيـــد إجــــــــــراءات  ــ ــــضـ مـــــن املـــــعـــــوقـــــات أيـ
ــبـــيـــدات الـــحـــيـــويـــة فــي  الــتــســجــيــل لــبــعــض املـ
بــعــض الـــبـــلـــدان، وايـــضـــا تــحــتــاج املــبــيــدات 
الــحــيــويــة الـــي اســتــخــدام مــتــكــرر لــلــحــصــول 
عــلــى نــتــائــج مــثــالــيــة ومــرضــيــة وهـــذا يتطلب 

املزيد من العمالة والجهد واملال.
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امللخص

هــدفــت هــــذه الــــدراســــة إلــــى الــتــعــرف عــلــى أثــر 
ــــرارة 20 0م ملـــدة 10  الــتــخــزيــن عــلــى درجــــة حـ
أشهر على بعض خــواص الجودة الكيميائية 
واملــحــتــوى املــيــكــروبــي ومــحــتــوى الــطــاقــة لــرب 
الــتــمــر املــصــنــع بــالــطــرق الــتــقــلــيــديــة والــحــديــثــة 
بـــدولـــة لــيــبــيــا. جــمــعــت عــيــنــات رب الــتــمــر وهــي 
ــــور، خـــضـــراي،  ــلـــة نـ مـــن أصـــنـــاف الــتــمــور )دقـ
تــــاســــفــــرت وبــــــــكــــــــراري( املـــصـــنـــعـــة بـــالـــطـــريـــقـــة 
الــتــقــلــيــديــة، وعــيــنــة مـــن دبــــس الــتــمــر املــصــنــع 
ــثــــة مــــــن مـــصـــنـــع الـــــواحـــــة  ــالــــطــــريــــقــــة الــــحــــديــ بــ

)بنغازي - ليبيا( كعينة ضابطة. تم تقييم أثر 
التخزين على خــواص جــودة رب التمر خال 
مـــدة الــتــخــزيــن. أظـــهـــرت أهـــم نــتــائــج التحليل 
بالتخزين  الكيميائي أن أكــثــر الــعــيــنــات تـــأثـــرًا 
ـكــانـــت عــيــنــة رب الـــتـــمـــر خــــضــــراي وتـــافـــســـرت 
في  والبكراري حيث سجلت تدهورًا ملحوظًا 
نسبة املواد الصلبة الكلية، الكربوهيدرات، 
ــتــــوز، ونــســبــة  ــفــــركــ ــــكـــــروز، الــــجــــلــــكــــوز، الــ الـــــسـ
الــرطــوبــة. كــمــا أن مــحــتــوى الــطــاقــة لــلــرب قد 
تــأثــرت سلبًا بهذا الــتــدهــور. وأكـــدت الــدراســة 
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تلوث عينات رب التمر بالفطريات منذ زمن 
الـــتـــخـــزيـــن األول وتــــزايــــد نـــمـــو الــبــكــتــريــا خـــال 
مــــــدة الــــتــــخــــزيــــن. أوصـــــــت الــــــدراســــــة بــتــطــويــر 
طريقة انتاج الرب املصنع بالطرق التقليدية 
لــيــحــافــظ عــلــى خــــواص جـــودتـــه، كــمــا أوصـــت 
ــبــــوات زجـــاجـــيـــة وحـــفـــظـــه عــلــى  بــتــعــبــئــتــه فــــي عــ
درجــات حــرارة منخفضة كالتبريد، ونصحت 
الــدراســة بــعــدم حفظ الـــرب املصنع تقليديًا 
بـــاألســـواق املــحــلــيــة الليبية عــلــى درجـــة حـــرارة 

أعلى من 20 ± 2 ْم ألكثر من ثاث أشهر.

ــــة: خــــــــــــواص الــــــجــــــودة  ــيـ ــ ــــاحـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــات املـ ــــمـ ــلـ ــ ــكـ ــ الـ
ــيــــة، املـــحـــتـــوى  ــغــــذائــ الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، الـــقـــيـــمـــة الــ
امليكروبي، دبس ورب التمر، محتوى الطاقة.

املقدمة 
تـــعـــتـــبـــر صــــنــــاعــــة رب الــــتــــمــــر )الــــــــدبــــــــس( مــن 
الــصــنــاعــات الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــتــمــور كــمــواد 
 )Al-Farsi et al, 2007( خام بالدرجة االولــى
وهــي مــن أهــم الصناعات الضاربة بجذورها 
فــــي الـــتـــاريـــخ عـــنـــد كــثــيــر مــــن الـــبـــلـــدان املــنــتــجــة 
 Ashraf and Hamidi-Esfahani,( لــلــتــمــور 
يــكــتــســب رب الـــتـــمـــر فــــي دولــــــة لــيــبــيــا   .)2011

أهمية كبرى نظرًا لعاقته الوثيقة بالعادات 
الغذائية للشعب الليبي، ويمكن تعريف رب 
الــتــمــر عــلــى أنــــه ســائــل ســكــري كــثــيــف يــرتــبــط 
لونه بلون التمر املصنع منه، وهو على هيئة 
يـــســـتـــخـــرج مــن   )Date Syrup( تـــمـــر  عـــصـــيـــر 
بــعــض أصـــنـــاف ثـــمـــار نــخــيــل الــبــلــح فـــي مــرحــلــة 
الـــرطـــب والــتــمــر وتـــكـــاد تـــكـــون جــمــيــع أصــنــاف 
الرطب والتمر صالحة الستخاص الرب، إال 
أن إنــتــاجــه بــصــورة تــجــاريــة يعتمد على وفــرة 
 Chaira et( محصول التمر ورخــص أســعــاره
al., 2011(. تختلف أسماء الرب تبعًا ملناطق 
اإلنتاج حيث يطلق عليه )الرب )Rub في ليبيا 

واليمن، أما في عدن باليمن فيسمى )قطارة( 
أو عصير التمر   )Dibis )دبـــس  ويطلق عليه 
فــي مصر،  )دبــــس(  أو   )Date Syrup( املــركــز 
فــي سلطنة عمان،  بينما يسمى )عــســل ســح( 
Chandraseka- )شــيــرا(  )وفـــي إيــــران فيسمى 

 .)ran, and Bahkali, 2013

في دولــة ليبيا يصنع رب التمر في الغالب من 
تــمــور الـــدرجـــة الــثــانــيــة واغــلــبــهــا مــن الــبــكــراري 
وقــد   .)Mohamed and Ahmed, 1981(

عرفت صناعة الرب في دولة ليبيا منذ القدم 
حــيــث كــــان واليــــــزال يــصــنــع بــــاملــــزارع والــبــيــوت 
بالطريقة التقليدية التي تتبع نظام القدور 
املــفــتــوحــة والــتــســخــيــن املـــبـــاشـــر، كــمــا يصنع 
بالطريقة الــحــديــثــة والــتــي تتبع طريقة  ايــضــًا 
ــــريـــــق تــقــنــيــة  ــيــــر املــــبــــاشــــر عـــــن طـ ــيـــن غــ الـــتـــســـخـ
ــــرون،  الــتــســخــيــن تــحــت الــتــفــريــغ )الــعــاتــي وآخـ
2010(. لـــلـــرب قــيــمــة غــذائــيــة عــالــيــة تــرتــبــط 

فهو  بــصــورة كبيرة بالقيمة الغذائية للتمر, 
غني بالسكريات بصورة أساسية والتي تصل 
ــــوزن الــجــاف  نــســبــتــهــا إلـــى حـــوالـــي 5	 % مـــن الـ
والــــتــــي تـــمـــد الـــجـــســـم بـــمـــا يـــحـــتـــاجـــه لــنــشــاطــه 
وحــركــتــه ومــــزاولــــة أعـــمـــالـــه، و20 % رطــوبــة، 
كــمــا يــحــتــوي الــــرب عــلــى بــروتــيــنــات بــنــســبــة ال 
تــتــعــدى 3 % وأمــــــاح مــعــدنــيــة مــخــتــلــفــة منها 
والبوتاسيوم  والكالسيوم  واملنجنيز  الحديد 
والتي تسهم في عملية النمو وتجديد الخايا 
واكــتــســاب املــنــاعــة مـــن األمــــــراض، بــاإلضــافــة 
لــذلــك، يــحــتــوى الــــرب عــلــى الــفــيــتــامــيــنــات من 
أهـــمـــهـــا أ، ب ومــــــــواد مـــلـــونـــة وتـــانـــيـــن وبــكــتــيــن 
ــــمـــــاض عـــضـــويـــة بــنــســبــة 1.2 % )الــعــيــد  وأحـ
 Farhan et al., 2017,  ،1999  ، وآخــــــرون 
 .)  El.Nagga and Abd El.Tawab, 2012
تــتــعــدد مـــجـــاالت اســـتـــخـــدام الـــــرب بــاخــتــاف 
الشعوب املنتجة له، وتأكل معظم الشعوب 

الــرب على هيئته النقية أو بإضافة �شــيء من 
الطحينة أو يصب فوق التمر بنسب محدودة 
ــــادة  ــــرب املـ كــــمــــادة حـــافـــظـــة لـــلـــتـــمـــور. ويـــعـــد الــ
الخام الرئيسة في صناعة سكر التمر السائل، 
وهــــنــــاك مــــن يــســتــخــدمــه فــــي تــحــلــيــة مـــشـــروب 
ــبـــة خــــصــــوصــــًا لــــلــــحــــوامــــل واملــــرضــــعــــات  الـــحـــلـ
الحــتــوائــه على نسبة مرتفعة مــن السكريات 
والعناصر الغذائية النادرة كما يستخدم في 
تحلية الحليب لألطفال في الشتاء إلمدادهم 
بالطاقة الحرارية ، وبما أنه الرب يحتوي على 
ســكــريــات أحـــاديـــة، فــهــو ســهــل الــهــضــم فضًا 
عن أنه يحتوي على الفركتوز الــذي يعد من 
ــــواع الــســكــريــات ويـــؤمـــل لـــهـــذا املــنــتــج  أحـــلـــى أنــ
مــكــانــة جـــيـــدة فـــي الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة. وبــالــرغــم 
االستخدام الــواســع لــرب التمر في دولــة ليبيا 
في كثير من املناسبات، واالقبال الشديد على 
تــنــاولــه، إال أن دراســـــات قــلــيــلــة جــــدًا تــنــاولــت 
تـــأثـــيـــر الـــتـــخـــزيـــن عـــلـــى خــــــــواص جـــــودتـــــه، لـــذا 
هــدفــت هـــذه الـــدراســـة ملــعــرفــة تــأثــيــر التخزين 

على بعض خواص جودته.

املواد والطرق
اخذ العينات:

تـــم فـــي هــــذه الــــدراســــة اســـتـــخـــدام عــيــنــات من 
ــتـــمـــر املـــصـــنـــعـــة بـــالـــطـــريـــقـــة الــتــقــلــيــديــة  رب الـ
ــــكـــــراري،  ــلــــة نـــــــور، بـ ــنـــــاف الــــتــــمــــور دقــ ــ مـــــن أصـ
تــافــســرت، خـــضـــراي وعــيــنــة مـــن دبـــس التمر 
املنتج بواسطة شركة الواحة )بنغازي/ليبيا( 
تــم دراســـة أثــر التخزين على  كعينة ضابطة. 
بعض خواص الجودة لعينات رب التمر قبل 
وبــعــد الــتــخــزيــن. أجــريــت الــتــحــالــيــل املختبرية 
الكيميائية بمعمل إدارة الــبــحــث والــتــطــويــر 
ــيــــة  ــيــــم لــــلــــصــــنــــاعــــات الــــغــــذائــ ــــة الــــنــــســ ــــركـ ــــشـ بـ
ليبيا. والتحليل امليكروبي بمعامل  مصراته/ 

كلية الزراعة جامعة مصراته.



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

تحليل املكونات الكيميائية:
املواد الصلبة الكلية: تم تقدير املواد الصلبة 
ــــخـــــدام جـــــهـــــاز قـــــيـــــاس مـــعـــامـــل  ــتـ ــ ــــاسـ ــلــــيــــة بـ الــــكــ
 Hand الـــرفـــركـــتـــومـــيـــتـــر  ( ــيـــــدوي  ــ االنــــكــــســــار الـ
 Refractometer( Digital Refractometer
 ،)AOAC 1990( وفقا  BOECO- Germany

عند درجة الحرارة 25 0م.
: )pH( االس الهيدروجيني

 Jenway-3510 pH( تم قياسه بواسطة جهاز
meter( بعد تعديله باملحلول القيا�شي وتمت 

القراءة على درجة حرارة املختبر 20 0م.
اســـتـــخـــدمـــت طــريــقــة   :Acidity الــحــمــوضــة 
NaOH )0.1 N( املعايرة عــن طريق مــحــلــول
 pH = 8.2 حتى pH  meter واستخدام جهاز

.)AOAC 1990( وذلك وفقا لـ
املـــــــــكـــــــــونـــــــــات الــــــكــــــيــــــمــــــيــــــائــــــيــــــة: تـــــــــــم تـــــقـــــديـــــر 
ــتــــوز،  نـــســـبـــة الـــــســـــكـــــروز، الــــجــــلــــكــــوز، الــــفــــركــ
الكربوهيدرات، البروتين، الدهون لرب التمر 
 Milco ScanTM FTI FOSS بــواســطــة جــهــاز 

 .Analytical A/S, Denmark

ــــوى املــــــيــــــكــــــروبــــــي: اســــــتــــــخــــــدم لــــعــــزل  ــتــ ــ ــحــ ــ املــ
Cza-  الــفــطــريــات والــخــمــائــر الـــوســـط املـــغـــذي

pek dox agar وحضنت العينات على درجة 
حرارة الغرفة  )25 ± 2م˚( ملدة 		 ساعة إلى 
أســـبـــوع، اســتــخــدم املــجــهــر الــضــوئــي املــركــب ) 
0X	( لتعريف الفطريات باستخدام املراجع 

.)Pitt and Hocking, 2009( املتاحة
 Plate count استخدم للعد البكتيري وسط
 Colony الــبــكــتــيــريــا  عــــد  تــــم   .Agar )PCA(
)forming unites )CFU / ml وتم التحضين 
الهوائي ملــدة 	2 ساعة عند درجــة حــرارة 37 
Cappuccino and Sher- )˚م وذلــك وفقا لـــ 

 .)man, 1998
حساب محتوى الطاقة: تم حساب محتوى 
ــيـــــدرات  ــ ــــربـــــوهـ ــــكـ ــلــــى أســــــــــاس أن الـ ــــة عــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
والبروتين تعطي 	 سعرات حــراريــة والدهون 
9 سعرات حرارية وذلك بالرجوع إلى الجداول 
الغذائية وفقًا لـ )عبد القادر وآخرون، 2005(

التحليل اإلحصائي:
اخــضــعــت الــنــتــائــج املــتــحــصــل عليها للتحليل 

االحصائي وحسبت قيمة الفروقات املعنوية 
وذلـــك وفقا   P≤ 0.05 عند مستوى املعنوية 
ــتـــخـــدم  بـــاسـ  ،)Duncan,1955( لــــطــــريــــقــــة 

. )SPSS ،2012( البرنامج االحصائي

النتائج واملناقشة: 
أواًل: أثر التخزين على خواص جودة رب التمر: 
الــقــيــم الــتــي تــحــمــل حــــرف S تــــدل عــلــى وجـــود 
 P≤ فــــــــروقــــــــات ذات داللــــــــــــة مــــعــــنــــويــــة عـــــنـــــد 
0.05الــــجــــدول )1( يــبــيــن تــأثــيــر الــتــخــزيــن على 
نــســبــة املــــواد الــصــلــبــة الــكــلــيــة فــي عــيــنــات رب 
ــتـــرة الــتــخــزيــن  ــــة خـــــال فـ الـــتـــمـــر قـــيـــد الـــــدراسـ
)0 - 10 أشــهــر(، فــقــد وجــد أن هــنــاك زيــادة 

معنوية فــي نسبة املــواد الصلبة الكلية لكل 
العينات قيد الدراسة خال مدة التخزين، 
عدا عينة رب التمر تافسرت ودبس الواحة 
حــيــث ـكـان هــنــاك نــقــصــان ذو داللـــة معنوية 
عــنــد خـــال مـــدة الــتــخــزيــن. تــعــزى الـــزيـــادة في 
نــســبــة املـــواد الــصــلــبــة الــكــلــيــة أثــنــاء التخزين 
إلـــى تــكــون جــزيــئــات البكتين الــذائــبــة فــي املــاء 

جدول )1( يبين أثر التخزين على نسبة املواد الصلبة الكلية لرب التمر 

Time 0Months 10P value

0.0920.011S±0.11360.72±60.56دقلة

0.2550.001S±0.56660.92±61.40خضراي

0.0280.003S±0.87763.50±63.98تافسرت

0.0210.006S±0.42463.69±63.22بكراري

0.0420.001S±0.11372.52±72.84دبس الواحة

النخفاض محتوى الرطوبة وتترافق  وأيضًا 
الـــزيـــادة املــســتــمــرة فـــي املــــواد الــصــلــبــة الــكــلــيــة 
مــــع الـــــزيـــــادة فــــي الـــتـــحـــلـــل املــــائــــي لــلــســكــريــات 
ــمـــــاض، لـــكـــن ومــــع ذلــــك فــــإن االرتـــفـــاع  ــ واألحـ
ــــواد الــصــلــبــة الــكــلــيــة لـــه عـــاقـــة وثــيــقــة  فـــي املــ
ــــرارة الــتــخــزيــن.  ــــادة درجــــة حـ ومـــبـــاشـــرة مـــع زيـ

تـــوافـــقـــت الـــنـــتـــائـــج املــتــحــصــل عــلــيــهــا فــــي هـــذه 
 Deka and Sethi,( مــــع وجـــــــده  ــــة  ــــدراســ الــ
2001 and Bhardwaj and Mukher-
jee, 2011( حــيــث ســجــلــوا ارتــفــاعــا مــعــنــويــًا 
ــــواد الــصــلــبــة الــكــلــيــة خـــال مــدة  فـــي نــســبــة املـ
الــتــخــزيــن لــعــصــيــر الــفــواكــه املــشــكــلــة وعصير 

فاكهة الكينو على التوالي.  

الــقــيــم الــتــي تــحــمــل حــــرف S تــــدل عــلــى وجـــود 
تــعــنــي   NSــنـــويـــة و ــــات ذات داللــــــــة مـــعـ ــــروقــ فــ
 P≤ 0.05 ال تــــوجــــد فـــــروقـــــات مـــعـــنـــويـــة عـــنـــد
أوضحت النتائج املبينة في الــجــداول )2 و3( 
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تأثير مــدة ودرجـــة حـــرارة التخزين على نسبة 
الحموضة املعايرة ورقم األس الهيدروجيني 
ــيـــنـــات قـــيـــد الــــــدراســــــة، حـــيـــث تــاحــظ  فــــي الـــعـ

مــن الــنــتــائــج انــخــفــاضــًا مــعــنــويــًا فــي الحموضة 
املعايرة في كافة اصناف الــرب قيد الدراسة 
عــدا عينة رب التمر خــضــراي حيث أنــه كان 

هــنــاك ارتــفــاعــًا مــعــنــويــًا خـــال مـــدة التخزين. 
ــــم االس الــهــيــدروجــيــنــي  ــًا أن رقـ تـــاحـــظ أيــــضــ
قــــد ارتــــفــــع مــعــنــويــا فــــي رب الـــتـــمـــر دقـــلـــة نــــور، 

جدول )2( تأثير التخزين على الحموضة املعايرة لعينات رب التمر

Time 0Months 10P- value

0.0780.483NS±0.0141.05±1.06دقلة
0.0140.027S±0.0140.94±0.99خضراي

0.0490.050S±0.0141.24±1.34تافسرت

0.0280.000S±0.0281.29±1.37بكراري

0.0070.000S±0.0001.01±1.06دبس الواحة

تاسفرت، بكراري ودبــس الواحة. )Riaz et al, 1993( أكــدوا أن هناك انخفاض معنوي كبير في رقم األس الهيدروجيني خال فترة التخزين. إن 

جدول )3( تأثير التخزين على رقم األس الهيدروجيني pH لعينات رب التمر 

Time 0Months 10P- value
0.0210.003S±0.0214.21±4.32دقلة

0.0140.007S±0.0494.62±4.36خضراي

0.0490.015S±0.0144.31±4.27تافسرت

0.0140.005S±0.0283.99±4.01بكراري

0.0140.037S±0.144.29±4.29دبس الواحة

األحــمــاض العضوية الطبيعية فــي املنتجات 
الــــزراعــــيــــة ذات قـــيـــمـــة غـــذائـــيـــة عـــالـــيـــة وهـــي 
مفيدة فــي إطــالــة العمر التخزيني للمنتجات 
ــيــــة، ومــــــع ذلــــــك فـــهـــي حـــســـاســـة جـــــدًا  الــــغــــذائــ
ــــدة وظــــــــروف الـــتـــخـــزيـــن.  ــ لــــدرجــــة الـــــحـــــرارة ومـ
ــتــــدهــــور األحــــــمــــــاض الــــعــــضــــويــــة أثـــــنـــــاء مــــدة  تــ
الــتــخــزيــن وقـــد يــعــزى ذلـــك لــتــحــول األحــمــاض 
إلــى ســكــريــات بــواســطــة انــزيــم االنــفــرتــيــز، وقد 
يــعــزى السبب فــي انخفاض حموضة عينات 
رب التمر قيد الــدراســة ايضًا إلــى التفاعات 
الكيميائية غير االنزيمية التي تحدث خال 
ــهـــا درجـــــة  ــيـ مـــــــدة الــــتــــخــــزيــــن والـــــتـــــي تــــســــاعــــد فـ
الــــحــــرارة. عــنــد انــخــفــاض الــحــمــوضــة تتحلل 

السكريات وبالتالي تزيد الرطوبة وتنخفض 
املواد الصلبة الكلية، كما أن تحلل السكروز 
ــــادة الـــحـــاوة وتــقــلــيــل الــحــمــوضــة  يــــؤدي إلـــى زيـ
Ala-  وبــذلــك يرتفع رقــم األس الهيدروجيني.

ka, et al, 2003(( عزوا انخفاض الحموضة 
)فقد  لتكسر حمض االســكــوربــك والستريك 
ــيـــعـــيـــة(. تـــتـــرافـــق  ــبـ األحـــــمـــــاض الـــعـــضـــويـــة الـــطـ
زيــــادة رقـــم األس الــهــيــدروجــيــنــي مــع انخفاض 
 Rehman et( الحموضة أثناء فترة التخزين
 )Dhaka et al, 2016( وقــد عــزا .)al. 2014
ذلك لتحلل السكريات العديدة إلى سكريات 
ــي املـــســـؤولـــة عــــن زيـــــــادة الـــحـــاوة  ــ أحــــاديــــة وهـ

وانخفاض الحموضة. 

