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شـــــجــرتـنـا
إكسبو  2020دبي :حفل اسطوري يحتفي باإلنسانية
شهد العالم أجمع افتتاح إكسبو  2020دبــي ،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  192دولة ووفود املنظمات والهيئات واملؤسسات الدولية املشاركة ،والتي حرصت على القدوم إلى
دبي لبدء حوارثقافي وإبداعي يمتد على مدارستة أشهريتم من خالها رسم مامح مستقبل العالم بتقديم الحلول واالبتكارات
واألفكارالتي تعين على تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثركفاءة لتفعيل العمل املشترك نحوغد أفضل للجميع.
ً
إن مسيرة دولة اإلمــارات العربية املتحدة املمتدة على مدارالخمسين عاما املاضية تمثل قصة نجاح سطرفصولها قادة
ً
وأبناء الوطن لتتجلى فيها القيم التي كانت أساسا لطموحاتهم وثقتهم بقدرتهم على تحقيق ما هوأفضل لهم ولغيرهم .كما
أن عاقة دولة اإلمارات بمنصة إكسبوالعاملية ليست جديدة بل تقود إلى العام  1970في 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 االستثمارفي بناء اإلنسان محور االهتمام الرئي�شي في مسيرة دولة اإلمارات العربية املتحدة عما برؤية قيادتها الرشيدة..
ً
توازيا مع التوسع في تأسيس البنية التحتية وتنويع االقتصاد وإيجاد الفرص الزدهارالجميع ..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 إكسبوالدولي في العام  2011وكانت
السبب في اختيارنا شعار “تواصل العقول وصنع املستقبل.
تجتمع اليوم  192دولة وكل واحدة منها ممثلة بجناحها الخاص ،وهوما لم يسبق له نظيرفي تاريخ إكسبوالدولي املمتد على
ً
ً
 170عاما .ومجرد وجودنا هنا في خضم التحديات التي يواجهها العالم ،يبرهن على التزامنا ورغبتنا في جعل العالم مكانا
أفضل للجميع .كما أن استضافتنا إلكسبو  2020تحمل 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 واقعا على مرالتاريخ ،بدأت برؤية.
ً
كما نؤكد على حرص دولة اإلمــارات على إذ ـكـاء فرص التعارف والحواروالعمل املشترك ،بين جميع سكان العالم ،مرحبا
ً
بجميع املشاركين في إكسبو لانطاق معا ،من اإلمــارات إلى العالم .وقال “رسالة دولتنا هي الدعوة إلى التسامح والتعايش
والسام ونشرأسباب الخيروالنماء والسعادة نحومستقبل زاهرللجميع.

نهيان مبارك آل نهيان
وزيرالتسامح والتعايش
املفوض العام إلكسبو  2020دبي

كـلمتنــا
اإلمارات تسعى لتحقيق الحياد املناخي بحلول 2050
العواصف والفيضانات وحرائق الطبيعة تزداد حدة في مختلف أنحاء العالم .ولألسف يؤثرتلوث الهواء على
صحة عشرات املايين من البشر ،فيما تتسبب التقلبات الجوية غير املتوقعة بأضرار ال توصف للمساكن
ومـصــادر الــرزق أيضا .لكن رغــم أن تغير املناخ يتسبب بــأضـرار 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 توفرالفرص ،إال أننا ال نتحرك بالسرعة الكافية .فلكي نتجنب تفاقم األزمة ،يجب أن تتضافرجهودنا فورا.
في نوفمبر ،2021ستستضيف اململكة املتحدة ،قمة يعتقد الكثيرون أنها ستكون أفضل فرصة أخيرة للعالم
ً
للتحكم بتغيراملناخ الخارج عن السيطرة .فعلى مدى ثاثة عقود تقريبا ،دأبت األمم املتحدة تعقد اجتماعات
ً
قمة حــول تغير املناخ  -مؤتمرات الــدول األط ـراف  -وتدعو إليها كل دولــة في العالم تقريبا ،تلك هي قمم العمل
املناخي .وخال تلك الفترة تحول تغيراملناخ من مسألة هامشية إلى أولوية عاملية .قمة هذه السنة ستكون القمة
ُ
السنوية السادسة والعشرين ُويطلق عليها اسم قمة العمل املناخي ( )COP26وتعقد في مدينة غاسكو.
ً
وانطاقا من الشعور باملسؤولية الدولية للحد من اآلثارالسلبية للتغيراملناخي ،أعلنت حكومة دولة اإلمارات
العربية املـتـحــدة فــي الـســابــع مــن أكـتــوبــر  2021بحضور صــاحــب السمو الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ،في جناح اإلمارات بمعرض “إكسبو  2020دبي” عن املبادرة
ً
االستراتيجية لــدولــة اإلم ــارات لتحقيق الـحـيــاد املـنــاخــي بحلول  ،2050والـتــي تــأتــي تتويجا للجهود اإلمــاراتـيــة
الهادفة إلى اإلسهام بإيجابية في قضية التغيراملناخي ،والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص
ً
ً
تضمن لألجيال القادمة مستقبا مشرقا .وأكــد سموه أن دولــة اإلمــارات  -مع إعانها اليوم هدفها لتحقيق
ً
الحياد املناخي بحلول  - 2050تــواصــل دورهــا الفاعل واملــؤثــر عامليا فــي قضية التغير املـنــاخــي ..ودعمها جهود
العمل املناخي وتعزيزالتعاون الدولي لاستفادة من جميع الفرص االقتصادية واالجتماعية.
ويـهــدف تحقيق الـحـيــاد املـنــاخــي فــي اإلم ــارات بحلول عــام  ،2050إلــى تطوير نهج حكومي شــامــل يضمن النمو
ً
االقتصادي املستدام في الدولة ..ويقدم نموذجا يحتذى للعمل والتعاون لضمان مستقبل أفضل للبشرية.
ً
كما يعتبرهذا اإلعان تتويجا لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل املناخ على املستويين املحلي والعالمي
خــال العقود الثاثة املاضية منذ انضمامها التفاقية األمــم املتحدة اإلطــاريــة لتغير املـنــاخ فــي  ،1995حيث
ّ
تبنت 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 اإلعــان لتحقيق الحياد املناخي متوائما مــع أهــداف “اتـفــاق بــاريــس للمناخ” لتحفيز الــدول على إعــداد
واعتماد استراتيجيات طويلة املــدى لخفض انبعاث غــازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجــات حـرارة األرض
دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
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معاييرالنشرباملجلة
 .1أن ي ـ ـكـ ــون امل ـ ـق ـ ــال أو الـ ـبـ ـح ــث ج ــدي ــد،
ومخصص ملجلة الشجرة املباركة.
 .2االلتزام بمعايير الكتابة وفق منهج علمي
م ــوث ــق ب ــامل ـص ــادر .وال ي ـقــل ع ــدد كـلـمــات
املقال عن  2000 - 3000كلمة.
 .3تــرفــق ص ــور أصـلـيــة مـنــاسـبــة لـكــل مـقــال
بصيغة (  ) jpgحد أدنــى  KB 1000لكل
صورة Digital-High resolution
 .امل ـج ـل ــة غ ـي ــرم ـل ــزم ــة ب ــإع ــادة م ــا ي ـص ـل ـهــا مــن
مقاالت ،ألصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
 .5يــرســل الـكــاتــب مــع امل ــادة العلمية صــورة
شـخـصـيــة م ــع س ـيــرتــه ال ــذات ـي ــة مــوض ـحـ ًـا
فيها االسم الثاثي ورقم الهاتف والبريد
االلكتروني وصندوق البريد.
 .6املقاالت املنشورة باملجلة تعبر بالضرورة
عن آراء الكاتب وال تلزم إدارة الجائزة.
 .7ت ــرت ـي ــب املـ ـ ـ ــواد ال ـع ـل ـم ـي ــة ض ـم ــن ال ـع ــدد
يخضع العتبارات فنية.
 .صفحات املجلة مفتوحة لجميع محبي
النخلة واالبتكار الزراعي بالعالم لتوطين
املعرفة وبناء مجتمع مستدام.
 .9ل ـل ـج ــائ ــزة حـ ــق الـ ـتـ ـص ــرف وإع ـ ـ ـ ــادة نـشــر
الصور في أي عدد الحق.
مراسالت املجلة
ترسل كافة املواد العلمية والفنية باسم
مديرالتحريرعبرالبريد اإللكتروني:
magazine@kiaai.ae
kiaaimedia@gmail.com