الجدول )	( يوضح تأثير التخزين على نسبة 
الرطوبة خــال مــدة التخزين، حيث اتضح 
أن هـــنـــاك فـــروقـــات ذات داللـــــة مــعــنــويــة فــي 
نسبة الرطوبة خال مدة التخزين للعينات 
ـــة. وقــــد تـــعـــزى زيــــــادة الـــرطـــوبـــة  ــــدراســ قـــيـــد الـ
نـــتـــيـــجـــة لـــنـــمـــو الــــفــــطــــريــــات والــــخــــمــــائــــر والـــتـــي 
تـــقـــوم بــتــكــســيــر الـــســـكـــريـــات لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــطــاقــة. ولـــزيـــادة نــســبــة الــرطــوبــة أثــنــاء مــدة 
على بقية املكونات  التخزين أثــر سلبي جــدًا 
الكيميائية لــعــيــنــات رب الــتــمــر وكــذلــك على 
Al- قابليتها للتخزين لفترة طويلة. وقد أكد 
Eid et al, 2000( أن هناك معامل ارتباط 
بــيــن نــــوع رب الــتــمــر وزمــــن الــتــخــزيــن خــاصــة 
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ــــواد الــصــلــبــة الــكــلــيــة والــــرطــــوبــــة ونــمــو  ــ فــــي املـ
الفطريات والخمائر.

تــوضــح الــنــتــائــج املـــدرجـــة بــالــجــدول )5( تأثير 
التخزين على نسبة الكربوهيدرات في عينات 

رب الــتــمــر قــيــد الــــدراســــة. حــيــث تــبــيــن أنـــه لم 
يــكــن هــنــاك فـــروقـــات ذات داللــــة مــعــنــويــة في 
نسبة الكربوهيدرات لعينات رب التمر دقلة 
والـــبـــكـــراري خـــال مـــدة الــتــخــزيــن، بــيــنــمــا كــان 
هناك فروقات ذات داللة معنوية في عينات 

رب الــتــمــر خـــضـــراي، تــافــســرت وعــيــنــة دبــس 
التمر الــواحــة. ويرجح أن النقصان في نسبة 
الــكــربــوهــيــدرات يــرجــع إلــــى تــحــلــل الــســكــريــات 
وزيــــادة نسبة الــرطــوبــة خــال مــدة التخزين.
الجداول )6، 7( تبين أثر التخزين على نسبة 

ثانيًا: تأثير التخزين على املكونات الكيميائية لرب التمر: 
جدول )	( تأثير التخزين على نسبة الرطوبة لعينات رب التمر 

Time 0Months 10P- value
0.0920.011S±0.08539.44±37.74دقلة

0.2250.001S±0.02839.08±31.34خضراي

0.0280.003S±0.08536.50±31.78تافسرت

0.0210.006S±0.02836.32±38.50بكراري

0.0420.001S±0.11327.48±27.13دبس الواحة

جدول )5( تأثير التخزين على متوسط نسبة الكربوهيدرات لعينات رب التمر

Time 0Months 10 P- value
0.7210.162NS±0.11350.49±51.40دقلة

0.5520.002S±0.48151.84±56.50خضراي

0.4950.003S±0.09252.42±56.64تافسرت

0.0920.007NS±0.45353.94±54.40بكراري

0.0210.252S±0.17064.86±65.08دبس الواحة

الــبــروتــيــن والــــدهــــون لــعــيــنــات رب الــتــمــر قيد 
الـــدراســـة. حيث أوضــحــت النتائج املتحصل 
عليها أن عينات رب التمر املصنعة تقليديًا 

ــبــــروتــــيــــن  ــلـــة مــــــن الــ ــيـ ــلـ ــلــــى نــــســــب قـ احــــــتــــــوت عــ
والدهون لكنها اعلى من النسب املوجودة في 
عينة دبس التمر الواحة. وبالرغم من احتواء 

ــمــــور ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــا عـــلـــى نـــســـبـــة قـــلـــيـــلـــة مــن  ــتــ الــ
البروتين، إال أنه من الناحية التغذوية يعتبر 
ذا قيمة حيوية مرتفعة الحــتــوائــه على عدد 

جدول )6( تأثير التخزين على متوسط نسبة البروتين لعينات رب التمر

Time 0Months 10P- value
0.0140.253NS±0.0143.08±3.20دقلة

0.0000.004NS±0.0072.41±2.47خضراي
0.0490.003NS±0.0282.97±2.98تافسرت
0.0140.043NS±0.0212.11±2.23بكراري

0.0070.650NS±0.0141.99±1.99دبس الواحة
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من االحماض األمينية املهمة. لم يكن هناك 
انــخــفــاض مــعــنــوي فـــي نــســبــة الــبــروتــيــن خــال 
مـــدة الــتــخــزيــن لــكــل الــعــيــنــات قــيــد الـــدراســـة، 
ــأثـــــرت نـــســـبـــة الـــــدهـــــون بـــاالنـــخـــفـــاض  ــ بـــيـــنـــمـــا تـ
ــــراي،  ــتــــمــــر خـــــضـ ــنــــات رب الــ ــيــ ــــي عــ املــــعــــنــــوي فــ
تـــافـــســـرت وبــــــكــــــراري، ولـــــم يـــكـــن االنـــخـــفـــاض 
مــعــنــويــًا فـــي عــيــنــة رب الــتــمــر دقـــلـــة. قـــد يــعــزى 
االنــخــفــاض فــي نسبة الــبــروتــيــن والـــدهـــون إلــى 

تحلل البروتين نتيجة لحرارة التخزين.
تــوضــح تــأثــر التخزين   )10  ،9  ،	( الـــجـــداول 
الجلكوز  )السكروز،  على السكريات الكلية 

لعينات رب التمر قيد الدراسة  والفركتوز( 
خــــال مــــدة الـــتـــخـــزيـــن، حـــيـــث دلــــت الــنــتــائــج 
 P≤( عــلــى أن هـــنـــاك انــخــفــاض مــعــنــوي عــنــد
فــي نسبة كــل مــن الــســكــروز والجلكوز   )0.05
ــتـــوز لــلــعــيــنــات خــــضــــراي وتـــافـــســـرت.  والـــفـــركـ
ــيـــزت عـــيـــنـــات رب الـــتـــمـــر دقـــلـــة وبــــكــــراري  وتـــمـ
ودبـــــس الــــواحــــة بـــعـــدم احـــتـــوائـــهـــا عــلــى ســكــر 
ــًا  ــنـــويـ ـــاض مـــعـ ــفــ ــ ــــخـ الـــــســـــكـــــروز. لـــــم يــــكــــن االنـ
فـــي نــســبــة الــجــلــكــوز لــــرب الـــبـــكـــراري وكــذلــك 
فــــي نــســبــة الـــفـــركـــتـــوز لـــدبـــس الـــتـــمـــر الــــواحــــة. 
يحتوي رب التمر على سكريات مختزلة وغير 

التخزين  مختزلة والتي تميل إلى التغير أثناء 
إن زيــادة السكريات  بسبب التحول البيني. 
ــنــــاء الـــتـــخـــزيـــن قــــد يـــكـــون بــســبــب  املـــخـــتـــزلـــة أثــ
الـــتـــحـــول الـــتـــدريـــجـــي لــلــســكــريــات واألحـــمـــاض 
إلى سكريات مختزلة، عليه فإن االنخفاض 
في السكريات املختزلة عــادة ما يكون بطيئًا 
وغير معنوي فــي املــراحــل األولــى مــن التخزين 
ثم يستمر في الزيادة مع زيادة مدة التخزين. 
وقـــد يــعــزى االنــخــفــاض فــي نــســب الــســكــريــات 
في الدراسة الحالية إلى نمو األحياء الدقيقة 
)الفطريات والخمائر( والتي تعمل على هدم 

جدول )7( تأثير التخزين على متوسط نسبة الدهون لعينات رب التمر

Time 0Months 10P- value
0.0140.084NS±0.0140.08±0.11دقلة

0.0000.001S±0.0070.11±0.11خضراي

0.0140.221S±0.0070.02±0.04تافسرت

0.0140.212S±0.0210.29±0.31بكراري

--0.000±0.0000.00±0.00دبس الواحة

 جدول )	( تأثر التخزين على نسبة السكروز لعينات رب التمر

Time 0Months 10P- value
--0.000±0.0000.00±0.00دقلة

0.0210.000S±0.08520.27±22.86خضراي

0.0140.027S±0.0575.97±6.04تافسرت

--0.000±0.0000.00±0.00بكراري

--0.000±0.0000.00±0.00دبس الواحة

جدول )9( تأثر التخزين على متوسط نسبة الجلكوز لعينات رب التمر

Time 0Months 10P- value
0.0570.007S±0.17024.25±24.68دقلة

0.2330.003S±0.22612.40±13.24خضراي

0.0780.014S±0.74620.62±21.66تافسرت

0.1910.028S±0.00027.34±27.16بكراري

0.2400.070NS±0.22631.17±31.56دبس الواحة
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الــســكــريــات وأدت لــزيــادة نسبة الــرطــوبــة إذ 
أنــه بــارتــفــاع نسبة الــرطــوبــة تنخفض نسب 

املكونات األخرى.

)1( صــور تــوضــح تــأثــر التخزين على  الشكل 
املــحــتــوى املــيــكــروبــي لــعــيــنــات رب الــتــمــر قيد 
الــدراســة. حيث تاحظ نمو فطري في بداية 
زمــــن الــتــخــزيــن فـــي عــيــنــات رب الــتــمــر دقــلــة، 
خـــضـــراي، تــافــســرت ودبــــس الـــواحـــة وخــلــت 

ــبــــكــــراري مـــنـــه. ولـــــم يــكــن  عـــيـــنـــة رب الـــتـــمـــر الــ
ــنـــاك أي نـــمـــو بــكــتــيــري فــــي بــــدايــــة الــتــخــزيــن  هـ
لكل العينات عدا عينة رب التمر البكراري.  
ــــم عـــزلـــهـــا  انــــتــــمــــت أنـــــــــواع الــــفــــطــــريــــات الــــتــــي تـ
مـــن عــيــنــات رب الــتــمــر خــــال مــــدة الــتــخــزيــن 
 Penicillium Alternaria sp, أجـــنـــاس  إلـــى 
كــمــا تــاحــظ نــمــو بــكــتــيــري   .Cladosporium
كــثــيــف بــعــد الــتــخــزيــن ملـــدة 10 أشــهــر، وهــذا 
نظريًا يتفق مع الدراسات السابقة حيث ال 

تستطيع البكتريا النمو في التركيزات العالية 
مــن الــســكــر ولــكــن عــنــد نــمــو الــفــطــريــات فإنها 
تـــقـــوم بــتــحــلــيــل الـــســـكـــريـــات لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــطــاقــة فــتــزيــد نــســبــة الـــرطـــوبـــة ويــقــل تــركــيــز 
الــســكــر وبــالــتــالــي تـــكـــون هـــنـــاك فـــرصـــة جــيــدة 
لــنــمــو الــبــكــتــريــا. وقـــد يــعــزى تــلــوث عــيــنــات رب 
الـــتـــمـــر بـــالـــفـــطـــريـــات إلــــى تــلــوثــهــا أثــــنــــاء عــمــلــيــة 
التبريد والتعبئة وذلــك ألنها تعبأ في عبوات 
باستيكية فيلزم تبريدها تمامًا قبل تعبئتها 

جدول )10( تأثير التخزين على متوسط نسبة الفركتوز لعينات رب التمر

Time 0Months 10P- value
0.0570.000S±0.17020.62±23.72دقلة

0.2250.001S±0.00011.60±12.64خضراي

0.3390.013S±0.50920.58±20.72تافسرت

0.5520.312NS±0.19825.39±25.58بكراري
0.3960.033S±0.05730.28±30.52دبس الواحة

ثالثًا: تأثير التخزين على املحتوى امليكروبي لرب التمر
الشكل )1( صور توضح تأثير التخزين على املحتوى امليكروبي لرب التمر )التخفيف 103(

العينات

زمن التخزين

Time 0

صور مجهرية ألنواع الفطريات
Months 10

رب التمر دقلة

رب التمر خضراي

Alternaria sp
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)عبد هللا وآخرون، 2020(.

رابـــعـــًا: تــأثــيــر الــتــخــزيــن عــلــى مــحــتــوى الطاقة 
لرب التمر 

من الجدول )11( يتضح أن عينات رب التمر 
املــصــنــعــة بــالــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة احـــتـــوت على 
نــســب مــرتــفــعــة مـــن الـــكـــربـــوهـــيـــدرات فـــي بــدايــة 
مرحلة التخزين والتي تأثرت سلبًا بالنقصان 
خــــال مــــدة الــتــخــزيــن، وكــمــا هـــو مــاحــظ فــإن 
أكثر العينات تأثرًا كانت عينة رب التمر دقلة 
تلتها خضراي ثم بكراري وأخيرًا تافسرت فيما 
احتفظت عينة دبــس التمر تقريبًا بخواصها. 

وقد يعزى ذلك لزيادة نسبة الرطوبة خال مدة 
التخزين. دلت النتائج أيضا على أن عينات رب 
التمر املصنع بالطريقة التقليدية احتوت على 
نسبة جيدة من البروتين مقارنة بعينة دبس 
التمر املصنعة، وقد يعزى ذلك الرتفاع نسبة 
البروتين في أنواع التمور املستخدمة في انتاج 
فمعظم شركات  الـــرب بالطريقة التقليدية، 
انتاج رب التمر بالطريقة الحديثة تهتم كثيرًا 
بنسبة السكريات في التمور املستخدمة إلنتاج 
الرب دون مراعاة لبقية العناصر الغذائية. لقد 
تأثرت نسبة البروتين لعينات رب التمر بدرجة 
حرارة ومدة التخزين وكانت أكثر العينات تأثرا 

هي عينة رب التمر دقلة وبكراري. وبالرغم من 
أن نسبة الـــدهـــون لــم يــكــن لــهــا أثـــر مــعــنــوي في 
تحديد محتوى الطاقة لعينات رب التمر ذلك 
أن النسب كانت ضئيلة جدًا، إال أنها أسهمت 
بشكل ملحوظ في رفع النسبة الكلية للطاقة في 
عينات رب التمر املصنع بالطريقة التقليدية. 

حافظت عينة دبس التمر على محتواها من 
الطاقة خال مدة التخزين خافًا ملا ظهر على 

عينات رب التمر املصنع بالطرق التقليدية
مــن حيث محتوى الطاقة، فقد كانت عينة 
رب التمر الــبــكــراري األفــضــل بين عينات رب 
الــتــمــر املصنعة بــالــطــرق التقليدية وسجلت 

العينات

زمن التخزين

Time 0

صور مجهرية ألنواع الفطريات
Months 10

رب التمر تافسرت

Penicillium sp.

رب التمر بكراري

دبس التمر )الواحة(
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عــيــنــة دبـــــس الـــتـــمـــر أعـــلـــى نــســبــة طـــاقـــة والـــتـــي 
ــهــــا بــــصــــورة رئـــيـــســـيـــة مــن  ــــة أنــ ــــدراســ اثـــبـــتـــت الــ
الــنــســبــة الــعــالــيــة مـــن الـــكـــربـــوهـــيـــدرات. ايــضــًا 
فقد وجد أن عينات رب التمر دقلة وبكراري 
أكثر العينات تأثرًا في مجموع الطاقة بينما لم 

يتأثر محتوى الطاقة لدبس التمر الواحة. 

االستنتاج:
الــنــتــائــج الـــتـــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا تــشــيــر إلــــى أن 
جميع العينات املحضرة بالطرق التقليدية 
ــــرارة ومـــدة  قـــد تـــأثـــرت بــشــكــل كــبــيــر بـــدرجـــة حــ
التخزين والتي امتدت إلى 10 أشهر عند درجة 
20 0م، وأن أكـــثـــر الــعــيــنــات تـــأثـــرًا هي  حـــــرارة 
عينة رب التمر خضراي، تافسرت والبكراري 
عــلــى الـــتـــراتـــب، لــــذا يــجــب االهـــتـــمـــام بــتــطــويــر 
ــتـــاج رب الــتــمــر بـــالـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة بحيث  إنـ
تــكــون املــــواد الصلبة الكلية عــالــيــة ليحافظ 
املنتج على صفات جودته أثناء فترة التخزين. 
كما يجب تعبئة رب التمر املصنع بالطريقة 
الــتــقــلــيــديــة وهــــو ســـاخـــن فـــي عـــبـــوات زجــاجــيــة 
وحفظه في درجــات حــرارة منخفضة كدرجة 

حرارة التبريد وكذلك ال تزيد مدة حفظة عن 
10 أشهر كحد أق�شى عند درجة o 20م. 
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جدول )11( تأثير التخزين على محتوى الطاقة لرب التمر 
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رب التمر دقلة
Time 0205.6012.800.99219.39

Months 10201.9612.320.72215.00

رب التمر خضراي
Time 0210.329.881.08221.28

Months 10207.369.640.99217.99

رب التمر تافسرت
Time 0210.5611.920.36222.84

Months 10209.6811.880.18221.74

رب التمر بكراري
Time 0217.68.922.79229.31

Months 10215.918.442.61226.81

دبس الواحة
Time 0260.327.960.00267.96

Months 10259.447.960.00267.40

عينات رب التمر املستخدمة في الدراسة
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تقدير الحموضة الكلية

قياس رقم األس الهيدروجيني 

تقدير نسبة املواد الصلبة الكلية

تحضير العينات للتحليل امليكروبي

ومحتوى الطاقة لرب التمر املصنع بالطريقة 
التقليدية والحديثة. املجلة العلمية لجامعة 
ــــة  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــوم األسـ ــلــ ــ ــعــ ــ ــــل/ فـــــــــرع الــ ــــصـ ــيـ ــ املــــــلــــــك فـ

والتطبيقية، املجلد 21 العدد )2(. 
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التـسـميات  الـشـعبية املرتبطة 
بفالحة النخيل يف العراق

أ.د.محمد عامر فياض
كلية الزراعة، جامعة البرصة، جمهورية العراق 

muamer2010@yahoo.com

تــرتــبــط نــخــلــة الــتــمــر بــتــاريــخ وحـــضـــارة الــعــراق 
وبــاقــتــصــاد عـــوائـــل عــراقــيــة عــــدة وتـــعـــد بحق 
مــن أهــم األشــجــار الــتــي ترتبط بمفهوم األمــن 
الغذائي، وكونها تزرع في مناطق متعددة من 
الباد لذلك فــإن بعض التسميات املرتبطة 
بــهــا اكــتــســبــت تــســمــيــات مــحــلــيــة قـــد تختلف 
مــن منطقة ألخـــرى وفـــي أدنــــاه وصـــف لبعض 
التسميات املرتبطة بنخلة التمر:                                                                                                       

اوال:-الــتــســمــيــات املــرتــبــطــة بـــاجـــزاء النخلة 
املختلفة.

ــــذه الــتــســمــيــة . 1 ــلــــق هـ عــــروك)جــــذور(:-تــــطــ
ــانــــت تــحــت  ــلـــى جـــــــذور الـــنـــخـــلـــة ســــــوى كــ عـ
ــيــــة، تــمــتــد  ــتــــربــــة أو جـــــــذور هــــوائــ ســـطـــح الــ
جذور النخلة عدة أمتار تحت التربة وقد 
تتشابك مع جذور نخيل مجاور لها، عادة 
يستفاد من جذور النخيل امليت كحطب.
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برص:-هو الجزء السفلي من النخلة الذي . 2
يبقى متصل باألرض بعد قطع النخلة ألي 
ســبــب مـــن األســـبـــاب وعـــــادة مـــا تستخدم 
هـــذه التسمية لــوصــف الــشــخــص قصير 

القامة والذي يتميز بالقوة.
ــلـــة الــــــــذي يـــبـــدأ . 3 ــــذع:-وهـــــــو ســــــاق الـــنـــخـ ــ جـ

ــــاألرض حــتــى رأس  مـــن مــنــطــقــة اتــصــالــهــا بـ
النخلة أو حتى الــدور األول من السعف 

أو الكرب إذا كانت النخلة ُمكّربة.
رأس النخلة:- ويقصد به الجزء العلوي . 	

مــن النخلة الـــذي يتكون بشكل أســا�شــي 
ـــار ودور أو  ــمـ ــجــ مـــــن جـــمـــيـــع الـــســـعـــف والــ

دورين من الكرب. كما في الصورة )1(.
ــــزء . 5 ــجـ ــ ــا كـــــــربـــــــة:-وهــــــــو الـ ــ ـــردهــ ــ ــفـ ــ كــــــــرب ومــ

القاعدي والعريض من السعفة والــذي 
عــادة يبقى متصًا بالنخلة بعد قطع ال
سعف.                                                                                                             

كـــصـــمـــول :-تـــطـــلـــق هـــــذه الــتــســمــيــة عــلــى . 6
الــجــزء الــســفــلــي مــن الــســعــفــة )ابـــتـــدأ من 
قمة الكربة حتى بداية الخوص( والــذي 
يــحــتــوي عـــــادة عــلــى الـــشـــوك )األشـــــــواك( 
وعــــــادة يــتــمــيــز بـــوجـــود انـــحـــنـــاء بــســيــط به 
ــــة فــي  ــــاصــ ــنــــف وخــ ــتـــلـــف حــــســــب الــــصــ يـــخـ
الــســعــف الـــجـــاف، تــطــلــق الــتــســمــيــة بعد 
فصل هذا الجزء عن السعفة.                                        

السعفه:-يمثل السعف األوراق املركبة . 7
للنخلة وتــتــكــون مــن عـــرق وســطــي يعرف 
بالجريد ووريــقــات تعرف بــالــخــوص. كما 
في الصورة )2(.                                                                                    

لــيــف:- عــبــارة عــن انــســجــة ليفية تتكون . 	
ــيــــن قـــــاعـــــدة الــــســــعــــف تــــكــــون فـــــي بــــدايــــة  بــ
اللون وتتحول إلى سمراء  تكوينها بيضاء 
جــــافــــة مــــع تــــقــــدم عـــمـــر الـــســـعـــفـــة وتــظــهــر 
بــشــكــل واضــــح بــعــد تــكــريــب الــنــخــيــل وقــد 
يكون لها دور في حماية رأس النخلة من 

العوامل الجوية أو اإلصابات الحشرية.                                                               
طـــــرف:- ويــقــصــد بـــه الـــجـــزء الــطــرفــي من . 9

السعفة بعد فصله عن كامل السعفة.                                  
ــلـــق هـــــــذه الـــتـــســـمـــيـــة عــلــى . 10 مــــــريــــــوش:- تـــطـ

الــســعــفــة الــتــي يــــزال مــنــهــا الـــجـــزء السفلي 
ــــزال مــنــهــا الـــخـــوص عــدى  )الــكــصــمــول( ويـ

الــجــزء الــطــرفــي حــيــث يــتــرك مــع الــخــوص 
ــتــــخــــدم املــــــريــــــوش ســــابــــقــــًا فـــــي صــيــد  ويــــســ
ــاء مــــواســــم انــــتــــشــــاره أو قــتــل  ــنــ ــــجـــــراد أثــ الـ

الحشرات األخرى.
كــٌلــب)قــلــب(:- تطلق هــذه التسمية على . 11

الــســعــف حــديــث الــتــكــويــن والــــذي يتكون 

صورة)A )1 = برص وجذور النخلة. B = جذع النخلة. C = رأس النخلة

صورة)A )2 = سعفه كامله. B = كصمول. C = كربه. D = ليف. 
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من عــدد قليل من السعف ويتميز بلونه 
األبــيــض أو األبــيــض املــخــضــر، يستخدم 

خــــوص ســعــف قــلــب الــنــخــلــة فـــي صــنــاعــة 
الزبان )زبيل(.

حــــٌضــــانــــه:- تـــطـــلـــق هــــــذه الـــتـــســـمـــيـــة عــلــى . 12
السعف األخضر الذي يوجد في منتصف 
املسافة بين قلب النخلة واألدوار السفلى 
مــن الــســعــف ويــكــون عــــادة بــوضــع قــائــم، 
ــــقـــــطـــــع بـــــعـــــض مــــــــن هــــــــــذا الـــــســـــعـــــف ثـــم  يـ
يـــجـــفـــف بـــالـــشـــمـــس ويــــنــــزع مـــنـــه الـــخـــوص 
الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم فــــي بـــعـــض الـــصـــنـــاعـــات 
ـــا. فــي  ــــرهــ ــيـ ــ ــــة وغـ ــــانـ ـــحـ ــيــــرة والــ ــثــــل الــــحــــصــ مــ
بــعــض مــنــاطــق الــبــصــرة تسمى الحضانة 
)بردالية(. كما في الصورة )3( .                                                                         

عسكه:- ويقصد بها العرجون وهي حامل . 13
العذق الذي يمتد من آباط األوراق حتى 

بداية العذق )الشماريخ الثمرية(.
ديخه:- ويقصد بها غاف الطلع الجاف . 	1

والــــذي يــبــقــى مــتــصــًا بــالــنــخــلــة بــعــد قطع 
العذوق، وعادة تجمع من قبل الفاحين 
أثناء تنظيف النخلة وتستخدم كحطب.

تسمى فــي بعض املناطق . 15 فسيله)تاله(:- 
فــــــرخ نــــخــــل، تـــطـــلـــق هــــــذه الـــتـــســـمـــيـــة عــلــى 
ــــجـــــم الـــــــــــذي يـــخـــرج  ــــحـ ــيــــر الـ ــيــــل صــــغــ ــنــــخــ الــ

صورة )	(:  A = الفطامة.  B = الراكوب.  C = الفسيلة.

صورة)A  )3 = حضان .  B = مريوش.  C = ديخه. D = عسكه وعذق.
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كــخــلــفــات مـــن الــنــخــلــة األم والــــــذي يــكــون 
جزء منه متصل باألم والجزء اآلخر متصل 
بالتربة وقد تطلق التسمية على الفسيلة 

حتى بعد فصلها عن األم وزراعتها.
ــبـــارة عـــن فــســيــلــة تــكــون . 16 راكـــــــوب:- وهــــو عـ

متصلة باألم وغير متصلة بالتربة وتظهر 
على ارتفاعات مختلفة من جذع النخلة 
أو هــو عــبــارة عــن بــرعــم جانبي يتطور إلى 
فسيلة لكنها غير متصلة بالتربة وتكون 
عادة مرتفعة عن سطح التربة.                                                                                      

فـــٌطـــامـــه:- يــقــصــد بـــه بــرعــم جــانــبــي يظهر . 17
بشكل سعفه قصيرة مفردة ويتميز بكونه 
ذو عــرق وسطي متضخم وخــوص قصير 
وقــد تكون منحنية أو ملتوية وقــد تسمى 
في بعض املناطق )نغل(. كما في الصورة 

   .)	(

دانـــك:- تطلق هــذه التسمية على غاف . 	1
الــطــلــع خـــاصـــة طــلــع ذكـــــور الــنــخــيــل بعد 
فصله عن الغضروف وقد يعمل منه ما 
يشبه الــوعــاء يستخدم لــشــرب املـــاء من 

األنهر.
ــا الــــــنــــــورة الــــزهــــريــــة . 19 ــهــ طــــلــــعــــه:- يـــقـــصـــد بــ

لــلــنــخــيــل ســـــواء ـكــانـــت ذكـــريـــة أو أنــثــويــة 
ــــك(  ــــدانــ ــكــــون مـــــن غــــــاف الــــطــــلــــع )الــ ــتــ وتــ
ــيـــر مــن  ــثـ والــــشــــمــــاريــــخ )االغـــــــريـــــــض( فـــــي كـ
األحــــــــيــــــــان تــــنــــضــــج طـــــلـــــع األفـــــــحـــــــل قـــبـــل 
ــيـــع مــــن ظـــهـــور طـــلـــع اإلنـــــــاث لــذلــك  أســـابـ
ــــزارعـــــون بــتــجــزئــة طـــلـــع األفـــحـــل  يـــقـــوم املـ
إلــى أجـــزاء صــغــيــرة يسمى كــل جــزء علب 
ــــي مــــكــــان مـــظـــلـــل أو  وتـــنـــشـــر عـــلـــى حـــبـــل فـ
تجمع منها حــبــوب الــلــقــاح وتــخــزن لحين 
االســـتـــعـــمـــال، كـــمـــا تــســمــى الـــطـــلـــعـــة غــيــر 
الـــنـــاضـــجـــة )ريــــعــــيــــة(، وقــــديــــم يــســتــخــدم 
غاف الطلع لشرب املاء من األنهر أثناء 
أوقــــات الــعــمــل فــي فــاحــة الــنــخــيــل )أثــنــاء 

عملية التلقيح(، كما في الصورة )	(.
شــــــمــــــروخ:- ويــــقــــصــــد بـــــه حــــامــــل الـــثـــمـــرة . 20

الــفــرعــي حــيــث يــتــكــون عــــذق الــنــخــلــة من 
مـــجـــمـــوعـــة شــــمــــاريــــخ كــــل شــــمــــروخ يــضــم 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــثــــمــــار تـــخـــتـــلـــف حــســب 

صنف النخيل.
علب:- ويقصد به مجموعة شماريخ طلع . 21

أفـــحـــل الــنــخــيــل الـــــذي يــســتــخــدم لتلقيح 
طلع إناث النخيل.

ــــه مـــجـــمـــوعـــة . 22 ــ ــــد بـ ــــقـــــصـ عــــــثــــــك)عــــــذق( ويـ
ثــمــار الــنــخــيــل الــتــي تــتــكــون مـــن مجموعة 
الشماريخ والتي تنتظم مع بعضها مكونا 

عذق النخلة.

ــقـــــاح:- ويــــقــــصــــد بــه . 23 طـــحـــيـــن حــــبــــوب الـــــلـــ
حــبــوب اللقاح الــتــي يتم فصلها مــن طلع 
ذكور النخيل ويتم حفظها لعدة أشهر أو 

ربما ملدة عام.
حبوبوك:- ثمار النخيل صغيرة الحجم التي . 	2

تتكون بعد اإلخصاب وحتى مرحلة الجمري
الــجــمــري:- يــقــصــد بــهــا ثــمــار الــنــخــيــل التي . 25

تــكــون عـــادة مكتملة الحجم لكنها تتميز 
بلونها األخضر وطعمها املر الاذع.

الخالل)بسر(:-يقصد بها ثمار النخيل التي . 26
يتحول لونها مــن الــلــون األخــضــر إلـــى اللون 
األصــفــر أو األحــمــر أو املــشــرب وتتميز بتغير 

طعهما من الطعم املر إلى الطعم الحلو.

صــــــورة)	(  A = الـــى الــيــمــيــن طــلــعــه نــاضــجــه والــــى الــيــســار طــلــعــة غــيــر نــاضــجــة)ريــعــيــه(, B = دانـــك,                 
)الشماريخ الزهرية الذكرية وطريقة جمع حبوب اللقاح(, D = دانــك مصنوع  C = الغضروف 

على هيئة اناء يستخدم لشرب املاء من االنهر .  
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هنبوش:- تطلق هذه التسمية على بعض . 27
الــخــال الـــذي يتحول طــرفــه إلــى رطــب في 
بداية املوسم وخاصة في األصناف مبكرة 

النضج.
الرطب:- ويطلق على الثمار التي يتحول . 	2

جزء منها إلى جزء طري وآخــر يبقى على 
هــيــئــة خـــال، فــي بــعــض األصـــنـــاف تعتبر 
هـــــذه املـــرحـــلـــة هــــي املــفــضــلــة لــاســتــهــاك 
مثل أصــنــاف الــبــرحــي والــكــنــطــار والشكر 

وغيرها.
التمر:- يطلق على ثمار النخيل الناضجة . 29

الــتــي تــكــون عــــادة طــريــة فــي بــدايــة تكوينها 
والتي تقطف وتجفف ثم تعبأ أو ُتكبس 
ــنــــف أو املـــنـــطـــقـــة املـــنـــتـــجـــة  حــــســــب الــــصــ

للتمور، كما في الصورة )5(.
عـــــــنـــــــــــــــك)عـــــــنـــــــق(:- وهـــــــــــو عـــــــــبـــــــــارة عــــن . 30

ــثــــل نـــقـــطـــة  ــبــــه الــــقــــمــــع يــــمــ تــــركــــيــــب يــــشــ

اتـــــــــــصـــــــــــال الـــــــــثـــــــــمـــــــــرة مـــــــــــع الــــــــشــــــــمــــــــراخ 
ــيـــط  بـــسـ ــغــــطــــي جـــــــزء  يــ ــــروخ(،  ــ ــمـ ــ ــ ــــشـ ــ )الـ
مــن مــقــدمــة الــثــمــرة وقـــد يــطــلــق عــلــيــه 

عــنــق الــثــمــرة.
فصمه )نـــوى(:- وهــو بــذرة ثمار النخيل . 31

ـــار فــــــي بـــعـــض  ــمــ ــ ــثـ ــ ــتــــخــــرج مــــــن الـ الـــــتـــــي تــــســ
األحـــيـــان قــبــل اســتــخــدامــهــا فــي صــنــاعــات 
ــــات  ــــدامــ ــــخــ ــتــ ــ ـــة ولــــــهــــــا بـــــعـــــض االســ ــنـ ــيــ ــعــ مــ
املــفــيــدة كــعــلــف لــلــحــيــوان أو الســتــخــراج 

نوع من الزيوت.
حـــمـــرور:- تــطــلــق هـــذه الــتــســمــيــة عــلــى . 32

ــــي مــــرحــــلــــة الــــجــــمــــري  ــيــــل فــ ــنــــخــ ــار الــ ــ ــمـ ــ ثـ
والـــتـــي تـــتـــســـاقـــط عـــلـــى األرض بــســبــب 
ــابــــة بـــحـــشـــرة الـــحـــمـــيـــرة وتـــتـــحـــول  اإلصــ
إلــى مــومــيــاء جــافــه ذات غــاف أحــمــر 
ــــوى  ــــى مــــــــن الــــــثــــــمــــــرة ســ ــقــ ــ ــبــ ــ ــــث اليــ ــيــ ــ حــ

. غافها

ثانيا:- التسميات الخاصة بمواد مصنوعة 
من النخيل.

ــــذع نــخــلــة . 1 ــبــــاره عــــن جـ ــــي عــ أردبــــــــة:- وهـ
طـــــري )حـــديـــثـــة الـــقـــطـــع( يـــشـــق بــشــكــل 
طــولــي ثــم يــحــفــر وســط كــل نــصــف بعد 
ــيـــن مــــعــــا لـــتـــكـــويـــن  ــنـــصـــفـ ذلــــــك يــــربــــط الـ
أنبوب يستخدم في نقل املاء من جهة 
إلــى أخــرى خاصة بين األنــهــر الرئيسية 

والفرعية.
ــــي عــــبــــارة عــــن عـــرجـــون . 2 ــنــــود(:- وهــ ــنــــد)بــ بــ

العذوق )عسكة( تقسم بشكل طولي إلى 
عــدة أقسام ثم تمرر بشكل مستمر على 
خــشــبــة صــلــبــة مــثــل مــقــبــض املــنــجــل مما 
يــــؤدي إلــــى تــحــولــهــا إلــــى شــكــل هـــش وطـــري 
ثــم تجفف وتستخدم بعد نقعها كمادة 
رابــــطــــة لـــــألســـــوار املـــعـــمـــولـــة مــــن الــقــصــب 
كما تستخدم بشكل اســا�شــي فــي خياطة 
ســفــيــف الــخــوص لتحويله إلـــى حــانــة أو 

خصاف.
ــاء كــبــيــر مقعر . 3 كــفــه:- وهـــي عـــبـــارة عـــن وعــ

يــعــمــل مـــن أجـــــزاء مـــن الــعــرجــون املغلف 
بخوص مأخوذ من سعف قلب النخيل 
ــتــــخــــدم مــــــا يـــــعـــــرف بــــاملــــخــــرز  وعــــــــــــادة يــــســ
ــادة ُتــطــلــى بــمــادة  ــ لــخــيــاطــتــهــا )عــمــلــهــا(، وعـ
القير ملنع نفاذ املاء حيث تستخدم عادة 
في نقل الخال املطبوخ من وعــاء الطبخ 
ــــى أمــــاكــــن نـــشـــرة فـــــوق الـــتـــربـــة،  ــــار( إلـ ــــغـ )الـ

صورة )7(.
مخبازة:- عــبــارة عــن قــرص دائـــري ينسج . 	

من أجــزاء العرجون والــخــوص ثم يبطن 
بـــالـــلـــيـــف ويـــغـــلـــف بــقــطــعــة قــــمــــاش عــــادة 
تكون مصنوعة مــن الــصــوف، تستخدم 
املخبازة لفرش العجين عليها قبل وضعة 

في التنور. صورة )5 ( مراحل مختلفة من نضج الثمار  A = جمري. B = خال. C = رطب. D = تمر
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ــلـــة )مـــــصـــــفـــــاة( وهــــــــي عــــــبــــــارة عــن . 5 مـــشـــخـ
مـــصـــفـــات تـــعـــمـــل مــــن أجــــــــزاء الـــعـــراجـــيـــن 
املــــــبــــــرومــــــة مـــــــع الـــــــخـــــــوص وتـــــــكـــــــون عـــلـــى 
نوعين أحدهما صغير متوسط الحجم 
يــتــمــيــز بــوجــود عــيــون صــغــيــرة وتــســتــخــدم 
ــــرز )أو مـــايـــعـــرف تـــمـــن بــــزل(  لــتــصــفــيــة الــ
والــنــوع اآلخـــر يــكــون كبير الــحــجــم ويتميز 
ــيـــون كـــبـــيـــرة وتـــســـتـــخـــدم عــــادة  بــــوجــــود عـ
إلخراج الخال املطبوخ من وعاء الطبخ 

)الغار(. 
ــنـــع بــشــكــل . 6 ــيـــر يـــصـ هــــــنــــــدال:- وعــــــــاء صـــغـ

ـكــامـــل مــــن خـــــوص الـــنـــخـــيـــل ويــســتــخــدم 
عادة في نقل الرطب أو نقل العصافير 

والبابل.
جــلــه:- وعـــاء كبير مـــرن يستخدم فــي نقل . 7

الــتــمــر يــصــنــع بــشــكــل أســـا�شـــي مـــن خــوص 
ســعــف قــلــب الــنــخــيــل حــيــث تــتــمــيــز بــكــون 
لونها أبيض وتستخدم الحبال املصنوعة 
من الخوص )مفتوله(في خياطة سفيف 

الجلة.             
خصاف أو حــالنــه:- خــصــاف أو حانة: . 	

وهـــــو وعـــــاء عـــمـــيـــق يـــصـــنـــع مــــن الـــخـــوص 
املــنــســوج )املــســفــوف( وتــســتــخــدم عــادة 
الـــبـــنـــود فـــي خــيــاطــتــه ويــســتــخــدم لــكــبــس 
الــتــمــور ســـابـــقـــًا، خــاصــة تــمــور الــزهــدي 
وتسمى الحانه نصيفيه إذا كان وزنها 
)	6 كـــغـــم( وفــــي بــعــض مــنــاطــق الـــعـــراق 

قــد تــســمــى الــحــانــة بــأســمــاء أخـــرى مثل 
كوصرة، صورة )	(.

ســفــيــف حــــالنــــه:- نـــســـيـــج مــــن الـــخـــوص . 9
يــــــــــــتــــــــــــراوح عـــــــــرضـــــــــه بـــــــيـــــــن 13-10ســــــــــــــــــــم 
ويــصــنــع مـــن خــــوص الــســعــف املـــعـــروف 
بالحضانة بعد تجفيفه ومــن ثــم نقعه 
ــاء لـــعـــدة ســـاعـــات العــــطــــاءه املـــرونـــه  ــاملـ بـ

الازمة. 

ســـفـــيـــف زبــــــيــــــل:- نــــســــيــــج مــــصــــنــــوع مـــن . 10
خــــــوص ســــعــــف قــــلــــب الـــنـــخـــيـــل ويـــتـــمـــيـــز 
بــــكــــون لــــونــــه أبــــيــــض وســــمــــيــــك كــــمــــا أن 
ـــــــوص املــــــســــــتــــــخــــــدم فـــــــــي صــــنــــاعــــتــــه  الـــــــــخــ
ــتـــخـــدامـــه  يـــشـــق بـــشـــكـــل طــــولــــي قـــبـــل اسـ
ــيـــج، وتـــســـتـــخـــدم  ــنـــاعـــة هــــكــــذا نـــسـ فــــي صـ
حبال مبرومة من الخوص في خياطته. 
كــمــا تــصــنــع املــهــاف الــيــدويــه مــن خــوص 

سعف قلب النخيل.
ســفــرة:- عــبــارة عــن نــســيــج مــن الــخــوص . 11

يــــعــــمــــل بــــشــــكــــل دائــــــــــرة وقـــــــد يــــعــــمــــل مـــن 

ــيـــــل أو ســــفــــيــــف الــــحــــانــــه  ــ ــــزبـ ســــفــــيــــف الـ
وعـــادة تــســتــخــدم الــســفــرة لــجــمــع الــتــمــر 
أثــــنــــاء قـــطـــف الـــثـــمـــار )مــــوســــم كــصــاص 
الــــتــــمــــر( أو تـــســـتـــخـــدم كــــســــفــــرة يـــوضـــع 
عليها الــطــعــام خــال وجــبــات الــغــداء أو 
الــعــشــاء حــيــث تــجــتــمــع حــولــهــا الــعــائــلــة، 

صورة )9(.
سله:- عبارة عن وعاء يصنع من عراجين . 12

ــيـــل،  ــنـــخـ ــــخـــــوص الـ ــفــــوفــــة بـ ــلــ ــــذوق املــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
خاصة خــوص سعف القلب ويستخدم 

لنقل التمر خاصة الرطب.