حرصا من األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي على
ً
حـفــظ حـقــوق املـلـكـيــة الـفـكــريــة والـعـلـمـيــة ،نلفت عـنــايــة الـجـمـيــع بــأن امل ــواد العلمية
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املؤلف (الكاتب) وال تتحمل إدارة الجائزة أي مسؤولية قانونية أو علمية اتجاه اآلخر
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 20إصدارعلمي ضمن سلسلة الـ  50كت ِّيب في عام الـ 50
التمور واملؤشرالسكري
مشروع «سعف» البيئي لالستفادة من مخلفات النخيل
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات طــوي ـلــة وق ـص ـي ــرة األج ـ ــل مل ـ ـكـاف ـحــة س ــوس ــة الـنـخـيــل
الحمراء في مصر
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بحضور “سفيراإلمارات” و”جائزة خليفة” و”منظمة الفاو”
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مقدمة:
ُ
تـعــد األهـ ــداف الـسـبـعــة عـشــر ( )SDGsالـتــي
اعـتـمــدتـهــا ال ــدول األع ـضــاء فــي األم ــم املتحدة
ً
ع ــام  ،2015بـمـثــابــة خــارطــة طــريــق وال ـت ـزامــا
ً
عامليا يتمثل في «عدم ترك أحد يتخلف عن
الركب» .هي الخطة العاملية من أجل تحقيق
أه ـ ــداف الـتـنـمـيــة امل ـس ـتــدامــة ،وال ـت ــي تشمل
ً
ً
كــاف ــة ال ـق ـط ــاع ــات .وت ـض ــم  17ه ــدف ــا عــامل ـيــا
و 169غاية ،ومؤشرات ووسائل التنفيذ.
ل ـقــد س ـعــت األم ــان ــة ال ـعــامــة ل ـجــائــزة خـلـيـفــة

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

ال ــدول ـي ــة ل ـن ـخ ـيــل ال ـت ـمــر واالب ـت ـك ــار ال ــزراع ــي
م ـن ــذ تــأس ـي ـس ـهــا ع ـ ــام  2007أن يـ ـك ــون لـهــا
رؤي ــة وه ــدف ورســالــة تنسجم مــع األه ــداف
اإلنمائية ( )2000-2015ومن ثم مع أهداف
ً
الـتـنـمـيــة املـسـتــدامــة ( )2015-2030وصــوال
إل ــى م ــا حـقـقـتــه ال ـج ــائ ــزة م ــن ن ـج ــاح ف ــي دعــم
وتنمية البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل
وإنتاج التمور واالبتكارالزراعي على املستوى
الوطني واإلقليمي والدولي.

ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ
اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺰراﻋﻲ
تجـسـيــر
الـحــدود

جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر
واإلبتكار الزراعي

ﺗﺄﻟﻴﻒ:
الدكتور عبد الوهاب زايد
الدكتورة ساندرا بيسيﻚ
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رؤية ورسالة وأهداف الجائزة:
لــو قـمـنــا بــاسـتـعـراض رؤي ــة ورســالــة وأه ــداف
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الــزراعــي لــوجــدنــا أنـهــا تتقاطع بمساحة كبيرة
مع أهــداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة
( ،)SDGsف ــرؤي ــة ال ـجــائــزة ه ــي دع ــم وتـطــويــر
ق ـطــاع نـخـيــل الـتـمــروإن ـت ــاج الـتـمــور واالبـتـكــار
الزراعي لتحقيق التنمية املستدامة  .2030أما
رسالة الجائزة فهي االحتفاء بالجهود املتميزة
ُ َ
الـتــي تـ ْـبــذ ُل لتطوير القطاع الــزراعــي مــن أجل
تنمية مستدامة لنا ولألجيال القادمة .وإقامة
تعاون وطني وإقليمي ودولــي بين الجهات ذات
الصلة باالبتكارالزراعي وصناعة نخيل التمر.
ون ـشــرثـقــافــة نـخـيــل الـتـمــرواالب ـت ـك ــارال ــزراع ــي
بين مختلف الفئات املستهدفة على املستوى
املحلي واإلقليمي والدولي.

بــالــواقــع الــزراعــي ونـخـيــل الـتـمــر وفــق أفضل
املمارسات الدولية.
م ــن ه ـن ــا ن ـج ــد أن رؤي ـ ــة ورسـ ــالـ ــة وأه ـ ــداف
ال ـج ــائ ــزة عــامل ـيــة األداء ،واس ـع ــة االن ـت ـشــار،
عالية اإلنجازُ ،بنيت على القاعدة التي تقول
ً
ً
ّ
(ف ــك ــر عــامل ـيــا ون ـ ّـف ــذ م ـح ـل ـيــا) ،أي أن األمــانــة
ال ـعــامــة ل ـل ـجــائــزة قــامــت بـتــوظـيــف ال ـخ ـب ـرات
وال ـعــاقــة م ــع امل ـن ـظ ـمــات الــدول ـيــة ف ــي خــدمــة
هذا القطاع على املستوى الوطني واإلقليمي
بــالـتـنـسـيــق وال ـت ـعــاون مــع ال ـشــركــاء املـحـلـيـيــن
فــي كــل دول ــة ،وذل ــك مــن أجــل تـعــزيــزنـمــو هــذا
القطاع والعاملين به ،وتحسين فرص العمل
ون ـمــو االق ـت ـصــاد وجـ ــودة ال ـح ـيــاة ضـمــن أطــر
م ـعــاي ـيــرأه ـ ــداف الـتـنـمـيــة امل ـس ـتــدامــة لــألمــم
املتحدة (.)SDG17

تنظيم  3دورات من جائزة املزارع املتميز
واملزارع املبتكرباإلمارات ( )2020 - 201
بمشاركة  192مزارع باإلمارات.
تـنـظـيــم  12دورة م ــن املـســابـقــة الــدولـيــة
(النخلة في عيون العالم) ()2021 - 2010
بمشاركة  3971مصور من  5دولة
تنظيم  5دورات مــن املـســابـقــة الــدولـيــة
(النخلة بألسنة الشعراء) بمشاركة 5 6
شاعروشاعرة يمثلون  1دولة
تنظيم املهرجان الــدولــي للتمور املصرية
ً
سنويا ()201 - 2015
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم امل ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ل ـل ـت ـم ــور
ً
السودانية سنويا ()2021 - 2017

أنشطة وانجازات الجائزة:
ف ــي ح ـيــن ن ـجــد أن األه ـ ــداف الــرئ ـي ـس ـيــة الـتــي
تسعى لتحقيقها الجائزة هي تعريف العالم
بــاهـتـمــام صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ خليفة بن
زاي ــد آل نـهـيــان رئـيــس الــدولــة «حـفـظــه هللا»
بزراعة النخيل واالبتكار الزراعي ومبادراته
ال ـكــري ـمــة ف ــي األن ـش ـطــة واملـ ـج ــاالت املـتـعـلـقــة
بدعم البحوث والدراسات الخاصة .وإبراز
ال ـ ــدور ال ــري ــادي امل ـس ــؤول ل ــدول ــة اإلم ـ ــارات
ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـح ــدة ف ــي دفـ ــع م ـس ـيــرة اإلب ـ ــداع
واالب ـت ـك ــار ف ــي م ـج ــال ن ـخ ـيــل ال ـت ـمــر وال ـق ـطــاع
الــزراعــي ،واالهـتـمــام بقضايا حـمــايــة البيئة
وم ـحــاربــة ال ـف ـقــر وزي ـ ــادة الــرق ـعــة ال ـخ ـض ـراء
ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـت ـن ـم ـيــة امل ـس ـت ــدام ــة .ب ــاإلض ــاف ــة
ال ــى دع ــم الـبـحــث الـعـلـمــي وتـشـجـيــع وتـقــديــر
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي تـ ـط ــوي ــر ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ــزراع ـ ــي
وقـ ـط ــاع ن ـخ ـيــل ال ـت ـمــر بـ ــاإلمـ ــارات وال ـع ــال ــم،
واالس ـت ـفــادة مــن مـخـتـلــف الـخـب ـرات لــارتـقــاء