صورة )7(  A = كفه.  B = مشخلة )مصفاة( للخال املطبوخ.  C = مشخلة )للرز(.  D = مخبازة
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ـكــــــــاروك:- مـــهـــد يــصــنــع لـــألطـــفـــال يــتــكــون . 13
بــشــكــل أســــا�شــــي مـــن جـــريـــد الــنــخــيــل كما 
تجدر اإلشارة إلى وجود العديد من املواد 
الـــتـــي تــصــنــع مــــن الـــجـــريـــد مـــثـــل الـــكـــرا�شـــي 
واملصاطب واألقفاص.                                   

فــــــــرطــــــــاس:- وهــــــــو عــــــبــــــارة عــــــن صــــنــــدوق . 	1
مصنوع مــن أجـــزاء مــن عراجين العذوق 
املغلفة بالخوص ويعمل لها غطاء مائم 
لحجمها وعـــادة يستخدم لنقل املابس 

أو االشياء األخرى الخاصة للنساء.
زبيل:- وهو عبارة عن وعاء مرن يستخدم . 15

لنقل التمر يتميز بكونه متوسط الحجم 
ولـــــه مـــقـــبـــض مــــن كــــل جــــانــــب يـــصـــنـــع مــن 

الحبال أو الليف.
هندال:- وعــاء صغير يصنع بشكل كامل . 16

مـــن خـــوص الــنــخــيــل ويــســتــخــدم عــــادة في 
نقل الرطب أو نقل العصافير والبابل

طبك:- عبارة عن وعاء يبلغ قطرة بحدود . 17
70 - 0	 ســـم مــقــعــر الــشــكــل يــصــنــع من 

عــراجــيــن الــنــخــيــل املــجــزئــة والــتــي تــبــرم مع 
الخوص على شكل حلقات فوق بعضها 
الــبــعــض وقـــد تــلــون بـــألـــوان مختلفة كما 
تصنع عادة بحجمين منها صغيرة وأخرى 

كبيرة. صورة )10(.
قـــــــفـــــــص:- يــــصــــنــــع مـــــــن جــــــريــــــد الـــنـــخـــيـــل . 	1

ويـــســـتـــخـــدم لـــتـــربـــيـــة الـــعـــصـــافـــيـــر والـــبـــابـــل 
وطيور الحب وغيرها.

األدوات املـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي فـــالحـــة  ــا:-  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
النخيل.

مــســحــاة :- وهـــي مـــن أهـــم أدوات فــاحــة . 1
رئيسية  النخيل تتكون مــن ثــاث أجـــزاء 
جزء معدني يكون مثلث الشكل ومقعر 
الــذي  قليًا يسمى الجليت )وهــو الــجــزء 

صورة )	( a = خصاف)حانه فارغه(. b =سفيف حانه.c = سفيف زبيل. d = حانه )كوصرة(

صورة)9 (:-A=حصيرة )بله(.B=سفرة.C= اوعية جني ارطب a=هندال .b=سله صغيرة.D=مهفه



77

ــتـــربـــة( وجـــــزء خــشــبــي  يــســتــخــدم لــقــلــب الـ
يــســمــى الــنــصــاب وجـــزء ثــالــث عــبــارة عن 
قطع من الخشب تسمى دوسة)دواسة( 
ــــزء  ــجـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ تــــــوضــــــع بــــشــــكــــل عـــــــمـــــــودي عـ
الـــســـفـــلـــي مـــــن الــــنــــصــــاب وقــــــــرب الــــجــــزء 
وتـــســـتـــخـــدم   .)A11( صــــــــورة  ــــدنـــــي،  ــــعـ املـ
املسحاة في حراثة األرض حــول النخيل 
وتسمى هذه العملية من قبل املزارعين 

)عمار(.
ــــي أداة تـــســـتـــخـــدم فــــي ســقــي . 2 ــــه:- وهــ ــيـ ــ دلـ

ــــاء مــن  فــســائــل الــنــخــيــل يــــدويــــًا بــنــقــل املـ
الــتــرع الــقــريــبــة مــن الــفــســيــلــة إلـــى حــوض 
ــلـــة وتــــتــــكــــون مـــــن وعــــــــاء مـــعـــدنـــي  ــيـ ــفـــسـ الـ
مــــكــــعــــب أو أســـــطـــــوانـــــي الــــشــــكــــل يـــعـــمـــل 
بـــهـــا أربــــعــــة ثــــقــــوب )ثــــقــــب فــــي كــــل جـــهـــة( 
ثـــم يـــدخـــل عـــمـــود مـــن الــخــشــب فـــي أحــد 
م   2-2.5 ــه بـــيـــن  ــهــــات يـــــتـــــراوح طــــولــ الــــجــ
ويـــــــربـــــــط بــــشــــكــــل مــــتــــقــــاطــــع مـــــــع قـــطـــعـــه 
صــغــيــرة مـــن الــخــشــب أو املـــعـــدن )حــيــث 
يــكــون الـــربـــط عــلــى شــكــل عــامــة الــجــمــع 

.)B11( صورة( )+

فروند )فرود( او تبليه:- وهي االداة التي . 3
تستخدم بشكل رئي�شي في تسلق)صعود( 
النخيل وتتكون من ثاث أجــزاء رئيسية 
ــيــــل أو  ــنــــخــ ــــن خـــــــــوص الــ ــ ــنــــع مـ جـــــــــزء يــــصــ
مـــــن الــــلــــيــــف وعــــــــــادة يــــكــــون عــــريــــض مــن 
املــنــتــصــف وهـــو الــجــزء الـــذي يــلــف حــول 
ظـــهـــر الــــفــــاح )أو الـــشـــخـــص الــــــذي يــــروم 
تسلق النخلة( وجزء معدني مرن مكون 
مــن أســاك معدنية مبرومة مــع بعضها 
يـــســـمـــى مــــطــــوى يــــربــــط أحــــــد طـــرفـــيـــة مــع 
الــجــزء املــصــنــوع مــن الــخــوص أو الليف 
ويـــنـــتـــهـــي عــــــــادة هـــــــذا الـــــجـــــزء بـــقـــطـــع مــن 
الــخــشــب مــغــزلــيــة الــشــكــل تــســمــى صكله 
وهي الجزء الذي يربط مع الطرف اآلخر 

صورة) 10( :  A = طبك.  B = زبيل.  C = سله )لحفظ الخبز(.  D = قفص

صورة )A   : )11 = مسحاة .  B = دليه.
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للفروند بواسطة مجموعة من الحبال، 
.)A12( صورة

مــــجــــالس:- عــــبــــارة عــــن غــصــنــيــن شــجــرة . 	
ــكــــون  يــ  V ــلــــة عـــــلـــــى شـــــكـــــل حـــــــــرف  ــتــــصــ مــ
ــــظ( مـــــن اآلخـــــر  ــلــ ــ ــمــــا أســــمــــك )أغــ أحــــدهــ

السميك بحبل أما الجزء  يربط الجزء 
الــــثــــانــــي فــــيــــوضــــع فــــوقــــه عــــثــــق الـــنـــخـــيـــل 
تــســتــخــدم هــذه األداة لتنزيل  الــنــاضــج، 
ــيـــز بـــــالـــــطـــــراوة.  ــــي تـــتـــمـ ــتـ ــ ــمــــر الـ ــتــ عــــــــذوق الــ

.)12B( صورة

طـــبـــر:- وهــــو أداة مـــكـــونـــة مــــن جــزئــيــن . 5
جــــزء مــعــدنــي مــنــحــنــي قــلــيــًا ومــجــوف 
مــن املــنــتــصــف ولــه نــهــايــتــيــن إحــداهــمــا 
حـــــــــادة ومــــســــطــــحــــة واألخـــــــــــرى مـــدبـــبـــة 
ــــو عــــــبــــــارة عـــن  ــهـ ــ أمــــــــا الــــــجــــــزء اآلخــــــــــر فـ
مـــقـــبـــض خـــشـــبـــي يــــدخــــل فـــــي تـــجـــويـــف 
ــــكـــــل حـــــرف  ــلـــــى شـ ــ الــــــجــــــزء املـــــعـــــدنـــــي عـ
بـــشـــكـــل  األداة  هـــــــــذه  وتـــــســـــتـــــخـــــدم   T
ــي تــــجــــزئــــة جـــــــذوع الـــنـــخـــيـــل  ــ أســــــا�شــــــي فـ
وفـــي قــطــع الــنــخــيــل املــيــت أو املــتــهــالــك. 

.)A13( صورة
ــنــــوعــــة مــــــن املــــعــــدن . 6 أداة مــــصــ هـــــيـــــم:- 

الــــصــــلــــد تـــتـــمـــيـــز بـــــكـــــون أحـــــــد أطــــرافــــهــــا 
حــــاد ومـــســـطـــح فـــي حـــيـــن يـــكـــون الـــطـــرف 
اآلخـــر مــدبــبــًا ويــبــلــغ طــولــهــا تــقــريــبــًا -1.5
ــادة فــــي قـــلـــع فــســائــل  ــ 2م وتـــســـتـــخـــدم عــ

الــنــخــيــل )فــصــلــهــا عـــن األمــــهــــات( أو فــي 
قطع النخيل امليت أو املتهالك، صورة 

.)B13(

ــتـــخـــدم لــقــطــع . 7 ــــو أداة تـــسـ وهــ مــــنــــجــــل:- 
ــلــــع أو قــطــع  الـــســـعـــف والــــــعــــــذوق والــــطــ
ــتــــكــــون مــن  بـــقـــايـــا الـــطـــلـــع والــــــعــــــذوق وتــ
جزء معدني مصنوع من الفوالذ عادة 
مــــقــــوس الــــشــــكــــل أحــــــد جـــانـــبـــيـــه يـــكـــون 
مسنن أما الجزء اآلخر فيمثل املقبض 
ــنــــوع مـــــن الـــخـــشـــب  ويـــــكـــــون عــــــــادة مــــصــ
ويكون عادة بأحجام مختلفة، صورة 

.)A14(

ــــو األداة . 	 مــنــجــل تـــكـــريـــب)عـــكـــفـــه(:- وهـ
املــســتــخــدمــة بــشــك أســــا�شــــي فـــي تــكــريــب 
ــــن جــــــــزء مــــعــــدنــــي  ــ الــــنــــخــــيــــل ويـــــتـــــكـــــون مـ
مـــــــقـــــــوس وحـــــــــــــاد جـــــــــــــدًا وجـــــــــــــزء خـــشـــبـــي 
ــلــــب  ــبــــض وشـــــكـــــلـــــه أغــ ــقــ ــمــ ــــخـــــدم كــ ــتـ ــ يـــــسـ
ـــل عـــــامـــــة  ــ ــكــ ــ ــ األحـــــــــــيـــــــــــان أقـــــــــــــــرب إلــــــــــــى شـ

.)B 14( االستفهام؟ صورة

صورة )12( :  A = فروند )a = طبكيه، b = مطوى، c = صكله(.  B = مجاس 

صورة )A  :)13 = طبر.  B = هيم
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طـــبـــريـــة:-أداة تــشــبــه الـــفـــأس تــســتــخــدم . 9
فــي إزالــة األشــواك واألحـــراش مــن حول 
ــــذوع  ــي تــــجــــزئــــة جــ ــ ــًا فــ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــيــــل وأحــ ــنــــخــ الــ

.)15A( النخيل امليت، صورة
وهـــــــو أداة مـــعـــدنـــيـــة صـــغـــيـــرة . 10 مــــــخــــــراز:- 

الــحــجــم أحــــد نــهــايــتــهــا مــدبــبــة الــشــكــل فــي 
ــــرى عـــلـــى شــكــل  ــ حـــيـــن تـــكـــون الـــنـــهـــايـــة األخـ
قرص مسطح، صورة )15B( وتستخدم 
هــــــــذه األداة فــــــي عــــمــــل بــــعــــض األشـــــيـــــاء 
ــثـــل الـــســـال  ــنـــوعـــة مــــن الـــنـــخـــيـــل مـ املـــصـ

واألطباق والكفة وغيرها.
ــيـــــط:- عــــــبــــــارة عــــــن إبـــــــــرة ســـمـــيـــكـــة . 11 ــ ــــخـ مـ

يصنع من املعدن الصلب يستخدم في 
خياطة أكياس الجنفاص املستخدمة 
فــي تعبئة الــخــال املطبوخ وفــي خياطة 

.)15C( الحان وغيرها. صورة 
املــــــدبــــــســــــة:- عـــــــبـــــــارة عـــــــن أســـــطـــــوانـــــة . 12

تــصــنــع مـــن حـــصـــران الـــقـــصـــب تــوضــع 
ــــي  ــلـ ــ ــــطـ عــــــلــــــى قـــــــــاعـــــــــدة مـــــــــن الــــــطــــــيــــــن املـ
بــالــقــيــر أو تـــكـــون الـــقـــاعـــده عـــبـــارة عــن 
حـــــفـــــرة دائــــــريــــــة ال يـــــزيـــــد عـــمـــقـــهـــا عـــن 
20 ســـم تــبــطــن بــقــطــعــة مـــن الــنــايــلــون 

ــــعـــــف وبــــعــــض  ــــريـــــد الـــــسـ ــــجـ ــــقـــــف بـ وتـــــسـ
ألــواح الــخــشــب، يــوضــع الــتــمــر الــطــري 
خـــاصـــة مـــن صـــنـــف الـــديـــري والـــســـايـــر 
فـــي االســـطـــوانـــة ثـــم يـــوضـــع فـــوقـــه ثــقــل 
)عــبــارة عــن حـــان مــن الــتــمــر( وخــال 
ــنــــزل الــــدبــــس مــــن أســـفـــل  		 ســــاعــــة يــ

األسطوانة إلى وعاء موضوع بجوارها 
يـــســـمـــى   ،)16( داخــــــــل حــــفــــرة صــــــــورة 
الدبس املصنوع بهذه الطريقة دبس 

دمعه.
الــــغــــار:- عـــبـــارة عـــن قــــدر كــبــيــر الــحــجــم . 13

يــســتــخــدم بــشــكــل أســا�شــي لــطــبــخ خــال 
صنف الجبجاب، كما يستخدم أيضًا 

لــصــنــاعــة الـــدبـــس )دبــــس غـــلـــي( صـــورة 
.)17(

صرة:- وهي عبارة عن قطعة من القماش . 	1
الخفيف )أغــلــب األحــيــان يكون مصنوع 
ــلــــف حـــــــول قـــطـــعـــة مــن  مـــــن الــــــصــــــوف( تــ
جــريــد الــنــخــيــل بــطــول اليــتــجــاوز 50 سم 
يـــوضـــع فـــي مــقــدمــة الـــصـــرة حـــبـــوب لــقــاح 
ــــل، حـــيـــث تـــســـتـــخـــدم هـــــذه األداة  ــــحـ األفـ
لتلقيح النخيل املــتــأخــر فــي الــتــزهــيــر، كما 

تستخدم فــي معاملة النخيل بمسحوق 
ــبـــار الــنــخــيــل،  الـــكـــبـــريـــت ملــعــالــجــة حـــلـــم غـ

صورة )	1(.
هـــالـــوفـــة:- عـــبـــارة عـــن أســـطـــوانـــة تــصــنــع . 15

مـــن الــطــيــن والــتــبــن قــاعــدتــهــا أســمــك من 
حــوافــهــا ارتــفــاعــهــا أقـــل مــن مــتــر وقــطــرهــا 
ــــم تـــســـتـــخـــدم  ســ  60  -  50 ــــراوح بــــيــــن  ــ ــتـ ــ ــ يـ
ــتـــمـــور خـــاصـــة الـــصـــنـــف ديــــري  لــكــبــس الـ
ويتميز  حيث يستخرج منها التمر شــتــاء 

صورة ) 	1(:   A = منجل كبير واخر صغير الحجم.   B = منجل تكريب )عكفه(.

صورة )A   :)15 = طبريه.  B = مخراز.  C = مخيط
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بـــكـــونـــه جـــــاف ومـــتـــمـــاســـك وعـــــــادة يــقــدم 
هــذا الــنــوع مــن الــتــمــر بــعــد شــرب القهوه 
خــــــــال جــــلــــســــات الــــســــمــــر الــــشــــتــــويــــه فـــي 

املضايف والدواوين.

رابـــعـــًا:-تـــســـمـــيـــات أخــــــرى  مــرتــبــطــة بـــزراعـــة 
النخيل.

تـــنـــيـــالـــة:- عـــبـــارة عـــن مـــســـاحـــة )قــطــعــه( . 1
مـــن األرض مــرتــفــعــة عـــن ســـطـــح الــتــربــة 
تــعــمــل عـــادة عــلــى حـــواف األنــهــر أو الــتــرع 
مــن الــطــيــن الـــذي يــســتــخــرج مــنــهــا وتـــزرع 
ــيـــل بــــعــــد أن يــعــمــل  ــنـــخـ ــهـــا فــــســــائــــل الـ ــيـ فـ
ــيـــــد هـــــذه  ــا، وتـــــفـــ ــهــ ــفــ ــتــــصــ ــنــ حـــــــــوض فـــــــي مــ
في التخلص من ملوحة  الطريقة كثيرًا 

التربة.
هـــرد:- عــبــارة عــن حــافــة الــتــرع املــرتــفــعــة . 2

الـــتـــي تــــزرع عــلــيــهــا فــســائــل الــنــخــيــل وقــد 
يــطــلــق هــــذا االســــم عــلــى حــــواف الـــلـــواح 

)الرز(. التي تزرع بمحصول الشلب 
مساحة مستطيلة او مربعة . 3 مشارة:- 

الــشــكــل مــحــاطــة بــمــرور مــرتــفــعــة تــزرع 
عــــــادة بـــمـــحـــصـــول الـــشـــلـــب قـــبـــل نــقــلــه 
إلـــــى ضــــفــــاف األنــــهــــر أو األرض األكـــثـــر 

خصوبة.
ــكــــل . 	 ــلــــة الــــشــ ــيــ ــتــــطــ أرض مــــســ ــــة:-  ــــشــ ــكــ ــ بــ

مــحــاطــة مــن ثــاث جــوانــب بــأنــهــر صغيرة 
تحوي عادة سطرين من النخيل طولها 
30 - 0	 مــتــر وعــرضــهــا من  مــن بــحــدون 

10 - 15 متر.

كـــرمـــة:- نــهــر صــغــيــر مــتــفــرع مـــن نــهــر أكــبــر . 5
مــنــه، عــــادة يــــزرع الــنــخــيــل فـــي مــنــاكــطــق 
ــــر الـــصـــغـــيـــرة  ــهـ ــ ــبــــصــــرة عــــلــــى حــــافــــة األنـ الــ
ــكــــرمــــة فـــــي بــعــض  )الـــــكـــــرمـــــة( وتــــســــمــــى الــ

املناطق شاخة.

ــنـــاء الـــقـــاعـــده.  B:-ســـقـــف الـــقـــاعـــدة.  C:- نــصــب هيكل  صــــورة )16( مــراحــل بــنــاء املــدبــســه  A:-بـ
املدبسه)االسطوانه(. D:-جمع الدبس 

صورة )A  )17: غار.  B:  خال مطبوخ.
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عــــيــــطــــة:- تــــطــــلــــق هـــــــذه الـــتـــســـمـــيـــة عـــلـــى . 6
الـــنـــخـــيـــل ذور االرتــــفــــاعــــات الـــشـــاهـــقـــة، 
وتتميز بــعــض األصــنــاف مــثــل الجبجاب 
والساير والديري والزهدي بوصوله إلى 
ارتفاعات عالية جدًا قد تصل أكثر من 

.)19A( 15 م. صورة

ــــن مـــعـــمـــل لــتــصــنــيــع . 7 ــــارة عـ ــبـ ــ جــــــــرداغ :- عـ
التمور يبنى في أغلب االحيان على ضفاف 

ــتــــفــــرعــــة مــنــه  ــــر املــ ــهــ ــ ــــرب أو األنــ ــعــ ــ ــــط الــ شــ
ويـــتـــكـــون مـــن مــجــمــوعــة مـــن املــســقــفــات، 
حـــيـــث تــــوظــــف عــــامــــات فــــي مــــوســــم جــنــي 
التمور الستخراج النوى ومــن ثم كبسه 
في صناديق خاصة وأحيانًا يح�شى التمر 
بــالــجــوز ويــغــلــف بــشــرائــح الــســلــوفــان على 
ــــذي ـكــان  ــ شـــكـــل عـــلـــب صـــغـــيـــرة خــــاصــــة الـ

يصدر إلى دول أوروبا.

ــــة:- تـــطـــلـــق هـــــذه الـــتـــســـمـــيـــة عــلــى . 	 ــ روطـ
الــتــمــور الــتــي تــجــمــع بــعــد جــنــيــهــا حــيــث 
ــلــــى طــــبــــقــــة مـــــن الــــحــــصــــران  ــــفـــــرش عــ تـ
عـــــلـــــى شـــــكـــــل أشــــــــرطــــــــة ارتــــــفــــــاعــــــهــــــا ال 
يتجاوز واحــد متر وعرضها قد يصل 
ــا طــــولــــهــــا فــيــعــتــمــد  ــ ــــة مــــتــــر أمــ ــــعـ ــــى أربـ إلــ
ــــي تــــجــــمــــع – ــتـ ــ ــــمـــــور الـ ــتـ ــ ــى كــــمــــيــــة الـ ــلــ عــ
وعــادة تــجــمــع تــمــور الــســايــر والــزهــدي 
والــــديــــري والــــحــــاوي بـــهـــذه الــطــريــقــة 
ــــار الــــلــــذيــــن  ــــجــ ــتــ ــ ــبـــــل الــ ــ خــــــاصــــــة مـــــــن قـ
ــنـــيـــع الـــتـــمـــور.  ــلـــون بــــتــــجــــارة وتـــصـ يـــعـــمـ

.)19B( صورة 
ــكـــان الـــذي . 9 جـــوخـــان)يـــوخـــان( :- وهــــو املـ

تجمع بــه الــتــمــور بــعــد جنيها وفــيــه أيــضــًا 
يتم تنظيف التمو وكبسها أو تعبئتها قبل 

بيعها.
طــواشــة:-عــامــات يــقــمــن بــجــمــع الــتــمــور . 10

التي تسقط بفعل الرياح أو التي تسقط 
ــــول الــنــخــيــل  ــنـــي الــــتــــمــــور مــــن حــ أثــــنــــاء جـ
ــكـــان جـــمـــع الــتــمــور  ــــى مـ ومـــــن ثــــم نــقــلــهــا إلـ

)جوخان(.
خــشــكــه )خـــوشـــقـــه(:- وهـــو مـــا يــتــبــقــى . 11

ــيــــع  مـــــــــن الــــــــــعــــــــــذوق بــــــعــــــد نــــــفــــــض جــــمــ
الــتــمــر مــنــهــا. وتــســتــخــدم كــحــطــب بــعــد 

 . فها جفا

املصادر:-

البكر، عبد الجبار )1972( نخلة التمر 	 
ماضيها وحــاضــرهــا،والــجــديــد فــي زراعــتــهــا 
وصـــنـــاعـــتـــهـــا وتـــجـــارتـــهـــا، مــطــبــعــة الـــعـــانـــي، 

بغداد 5	10 صفحة.

اتـــــصـــــاالت شـــخـــصـــيـــة مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن  	 
مزارعي النخيل في البصرة.

صورة )	a  )1 = الصرة.  b = طريقة استخدام الصرة في عملية التلقيح 

صورة )A   )19 = نخله عيطه.  B = روطه من التمر
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حزمة تقانات للنهوض
بصنف املجهول يف السودان

أ.د. داود حسني داود سليامن
املنسق القومي لبحوث الفاكهة 

والنخيل ونباتات الزينة
هيئة البحوث الزراعيه  - السودان

مقدمة 

ــلــــســــودان  ــهـــــول لــ ــ ــــجـ ــمــــر املـ ــنــــف تــ ــــقـــــدم صــ ــتـ ــ اسـ
حـــديـــثـــًا مـــع ذروة اهـــتـــمـــام الــــســــودان بـــزراعـــة 
الــنــخــيــل فــي أوائــــل تــســعــيــنــات الــقــرن املــا�شــي، 
حـــيـــث اســـتـــقـــدمـــت األصــــنــــاف )الـــبـــرحـــي وبـــريـــم 
ــــدي والــــخــــســــتــــاوي والـــســـايـــر  ــــزهــ ــتــــوم والــ واملــــكــ
والــتــبــرزل والــُســكــرى وخــضــراوي والسلطانة( 
ثــم تبعه صــنــف املجهول   ،)1993( وذلـــك فــي 
األصــــــنــــــاف أدخــــلــــت  كـــــل هــــــــذه    ،)1995( فـــــي 
كفسائل تقليدية وتبعتها بعد ذلك استقدام 

حيث اســتــقــدم الحاج  الفسائل النسيجية، 
)أحـــــــــد رواد مــســتــثــمــري  ــيــــد  بـــشـــيـــر مـــحـــمـــد عــ
النخيل في الــســودان( حوالي 40.000 فسيلة 
نسيجية من مختبر جامعة اإلمـــارات العربية 
ــــن الـــفـــســـائـــل  املـــــتـــــحـــــدة، وتــــــوالــــــت الـــــهـــــدايـــــا مــ
الــنــســيــجــيــة بــفــضــل مــكــرمــة صـــاحـــب الــســمــو 
الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، رئيس دولة 
اإلمـــارات العربية املتحدة، مــن نفس املختبر 
فــســيــلــة   10000( ــيــــة أخـــــــرى  لـــجـــهـــات ســــودانــ
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لشرق السودان(، ومؤخرًا استقدمت شركة 
زادنــــــا حـــوالـــي 40.000 فــســيــلــة نــســيــجــيــة من 
15000 منها مثمرة والبقية  اإلمـــارات وحــوالــي 

ــــر بــــالــــذكــــر أن هــــذه  ــديـ ــ ــجـ ــ تــــحــــت اإلثـــــــمـــــــار. والـ
الفسائل قد تم زراعتها تحت بيئات مناخية 
مختلفة، تــتــدرج مــن الجافة جــدًا إلــى الرطبة 

ومــن األرا�شـــي الخصبة إلــى امللحية والقلوية. 
ويــمــكــن إعــطــاء ملــحــة عــن نــجــاح وانــتــشــار هــذا 

الصنف كما موضح في جدول )1(. 

جدول )1( أعداد نخيل الصنف مجهول املثمرة في بعض مناطق السودان املختلفة 
عدد النخيل املثمراملنطقة او الجهة عدد النخيل املثمراملنطقة او الجهة 

000	غرب امدرمان )مزرعة مريم العذراء (
1 - مجمعات نخيل حاج بشير محمد عيد 

السليت )شمال الخرطوم( 
3000

23000 -أبو مريخ )نهر النيل(11000  شركة الراجحي)بربر(

31000 - دقش )نهر النيل(000	أحد املواطنين )بربر(

1000	 -الدامر)نهر النيل(2000شركة النفيدي )جنوب الخرطوم(

51000 - كيلو عشرة )جنوب الخرطوم(15000شركة زادنا )مواقع مختلفة(

61000 - سندس)جنوب الخرطوم(2000شركة النفيدي )جنوب الخرطوم(

7500 - الجريف غرب5000مناطق مختلفة في الوالية الشمالية

املصدر: من أصحاب املزارع مباشرة.

أواًل: كـــل الـــتـــجـــارب املــلــخــصــة فـــي هــــذا املــقــال 
أجـــريـــت عــلــى نــخــيــل صــنــف املــجــهــول عــمــرهــا 
ــيـــة فــــي أرض طــمــيــّيــة خــفــيــفــة  12ســــنــــة، ونـــامـ

)ماعدا دراســة الكبريت املعدني( وبمسافات  
ــعـــشـــوائـــي  مــــتــــر وصــــمــــمــــت بــــالــــنــــظــــام الـ 7 x 7
ــــاث نـــخـــات فــــي املــــكــــرر الــــواحــــد،  الـــكـــامـــل  وثــ
ــلــــة فــــي الـــتـــجـــارب  كــــل أشــــجــــار الـــنـــخـــيـــل الــــداخــ

متشابهة حجمًا وفي حالة جيدة وقد تعرضت 
لنفس املعامات الفاحية املتبعة في بساتين 
النخيل عامة من تسميد وتعشيب، وقد تم 
تلقيح كــل تجربة بنفس الــفــحــل، وتــم تقليم 
العذوق في كل نخلة داخل هذه التجارب إلى 
9 عــذوق/نــخــلــة، وتــم تطبيق كــل التوصيات 
البحثية املجازة من هيئة البحوث الزراعية. 

ثانيًا: أهتم مركز بحوث املحاصيل البستانية 
ــتــــه االقــــتــــصــــاديــــة  ــيــ ــــول ألهــــمــ ــهـ ــ ــجـ ــ بــــصــــنــــف املـ
كصنف واعد تحت معظم واليات السودان، 
ولــذلــك قــمــنــا بـــإجـــراء الــعــديــد مــن الـــدراســـات 
الــحــقــلــيــة واملــعــمــلــيــة عــلــيــه لــتــحــســيــن صــفــات 
ثماره ومحصوله في الخمس سنوات األخيرة، 

ويمكن تلخيصها كاآلتي: 

1 - تجربة التبكير في النضج )امليتازينيا( 

للتبكير في النضج وللهروب من زخــات املطر 
ــهــــدف الـــتـــبـــكـــيـــر فــي  صـــمـــمـــت هــــــذه الــــــدراســــــة بــ
إنـــضـــاج ثــمــار املــجــهــول ولـــذلـــك تـــم انــتــخــاب 7 
أفــحــل مــنــتــخــبــة مـــن عــــدة مـــــزارع بــالــخــرطــوم، 
5 سنوات متواصلة إلــى انتخاب  وأدت نتائج 
ثـــاث منها ألثــرهــا املــيــتــازيــنــي املــبــكــر فــي النضج 
ألكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أســـابـــيـــع عـــن بــقــيــة األفـــحـــل، 
ــثــــمــــار، وكــــمــــا مــــوضــــح فــي  وتـــحـــســـيـــن نـــوعـــيـــة الــ

الجدول اآلتي:

مزرعة نخيل صنف املجهول )مريم العذراء( غرب أم درمان
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ــيـــاســـم أزهـــــــــار املـــجـــهـــول   ــتــــرة قـــابـــلـــيـــة مـ 2 - فــ
للتلقيح:

أوضحت دراسة قابلية مياسم أزهار املجهول 
أن أنــســب فــتــرة للتلقيح للحصول على أعلى 
عقد وجودة للثمار ومحصول /النخلة يكون 
خال الثماني واألربعين ساعة األولى من بدء 

انشقاق أغاريضها. 

ــلــــفــــة عـــلـــى  ــتــ ــيـــــات خـــــــف مــــخــ ــ ــلـ ــ ــــمـ أثـــــــــر عـ  -  3
ــهـــــول تــحــت  ــ ــــجـ ــنــــف املـ ــــار صــ ــمـ ــ ــائــــص ثـ خــــصــ

ظروف الخرطوم

 لــارتــقــاء بــحــجــم ثــمــرة صــنــف املــجــهــول فقد 
تـــمـــت تـــجـــربـــة مـــعـــامـــات خــــف مــخــتــلــفــة عــلــى 
شــمــاريــخ الــعــذوق وذلـــك أثــنــاء الــتــلــقــيــح، وقــد 
أدت املــعــامــلــة )تــطــويــش وتــقــصــيــر ثــلــث طــول 

جدول )1( الخصائص الفيزيوكيميائية لثمار املجهول الناتجة من تلقيح سبعة أفحل مختلفة ملدة 3 سنوات متتالية
فترة نضج 

الثمار 
)يوم(

املحصول /
كجم/نخلة

املواد 
الصلبة 
الذائبة %

م.لب سمك 
الثمرة
)ملم(

وزن النواة 
)جم(

م. طول 
الثمرة
)ملم(

م. قطر 
الثمره )ملم(

وزن الثمرة 
)جرام(

نسبة عقد 
الثمار % املعامالت

161 b 60 b 40.2 a 6.4 c 1.5 c 3.0 b 3.1 b 30.8 d 72.0 a الفحل 1
156.0 c 73 a 35.4 b 6.5 c 1.5 c 3.0 b 3.1 b 31.5 c 71.5 a الفحل 2
178.7 a 58 c  28.1 d 5.1 d 1.4 d 2.8 c 2.8 c 30.8 d 73.6 a الفحل 3
178.0 a 55 c 35.5 b 5.1 d 1. 8 b 2.5 d 2.7 c 32.0 d 72.6 a الفحل 	
157.0 c 72 a 35.3 b 7.0 b 1. 8 b 2.5 d 3.4 a 33.5 b 68.3 b الفحل 5
1760. a 6 2b 32.5 c 6.4 c 1.8 b 2.8 c 3.1 b 31.8 d 67.9 b 6 الفحل
156.0 c 75 a 40.3 a 7.3 a 2.0 a 3.1 a 3.3 a 34.0 a 73.9 a الفحل 7

*املتوسطات املبينة في العمود املعين املتبوعة بنفس الحرف غير مختلفة
لدى مستوى 05,0 طبقًا ملدى دنكن املتضاعف

**محصول تراكمي ملدة ثاث سنوات.

جدول  )2 ( أثر موعد التلقيح  بعد أنشقاق أغريض صنف املجهول علي  محصول وجودة  الثمار )2017 - 2020( تحت ظروف الخرطوم

وزنالعقد %املعاملة  * اليوم
 الثمرة/ جم

طول الثمرة 
)سم(

قطر الثمرة 
)سم(

املواد الصلبة سمك اللب )مم(
الذائبة %

املحصول /
كجم/نخلة

3.43.17.340.265  535.0	اليوم األول

3.43.17.035.475  134.5	اليوم الثالث

2.82.85.131.260  7931.5اليوم السادس

2.62.74.628.255 6528.2اليوم التاسع

2.52.44.127.753 6027.3اليوم األثني  عشر

LSD, 5 %2.172.103.202.192.81.23.2
C.V.3.43.8024.127.54.94.424.0

*إحصائيات ومتوسط 3 سنوات متتالية

ثمار مجهول مبكرة في النضج بثاث أسابيع تحت
ظروف الخرطوم نتيجة التلقيح بفحل منتخب )خ2(
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جدول )3( عمليات خف ثمار مختلفة علي خصائص ثمار صنف املجهول

املعاملة
وزن الثمرة 

جرام
سمك لب 
الثمرة  مم

أبعاد الثمرة )سم(
الرطوبه  %املواد الصلبة الذائبة %

املحصول
القطرالطول كجم/النخلة

c4.8 d2.8 d2.1 d18.2 d0.36 a80 a 123.6 - الكنترول
2 - تطويش او تقصير1/3 طول 

الشماريخ
31.8 b5.3.4 c3.0 c2.4 c19.3 c0.30 b75 b

3 - إزالة 1/3الشماريخ من وسط 
العذق

31.8 b6.1 b3.2 b2.8 b22.3 b0.29 b70 c

a6.9 a3.5 a3.1 a25.5 a0.21 c60 d 33.5	 - املعاملتين 3+2 معا
**األرقام املتبوعة بأحرف في نفس العمود غير مختلفة معنويًا طبعًا ملدى دنكن املتضاعف لدى مستوى 0.05

*إحصائيات ومتوسط 3 سنوات متتالية

ــاريــــخ وســــط  ــمــ ــاريــــخ مـــــع إزالــــــــــة ثــــلــــث شــ ــمــ الــــشــ
العذق( إلى تحسين مواصفات الثمرة.    

4 - أثر فترة تكييس الطلع بعد التلقيح

أثبتت الدراسة زيادة نسبة العقد في الطلعات 
املـــكـــيـــســـة مــــقــــارنــــة بـــغـــيـــر املـــكـــيـــســـة خــــاصــــة فــي 
ــــات الـــحـــرارة  املـــواســـم الــتــي تنخفض فــيــهــا درجـ
وســقــوط األمــطــار وهــبــوب الــريــاح أثــنــاء عملية 
التلقيح، أوضحت نتائج الدراسة أن التكييس 
لفترة 30 و5	 يوما أدى إلى جودة الثمار ووزن 

املحصول كما موضح في الجدول )	(.

ــــذوق  ــ ــعـ ــ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــــطـ ــغـ ــ أثـــــــــــــار الــــتــــكــــمــــيــــم وتـ  -  5 

ٔا- رفع نسبة الرطوبة حول الثمار
أوضحت دراسة تكميم أو تغطية العذوق أنه 
عند اســتــخــدام أكــيــاس باستيكية أو ورقية 
غــيــر مثقبة وغــيــر مفتوحة مــن أســفــل يحدث 
تـــراكـــم أو حــجــز لــلــمــاء الــنــاتــج مـــن نــتــح الــثــمــار 
داخــــل الــغــطــاء، مــمــا يــوفــر الـــظـــروف املــائــمــة 
لــظــهــور األضــــــرار الــفــســيــولــوجــيــة أو األمــــراض 

الفطرية خاصة في املناطق املمطرة ومناطق 
البحر األحمر، ولتقدير كمية املياه التي تفقد 
من عذق واحد من الثمار )حوالي 1000 ثمرة 
مــجــهــول( خـــال 	2 ســاعــة أجــريــت فــي معمل 
فسيولوجيا مركز بحوث البساتين، وتم أخذ 
قــراءات في منتصف يوليو حيث تكون نسبة 
ويعتقد  السكريات فــي الثمار مرتفعة نسبيًا 
أن الكميات التي تفقد خال شهر يونيو أكبر 
نتيجة النخفاض نسبة السكريات وسهولة 

فقد املاء، كما موضح في الجدول التالي:
كــمــا أوضــحــت نــفــس الــتــجــربــة عــلــى فــقــد املــاء 
مـــن الـــثـــمـــرة الــــواحــــدة مـــن الــصــنــف مــجــهــول 

جدول )5( كمية املاء املفقودة في منتصف يوليو من سطح )1000 ثمرة مجهول( خال 	2 ساعة

C° كمية املاء املفقود باللتر 3عند درجة حرارة مئوية

1 52 3.25

2  48  1.78

3    441.51

4421.6

5400.85

خف ثمار املجهول، مزرعة الراجحي، بربر
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خــال شهر يوليو أيضًا تــراوحــت في منتصف 
	6 ملجم بينما كانت   - 32 ملجم  الــنــهــار بــيــن 
 5 تــتــراوح في الصباح الباكر لنفس اليوم بين 

- 15 ملجم.

وأوضــحــت نفس تــجــارب التكميم على نفس 
الصنف املجهول أن النتائج ما يلي:

األكــــيــــاس الــــســــوداء والــــزرقــــاء زادت من 	 
ــــب الــــثــــمــــار وأعــــطــــت ثـــــمـــــارًا أعــلــى  وزن ولــ

جودة.
ــمـــار تـــــم تـــســـجـــيـــلـــهـــا عــنــد 	  ــثـ أقـــــــل جــــــــودة لـــلـ

استخدام أكياس من الجوت. 
أكــيــاس البولي ايثلين الــســوداء والــزرقــاء 	 

ــــح مـــن نــضــج الــثــمــار  حـــفـــزت بــشــكــل واضـ
ودخولها مرحلة الرطب

ب- رفع درجة الحرارة داخل الغطاء
 وجــد أن استخدام أغطية مــن الـــورق البني 
الــلــون يـــؤدي إلــى رفــع درجـــة حـــرارة الشماريخ 

ــنـــي مــمــا  ــبـ وســـــــاق الــــعــــذق املــــاصــــق لــــلــــورق الـ
ــهــــور أعـــــراض  يــــــؤدي إلـــــى مـــــوت األنـــســـجـــة وظــ
احتراق أو ما يعرف بضربة الشمس عليها، في 
تجربة على نفس الصنف املــجــهــول فــي غرب 
امدرمان وجد أن التغطية باستخدام الورق 
البني أدي إلصابة نسبة عالية من الشماريخ 
بضربة الشمس، وحوالي ثاثة أرباع العذوق 
ــــهـــــرت درجـــــــة مــن  ــنـــي أظـ ــبـ املــــغــــطــــاة بـــــالـــــورق الـ
اإلصابة، في حين أن العذوق املغطاة بالورق 
األبيض أو بدون تغطية أظهرت تغير محدود 
في التحول إلى اللون البني حيث كانت نسبة 

اإلصابة شديدة وكانت النتائج كاآلتي :  

جدول )6( أثر لون أكياس التغطية وعاقتها 
بضربة الشمس على ثمار املجهول

عــــنــــد اســـــتـــــخـــــدام الـــــــــــورق الــــبــــنــــي ـكــانـــت 	 
إصـــابـــة  الــثــمــار بــضــربــة الــشــمــس 	6 % 
ــيـــــض 12  ــ ــنــــد اســــتــــخــــدام الــــــــورق األبـ وعــ
% حــيــث ـكـانــت نــســبــة اإلصـــابـــة أعــلــى في 
ثــمــار الــشــمــاريــخ  املــاصــقــة لــلــورق البني 
بينما كانت إصابة الثمار على   ،)% 70(

65 % فـــقـــط، أي  الــشــمــاريــخ الــداخــلــيــة 
كانت نسبة اإلصــابــة أعلى فــي الشماريخ 
ــلـــورق الــبــنــي نــتــيــجــة الرتـــفـــاع  املـــاصـــقـــة لـ
درجـــــــــة الـــــــحـــــــرارة أســـــفـــــل الـــــــــــورق الـــبـــنـــي 
مباشرة، وبقياس درجــة الــحــرارة داخــل 
الـــكـــيـــس ـكــانـــت 	C 6°وفــــــي قـــلـــب الـــعـــذق 
كانت درجة الحرارة 		 C° وكانت درجة 
2	 C°مـــــــع مـــاحـــظـــة أن  حـــــــــرارة الـــــهـــــواء 
درجة الحرارة في حالة استخدام الورق 
 - 3 األبيض كانت داخــل العذق أقــل ب 
C 7° درجــات مــن الجو الــخــارجــي، يمكن 

تـــلـــخـــيـــص الــــنــــتــــائــــج أن الـــــــــورق األبــــيــــض 
ـكــان أجـــدى فــي الــتــغــلــيــف وتــخــفــيــف أثــار 

جدول )	 ( أثر فترة التكييس علي خصائص ثمار صنف املجهول تحت ظروف الخرطوم

60 يوم45 يوم30 يوم15 يومبدون تغطيةفترة التكييس )اليوم(

d58.3 c74.2 a71.1 a65.1 b 48.4العقد %
a15.3 b10.2 c15.2 b16.9 a 17.3التساقط املبكر%

e119.2 d149.0 a129.1 b120.9 c 100.0وزن املحصول/بالنخلة  /كجم
c24.5 b25.8 a24.3 b24.3 b 24.0وزن البذرةجم
c27.6 b28.1 a27.8 b27.4 b 23.3وزن الثمرة/جم
a2.3 a2.4 a2.3 a0.24 a 2.4حجم الثمرة/جم
c5.5 b5.9 a5.8 a5. 6 b 5.3طول الثمرةبالسم
c3.2 b4.1 a3.9 a3.2 b 2.7قطر الثمرة/السم
c0.8 b1.0 a1.0 a0.7 c 0.5الحموضة الكلية

c23.3 b25.5 a24.4 a23.3 b 21.4املواد الصلبة الذائبة %
*املتوسطات املبينة في العمود املعين املتبوعة بنفس الحرف غير مختلفة لدى مستوى 05,0 طبقًا ملدى دنكن املتضاعف

**إحصائيات ومتوسط 3 سنوات متتالية

نسبة األصابة %لون أكياس التغطية

	6الورق البني

12الورق األبيض 
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جدول )7( أثر معامات تلقيح مختلفة علي جودة ومحصول املجهول - تحت ظروف الخرطوم

كيفية إجراء
 التلقيح

العقد %
وزن الثمرة 

عندالنضج )جم(
طول الثمرة 

)سم(
قطر الثمرة 

)ملم(
سمك اللب عند 

النضج )ملم(
 املواد الصلبة 

الذائبة %
املحصول 

التراكمي)كجم(

b33.7 b3.4 ab3.0 a6. 8ab23.4 b76.7 b 75.3التلقيح التقليدي
a34.9 a3.7 a3.0 a7.2 a23.3 c 80.0 a 84.3العفارة األلية 10 %

c27.3 c3.0 b 2.6 b6.4 b 29.5 a 53.7 c 21.1التلقيح السائل
 *املتوسطات املبينة في العمود املعين املتبوعة بنفس الحرف غير مختلفة لدىمستوى 0,50 طبقًا ملدى دنكن املتضاعف

تلقيح املجهول، مزرعة الراجحي، بربر ثمار املجهول إنتاج مزرعة مريم العذراء، غرب أم درمان - ثمار مجهول

دراسة تأثير لون أكياس التغطية على جودة الثمار، مزرعة الراجحي، بربر
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جدول ) 	 ( أثر مصادر نيتروجينية مختلفة علي محصول وخصائص ثمار املجهول
بعض العناصر الغذائية في الثمرة املواد الصلبة 

الذائبة %
وزن النواة 

)جم
قطر الثمرة 

)ملم(
طول الثمرة 

)ملم(
وزن الثمرة 

عندالنضج )جم(
املحصول 

التراكمي)كجم( املعامالت
Mg % k % p % ca %

5.4 696 62 6	 29.5 a 2.0 a 3.0 a  3.7 a 34.8 b 75 a األمونيوم 
سلفيت

5.1 675 57 61 23.7 b 1. 8 ab 2.8 b 3.2 b 32.7 a 62 b األمونيوم 
نيتريت

4.6 600 	9 5	 23.1 c 1.8 ab 2.6 c 3.0 C 27.9 c 48 c اليوريا
*املتوسطات املبينة في العمود املعين املتبوعة بنفس الحرف غير مختلفة لدى مستوى 0,50 طبقًا ملدى دنكن املتضاعف.