ً
وف ـق ــا ل ـتــوج ـي ـهــات س ـمــو ال ـش ـيــخ م ـن ـصــور بــن
زايــد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس ال ــوزراء،
وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمــارات العربية
املتحدة ،ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك
آل نـهـيــان ،وزي ــر الـتـســامــح والـتـعــايــش ،رئيس
مجلس أمـنــاء جــائــزة خليفة الــدولـيــة لنخيل
التمر واالبتكار الــزراعــي ،فقد َّ
ص َبت الجهود
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـ ــى دع ـ ــم وت ـط ــوي ــرقـ ـط ــاع زراع ـ ــة
الـنـخـيــل وإن ـت ــاج ال ـت ـم ــور ،م ــن خ ــال إط ــاق
مجموعة مــن امل ـبــادرات واملـشــاريــع التنموية
التي من شأنها تعزيز األمــن الغذائي وتحقيق
التنمية املستدامة .نذكرمنها باختصار:
ت ـن ـظ ـي ــم  13دورة م ـ ــن ج ـ ــائ ـ ــزة خ ـل ـي ـفــة
الــدولـيــة لنخيل الـتـمــر واالبـتـكــار الــزراعــي
( )2021 - 2009بمشاركة  16مرشح
يمثلون  56دولة بالعالم.
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تنظيم املـهــرجــان الــدولــي للتمور األردنـيــة
ً
سنويا ( )2021 - 201
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم امل ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ل ـل ـت ـم ــور
املوريتانية ()2021
تـنـظـيــم م ـعــرض ابــوظ ـبــي ال ــدول ــي لـلـتـمــور
ً
سنويا ()2021 - 2015
تنظيم املــؤتـمــر الــدولــي لنخيل الـتـمــر كل
أرب ــع س ـنــوات مـتـتــالـيــة ( )2022 - 199
بمشاركة  175باحث من  5دولة
ت ـن ـظ ـيــم م ــؤت ـم ــر وزاري لـ ـل ــدول املـنـتـجــة
ل ـل ـت ـم ــور لـ ــوضـ ــع اس ـت ـرات ـي ـج ـي ــة اطـ ــاريـ ــة
الس ـت ـئ ـص ــال س ــوس ــة ال ـن ـخ ـيــل ال ـح ـم ـراء
()2019
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إط ــاق إع ــان أبــوظ ـبــي ملـكــافـحــة ســوســة
ال ـن ـخ ـي ــل ال ـ ـح ـ ـم ـ ـراء ،وإن ـ ـش ـ ــاء ص ـن ــدوق
ائتماني بإشراف (الفاو) ()2019
إن ـشــاء م ـخــازن م ـبــردة لـلـتـمــور بــالــواحــات
البحرية بجمهورية مصرالعربية ،بطاقة
استيعابية  000طن ()2019
تــأه ـيــل مـصـنــع س ـيــوة ال ـح ـكــومــي لـلـتـمــور
بجمهورية مصر العربية بطاقة إنتاجية
 10.000طن بالسنة ()2017
ت ــأه ـي ــل م ـج ـم ــع تـ ـم ــور الـ ـ ـ ــوادي ال ـج ــدي ــد
بجمهورية مصر العربية بطاقة إنتاجية
 5000طن بالسنة ()2019
إطـ ـ ــاق أكـ ـب ــرم ـك ـت ـبــة ال ـك ـت ــرون ـي ــة تـضــم
 299م ـص ــدر ع ـل ـمــي بــال ـل ـغ ـت ـيــن ال ـعــرب ـيــة
واالن ـج ـل ـيــزيــة ،ف ــي م ـجــال زراع ـ ــة الـنـخـيــل
وإنتاج التمور واالبتكارالزراعي.

ف ـي ـمــا ف ـي ـهــم أص ـح ــاب ال ـح ـي ــازات ال ــزراع ـي ــة
الصغيرة من الرجال والنساء والشباب ،عبر
إقامة مشاريع تنموية متعددة مثل مخازن
تـبــريــد الـتـمــور ،وتــأهـيــل امل ـزارع ـيــن مــن انـتــاج
ت ـمــور عـضــويــة وف ــق املــواص ـفــات الـقـيــاسـيــة
ً
املعترف بها دولـيــا ،مــع عــدم تقويض املــوارد
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ب ـمــا ي ـســاهــم ف ــي تــوس ـيــع ن ـطــاق
ال ـتــواصــل مــع دول الـعــالــم واي ـصــال الـتـمــور
ال ـع ــرب ـي ــة ل ــألس ــواق ال ـع ــامل ـي ــة .ب ــذل ــك ت ـكــون
ً
ً
ال ـجــائــزة قــد أدت دورا م ـحــوريــا فــي تحقيق
هــدف التنمية املـسـتــدامــة  - 1الـقـضــاء على
ال ـف ـق ــر ،وه ـ ــدف ال ـت ـن ـم ـيــة امل ـس ـت ــدام ــة - 2
القضاء على الجوع.
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف  1و  2مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة امل ـ ـس ـ ـت ـ ــدام ـ ــة (الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء ع ـل ــى
الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــر) و (ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاء ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـج ـ ـ ــوع).

فكرة مهرجانات التمور العربية:
إن ت ـن ـظ ـيــم م ـه ــرج ــان ــات ال ـت ـم ــور ف ــي مـنــاطــق
اإلن ـت ــاج ب ــال ــدول ال ـعــرب ـيــة يـسـتـنــد بــالــدرجــة
األول ـ ـ ــى ل ــرؤي ــة الـ ـج ــائ ــزة ال ـت ــي أخ ـ ــذت بـعـيــن
االعـ ـتـ ـب ــار ت ـح ـس ـيــن ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل وال ـع ـيــش
ال ـكــريــم ل ــألس ــر ال ــزراع ـي ــة امل ـن ـت ـجــة لـلـتـمــور.
ولتحقيق هذه الرؤية ،تعمل األمانة العامة
لـلـجــائــزة بالتنسيق مــع ال ــوزارات املـعـنـيــة في
ال ــدول املـنـتـجــة لـلـتـمــور وأص ـحــاب املصلحة
اآلخــريــن عـلــى تـعــزيــز الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لقطاع
زراعة النخيل وإنتاج التمور وتحسين سبل
الـعـيــش ملـزارعــي الـتـمــور ،وفــق نـظــم ُمحسنة
وأكـثــر ق ــدرة عـلــى الـصـمــود مل ـزارعــي الــواحــات

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

عـم ـلــت األم ــان ــة ال ـعــامــة ل ـل ـجــائــزة ع ـلــى مــدى
س ـ ـنـ ــوات ط ــوي ـل ــة ع ـل ــى اس ـت ـض ــاف ــة مـ ـزارع ــي
ن ـخ ـيــل ال ـت ـمــر م ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـ ــدول املـنـتـجــة
لـلـتـمــور وذل ــك ض ـمــن م ـهــرجــانــات وم ـعــارض
ال ـت ـمــور ال ـتــي ت ـشــرف ع ـلــى تـنـظـيـمـهــا األمــانــة
الـعــامــة لـلـجــائــزة فــي كــل مــن جـمـهــوريــة مصر
ال ـع ــرب ـي ــة وج ـم ـه ــوري ــة ال ـ ـس ـ ــودان وامل ـم ـل ـكــة
األردن ـيــة الـهــاشـمـيــة والـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
امل ــوريـ ـت ــانـ ـي ــة واملـ ـمـ ـلـ ـك ــة املـ ـغ ــربـ ـي ــة ،ودول ـ ــة
اإلمـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـح ــدة ،ب ـه ــدف اتــاحــة
الـفــرصــة لـصـغــار م ـزارعــي ومـنـتـجــي الـتـمــور في
املـنـطـقــة الـعــربـيــة لـلـمـشــاركــة فــي املـهــرجــانــات
وم ـعــارض الـتـمــور مــن أجــل ت ـبــادل الـخـب ـرات
بين املـزارعـيــن مــن الــدول املنتجة واملصنعة
لـلـتـمــور ،وإت ــاح ــة ال ـفــرصــة لـتـصــديــر الـتـمــور
الـعــربـيــة الــى مختلف دول الـعــالــم مــن خــال
ال ـح ــوار امل ـبــاشــر م ــع ت ـجــار ال ـت ـمــور الـعــاملـيـيــن
الــذيــن تستضيفهم الـجــائــزة فــي كــل معرض،
وه ـ ـ ــذه ب ـ ــدوره ـ ــا ن ـت ـي ـج ــة مـ ـب ــاش ــرة ل ـت ـح ـســن
سمعة التمور العربية على املستوى الدولي،
وبــالـتــالــي زي ــادة الـطـلــب الـعــالـمــي عـلــى الـتـمــور
ال ـع ــرب ـي ــة ،وه ـ ــذا م ــا ش ـه ــدن ــاه ب ـت ـصــري ـحــات
رسمية لكبار املسؤولين عن هذا القطاع في
الدول العربية،
ك ـم ــا ع ـم ـلــت الـ ـج ــائ ــزة ع ـل ــى ت ـح ـس ـيــن ج ــودة
ال ـت ـمــور الـعــربـيــة كــي تـتـمــا�شــى مــع مـتـطـلـبــات
األس ــواق الــدول ـيــة ،مــن خــال دعــم وتــأهـيــل
أك ـثــر مــن  200مــزرعــة لـنـخـيــل الـتـمــر بــواحــة
سيوة بجمهورية مصر العربية لنيل شهادة
الـ ــزراعـ ــة ال ـع ـضــويــة ل ـل ـت ـمــور (اي ـك ــوس ـي ــرت)
معتمدة مــن االتـحــاد األوروب ــي الـتــي بــدورهــا
ساهمت فــي تعزيز تنافسية التمور العربية
مــع غـيــرهــا مــن تـمــور الـعــالــم .كــل هــذا وذاك
ساهم في تحسين مستوى الدخل لشريحة