**املتوسطات تراكم أحصائيات 3 سنوات.

جدول )9( أثر مستويات مختلفة من الكبريت علي خصائص ثمار الصنف املجهول تحت ظروف الخرطوم

وزن الثمرة/املعامالت /الجرام
الجرام

طول الثمرة 
)ملم(

قطر الثمرة 
)ملم

زيادة طول السعفة
محصول النخلة/البروتين %/السنة/سم

كجم

 10020 d2.3 d2.2 d22 d1.40 c 55 d
 20023 c2.7 c2.6 c29 c1.41 c60 c
 30025 b3.2 b2.8 b32 b1.40 c64 b
 	0030.1 a 3.7 a3.0 a36 a1.83 a77 a
 50025 b3.2 b2.8 b36 a1.67 b76 a

e2.3 e2.0 e17 e2.1 d48 e 17.7كونترول
*املتوسطات املبينة في العمود املعين واملتبوعة بنفس الحرف تشير إلى عدم اختاف معنوي بمستوى 0.05. وطبقًا ملدى دنكن املتضاعف.

**كل القراءات متوسطات تراكمية لثاث سنوات. 

ضــــربــــة الــــشــــمــــس وأن  درجــــــــة الـــــحـــــرارة 
داخــل األغطية أعلى مــن درجــة الــحــرارة 

الخارجية مع ماحظة ما يلي:
غطاء الورق البني يعمل على زيادة درجة 	 

الــحــرارة املحيطة بالثمار أكــثــر مــن غطاء 
الورق األبيض. 

الــورق البني وجــد أنــه خــال فترة تعرض 	 
الـــعـــذق لــلــشــمــس ـكـــان الــســطــح املــعــرض 

للشمس أعلى من مركز العذق.  

ــتـــخـــدام بعض  ج - تــأخــيــر الــنــضــج عــنــد اسـ
انواع األغطية 

اســتــخــدام بعض أنـــواع األغطية الــورقــيــة أو 
الباستيكية الــغــيــر مثقبة أو الــتــي ال تحتوي 
عـــلـــى فـــتـــحـــات تـــهـــويـــة يــــــؤدي إلـــــى تـــأخـــيـــر نــضــج 
الثمار، وقــد يرجع ذلــك إلــى انخفاض معدل 
فقد الرطوبة مــن الثمار مما يــؤدي إلــى زيــادة 
ــنـــد انـــتـــقـــالـــهـــا مــن  ــا مــــن الــــرطــــوبــــة عـ ــتـــواهـ مـــحـ

مرحلة الخال الى مرحلة الرطب أو التمر.

6 - مـــعـــامـــالت وطـــــرق تــلــقــيــح مــخــتــلــفــة علي 
صنف املجهول   

وفي دراسة ملقارنة عدة طرق تلقيح واستمرت 
لثاث سنوات متتالية على محصول املجهول 
ــــوم أوضـــــحـــــت تـــفـــوق  ــــرطـ ـــخـ تــــحــــت ظـــــــــروف الــ
الــتــلــقــيــح بــالــعــفــارة ويــلــيــه الــتــلــقــيــح الــتــقــلــيــدي 
عن التلقيح السائل وذلك من ناحية الجودة 

واملحصول. 
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7 - أثــــر مـــصـــادر نــيــتــروجــيــنــيــة مــخــتــلــفــة علي 
 2017( محصول وخصائص ثمار املجهول 

)2020 -
ولـــدراســـة أثـــر الــتــســمــيــد بــمــصــادر نتروجينية 

جــدول )10( أثــر مستويات مختلفة من الكبريت علي مستويات العناصر الغذائية في سعف نخيل صنف املجهول ودرجــة حموضة التربه تحت 
ظروف مشروع سندس )متوسطات تراكم إحصائيات 3 سنوات(

املعامالت/
الجرام

درجة معامل التربه pHالتربةنحاسزنكمانجنيزحديدمغنسيومكالسيومبوتاسيومفسفورنيتروجين

السنة جزء في املليون%
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة

 1001.5 d0.12 c0,52 e1.02 d0.27 d1350  e388 e43 e59 e8.7 e8.5 e8.4 e

 2001.7 c0.12 c0.55 d1.05 e0.3 c2114  d492 d51 d74 d8.5 d8.4 d8.3 d

 3001.8 c0.14 c0.61 c1.07 c0.35 b2156 e409 c87 c104 c8.3 c8.2 c8.1 c

 	002.0 b0.18 b0.8   b1.12 b0.40 b4202 b570 b11 b135 b8.2 b8.1 b8.0 b

 5002.2 a0.25 a0.92 a1.21 a0.45 a4488 a1192 a480a185 a8.1 a8a7.8 a

e0.06 d0.31 f0.6 e0.17 e230   f45 f20 f17 f8.8 f8.8 f8.8 f 1.0كونترول
*املتوسطات املبينة في العمود املعين واملتبوعة بنفس الحرف تشير إلى عدم اختاف معنوي بمستوى 0.05  وطبقًا ملدى دنكن املتضاعف.

**كل القراءات متوسطات تراكمية لثاث سنوات.  

جدول  )11(  مستويات العناصر الكبري في صنف املجهول في مراحل نمو الثمار املختلفة وعاقتهم بظاهرة الحمل املتبادل

مراحل
 تطور 
الثمر

صوديوم %كالسيوم %ماغنسيوم %بوتاسيوم %نيتروجين %العناصر الكبري

الخوصالثمرةالخوصالثمرةالخوصالثمرةالخوصالثمرةالخوصالثمرةتركيز العنصر في

الجمري
b2.53 b6879.0 a354.5 b77.0 f2255.6 a114.3 a2173.2 e15.0 a7.0 e 1.73الحمل الغزير

a2.71 a6766.3 b376.7 a85.0 e2188.1 b97.0 b2048.6 f14.9 b6.1 f 1.85الحمل الخفيف

الخال
e1.71 e4691.6 d205.5 e161.4 a1309.0 d74.2 c2591.1 d82.3 d14.0 c 1.35الحمل الغزير

d1.83 d4423.0 e232.0 c158.3 b1397.7 c71.0 d2675.5 c9.1 c13.6 d 1.44الحمل الخفيف

الرطب
c1.89 d5123.0 c227.0 d91.1 d1533.1 f54.0 f3441.1 b4.2 e15.2 a 1.65الحمل الغزير

b1.99 c3804.0 f167.1 f98.0 c1814.4 e56.6 e3609.4 a3.3 f15.7 b 1.77الحمل الخفيف

*املتوسطات املبينة في العمود املعين املتبوعة بنفس الحرف غير مختلفة لدى مستوى 0,50 طبقًا ملدى دنكن املتضاعف.
**محصول تراكمي ملدة 6 سنوات.

ــــوم  ــيـ ــ ــــونـ ــــات األمـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــلـــفـــة ومــــقــــارنــــتــــهــــا )سـ ــتـ مـــخـ
واليوريا ونترات األمونيوم( عند التسميد بها 
على جــودة ومحصول املجهول تحت ظروف 
جــــنــــوب الــــخــــرطــــوم، قــــد أكـــــــدت نـــتـــائـــج ثـــاث 

ــنــــوات مــتــتــالــيــة أن أفـــضـــل مـــصـــدر ســمــاد  ســ
نتروجيني نــو�شــي بــه لصنف املــجــهــول تحت 
ظــــروف الـــخـــرطـــوم، هـــو األمـــونـــيـــوم سلفيت، 

كما يتضح في الجدول املرفق.
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جدول ) 12 (  مستويات العناصر الصغرى في صنف املجهول في مراحل نمو الثمار املختلفة وعاقتهم بظاهرة الحمل املتبادل

مراحل
 تطور 
الثمر

العناصر الكبرى
النحاساملانجنيزالزنكالحديد

جزء في املليون

الخوصالثمرةالخوصالثمرةالخوصالثمرةالخوصالثمرةتركيز العنصر في

الجمري
f7.5 a1.5 c47 a2.2 d9.6 a2.4 e4.3 a 1.3الحمل الغزير

e1.3 e1.8 b42 b8.2 a7.9 d2.2 f2.6 c 2.0الحمل الخفيف

الخال
b6.2 c1.3 d39 c4.6 c9.1 c4.6 a1.4 e 5.4الحمل الغزير

a7.3 b1.0 f35 d5.2 b9.3 b4.4 b1.2 e 5.9الحمل الخفيف

الرطب
d0.4 f2.0 a31 e3.7 e7.8 e2.7 d2.2 d 3.9الحمل الغزير

c1.6 d0.5 e28 f3.3 f7. 2f3.2 c2.8 b 4.8الحمل الخفيف
*املتوسطات املبينة في العمود املعين املتبوعة بنفس الحرف غير مختلفة لدى مستوى 0,50 طبقًا ملدى دنكن املتضاعف.

**محصول تراكمي ملدة 6 سنوات . 

جدول  )13(مقارنة بين طرق ري مختلفة علي الخصائص الثمريه ووزن املحصول للصنف املجهول تحت ظروف بتري
بجنوب الخرطوم 2017 / 2020

وزن املحصول /العقد %املعامالت
بالنخلة /كجم

وزن الثمرة/
جم

طول الثمرة 
)ملم(

قطر الثمرة 
)ملم

املواد الصلبة 
الذائبة %

اإلستهالك اليومي ملياه ري 
النخلة باللتر3

 d80.0 d25.3 c2.7 c2.2 d21.4 c410 a 58.4الغمر
b109.1 b26.3 b3.2 b2.8 b23.3 b295 b 75.1األحواض
a129.0 a30.1 a3.7 a3.0 a25.5 a200 c 84.2الفقاعي
c100.9 c 23.2 d2.3 d2.6 c22.2 b190 d 68.3التنقيط

*املتوسطات املبينة في العمود املعين املتبوعة بنفس الحرف غير مختلفة لدى مستوى 0,50 طبقًا ملدى دنكن املتضاعف.
 **إحصائيات ومتوسط 3 سنوات متتالية. 

 

ــــر مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة مــــن الــكــبــريــت  8 - أثـ
املـــعـــدنـــي عـــلـــي مـــحـــصـــول وخـــصـــائـــص ثــمــار 
ــــروف مــــشــــروع ســنــدس  ــ املـــجـــهـــول تـــحـــت ظـ
)متوسطات تراكم أحصائيات 3 سنوات(.  

وفي دراســة لتحسين نمو النخيل في األرا�شــي 
القلوية واملالحة وفــي أرا�شـــي الــتــروس العليا 
ولــــــارتــــــقــــــاء بــــــجــــــودة ثـــــمـــــار صــــنــــف املــــجــــهــــول 
وإنتاجيته، واملعروف عن الكبريت املعدني في 
تحسين امتصاص العناصر الصغرى وأثرها 

ـــار، تــــم تــصــمــيــم  ــمـ ــثــ ــلـــى جـــــــودة الــ ــابــــي عـ االيــــجــ
هــذه التجربة تحت ظــروف مشروع سندس 
جنوب غرب الخرطوم وتؤكد نتائجها لثاث 
ســـنـــوات مــتــصــلــة أهــمــيــة إضـــافـــة 00	 جـــرام 
سنويًا للنخلة إلى انخفاضpH التربة، وزيادة 
محتوى مستويات كل العناصر الصغرى في 
السعف وتحسين جـــودة املــحــصــول، كما في 

جدول )10( للصنف املجهول.

9 - دراسة ظاهرة الحمل املتبادل وعالقتها 
ــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة فــــي أوراق  نخلة مجهول )3 سنوات، مزرعة الراجحي، بربر(بـــمـــســـتـــوي الـــعـ
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جدول )	1(  أثر فترات الري )الفقاعي( علي بعض  خصائص ثمار ومحصول الصنف املجهول تحت ظروف  والية الخرطوم لألعوام 17/2020

املعامالت
وزن املحصول 
بالكجم/ نخلة

الخصائص  الثمرية
املواد الصلبة الذائبة %قطر الثمرة بالسمطول الثمرة بالسموزن الثمرة/جم

c20.1 d2.2 d2.2 d21.4 c 70كل 3 أيام

a30.1 a3.0 a3.0 a25.5 a 80كل 5 ايام

b28 .8 b8.2 b8. 2b22.2 b 75كل 7 ايام

d25.2 c2.6 c2.6 c21.4 c 65كل 9 أيام

 e20.1 d2.0 e2.2 e20.1 d 67كل 12 يوم

*املتوسطات املبينة في العمود املعين املتبوعة بنفس الحرف غير مختلفة لدى مستوى 0,50 طبقًا ملدى دنكن املتضاعف.

**إحصائيات ومتوسط 3 سنوات متتالية.  

صنف املجهول.

أوضــــحــــت دراســـــــة ظــــاهــــرة الـــحـــمـــل املـــتـــبـــادل 
ــهــــا  عــــلــــى صــــنــــف املـــــجـــــهـــــول وارتــــــــبــــــــاط حــــدوثــ
مـــع مــســتــويــات الــعــنــاصــر الـــغـــذائـــيـــة الــكــبــري 
ــنــــف،  ــــعـــــف الــــصــ ــــي خـــــــــوص سـ ــ والــــــصــــــغــــــرى فـ
اســــتــــمــــرت الــــــدراســــــة ســـتـــة أعــــــــوام مــتــتــالــيــة 
كــمــا تــجــدونــه فـــي الـــجـــدول )12(، وأوضــحــت 

النتائج وجود فروقات معنوية بين سنوات 
الــحــمــل الـــغـــزيـــر وســــنــــوات الــحــمــل الــخــفــيــف 
ــــك خـــــال مــــراحــــل تـــطـــور الـــثـــمـــار الـــثـــاث  وذلــ
)الــجــمــري والـــخـــال والـــرطـــب( فـــي مــســتــويــات 
ــبـــرى والـــصـــغـــرى فــي  الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة الـــكـ

الثمار وخوص السعف.

الفقاعي،   ( - مقارنة طــرق ري مختلفة   10

التنقيط، األحـــواض والــغــمــر( علي  صنف 
املجهول تحت ظروف جنوب الخرطوم.

ــــرق ري مــخــتــلــفــة عــلــى  فــــي دراســــــــة مــــقــــارنــــة طــ
صــنــف املــجــهــول فــي بــتــري )جــنــوب الــخــرطــوم( 
ــــت عــــــــدة طــــــــرق ري مـــخـــتـــلـــفـــة )الـــغـــمـــر  ــــورنــ قــ
واألحـــواض والفقاعي والتنقيط( على صنف 

     مزرعة نخيل مجهول حاج بشير محمد عيد )أبو مريخ، نهر النيل(                                                                           تدلية عذوق املجهول، مزرعة الراجحي، بربر
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ــهـــــول. تـــمـــيـــز الـــــــــري الــــفــــقــــاعــــي إحـــصـــائـــيـــًا  املـــــجـــ
عـــن الــــري بـــاألحـــواض فـــي كـــل الــصــفــات الفيز 
وكــيــمــيــائــيــة لــلــثــمــار واملـــحـــصـــول، واالســتــهــاك 
اليومي ملياه ري النخلة باللتر3 كما موضح في 

الجدول التالي: 
ــــى الـــصـــنـــف  ــلـ ــ وفـــــــــي دراســـــــــــــة أخـــــــــــرى أيـــــــضـــــــًا عـ
ــتــــائــــج أن خـــصـــائـــص  ــنــ مــــجــــهــــول أوضـــــحـــــت الــ
الـــثـــمـــار وزيـــــــادة املـــحـــصـــول تــمــيــزت عــنــد الـــري 
الفقاعي كل خمس أيــام، ولذلك نو�شي بري 
نخيل املجهول كل خمس أيــام تحت ظروف 

الخرطوم.

امللخص 

و7( . 1 و5   2( ــــل  ــــحـ ــي بـــانـــتـــخـــاب األفـ ــ ــــو�شـ نـ
لــتــبــكــيــرهــم فــــي نـــضـــج الـــثـــمـــار بـــحـــوالـــي 21 
ــــرح اســـــتـــــمـــــرار إدخـــــــال  ــتــ ــ ــا أقــ ــ ــــضــ ــًا وأيــ ــ ــــومــ يــ
ــــحـــــل  هـــــــــــذه األفـــــــــحـــــــــل املــــــتــــــفــــــوقــــــة مـــــــــع أفـ
ــــي الـــســـجـــل الـــوطـــنـــي  أخـــــــرى وتـــســـجـــيـــلـــهـــا فـ
لألصناف الوطنية واالحتفاظ بفسائلها 

الستمرارها كصنف.

أنــســب فــتــرة لــتــلــقــيــح املــجــهــول للحصول . 2
على أعلى عقد وجــودة للثمار ومحصول 
/الــنــخــلــة يــكــون خـــال الــثــمــانــي واألربــعــيــن 
ساعة األولى من بدء انشقاق أغاريضها.

لــــارتــــقــــاء بـــحـــجـــم ثــــمــــرة صـــنـــف املـــجـــهـــول . 3
ــلــــث طــــول  يـــنـــصـــح بـــتـــطـــويـــش وتـــقـــصـــيـــر ثــ
الــشــمــاريــخ مــع إزالــــة ثــلــث شــمــاريــخ وســط 

العذق.

ــــة . 	 ــــريـ ــــزهـ ــــح بــــتــــكــــيــــس الـــــــــنـــــــــورات الـ ــنـــــصـ ــ ويـ
يــــومــــًا   30-	5 لـــطـــلـــعـــات املــــجــــهــــول ملـــــــدة 
بــعــد التلقيح مــبــاشــرة وذلـــك فــي الــحــاالت 

التالية:
ــنــــاطــــق الــــتــــي تــــكــــون فـــيـــهـــا الـــعـــوامـــل 	  ــي املــ ــ فـ

ـــار غــيــر مــنــاســبــة مثل  ــ الــبــيــئــيــة حــــول األزهــ
انــــخــــفــــاض درجــــــــة الـــــــحـــــــرارة أو تـــســـاقـــط 
األمطار وعند هبوب رياح جافة وساخنة

فـــي مــنــاطــق اإلصــــابــــة الـــشـــديـــدة وانــتــشــار 	 
حشرة الحميرة ودودة الطلع، ولذلك تم 
تصميم تجربة لدراسة أثر التكييس على 
جودة ثمار صنف املجهول تحت ظروف 

الخرطوم. 

األكــــيــــاس الــــســــوداء والــــزرقــــاء زادت من . 5
ــــب الــــثــــمــــار وأعــــطــــت ثـــــمـــــارًا أعــلــى  وزن ولــ
جودة بينما أكياس الجوت أعطت ثمارًا 

أقل جودة.