ص ـغــار امل ـزارع ـي ــن ،ب ــل ال ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـجــوع
وال ـف ـق ــر وس ــط مـ ـزارع ــي وم ـن ـت ـجــي ال ـت ـم ــور فــي
الدول العربية.
الـهــدف  8مــن أه ــداف التنمية املستدامة
(العمل الالئق ونمو االقتصاد)

ع ـلــى سـبـيــل امل ـثــال زادت صـ ــادرات الـتـمــور
املـ ـص ــري ــة خـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ت ـن ـظ ـي ــم املـ ـه ــرج ــان
ال ــى  % 17فــي ح ـيــن تـقـلـصــت كـمـيــة الـتـمــور
املـسـتــوردة مــن خــارج الــدولــة حــوالــي .% 25
مـمــا يــدل عـلــى مـســاهـمــة أنـشـطــة وفـعــالـيــات
الجائزة في زيــادة النمو االقتصادي لقطاع
زراع ــة الـنـخـيــل وإن ـت ــاج ال ـت ـمــور بـمــا يـحـقــق
التنمية املستدامة للمجتمعات الزراعية.
ف ــالـ ـج ــائ ــزة ل ــدي ـه ــا م ـع ــرف ــة وخ ـ ـبـ ــرة واس ـع ــة
وش ــراكــات رف ـي ـعــة امل ـس ـتــوى م ــع املـنـظـمــات
الدولية تعتمد عليها لدعم تطوير ساسل
القيمة للتمور العربية.
الـهــدف  9مــن أه ــداف التنمية املستدامة
(الصناعة واالبتكاروالهياكل األساسية)

ســاهـمــت مـجـمــوعــة امل ـعــارض واملـهــرجــانــات
ل ـل ـت ـم ــور ال ـع ــرب ـي ــة (أكـ ـث ــر م ــن  16م ـه ــرج ــان
ومـعــرض فــي سـتــة دول) فــي تـفـعـيــل الـنـشــاط
الـ ـتـ ـج ــاري ل ـش ــري ـح ــة واسـ ـعـ ــة مـ ــن م ــزارع ــي
ومنتجي ومصنعي التمور بــالــدول العربية،
م ــن خ ـ ــال ت ـع ــزي ــز االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات الــري ـف ـيــة
الـشــامـلــة املـتـنــوعــة واإلن ـتــاج ـيــة ال ـتــي تـخـلــق
ف ــرص الـعـمــل الــائــق وزيـ ــادة ال ــدخ ــل .كـمــا
حـصــل فــي واح ــات س ـيــوة بـجـمـهــوريــة مـصــر
ال ـع ــرب ـي ــة ح ـي ــث س ــاه ــم املـ ـه ــرج ــان ال ــدول ــي
ل ـل ـت ـمــور امل ـص ــري ــة ب ـس ـي ــوة ع ـل ــى مـ ــدى أرب ــع
س ـ ـنـ ــوات م ـت ـت ــال ـي ــة ( )201 - 2015فــي
ت ـح ـس ـي ــن ن ـم ــط ال ـع ـي ــش وزيـ ـ ـ ــادة ق ــدرات ـه ــم
اإلن ـتــاج ـيــة م ــن امل ـش ــارك ــة ف ــي ال ـس ــوق .كـمــا
أدت إل ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة فـ ــي ع ـ ــدد مـ ـص ــان ــع ت ـع ـب ـئــة
وتـغـلـيــف ال ـت ـمــور ،ويـمـكــن االس ـت ــدالل عـلــى
ذل ــك مــن خ ــال ع ــدد مــن م ــؤش ــرات األداء

ك ـمــا ســاه ـمــت ال ـج ــائ ــزة ب ـت ـعــزيــز االب ـت ـك ــار فــي
ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـف ــردي
ً
أو امل ـ ــؤس ـ ــ�ش ـ ــي ،دع ـ ـمـ ــا ألهـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة
امل ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة ،م ـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ـش ـج ـي ــع ع ـلــى
االب ـ ـت ـ ـك ـ ــار واتـ ـ ــاحـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ــرص ـ ــة ألص ـ ـحـ ــاب
املـ ـش ــاري ــع الـ ــزراعـ ـيـ ــة امل ـب ـت ـك ــرة ل ـل ـت ـنــافــس
ع ـلــى إح ــدى ف ـئــات ال ـجــائــزة الــدول ـيــة (فـئــة
االب ـ ـت ـ ـكـ ــارات ال ـ ــرائ ـ ــدة واملـ ـتـ ـطـ ــورة ل ـخــدمــة

القطاع الزراعي) ،حيث يتنافس على هذه
ً
الـفـئــة س ـنــويــا ع ـشــرات امل ـشــاريــع الــزراع ـيــة
امل ـب ـت ـك ــرة وتـ ـف ــوز ب ـ ــدرع الـ ـج ــائ ــزة وشـ ـه ــادة
تقدير ومبلغ مالي يزيد عن  200ألف دوالر
أمــريـكــي .فـقــد وصــل عــدد املـشــاركـيــن ضمن
فـئــة االبـتـكــارات الــرائــدة واملـتـطــورة لخدمة
القطاع الــزراعــي أكثر من  29مشارك من
 56دولة حول العالم ،ساهمت مشاريعهم
امل ـب ـت ـكــرة ف ــي تـحـسـيــن ج ــودة ال ـح ـيــاة ونـظــم
ال ـع ـم ــل واإلنـ ـ ـت ـ ــاج امل ـ ـس ـ ـتـ ــدام فـ ــي ال ـق ـط ــاع
الزراعي بشكل عام.
الهدف  12من أهــداف التنمية املستدامة
(اإلنتاج واالستهالك املسؤوالن)

ســاهـمــت الـجــائــزة فــي إي ـجــاد ت ــوازن ملنظومة
اإلنتاج واالستهاك في قطاع زراعة النخيل
وإن ـت ــاج ال ـت ـمــور بـشـكــل م ـس ــؤول وم ـس ـتــدام
عـبــر نـقــل الـخـب ـرات وتـبــادل املـعــارف العلمية
املتخصصة ،مــن خــال عـقــد مجموعة من
ورش العمل مع املزارعين ،حيث استضافت
الجائزة أكثر من ثاثون خبير دولي بالتعاون
م ــع امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة ف ــي مـ ـج ــال زراع ـ ــة
النخيل وإنتاج التمور واالبتكار الزراعي
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الهدف  13من أهــداف التنمية املستدامة
(العمل املناخي)؟ والهدف ( 15الحياة على
األرض)