الــــورق األبــيــض ـكــان أجـــدى فــي التغليف 	 
وتخفيف أثار ضربة الشمس، وأن درجة 
الـــحـــرارة داخـــل األغــطــيــة أعــلــى مــن درجــة 

الحرارة الخارجية. 
يــو�شــي بتلقيح صنف املجهول بالعفارة 	 

اآللية وأيضا بالتلقيح التقليدي.  

ــــوم . 6 ــ ــيـ ــ ــ ــونـ ــ ــ نـــــــو�شـــــــي بـــــاخـــــتـــــيـــــار ســــــمــــــاد )األمـ
ســلــفــيــت( كـــمـــصـــدر نــيــتــروجــيــنــي لــصــنــف 

املجهول تحت ظروف الخرطوم.

ننصح بإضافة 00	 جرام كبريت معدني . 7
مع برنامج السماد الروتيني، وخاصة في 
الــتــرب الــقــلــويــة واملــالــحــة وذلـــك لتحسين 

ثمار صنف املجهول وجودتها.

ــيـــل والــــــحــــــد مــــــن ظــــــاهــــــرة الـــحـــمـــل . 	 ــلـ ــتـــقـ ــلـ لـ
املــــــتــــــبــــــادل، أكــــــــــدت دراســــــــــــة مـــســـتـــويـــات 
الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة الـــصـــغـــرى والـــكـــبـــرى 

انــــخــــفــــاضــــهــــا فـــــــي خـــــــــوص وثـــــــمـــــــار صـــنـــف 
املجهول في سنوات الحمل الغزير ولذلك 
نــنــوه ألهــمــيــة بــرنــامــج الــتــســمــيــد املـــتـــوازن 

للحد من هذه الظاهرة.

فــي دراســــة مــقــارنــة بــيــن نــظــم ري مختلفة . 9
)الغمر واألحـــواض والفقاعي والتنقيط( 
لثاث سنوات متصلة نو�شي بتميز الري 
الــفــقــاعــي إحــصــائــيــًا عــن الـــري بــاألحــواض 
فــي كــل الــصــفــات الــفــيــز وكيميائية للثمار 
واملحصول، واالستهاك اليومي ملياه ري 
النخلة باللتر3 ونؤكد أهمية استعماله.

وفــــي نــفــس الــصــيــاغــة أوضـــحـــت دراســتــنــا . 10
ــــا أهـــمـــيـــة  ــثـــــاث ســـــنـــــوات مـــتـــصـــلـــة أيـــــضـ ــ لـ
ري نــخــيــل الـــصـــنـــف مـــجـــهـــول كــــل خــمــس 
أيـــــام وذلـــــك لــلــحــصــول عــلــى ثـــمـــار مــمــتــازة 

ومحصول جيد.

املراجع :

تـــقـــاريـــر  ســنــويــة  ومـــضـــابـــط  لـــجـــان  هيئة  . 1
البحوث  الزراعية ) لجنة  إجازة  العمليات  
ــنــــة  اآلفـــــــــــات  واألمـــــــــراض   الــــفــــاحــــيــــة  ولــــجــ
والـــلـــجـــنـــة  الـــقـــومـــيـــة  إلجــــــــازة  األصــــنــــاف ( 

السودانية. للسنوات  1995 - 2020.

محادثات شفوية مع السادة: د. إبراهيم . 2
ــيـــــم، مــــديــــر مـــــزرعـــــة مـــريـــم  صــــــــادق أبـــــراهـــ
الـــــــعـــــــذراء، والـــــحـــــاج بـــشـــيـــر مـــحـــمـــد عـــيـــد، 
مستثمر نخيل، واملهندس آدم سليمان، 
)بربر(، واملهندس  مدير مزرعة الراجحي 
مها بشير، مدير مزرعة النفيدي )سوبا(، 
أ.د. قــاســم عــبــد هللا، مــديــر شــركــة زادنــــا 

الزراعية. 
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اسم نخيل التمر من حيث
اللغة وداللة املعنى والرمز

الدكتورة فيفيان حّنا الشويري
أستاذة اآلثار وتاريخ الحضارات يف 

الجامعة اللبنانية
قسم اآلثار واللغات القدمية

مقدمة 

ــــّل مـــا يحمل  االســـــم هـــويـــة وأداة تــعــريــف، وكـ
اســـمـــًا هـــو مـــعـــّرف وبـــالـــتـــالـــي مــــعــــروف؛ ويــبــقــى 

مجهواًل كّل ما ليس له اسم.

نعلم أنه في علم النبات )Botanique( هناك 
مـــنـــهـــج تـــصـــنـــيـــف األنـــــــــــواع بـــحـــســـب أســـمـــائـــهـــا 
وانتمائها الــى هــذه العائلة أو الــى تلك الفئة، 
تــرّتــب ضمن جـــداول متعّددة الخانات والتي 
تتضّمن األســمــاء ومشتقاتها واألصــنــاف التي 
تنتمي النبتة أو العشبة أو الشجرة إليها، وُتمأل 

واإلضـــاءة  باملعلومات التي تتوّفر عنها تــبــاعــًا. 
على االسم كفيلة أن تعّرف عنها بنسبة كبيرة 
ــعــــّددت أســــمــــاؤهــــا، فــهــذا  ــيـــــة، وإذا مــــا تــ ــ ووافـ

يسمح بجمع معلومات إضافية عنها.

الى  ُتـــرّد  أن معظم األســمــاء  واملعتمد علميًا، 
أصــلــهــا الــلــغــوي الــيــونــانــي والــاتــيــنــي وهــــذا ما 
ُيــطــلــق عــلــيــه »االســــــم الـــعـــلـــمـــي«، كــــون الــعــلــم 
الحديث ارتكز على قاعدة أساس وهو العلوم 
ــــارت  ــــت بــالــيــونــانــيــة والـــاتـــيـــنـــيـــة وصـ ــ الـــتـــي دّونـ

املرجع الرئي�شي املعتمد.
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وبعرفنا، ثّمة خلل واقــع فــي هــذا املنهج وفيه 
إجحاف، كونه أهمل أصــول املنشأ ألصناف 
كثيرة، والتي تنتمي باألساس ملناطق محّددة، 
من هنا وجوب إعادتها الى محيطها الجغرافي 
األول والـــذي يشكل نقطة االنــطــاق السمها 
األصــلــي، وبالتالي يفّسر صفاتها ويــ�شــيء على 

معانيها ورمزيتها ودالالتها. 

واســـم نخيل الــتــمــر ال يــشــذ عــن الــقــاعــدة وال 
يشكل اســتــثــنــاء، بــل لــعــّلــه أكــثــر األســمــاء غنى 
مــن حيث الــتــنــوع واملــضــمــون الــداللــي الــرمــزي 
املتصل مباشرة بــأرض منشأه، أال وهــو شبه 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة كــمــا تــبــّيــن مــعــنــا فـــي دراســــة 
أركيوبوتانية )علم آثار النبات()1(، تأكد معها 
أن األرض العربية هــي املنشأ األصــلــي لنخيل 

التمر. 

اللغة، وهــي وعـــاء الفكر والــعــلــوم، احتفظت 
باملدلول األصلي للمعاني، وتدخل في العلوم 
الــرديــفــة املــســاعــدة. مــن هــنــا اعــتــمــادنــا عليها 
فــي تــبــيــان أصــــول األشـــيـــاء كــافــة؛ وكــــون اللغة 
العربية الــســامــّيــة هــي األقـــدم وأصـــل اللغات 
ـكـــافــــة، فـــالـــبـــنـــاء عــلــيــهــا يــــدعــــم مـــنـــشـــأ الــنــخــلــة 
الخالدة خلود اللغة العربية ويخّولنا تأكيد 
أصولها األقدم عبر تحليل أسمائها املتعّددة، 
بــــــنــــــاًء، لــــيــــس فــــقــــط عــــلــــى الــــلــــغــــات الـــقـــديـــمـــة 
بــل وعلى اللغات  والسامية ولعلها األســـاس، 
ــيـــة. وكــــذلــــك تـــســـاهـــم دراســـــــة األســـمـــاء  الـــغـــربـ
املتتالية التي ارتبطت بالنخلة على التعّرف 
عــلــى مــنــاطــق انــتــشــارهــا وكــيــفــيــة تــاقــحــهــا مع 

أصناف أخرى.

نخيــل التمــر فــي املكتشــفات   « فيفيــان حنــا الشــويري،   .1
األثريــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة«، رقــم 05، مــن سلســلة 
الدوليــة  جائــزة خليفــة  الخمســين(،  عــام  فــي  كتيــب   50(

لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي، أبوظبــي، اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة،2021. 

العلمية  أن األســمــاء  يقينًا، ال نجد صحيحًا 
املــعــتــمــدة فــي عــالــم الــنــبــات قــاعــدتــهــا األســـاس 
هي اليونانية والاتينية، ألن مغالطات جّمة 
تــعــتــرض املــخــتــص بــالــلــغــات، وقــــد وجـــدنـــا أن 
أسماء النباتات باإلغريقية فيها التباس كبير 
وأن غالبيتها جاءت تقريبية وليست معرفية 

دقيقة، في أغلب األحــيــان، مثًا اســم شجرة 
»الـــــــرتـــــــم« أعـــــطـــــي لـــلـــشـــخـــصـــيـــة املـــيـــثـــولـــوجـــيـــا 
»أرتميس«، في حين ترتبط من حيث رمزيتها 
بالنخلة، فكيف ذلك؟ صحيح أن هناك نبتة 
تسمى »أرتميزيا« أو الشيح أو البعيثران والتي 

تشبه الى حّد كبير شكل سعفة النخل،

وأن ثمرة نبتة الرتم تشبه الشكل الذي تمّثلت عليه »أرتميس« وقد غّطت أعلى جسدها أشكال 
بيضوية مكتظة، عنوان الخصوبة والكثرة والوفرة والخير املتدّفق من الطبيعة،

كما أنه أقرب الى العرجون )عنقود التمر(، ما يعّزز صلتها بالنخلة 
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وبــــدا أســفــل جــســمــهــا كــجــذع غــيــر أمـــلـــس، بل 
مقّطع، ما يفّسر ارتباطها أكثر بنخلة التمر)2(.

هــــذا مـــثـــٌل عـــن الـــتـــبـــاس الـــحـــاصـــل فـــي األنـــــواع 
النباتية من قبل املتّلقي وليس األصيل، من 
ــمــــاء املــــتــــحــــّدرة مــن  ــــوب اعـــتـــمـــاد األســ هـــنـــا وجــ

لهجة محيطها نفسه قبل ترّحلها.

وفي الدراسة اللغوية، نحن نعتمد في تحليل 
ــنـــا يـــرتـــكـــز عــلــى  ــــاص بـ ــلـــى مـــنـــهـــج خــ األســـــمـــــاء عـ
قـــاعـــدة مــنــهــجــيــة عــمــادتــهــا نــقــاط ثــــاث: أواًل، 
Etymolo- )الــبــحــث عــن االشــتــقــاق الــلــفــظــي 

gie( أي اللغة األم االصلية التي اشتق منها؛ 
Philol- )ثانيًا، املعنى والداللة والبعد الرمزي 

الــتــوافــق املنطقي بين اللفظ  وثــالــثــًا،  ogie(؛ 
واملعنى 

دراســتــنــا  تــســاهــم  وبـــهـــذا   .)3()Sémantique(

الــلــغــويــة فــي إرجــــاع االســـم الـــى أصــولــه ويــدعــم 
ــــيء أصــل  هــــذه املــســّلــمــة الــعــلــمــيــة أن لـــكـــّل �شـ

ومنه ينبغي االنطاق لتأكيد نشأته.

2. Ph. Mombrun, » Artémis et le palmier datti-
er «, in Pallas, Revue d’Études Antiques,  vol.35, 
1989,  pp. 69-93.
األماكــن.  هــذه القاعــدة ضمّناهــا كتابنــا »علــم أســماء    .3
دار صــادر،  علــم مســاعد لآلثــار والتاريــخ والحضــارات«، 

.201	 لبنــان،  بيــروت، 

النخيل

االسم عربي واضح وجلّي، ونقرأ في املعاجم 
ــــٌة ِمـــــْن َوِحـــــيـــــَداِت  ــــيَّ ــَبــــاِت ــ ــــه »َفـــِصـــيـــَلـــٌة َن ـكــافـــة أنـ

ْجَناِس، َتْنُبُت ِفي 
َ
ْنَواِع َواأل

َ
َدُة األ الِفْلَقِة، ُمَتَعّدِ

وتأخذ نبتة النخيل اسمها  ِة؛  اْلَحارَّ ََناِطِق 
ْ
امل

مـــن أوراقــــهــــا، الــتــي تــســّمــى الــنــخــيــل؛ وتــشــتــق 
الــكــلــمــة مــن فــعــل »َنــخــَل الــ�شــيء َنــخــَل نــْخــًا: 
ـــَي  ــّل مـــا ُصـــّفِ ــ ــتــــاَره »؛ »وكـ ــّفـــاه واخــ غــربــلــه وصـ
خالة:  والنُّ ل،  فقد انُتِخل وُتُنّخِ ُلباُبه  لُيْعَزل 
ــل مــنــه بـــاملُـــْنـــُخـــل ِلـــَتـــْعـــِزل نــخــالــتــه عن  ــُنــّخِ مــا ُت
ُلبابه؛ واملُنُخُل  : اسم آلة من نَخَل: أداة ذات 
قيق، وَنْخُل الدقيق:  قة لنخل الدَّ ثقوب ضّيِ
ـــال: الـــتـــصـــفـــيـــة واخـــتـــيـــار  ــــخــ ــتـ ــ ــُتـــــه. واالنـ ــ ــلـ ــ ــْرَبـ ــ َغـ
األفــضــل وهــو التنّخل أيــضــًا؛ وغــربــل مسألة 
ـــصـــهـــا، وتــمــحــيــصــهــا«.  ونـــخـــلـــهـــا: بـــالـــغ فــــي تـــفـــحُّ
وهــنــاك مــن يعتقد أن كلمة النخل مرتبطة 
بزهرة النخل وعملية تنخيل اللقاح من كوز 

الزهرة الذكرية الى كوز الزهرة االنثوية.

وارتـــبـــط نــخــيــل الــتــمــر لـــدى الـــعـــرب بــعــبــارات 
على مكانته وقيمته وقدسيته،  كثيرة تــدّل 
مــنــهــا عـــبـــارة »الــنــخــلــة عـــّمـــة الــــعــــرب«، ونـــرى 
في تفسيرها، فهي تتحّمل عّدة  ثّمة التباسَا 
ـــوه عــــدا املــعــنــى الـــــذي يــشــيــر الــــى الــقــرابــة  وجــ
برأيي أن »العّمة« من »العمامة«  والنسب. 
ــلـــــة«، وهــــــو شــكــل  ــ ــــظـ ــــي تــــأخــــذ شـــكـــل »املـ ــتـ ــ والـ
الـــنـــخـــلـــة تــــمــــامــــًا بـــحـــيـــث ـكـــانــــت املــــلــــجــــأ ربـــمـــا 
الوحيد ليستظل تحتها العربي في الواحات 

الصحراوية. 
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وفي الداللة، وبناًء على منهجنا التحليلي اللغوي 
مــــن أن مـــعـــانـــي كـــلـــمـــات الـــلـــهـــجـــات الــســريــانــيــة 
املـــشـــرقـــيـــة األصـــــــل قــــد ُحـــفـــظـــت بــالــســريــانــيــة 

الغربية )الاتينية وتفّرعاتها الاحقة(، نجد، 
بالفرنسية واإلنــكــلــيــزيــة، الــصــلــة واضــحــة بين 
tante/tente-aunt/( »كلمتي »عّمة« و«خيمة

ومـــا أشبهها   )Tia( وبــاإلســبــانــيــة الــعــّمــة   ،)tent
بـــاســـم الــنــخــلــة الــصــغــيــرة )تــــــاال( والـــخـــّيـــمـــة هي 

)tienda( وفيها لفظ ومعنى »الوتد«.

ــاء  ــنـ ــعــــد طــــــــول عـ ولــــــعــــــّل هــــــــذه االســـــتـــــظـــــال بــ
مـــن الــســيــر فـــي الـــربـــوع الـــصـــحـــراويـــة الــخــالــيــة، 
والــــوصــــول الــــى الــــواحــــة الـــخـــضـــراء واســــتــــرداد 
الــــروح والـــراحـــة، هــو بمثابة الــفــوز العظيم، 

ــــاط ســعــفــة الـــنـــخـــيـــل بــالــنــصــر،  ــبـ ــ مــــن هـــنـــا ارتـ
ووّظفت كرمز للنجاح وارتبطت برّبات النصر 
في امليثولوجيا اإلغريقية والرومانية، وتكريم 

الرجاالت العظام واألبطال،

والــى الــيــوم تستخدم رمـــزًا فــي مــيــدان الجوائز 
)السعفة الذهبية ملهرجان  العاملية لــإلبــداع 

كان السينمائي - فرنسا(.

)/palme palmier( »باملا«

ــــه »تــــأخــــذ نــبــتــة الــنــخــيــل اســـمـــهـــا مــن  قــــرأنــــا أنـ
ــــعـــــف الــــنــــخــــيــــل«، وبـــالـــاتـــيـــنـــيـــة  أوراقـــــــهـــــــا »سـ
»باملا« )palma( وتعني »النخيل«، و«سعفة 
الــنــخــيــل«، وكــذلــك »أجـــوف الــيــد أو الــقــدم«. 

وهــنــا تــذهــب بــنــا الــصــورة الـــى الــطــائــر املرتبط 
ــــه بــــنــــخــــيــــل الـــــتـــــمـــــر وهــــــــــو »الــــفــــيــــنــــيــــق«  ــ ــمـ ــ ــ اسـ
األسطوري، والذي اشتق منه االسم العلمي 
 .).Phœnix dactylifera L( الــتــمــر  لــنــخــيــل 
بينما لــغــويــون آخــــرون يـــقـــّدرون الــعــكــس أن 
الــنــخــلــة هـــي الــتــي أعــطــت بـــاألحـــرى اســطــورتــه 
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ــائــــر الـــعـــجـــائـــبـــي. والــــظــــاهــــر أن كـــّل  لــــهــــذا الــــطــ
ولتقديرها الفائق للنخل،  الشعوب ارتـــأت، 
ــــذي  ــائـــبـــي الـ ــائــــر الـــعـــجـ ــــورة الــــطــ ــــطــ تـــخـــلـــيـــد أســ
تتحدث عنه القصص األسطورية للشعوب  

في املشرق وكذلك  الشعوب االستوائية.

فما سّر هذا االرتباط لغويًا؟

 )Phœnix dactylifera L.(

هـــــو االســـــــــم الـــعـــلـــمـــي لـــنـــخـــيـــل الــــتــــمــــر ويــــعــــرف 
 )Palmier de Phénicie( فــيــنــيــقــيــا  بــنــخــلــة 
ــابــــات الـــيـــونـــانـــيـــة  ــتــ ـــــد ظــــهــــر اســــمــــهــــا فـــــي الــــكــ وقــ
الــتــي تــعــود الـــى ســنــة 1000 ق.م. تــحــت اســم 
في  »هــــومــــيــــروس«  عــنــد الـــشـــاعـــر   )phoinix(

 oinos( ملحمته »األوديــســة«. وُذكـــرت عبارة
phoinikôn( »نــبــيــذ الــتــمــر« عــنــد »أرســطــو« 
عند   )phoinikobalanos( وورد  و«أريـــــان«؛ 
و«بولوكس«.  و«بلوتارك«  »ديوسكوريدس« 
أما »بلينوس« فيستعمل )phœnix( للنخلة.

»لينيوس«  وـكــان صــاحــب الــقــامــوس الشهير 
 ،173	 )Linné(، هـــو الــــذي أطــلــق فـــي الـــعـــام 

اسم )Phœnix dactylifera( وقّدم الوصف 
املورفولوجي الكامل لهذا النوع. 

ومــــن املـــؤكـــد لـــنـــا، أنــــه قـــد اشـــتـــق مـــن الــكــلــمــة 
الــفــيــنــيــقــيــة-الــســريــانــيــة »فــيــنــيــق- فــيــنــيــكــس« 
أو »الــعــنــقــاء«. والــفــيــنــيــق هــو الــطــائــر الخيالي 
واملــرتــبــطــة أســطــورتــه بــالــنــخــيــل، وفـــي تفسير 
املعنى هــو الــلــون األحــمــر الــنــاري وهــو الـــذي ال 
يــعــرف الـــفـــنـــاء، ويــعــيــد خــلــق نــفــســه كــــّل فــتــرة 
زمــنــيــة طــويــلــة وذلـــك بــالــخــروج مــن الـــرمـــاد في 
رمزية تجّدد الحياة أبــدًا، ويصّور على شكل 
وينيرها كما  طائر نــاري ضخم يظلل السماء 

النخلة الوارفة الظال. لقد أعطيت النخلة 
نــفــس اســــم الــطــائــراملــعــّمــر والـــــذي لـــه الـــقـــدرة 
على أن يخرج من رماده بعد أن ألتهمه اللهب 
املــنــبــعــث مـــن نـــــاره نــفــســهــا، فـــصـــارا كــاهــمــا، 
الــنــخــلــة والــفــيــنــيــق، يـــرمـــزان الـــى دورتــــي املــوت 
والقيامة، واحدة لعالم النبات واآلخر لعالم 

الحيوان.