ع ـبــر تـشـجـيــع ا مل ــزارع ـي ــن وت ـكــريــس أ ن ـمــاط
ا لــزرا عــة ا لـتــرا ثـيــة ذات ا لـطــا بــع اإل نـســا نــي
لــد يـهــم ،إ نـمــا تـســا هــم فــي ا لـحـفــاظ بـشـكــل
أ ف ـض ــل ع ـل ــى ق ــا ع ــدة ا ملـ ـ ــوارد ا ل ـط ـب ـي ـع ـيــة
وز يـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ــن ق ـ ـ ــدرة ا لـ ـنـ ـظ ــم ا لـ ــزرا ع ـ ـيـ ــة
ا ل ـت ــرا ث ـيــة ع ـلــى ا ل ـت ـك ـيــف م ــع ت ـغ ـيــر ا مل ـنــاخ،
ب ــذ ل ــك تـ ـك ــون ا لـ ـج ــا ئ ــزة ق ــد س ــا ه ـم ــت فــي
أ ه ـ ـ ــداف ا ل ـت ـن ـم ـي ــة ا مل ـس ـت ــدا م ــة رق ـ ــم 13
(ا لـ ـعـ ـم ــل ا مل ـ ـنـ ــا خـ ــي) و( 15ا ل ـ ـح ـ ـيـ ــاة ع ـلــى
األرض).
الهدف  17من أهــداف التنمية املستدامة
(عقد الشراكات لتحقيق األهداف)

أرض ـ ـيـ ــة ب ـن ـي ــت ع ـل ـي ـه ــا أط ـ ــر مـ ــن ال ـش ــراك ــة
م ـ ــع تـ ـل ــك ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات واملـ ـنـ ـظـ ـم ــات ب ـه ــدف
مـ ـ ــد جـ ـ ـس ـ ــور الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ـع ـ ـهـ ــا ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــز
االقـتـصــادات الــريـفـيــة الـشــامـلــة واملـتـنــوعــة
واإلنتاجية  -بما في ذلك مجاالت األعمال
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـصـ ـن ــاع ــة وت ـ ـجـ ــارة
ال ـت ـم ــور والـ ــروابـ ــط ال ــري ـف ـي ــة  -ال ـح ـضــريــة
املـتـصـلــة بـهــا بـشـكــل عــام ،مــن خــال تنفيذ
ع ــدد م ــن املـ ـب ــادرات وامل ـش ــاري ــع أو تـنـظـيــم
املــؤتـمــرات أو املـهــرجــانــات وغـيــرهــا ،بــا لـتــالــي
يـمـكــن الـبـنــاء والـتـحـلـيــل عـلــى تـلــك ا ملـشــاريــع
وامل ـ ـب ـ ــادرات ال ـت ــي ن ـفــذت ـهــا ال ـج ــائ ــزة ف ــي كــل
م ــن ج ـم ـهــوريــة م ـصــر ال ـعــرب ـيــة ،ج ـم ـهــوريــة
الـ ـس ــودان ،امل ـم ـل ـكــة األردن ـي ــة ال ـهــا ش ـم ـيــة،
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة ا ملـ ــور ي ـ ـتـ ــا ن ـ ـيـ ــة،
واملـمـلـكــة املـغــربـيــة ،مــن أجــل تـنـمـيــة قـطــاع
زراع ــة الـنـخـيــل وإن ـت ــاج ال ـت ـمــور واالب ـت ـكــار
الزراعي في تلك الدول ،بما يتصل بتعزيز
األمــن الـغــذائــي وتـحـقـيــق أهــداف ا لـتـنـمـيــة
املستدامة (.)SDG17
الخالصة:

تعتبرمشاريع الجائزة على املستوى اإلقليمي
والــدولــي ذات أثــر إيـجــابــي مـبــاشــر عـلــى تنمية
الـقـطــاع الــزراعــي بشكل عــام وقـطــاع زراعــة
ال ـن ـخ ـيــل وإن ـ ـتـ ــاج ال ـت ـم ــور بـ ــالـ ــدول امل ـن ـت ـجــة
ل ـل ـت ـمــور ،ســاه ـمــت بـشـكــل م ـبــاشــر ف ــي تـعــزيــز
الوعي املناخي للعاملين في هذا القطاع.
إن ا سـتـثـمــار ا لـجــا ئــزة فــي مـنــا هــج ا لــزرا عــة
ا مل ـس ـتــدا مــة ف ــي ا لـ ــدول ا مل ـن ـت ـجــة ل ـل ـت ـمــور،

وق ـع ــت األم ــان ــة ال ـعــامــة ل ـل ـجــائــزة أك ـث ــر مــن
 3م ــذك ــرة ت ـفــاهــم خ ــال ال ـف ـت ــرة (2015
  )2021م ــع ع ــدد م ــن ال ـ ــوزارات املـعـنـيــةب ـق ـط ــاع زراعـ ـ ــة ال ـن ـخ ـي ــل وإن ـ ـتـ ــاج ا ل ـت ـم ــور
واالب ـت ـك ــار الـ ــزراعـ ــي ،ال ــى ج ــان ــب ع ــدد مــن
املـ ـنـ ـظـ ـم ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة املـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ــال ـق ـط ــاع
ا ل ـ ـ ــزراع ـ ـ ــي ،ومـ ـنـ ـظـ ـم ــات ا ملـ ـجـ ـتـ ـم ــع ا مل ــد ن ــي
وش ـ ــركـ ــات الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخ ـ ــاص ،مـ ــا هـ ــي إال
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تعتبر جــائــزة خليفة الــدولـيــة لنخيل التمر
واالب ـت ـك ــار ال ــزراع ــي أح ــد أه ــم املــؤس ـســات
املـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ـ ــدع ـ ــم وت ـ ـطـ ــويـ ــر ق ـ ـط ـ ــاع زراع ـ ـ ــة
الـنـخـيــل وإنـتــاج الـتـمــور واالبـتـكــار الــزراعــي،
ت ـع ـمــل بــان ـس ـجــام ت ــام م ــع أهـ ــداف الـتـنـمـيــة
امل ـس ـتــدامــة ( )SDGsوذلـ ــك بــال ـت ـعــاون مــع
ً
امل ـن ـظ ـم ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة وال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة ،وف ـق ــا
لـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ال ـ ـق ـ ـي ـ ــادة ال ـ ــرش ـ ـي ـ ــدة بـ ــدولـ ــة
اإلمارات العربية املتحدة.

عدسة املصور
عبد الرحمن البوريح
© KIAAI
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 20إصدار علمي ضمن سلسلة
الـ  50كُتَ ِّيب يف عام الـ 50
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي
اإلمﺎرات اﻟعﺮﺑﻴﺔ املﺘحﺪة

ب ـتــوج ـي ـهــات م ـعــالــي ال ـش ـيــخ ن ـه ـيــان م ـب ــارك آل
ن ـه ـي ــان ،وزي ـ ــرال ـت ـســامــح وال ـت ـع ــاي ــش ،رئ ـيــس
م ـج ـلــس أمـ ـن ــاء الـ ـج ــائ ــزة .صـ ــدرع ــن األم ــان ــة
العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي .الدفعة األولى والثانية من
ُ
سـلـسـلــة الـ ـ  50كـتـيــب ال ـتــي أطـلـقـتـهــا الـجــائــزة
اح ـت ـف ـ ًـاء ب ـعــام الـ ـ  50وال ـت ــي ت ـهــدف إل ــى نـشــر
ً
املعرفة العلمية املتخصصة التزاما بأهداف
الـجــائــزة ونـقــل املـعــرفــة لـلـمـزارعـيــن واملهتمين
ال ـعــام ـلـيــن ف ــي ق ـطــاع زراع ـ ــة الـنـخـيــل وإن ـتــاج
ال ـت ـم ــور واالبـ ـتـ ـك ــارال ـ ــزراع ـ ــي ع ـل ــى امل ـس ـتــوى
الوطني والعربي والدولي.
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وق ــال الــدكـتــور عـبــد الــوهــاب زاي ــد أمـيــن عــام
ال ـج ــائ ــزة أن ال ــدف ـع ــة األولـ ـ ــى م ــن الـكـتـيـبــات
تــأتــي ضـمــن ه ــذه امل ـب ــادرة اح ـت ـفـ ًـاء بــالــذكــرى
الخمسين لـتــأسـيــس دول ــة اإلمـ ــارات العربية
املـ ـتـ ـح ــدة ،وب ــال ـت ـزام ــن م ــع ع ـ ــام ال ـخ ـم ـس ـيــن،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي اسـ ـتـ ـقـ ـط ــب مـ ـجـ ـم ــوع ــة كـ ـبـ ـيـ ــرة مــن
ال ـخ ـب ـرات األكــادي ـم ـي ــة امل ـخ ـت ـصــة م ــن داخ ــل
وخــارج دولــة االمــارات العربية املتحدة حيث
تغطي مــوضــوعــات علمية ،فنية ،ارشــاديــة،
وقـصــص نـجــاح مـبـتـكــرة ،واسـتـخــدام الــذ ـكـاء
االصـطـنــاعــي واسـتـشـراف املستقبل الــزراعــي
وغـيــرهــا ...بما يساهم فــي دعــم البنية التحية

للمعرفة العلمية الـتــي تـخــص قـطــاع زراعــة
الـنـخـيــل وإن ـت ــاج ال ـت ـمــور واالب ـت ـكــارال ــزراع ــي،

ً
مـضـيـفــا ب ــأن ه ــذه الـسـلـسـلــة م ــن الـكـتـيـبــات
وغـيــرهــا مــن اإلص ـ ــدارات مـتــاحــة للجميع من

خال املكتبة االلكترونية للجائزة عبرالرابط
التالي (.) www.ekiaai.com
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اإلمارات جنة خضراء بفضل رؤية زايد

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

حفارات النخيل والنيماتودا املمرضة
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نخيل التمرفي املكتشفات األثرية في شبه الجزيرة العربية

السياحة الزراعية ،ابتكارزراعي ثقافي ترويحي
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مبادرة واحات مستدامة

التجربة األردنية في زراعة النخيل وإنتاج التمور

19

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

21

أشهى الوجبات املحضرة من التمور

التسويق الدولي للتمور
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أهم اآلفات الحشرية والفطرية التي تصيب نخيل التمر

نخلة التمروتأقلمها مع املتغيرات املناخية

23

املمارسات الزراعية الجيدة لنخيل التمر

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

استراتيجية زراعة نخيل التمرفي السودان
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التمور واملؤرش السكري
أ.د .حسن خالد العكيدي

ﻋضو مجﻠس إدارة ﺟﻤعﻴﺔ اﻟﺘﻤور األردنﻴﺔ
hassan.alogidi@yahoo.com

املقدمة
ت ـع ـت ـب ــر الـ ـتـ ـمـ ــور م ـ ــن الـ ـعـ ـن ــاص ــر الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
املـهـمــة الـتــي تــدعــم الـجـســم بــالـكــربــوهـيــدرات
الـ ــازمـ ــة إلنـ ـت ــاج ال ـط ــاق ــة إض ــاف ــة إلـ ــى ذل ــك
فــإن ـهــا م ــع ال ـبــروت ـي ـنــات وال ــده ــون وامل ـع ــادن
والفيتامينات تـســاهــم فــي جميع الفعاليات
الحيوية األخرى والذي يهمنا في هذا املجال
السكريات.
ي ـت ــواج ــد ال ـس ـك ــرف ــي ال ـط ـب ـي ـعــة ف ــي ال ـن ـبــاتــات
كالبنجر وقصب السكر وكذلك جميع أنواع
الفواكه كالتمور والعنب والتين ..الخ.
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أشكال السكريات (أنواع السكريات):
 .1سكريات أحادية كالفركتوز والكلوكوز.
 .2سكريات ثنائية كالسكروز.
 .3سكريات متعددة كالنشا.
التركيب الكيماوي لثمارنخلة التمر:
تـعـتـبــرث ـمــارنـخـلــة ال ـت ـمــرغـ ــذاء عــالــي الـطــاقــة
ألنــه يـحـتــوي عـلــى الـكــربــوهـيــدرات إضــافــة إلــى
ذلــك فهو مـصــدر مهم للمعادن كالكالسيوم
والحديد واملغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك
ً
ويحتوي أيضا على كميات قليلة من الدهون
وال ـب ــروت ـي ـن ــات إل ــى ج ــان ــب ال ـق ـي ـمــة ال ـغــذائ ـيــة
ال ـع ــال ـي ــة ك ـم ــا أن ـ ــه ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى امل ــرك ـب ــات

ال ـف ـي ـنــول ـي ــة وال ـص ـب ـغ ــات وال ـ ـتـ ــي ل ـه ــا ن ـشــاط
مضاد لألكسدة كما أنها تحتوي على نسبة
مــن األل ـيــاف والـفـيـتــامـيـنــات والـتــي تـســاعــد في
الشفاء من الكثيرمن األمراض.

 .5تستهلك في مرحلة البسروالرطب.
واألمـثـلــة على هــذه املجموعات هــي األصـنــاف
ال ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة :ال ـ ـب ـ ــرح ـ ــي ،الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوي ،ال ـ ـسـ ــايـ ــر،
الخضراوي والخنيزي والرغلول والساماني.

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

 - 2التمور نصف الجافة :Semi Dry Date
وتتميز تـمــور هــذه املجموعة بأنها ذات محتوى
رطوبي يتراوح ما بين  % 25 - 15في مرحلة التمر
ك ـمــا أن ه ــذه امل ـج ـمــوعــة تـتـمـيــزب ــارت ـف ــاع نسبة
السكريات املختزلة (السكريات األحــاديــة) كما
أنهاتتميزبنسبةسكرياتثنائيةبسيطةأعلىمن
التمور الطرية والتي تعطي للثمارصابة أكثر.
وم ـ ــن ه ـ ــذه األص ـ ـن ـ ــاف :املـ ـجـ ـه ــول ،امل ـك ـت ــوم،
الخاص ،الزهدي ،وتتميزبما يلي:
 .1نسبة صابة أكثرمن التمور الطرية.
 .2محتوى لحمي (اللب) أكثر.
 .3التصاق قشرة التمرة باللب أكثر.

 - 1التمور الطرية:
وتتميزتمور هذه املجموعة بأنها ذات محتوى
رطــوبــي يـت ـراوح مــا بـيــن  % 35 - 25كـمــا تتميز
سكريات هذه املجموعة بالسكريات املختزلة
 % 95كلوكوز وفركتوز أما الجزء املتبقي 5%
فهي سكريات ثنائية (سكروز) وتتصف هذه
املجموعة بما يلي:
 .1طراوة الثمار.
 .2ذات لون جميل.
 .3ذات نكهة مميزة.
 .ذات محتوى شبه عصيري.

 - 3التمور الجافة :Dry Date
وت ـت ـم ـيــز ه ــذه امل ـج ـمــوعــة بــأن ـهــا ذات مـحـتــوى
رطوبي أقل من  % 15في مرحلة التمر وتكون

جدول ( )1يوضح السعرات الحرارية واملؤشرالسكري لبعض الفاكهة والتمور

نوع الفاكهة

كيلو سعرحراري /غم

املؤشرالسكري

التمر
العنب
تفاح
برتقال
مانجو
موز
خوخ
بطيخ
كمثرى

3
0.76
0.6
0.55
0.63
1.2
56
0.25
0.6

55
6
31

املصدر :خالد القحطاني ،وزارة البيئة واملياه والزراعة

56
5
2
72
66

نـسـبــة الـسـكــريــات الـثـنــائـيــة فـيـهــا شـبــه عالية
ً
نسبيا ولكنها تتميز بنسبة عالية بالسكريات
األح ــادي ــة (امل ـخ ـت ـزلــة) م ـمــا يـمـيــزهــا بــالـصــابــة
والجفاف ومــن أمثلتها :الــديــري ،واألشــر�شــي،
دكله نور وهذه التمور تتميزبما يلي:
 .1صابة الثمار.
 .2نسبة التقشيرفيه عالية.
 .3إمكانية تجفيف التمور والحصول على
مسحوق التمر.
املؤشرالسكري للتمور:
التمر والفاكهة ومستويات السكر في الدم:
إن م ــن أح ـ ــد األس ـ ـبـ ــاب الـ ـت ــي ت ــدف ــع ال ـن ــاس
االب ـت ـعــاد عــن ت ـنــاول الـتـمــرهــو االع ـت ـقــاد بــأنــه
يرفع مستويات السكرفي الدم لديهم فبالرغم
م ــن احـ ـت ــواء ال ـت ـمــرع ـلــى س ـك ــري ــات طـبـيـعـيــة
(كلوكوز وفركتوز) سريعة االمتصاص إال أنها
سكريات من النوع املنخفض حسب التقييم
الـكــايـسـيـمــي  Glycemicمــا يـعـنــي أن ـهــا تــرفــع
السكر بسرعة عند تناولها وهذا ال يعني بأن
مر�شى السكري ال يستطيعون تناوله ولكن
ضمن بعض الشروط وهي:
 .1اختيارأنواع معينة من التمور.
 .2االعتدال في تناول كميات كبيرة.
 .3استشارة الطبيب.
 .فحص نسبة السكرفي الدم واملراقبة.
مــن الـجــدول يظهر أن املــؤشــر الجايسمي GI
للتمور يـتـراوح ما بين  70 - 55أي يعتمد على
الصنف لذا فاالهتمام بالصنف مهم وكذلك
بالكمية املناسبة من التمور ولكن إذا تعدى
ذلك فإنه سيؤثربسرعة على مستوى ضغط
ً
ً
الدم لذا فاالنتباه إلى ذلك مهم جدا خصوصا
ملر�شى السكرلذا يو�شى بأخذ ( )3حبات تمر
باليوم لاستفادة من ألياف التمور كما يجب
االبتعاد عن أكل بسرالتمرالغني بالسكروز.