)اإلغريقية- الحقبة الكاسيكية  خال كّل 
ــيــــل بــــالــــشــــمــــس.  ــنــــخــ الــــــرومــــــانــــــيــــــة(، شـــــّبـــــه الــ
ــيـــل  ــنـــخـ ــتــــمــــر الـ ــــى الــــــلــــــون األحــــــمــــــر لــ ــــ�شـ ــنـ ــ وال نـ
وهــــو الـــلـــون املــــشــــّع، ال ســيــمــا إذا مـــا عــرفــنــا 
ــانـــي  ــــي األصــــــــل الـــســـريـ ــلـــمـــة »فــــيــــنــــيــــق« فـ أن كـ
ــنــــور  ــنــــاه الــ هـــــي نـــفـــســـهـــا »فـــــــانـــــــوس« وفـــــــي مــــعــ
ــــن هـــنـــا ارتــــبــــاط الــفــيــنــيــقــيــيــن  واإلشـــــعـــــاع. ومـ
Venus /Siri- ــبـــــح-الـــــزهـــــرة  ــ الـــــصـ )بـــنـــجـــمـــة 

ــــي مـــجـــاهـــل الـــبـــحـــار  ــانـــــت تــــقــــودهــــم فـ us( وـكــ
الــبــعــيــدة، والــتــي كــانــوا يــعــودون مــن ظلماتها 
ببراعة املاحين املتفّوقين ملعرفتهم بأسرار 
فيتجّددون كتجّدد رمزهم الطائر  البحار، 
الــخــالــد. وارتـــبـــط اســمــهــم أيــضــًا بـــاألرجـــوان، 
Phœ- )واســمــه باللغة اإلغــريــقــيــة الــقــديــمــة 

nix( والــذي كانوا يستخلصونه من صدفة 
»املريق« )murex( التي تكثر في البحر األحمر 

ذي الــشــعــاب املــرجــانــيــة الغنية والـــذي أخذ 
بالفينيقيين.  تيّمنًا  صفته »األحمر« 

كما هو  واملشتقة،   )dactylifera( أما كلمة 
dac- من الكلمة اليونانية  )مصطلح عليه، 

)طباعة(،   )dactylo( ومنها  )إصــبــع(،   )tylis
ــــي تـــتـــركـــهـــا أشــــكــــال  ــتـ ــ ــبــــصــــمــــات الـ فـــتـــحـــاـكــي الــ
أصابع التمر والتي تشبه أيضًا أصابع اليد، 
وتــشــبــه أكــثــر مــا تــشــبــه طــبــعــات قــوائــم بعض 
الــطــيــور والــتــي قــّلــدتــهــا الــقــفــازات الصناعية 
التي يلبسها الغّواصون وتسّمى أيضًا سعفًا 

)palmes( تشّبهًا بشكل سعف النخيل

 

)palmé قدمان على شكل قوائم البط (
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)palmé يد على شكل قوائم البط(

ُيرى بوضوح التشابه الكبير بين شكل سعف 
النخيل وقوائم الطائر، لذا نجد أنه أساس 
الـــصـــلـــة بـــيـــن الــنــخــلــة والـــفـــيـــنـــيـــق وارتـــبـــاطـــهـــمـــا 
الـــــــوثـــــــق. عــــلــــيــــه، أخــــــــــال االســــــــــم »فـــونـــيـــكـــس 
-الــفــيــنــيــق - الـــعـــنـــقـــاء »  يـــأخـــذ مـــعـــنـــاه »ذات 
الــعــنــق الــطــويــل«، مــن شــكــل النخلة الطويل 
وهــنــا مــا يــدحــض مــا ُيــنــقــل خــطــأ مــن أن اســم 
»فينيق« إغريقي األصــل واألصـــح الــقــول إنه 
نقل من  جانب الفينيقيين الى اإلغريق، ومن 
ثـــم ُلــفــظ مـــحـــّورًا بــفــعــل تــغــّيــر لــفــظ الــحــروف 

ــغــــــربــــــي، فـــــتـــــحـــــّول الــــــحــــــرف ) بــــالــــلــــســــان الــــ
-ف(   φ( الفينيقي-العربي الــى الحرف  -عين( 

اليوناني، فلفظ »عنق«  »فنق«.

عــلــيــه، نــســتــنــتــج أنــــه مـــن الــبــديــهــي أن يــكــون 
متحّدرًا من مصدره وليس  »الفينيق«  اسم 
ممن أخــذه الحــقــًا. بمعنى أن اإلغــريــق قاموا 

بــتــوثــيــق مــــا أتــــاهــــم مــــن مـــعـــلـــومـــات عــــن هـــذه 
النبتة ولــيــس هــم مــن ابــتــكــروا تسميتها. وفي 
ــادًا الـــــى الــلــغــة  ــنــ ــتــ الـــحـــجـــج الـــتـــي نـــســـّوقـــهـــا اســ
الــســريــانــيــة فـــي أصــلــهــا ومــشــتــقــاتــهــا مـــا يــدعــم 

برهاننا.

ــــّددة تــــــدل عــلــى  ــعـ ــ ــتـ ــ وأســـــمـــــاء تـــمـــر الـــنـــخـــيـــل املـ
وبالتالي ِقــدم اللغة التي يتحّدر منها،  قــدمــه، 
بــــاآلرامــــيــــة-الــــســــريــــانــــيــــة   )tamar )تــــمــــر  فــــهــــو 
ويعني »التمر« ومنها اسم »تدمر« الحاضرة 
السورية العريقة ويطلق عليها اسم »بامليرا »  
وهــي بمثابة الواحة  أي النخلة.   )Palmyra  (

فــي الــبــاديــة حــيــث يــكــثــر نــخــيــل الــتــمــر، فيكون 
املكان أخذ اسم النبات املمّيز للبيئة وتأقلمًا 

مع املحيط.

ــيــــة هــــــي »دقـــــلـــــة«  ــانــ ــالــــســــريــ ــمــــــرة الــــنــــخــــيــــل بــ وثــــ
)daqel(، وباليونانية )daktulos( وبالاتينية 
ــــم له  واالســ »الـــثـــمـــرة«،  ومـــعـــنـــاه   )dactylus(

عاقة بشكلها الطويل وشبهها باألصابع، كما 
أســلــفــنــا. والــنــخــلــة تــتــمــّيــز بــمــظــهــرهــا الــســامــق، 
وجذعها أسطواني كالعمود، وكثيرًا ما يكون 
بــاســقــًا وبـــالـــغ الـــطـــول. وهـــي تــعــود بـــدورهـــا إلــى 

.)Plamaeae( الفصيلة النخلية 

)dactylifera( دقلة نور

مــــــــــــــن أشــــــــــــهــــــــــــر أنـــــــــــــــــــــــــــواع الـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــور »دقـــــــــلـــــــــة 
ــــدة الـــــتـــــمـــــور« و«أصـــــابـــــع  ــيـ ــ ــــا »سـ ــهـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ نـــــور« ولـ
الــضــوء«؛ وهــو صنف من نخيل التمر الــذي 
املغرب العربي  ُينتج أحسن أنواع التمور في  
ــــدًا، ويـــتـــمـــّيـــز تـــمـــرهـــا عـــن  ــــديـ ــــحـ وفــــــي الــــجــــزائــــر تـ
بــقــيــة أنــــــواع الـــتـــمـــور بــطــعــمــه الــعــســلــي ولــونــه 
dac- رالــذهــبــي، مــا يفّسر اســمــه )أصــابــع الــنــو

 .) tyl+ fera

ـــي اســـــم دقــــلــــة نـــــور لـــيـــؤكـــد انــــتــــمــــاءه الـــى  ــأتـ ويــ
الــلــغــة الــعــربــيــة وأنــــه انــتــقــل قــديــمــًا جــــدًا من 
da- )الــفــيــنــيــقــيــة الــــى الــيــونــانــيــة حــيــث لــفــظ 

ktulos(؛ وهـــنـــا مــــّرة أخــــرى ُنــســقــط الــعــرف 
بـــل  ــلــــمــــي يـــــونـــــانـــــي،  ــــد أن االســــــــــم الــــعــ ــائـ ــ ــــسـ الـ
األحــــرى يــنــبــغــي الـــعـــودة الـــى األصــــول الــلــغــويــة 
الفينيقية الــســريــانــيــة وهـــي أصـــل الــيــونــانــيــة. 
نــقــرأ فــي الــقــوامــيــس الــعــربــيــة: “دقــلــة نـــور من 
أجــود أصــنــاف الــدقــل؛ أدقــل الــنــخــل: أثمر؛ 
ْدَقــــَلــــت الــــنــــخــــل: َضــــــِوَيــــــْت؛ وقــــــال األزهــــــــرّي: 

َ
أ

َقــُل:  ْخل؛ قــال أبــو حنيفة: الــدَّ َقــُل ِمــن النَّ الــدَّ
ْخل”. امَلْجهوُل ِمن النَّ

ــــه مــن  ــــم »دقــــلــــة« أنـ ــــر فــــي اسـ ــا تــحــلــيــل آخـ ــنـ ولـ
»دجــلــة« النهر الــرافــدي العظيم فــي الــعــراق، 
كّون اجتهاداتنا اللغوية هذه هدفها العودة 
بــاالســم الـــى الــجــذور األولــــى، وبــالــتــالــي تضعنا 
على سّكة نشأة النخيل في بقعة هي األقدم 
حضاريًا وهي املشرق القديم. ومن املعروف 
ــــة الــنــخــيــل فـــي الــعــالــم  أن أهــــم مــنــاطــق زراعــ
توجد في العراق)	(، ومنذ العصور القديمة، 
ولكن حتى اآلن لم يتم العثور على بقايا برية 
لــلــعــنــقــاء فـــي املـــنـــاطـــق املـــعـــروفـــة الـــحـــالـــيـــة)5( . 
وكون كل املعلومات العامة عن تاريخ وأصل 
نخيل التمر تعّده من أقدم نباتات الفاكهة 
املــزروعــة في العالم، وأنــه يتكّيف بشدة مع 
أكثر املناطق الجافة في العالم. وهي املصدر 
الرئي�شي للحياة لسكان البوادي والصحراء 

واملناطق الحاّرة إجمااًل. 

فــي  التمــر  »نخلــة  الشــيخ حســين،  علــي  محمــد  عــادل   .	
ًوحديثــًا »، مجلــة عالــم الكتــب،  املصــادر العربيــة، قديمــا 
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5.  Rima Absi,  » Analyse de la diversité variétale du 
palmier dattier )Phoenix Dactylifera L.( : Cas des 
Ziban )région de Sidi Okba( «, )Master, Université 
Mohamed Khider - biskra(, 2013. 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

نخيل العراق

من حيث التصنيف العلمي، نخيل التمر هو 
بــل هو  ليس شــجــرة باملعنى الدقيق للكلمة، 
 )Arecaceae( نبات أحادي الفلقة من عائلة
. واســمــه الــاتــيــنــي )Areca( نسبة الـــى االســم 
ــار« )الـــهـــنـــد(، من  ــ ــــاالبـ الـــعـــامـــي فـــي مــنــطــقــة »مـ
أو نخيل التنبول   )Aréquier( نخيل األريــقــة 

.)Palmier à bétel(

ــًا،  ــ ــــويـ ــغـ ــ ــي، لـ ــنــ ــفــ ــتــــوقــ ــــريـــــف يــــســ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــــي هـــــــــذا الـ
 )Areca( :مــســّمــيــان نــاطــقــان بــمــنــشــأ الــنــخــل
و )betel(. أرى فــي األول اســم »الـــعـــراق«، ما 
يــعــكــس تــلــمــيــحــًا لــلــمــوقــع الــجــغــرافــي األصـــلـــي، 
ومنه »الــعــرق« أي الفصيلة و«الــعــريــق«، أي 

القديم. 

»عَرَقْتُه اْلُخُطوُب: َعَرَكْتُه، َناَلْت ِمْنُه؛ َعَرَق
ََصاِئُب«.

ْ
ُنوَن َعَرَقْتُه امل ْتُه الّسِ

تــتــحــّدر مــن شكل  وكــلــمــة )arc( أي »قـــوس« 
ســـعـــفـــة الـــنـــخـــل املــــقــــّوســــة؛ و«الــــــعــــــرق« أي 
وُتستحضر  والــلــّي،  قــابــل للطَي  »الــشــريــان« 
مؤّشرات عديدة عن مرونة ألياف العنقاء 
ويطالعنا تقرير املؤّرخ  ومقاومتها لانحناء. 
)V، 6، 3( عــن   « »ثـــيـــوفـــراســـتـــوس  الــنــبــاتــي 
نــخــيــل الـــتـــمـــر، يــشــيــر إلــــى عـــاقـــة وثــيــقــة بــيــن 
ــتــــة والــــــــقــــــــوس: »وهـــــــكـــــــذا يـــمـــكـــن  ــبــ ــنــ هــــــــذه الــ
»الــقــوس  اســتــخــدام هــذا الــخــشــب لتصنيع 
البسيط«. وما يقوله املؤّرخ »هيرودوتس« 
ــــواس  ــــذي يـــصـــف األقـ الـ  .VII. 69 , )Hist(

ــيـــل«  ــنـــخـ »املــــصــــنــــوعــــة مـــــن ســـــــاق ســــعــــف الـ

والــتــي كــان يحملها    )φοίνικος σπάθης(

اإلثـــــــيـــــــوبـــــــيـــــــون فـــــــــي جــــــيــــــش »زركــــــــســــــــيــــــــس«. 
وتتصّرف هذه األقواس مثل النخيل الذي 
يــنــحــنــي ويــــمــــوج فــــي الـــعـــاصـــفـــة ثــــم يـــعـــود إلـــى 
مــوقــعــه األصـــلـــي. ويــاحــظ »ثــيــوفــراســتــوس« 
ــتـــة الـــنـــخـــيـــل هـــــي الـــنـــبـــتـــة  أن نـــبـ  )V، 6، 1(

»فــي االتــجــاه املعاكس  الوحيدة التي تنحني 
لألخشاب األخرى«.

وكــذلــك هــنــاك كــلــمــة )arche( أي »الــعــرش« 
أو الــفــلــك وشــكــلــه أيــضــًا مــقــّوس وهـــو يــذكــرنــا 
بــالــبــيــوت الــســومــريــة الــقــديــمــة جـــدًا والــتــراثــيــة 
ـــفــــرات، وهــــي الــتــي  والـــتـــي تــعــوم عــلــى دجــلــة والـ
ارتبطت من دون أي شك بأسطورة الطوفان 

الشهيرة.

فـــهـــو بـــرأيـــنـــا  »الـــبـــتـــيـــل«،   )betel( ــــم  ــا اسـ ــ أمـ
مــن الــبــتــات، ومــنــه تــبــلــور مــا ُيــعــرف بــعــبــارة 
»بيت إيل«، وهذه صفة الشجرة املقدّسة 
ــــم الـــشـــجـــرة  »بـــيـــت اإللــــــــه«، ونــــعــــرف ان اسـ
ــــا-  ــــى الـــيـــونـــانـــيـــة )إيـ ــيـــة الـ ــانـ نـــقـــل مــــن الـــُســـريـ
 )éclat du soleil / ella( ومــضــة الــشــمــس 
ــــل - إلــــــه«؛ مــــا يــجــعــل  ــــي مــشــتــقــة مــــن »إيــ وهـ
ــهــــر مـــن  ــتــــة يــــظــ ــبــ ــنــ األصــــــــــل الـــــعـــــربـــــي لـــــهـــــذه الــ
ولطاملا اعُتبرت الشجرة بيت  فلتات اللغة. 
اإللــــه قــبــل بـــنـــاء املـــعـــابـــد الــحــجــريــة وُنــحــتــت 
املــــجــــّســــمــــات فــــي جــــذعــــهــــا. ومـــــن املــــعــــبــــودات 
)أدونــيــس من شجرة  من خلق من الشجرة 
ــّزة فــــي الـــنـــخـــلـــة(،  ــ ــعـ ــ ــــاش فـــيـــهـــا )الـ املـــــــًر(، أو عـ
وارتــبــط بــرمــزيــة الــخــصــوبــة والــخــيــر والــوفــرة 
وهنا يلعب شكل النخلة  وتجّدد الطبيعة. 
ووظـــائـــفـــهـــا ومــســتــخــدمــاتــهــا الـــــدور األســــاس 

ــيــــن  ــلــــغــــويــ ــــن الــ ــــحـ ــعـــــــرف نـ فـــــــي الــــتــــســــمــــيــــة، ونـــــ
ــتــــحــــّدر مــن  ــيــــات تــ ــّمــ أن األســـــمـــــاء وكـــــــّل املــــســ
ــّد  الـــشـــكـــل املـــــــادي واملــــحــــســــوس، فـــفـــعـــل »مــ
ــثـــــًا، يـــجـــعـــلـــنـــا نــــــرى »املــــــــائــــــــدة«، ويـــعـــّبـــر  » مـــ
ــتـــــداد« و«املـــــــّد« و«املـــــــدى« وكــلــهــا  ــ عـــن »االمـ
مـــشـــاهـــد حـــســـّيـــة نــقــلــهــا الـــلـــســـان عـــلـــى شــكــل 
الفعل »مــّد« وأيــضــًا دّونــتــهــا الــيــد على شكل 

يراعي املدى الواسع.

وليست النخلة بأقل مدلول ح�شّي، فطولها 
ــكـــل املـــظـــلـــة فــــي ســعــفــهــا الــــوارفــــة،  الــــفــــارع وشـ
وعناقيد تمورها الزاهية باللونين النورانيين 
األحـــمـــر واألصــــفــــر، لــهــي صـــــورة الـــنـــور املــشــّع 
وكأنها  تحت أشعة الشمس،  واملتأللئ ضياًء 
طير سرمدي يسبح في الفا الفسيح الى أبعد 
مدى. وهكذا ُيطلق العنان للخيال وللصور، 
وبالتالي تتراكم املسمّيات وتتنّوع طرق التعبير 

الرمزية. 

خـــــاصـــــة الــــــقــــــول إن الـــــــعـــــــودة الــــــــى أصــــــول 
األســـمـــاء مــن خـــال الــتــحــلــيــل الــلــغــوي، لــهــي 
ــــل وتـــســـاعـــد الــعــلــوم  ــى املـــنـــشـــأ األصـ ــــودة الــ عـ
ــــة  ــابـ ــ ــــويـــــب وبـــــالـــــتـــــالـــــي إصـ ــتـــــصـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــــة عـ ــافــ ــ كــ
ــيـــة واملــــــؤيــــــدة بـــالـــشـــواهـــد  ــلـــمـ ــيـــقـــة الـــعـ ــقـ الـــحـ
املـــاديـــة والـــتـــي تــدعــمــهــا املــنــهــجــيــة املــنــطــقــيــة 
الـــصـــرفـــة، فــيــضــمــحــل كـــّل الــتــبــاس وتــتــضــح 

الصورة جلية ومنقشعة. 

وال يسعنا اال الــقــول إن هــذه بضاعتنا رّدت 
فلعلنا نــعــرف قيمتها الحضارية والتي  إلينا، 
هــي مــن حــضــارة املــشــرق الــعــريــق مهد العلوم 

والفكر.
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عدسة املصور
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

لحصاد  الوطني  اليوم  إطالق 
التمور األردنية 2021 بعاّمن

بحضور “سفري اإلمارات” و”جائزة 
خليفة” و”منظمة الفاو”

أطــلــق معالي وزيــر الــزراعــة األردنـــي املهندس 
ــمــــور  ــتــ ــاد الــ ــ ــــصــ ــــم حــ ــــوســ ــــد حــــنــــيــــفــــات مــ ــالــ ــ خــ

األردنــــــيــــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــكــــرامــــة فـــــي األغــــــــوار 
ــيـــر دولــــــــة اإلمـــــــــارات  ــفـ الــــوســــطــــى بــــحــــضــــور سـ
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الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة بـــعـــّمـــان، ســـعـــادة األســـتـــاذ 
ــــور  ــتـ ــ ــــدكـ ــــي والـ ــــو�شـ ــلـ ــ ــبـ ــ أحـــــمـــــد عــــلــــي مــــحــــمــــد الـ
عــبــد الــوهــاب زايـــد أمــيــن عـــام جــائــزة خليفة 
ــتــــكــــار الــــزراعــــي  الــــدولــــيــــة لــنــخــيــل الـــتـــمـــر واالبــ
واألســـــــــتـــــــــاذ نــــبــــيــــل عــــــســــــاف مــــمــــثــــل مـــنـــظـــمـــة 
األغذية والزراعة )الفاو( في عّمان، ورئيس 
لجنة الزراعة واملياه بمجلس األعيان معالي 
ونقيب املهندسين  الدكتور عاكف الزعبي، 
الــزراعــيــيــن وأمــيــن عـــام ســلــطــة وادي األردن 
ــاد  ــنـــة ورئــــيــــس اتـــحـ ــنــــار املـــحـــاسـ ــنـــدســـة مــ ــهـ املـ
املزارعين وعطوفة مدير عام املركز الجغرافي 

امللكي. 

30 سبتمبر  وقــال الحنيفات خــال االفتتاح 
2021، بــأن الـــوزارة قــد حــددت الثاثين من 

أيلول/سبتمبر يوم حصاد التمور ليكون يوم 
ــهــــام، مــشــيــرًا  نــحــتــفــل فــيــه بـــهـــذا املـــحـــصـــول الــ
	1 % من إنتاج  إلــى أن األردن يستحوذ على 
تــمــر صــنــف املــجــهــول فـــي الــعــالــم ويـــعـــد الــيــوم 
هــذا القطاع ريــاديــًا جــاذبــًا لاستثمار ويدعم 
تــوفــيــر فـــرص الــعــمــل ورفــــع قــيــمــة الـــصـــادرات 

الزراعية.
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