27

وه ــذا ال يـعـنــي أن ت ـنــاول األغ ــذي ــة املـتــوسـطــة
واملنخفضة املؤشر السكري وبكميات كبيرة
ال تؤدي إلى مشاكل صحية مساوية لألغذية
ً
ذات املؤشر العالي ظنا بهم أنها ال ترفع نسبة
الـسـكــرفــي الـ ــدم .ل ــذا ج ــاءت مــن هـنــا أهـمـيــة
حـســاب كمية األغــذيــة السكرية املتناولة في
الوجبة.

ف ــي ح ـســاب امل ــؤش ــرال ـس ـكــري بـمـعـيــارمـعــدل
تـحـمــل ال ـس ـكــر  GL Glycemic Loadوهـنــا
ال ب ــد م ــن ف ـحــص كـمـيــة ال ـس ـكــر بــال ـغ ـرامــات
كــي نـقـيــس تــأث ـيــر امل ـ ــادة ال ـغــذائ ـيــة ع ـلــى سكر
ال ــدم  GIحـيــث يـتــم تـحــويــل كــل الـسـكــر أثـنــاء
عملية الهضم إلى سكر الكلوكوز ألنه السكر
الــوحـيــد ال ــذي يـمـتــص عـلــى مـسـتــوى األمـعــاء

جدول رقم ( )2يوضح نسبة السكرالكلي واملؤشرالجايسمي للتمور

الصنف
البرحي

نسبة السكرالكلي %

املؤشرالجاليسمي GI

3 - 76

65

سكري

2 - 67

خاص

2- 0

شي�شي

79 - 65

36

زهدي

3 - 75

مكتوم

0 - 65

خضراوي

70 - 60

مجهول

70 - 55

عبر الــدم وتختلف ســرعــة التحويل (تحويل
الـكــربــوهـيــدرات بشكل عــام إلــى كـلــوكــوز) من
خـ ــال ال ـك ـبــد ب ـعــد إف ـ ـ ـرازاألن ـســول ـي ــن حـيــث
ي ـتــم ال ـت ـحــويــل إلـ ــى ك ـل ــوك ــوز وي ـت ــم ب ـعــد ذلــك
ام ـت ـصــاصــه م ــن خ ــال ال ـج ـســم وأن ســرعــة
التحويل هذه تختلف من جسم إلى آخر لكي
يـسـتـجـيــب الـجـســم لـتـحــريــر كـمـيــة كـبـيــرة من
األنـســولـيــن .وملـعــرفــة قـيــاس ســرعــة السكر في
الدم بعد تناول أي نوع من األغذية السكرية
وامل ــؤش ــر ي ـت ـراوح مــا بـيــن (ص ـفــر  )100 -كلما
ارتفع املؤشر  GLيشيرإلى ارتفاع نسبة السكر
في الدم وقد تم تحديد األغذية السكرية إلى:
 .1أغذية سكرية متوسطة ذات مؤشر 55
.% 65 -

65

55

 .2أغذية سكرية عالية ذات مؤشرفوق .70%
قــام العلماء في جامعة هــارفــرد بوضع معيار
ج ــدي ــد أو م ـف ـهــوم ج ــدي ــد بـنـسـبــة ال ـس ـكــر فــي
الــدم ويعبر عليه بـ ()Glycemic Index( )GI
م ــع األخ ـ ــذ ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــارال ـج ـســم امل ـت ـنــاول
ل ـل ـم ــادة ال ـغ ــذائ ـي ــة واملـ ـثـ ــال ع ـل ــى ذل ـ ــك ف ــإذا
ً
أخــذنــا مـثــا الــرقــي (الـبـطـيــخ األح ـمــر) فــإنــه ذا
مــؤشــر كاسيمي عــالــي  GIولكنه يحتوي على
كمية قليلة من السكريات أي أنها منخفضة
التحمل .)Glycemic Load )GL
ولـتـحــديــد كـمـيــة الـسـكــر الــداخ ـلــة ل ـلــدم بعد
تناول غــذاء معين يتم حساب التحمل ()GL
ً
اس ـت ـنــادا لـلـمــؤشــر الـكــاسـيـمــي  GIحـيــث يتم

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

تقسيم املؤشر الكاسيمي على  100وتضرب
بغرامات الكربوهيدرات بدون األلياف لحجم
القطعة املتناولة حيث يتم اعتبار التحميل
عالي إذا تجاوز ( )20ومتوسط إذا كان ما بين
( )19 - 11ومنخفض إذا كان أقل من (.)11
مثال:
بالنسبة للرقي (البطيخ األحـمــر) GI :هــو 72
كمية الكربوهيدرات في القطعة  5غم فقط
فتكون املعادلةGL = )72 × 5( ÷ 100 = 3.6 :
لــذا فــإن الـتـحـمـيــل للبطيخ يـكــون منخفض
وهنا ال بد أن نشير إلى أنه كلما قلت األلياف
زاد م ــؤش ــر ال ـس ـك ــري وأفـ ـض ــل م ـث ــال عـلـيـهــا
مؤشر السكر للخبز األبيض أعلى من مؤشر
ال ـس ـكــر ل ـخ ـبــز ال ـق ـمــح وت ـع ـت ـبــر إض ــاف ــة بـعــض
الـبـقــولـيــات خــافـضــة لـلـمــؤشــر الـسـكــري كما
أن إضــافــة زيــت الــزيـتــون وحــامــض الليمون
والخل.
 .3أغ ــذي ــة س ـكــريــة مـنـخـفـضــة ذات مــؤشــر
سكري (أقل من  )% 55لذا فإننا نو�شي
إلى أن التقيد بتناول األغذية ضمن هذا
ال ـح ـســاب لـلـتـخـلــص مــن أم ـ ـراض الـقـلــب
واألوعية الدموية.
كيف يؤثرسكرالتمرعلى السكرفي الدم:
 .1إن سكر الـكـلــوكــوز هــو الصيغة املبسطة
لـلـسـكــرال ـ ــذي ي ـج ــري ف ــي ال ـ ــدم كــي يــؤمــن
الـطــاقــة ملختلف الـخــايــا إن أي زي ــادة في
نسبة الكلوكوز في الــدم أو نقصانها يؤدي
إلى حدوث خلل في وظائف الجسم وبالتالي
يتوجب على املرء أن يوازن هذه النسب.
 .2تختلف األغــذيــة الـتــي يـتـنــاولـهــا اإلنـســان
بـ ـس ــرع ــة ت ـح ـل ـل ـه ــا وتـ ـح ــولـ ـه ــا إل ـ ـ ــى س ـكــر
الكلوكوز.
 .3كلما ـكـان تحلل هــذه األغــذيــة أســرع كلما
زاد تأثيرها على الجسم.

.

.5
.6

.7

ت ـقــاس ســرعــة ت ـحــول األغ ــذي ــة الـكـلــوكــوز
عن طريق مقياس خاص بنسب السكر
مدرج من صفر .100 -
إن الـقـيــاس  100يـعـنــي ت ـنــاول الـكـلــوكــوز
البسيط والذي ال يحتاج إلى تحلل.
ي ـع ـت ـب ــرسـ ـك ــرال ـن ـخ ـي ــل م ـ ــن ال ـس ـك ـري ــات
البسيطة وسهلة االمتصاص والتي ينصح
بتناولها من قبل مريض السكري لكونها ال
تملك تأثيركبيرعلى نسب السكر.
أن قياس تأثيراألغذية على نسب السكر
في الــدم يستند إلــى أنــواع الكربوهيدرات
ال ـتــي تـحـتــويـهــا األغ ــذي ــة وك ــم م ــن الــوقــت
ي ـح ـت ــاج م ــن أج ـ ــل ت ـح ـل ـل ـهــا وت ـحــول ـه ــا إل ــى

كـلــوكــوز لــذلــك عـنــد عملية الـقـيــاس يتم
تجاهل كمية الكلوكوز ويتم التركيز على
نوع الكربوهيدرات وسرعة تحللها وكلما
كانت عملية التحلل سريعة يكون املــرء
بــأمــان وكـلـمــا كــان الـتـحـلــل ب ـطــيء ظـهــرت
أعراض مرض السكر.
 .املقياس ( )100يع ني أن السكر املوجود
ه ــو ك ـلــوكــوز بـسـيــط ،درج ــة ( )55قليلة
ال ـتــأث ـيــر )69 - 60( ،يـعـتـبــر مـتــوســط أمــا
فوق ( )70فهي عالية.
 .9ميكانزم مشاكل السكر فــي الــدم راجعة
إلى هرمونين:
( )1الكورتيزول

جدول يوضح  GLلبعض الفاكهة (تحمل السكرفي الدم)

الفاكهة

GL

الوزن بالغرام

الليمون األخضر
فراولة
مشمش
جريب فروت
جوافة
نكتارين
برتقال
كيوي
مانجا
خوخ مجفف
موز
عنب
تمر
تين

1
2
3
3

120
120
120
120
100
7
75
120
120
60
120
60
60

5
6
7
9
10
111
1
16

( )2األنسولين.
الـ ـك ــورتـ ـي ــزول :ي ــرف ــع ال ـس ـك ــرف ــي ال ـ ــدم عـلــى
حساب طاقة الجسم بعد تناول األغذية.
األنسولين :يخفض السكر في الــدم وترتبط
هذه الهرمونات بفقدان الدهون.
ويمكن تصنيف السكريات إلى:
( )1ذات مؤشرجاليسيمي منخفض:
م ــؤش ــر جــاي ـس ـم ـيــي م ـن ـخ ـفــض ( 55أو أق ــل)
م ـثــل ال ـح ـمــص ،فــاصــول ـيــا ب ـي ـضــاء ،الـفـسـتــق
السوداني ،فاصوليا حمراء ،عــدس ،فستق،
فول صويا ،تفاح ،جريب فروت ،خوخ ،دراق،
حليب ،لبن ،سكرالفركتوز (سكرالفاكهة).
( )2مؤشرجاليسميي متوسط (:)69 - 56
امل ـع ـك ــرون ــة ،ال ـب ــرغ ــل ،األرز ،ال ـق ـم ــح ،ع ـنــب،
البرتقال ،اآليس كريم ،كاستر ،البطاطا الحلوة.
( )3مؤشرجاليسميي املرتفع ( 70فأكثر):
الخبز األبيض ،الحنطة السوداء ،أرز الذرة،
ال ـبــوشــار ،املـ ــوز ،عـصـيــرال ـبــرت ـقــال ،أج ــاص،
زبيب ،أنــانــاس ،بطيخ ،بطاطا ،عسل ،سكر
املائدة ،الكلوكوز ،فواكه مجففة.
املراجع:
ال ـع ـك ـيــدي ح ـســن خــالــد  2009نـخـلــة الـتـمــر
سيدة الشجر ودرة الثمر  -دار امنة للطباعة
والنشر  -عمان االردن.
ال ـع ـك ـي ــدي ح ـس ــن خ ــال ــد  2000ال ـت ـص ـن ـيــع
الغذائي للتمور  -دار زهران للطباعة والنشر
 عمان االردن.التغذية العاجية  - 2015عصام بن حسن حسين
Understanding Nutrition / test bank
Whitney / Rolfes - Belmont USA
Understanding Nutrition / Nutrition in
 Instructors Manual Whitney / RolfesBelmont USA
معلومات متفرقة عامة من النت
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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
ال ـت ــي عــرف ـهــا اإلنـ ـس ــان وع ـم ــل ع ـلــى زراع ـت ـهــا
مـنــذ أق ــدم ال ـع ـصــور .وق ــد كــرمــت الــديــانــات
الـسـمــاويــة شـجــرة النخيل واهـتـمــت بزراعتها
ورعايتها .وتعتبرزراعة النخيل في املجتمعات
ال ـع ــرب ـي ــة ذات أه ـم ـي ــة خ ــاص ــة ل ـي ــس فـقــط
ك ـم ـصــدرل ـل ـغــذاء ،ول ـكــن الرت ـبــاط ـهــا ب ـعــادات
وقيم اجتماعية تتوارثها األجيال املختلفة في
املجتمع الـعــربــي عــامــة ،وفــي املجتمع األردن ــي

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

خاصة .تولي وزارة الــزراعــة في األردن زراعــة
أش ـجــار الـنـخـيــل أهـمـيــة كـبـيــرة ،ل ــذا توسعت
زراع ـ ــة الـن ـخـيــل ف ــي األردن األع ـ ــوام الـقـلـيـلــة
املــاض ـيــة ،وأص ـب ـحــت واحـ ــدة مــن ال ــزراع ــات
ال ـب ــدي ـل ــة امل ـه ـم ــة ،ف ــي ن ـط ــاق االس ـت ـرات ـي ـج ـيــة
ً
الوطنية للتنمية الزراعية ،نظرا ملقدرة هذه
الشجرة على تحمل درجات الحرارة املرتفعة
والـجـفــاف ،وملوحة التربة وشــح املـيــاه الــذي
يـعــد مــن أك ـبــرامل ـش ـكــات ال ـتــي تــواج ــه قـطــاع
الزراعة في األردن)1( .

أما عن األھمیة البیئیة ألشجار نخيل التمر
فــي االردن فإنها تغطي مـســاحــات واسـعــة من
املناطق الجافة ذات املناخ القا�شي ،وحاليا
تشكل زراعــة النخيل في األردن نسبة عالية
وبـ ـخ ــاص ــة فـ ــي مـ ـج ــال اسـ ـتـ ـص ــاح االراض ـ ـيـ ــي
ال ـص ـح ـراويــة خــاصــة فــي مـنـطـقــة وادي عــربــة
ومنطقة األزرق)2( .
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ت ـ ـ ــزرع أش ـ ـجـ ــارال ـن ـخ ـيــل
كـمـصــدات لـلــريــاح عـلــى ح ــواف املـ ـزارع ،فهي
أح ــد وســائــل مـكــافـحــة الـتـصـحــركــونـهــا تــوفــر
الـحـمــايــة لــألش ـجــار وال ـن ـبــاتــات ال ـتــي مـعـهــا أو
تـحـتـهــا وتـعـمــل كــأنـهــا مـظـلــة تـحـمــي كــل مــا هو
ً
تحتها .وحديثا انضم األردن إلى قائمة الدول
امل ـن ـت ـجــة ل ـل ـت ـمــور ال ـع ــام  ،2017ب ـعــد جـهــود
رسمية وتحديات ومخاطر تحملها املزارعون
وأص ـح ــاب مـشــاريــع زراعـ ــة الـنـخـيــل ،وب ــدىء
التوسع بهذه الــزراعــة واالستثمار فيها ،وقد
بلغ عدد أشجار النخيل املثمر في األردن حتى
العام  201أكثرمن نصف مليون شجرة.
فكرة املشروع
قبل القيام بعرض تفاصيل املشروع ال بد من
اإلشارة الي ان املنتجات النهائية التي يقدمها
املـشــروع هــي منتجات ذات جــودة عالية من
حيث الـقــدرة على التحمل ،والـصــابــة ،ومن
ن ــواح ــي اخ ـ ــرى ن ـج ــد ان م ـن ـت ـجــات امل ـش ــروع
أفـضــل مــن حـيــث الـسـعــر ،واملـظـهــرالـخــارجــي
من تلك املنتجات املصنوعة من أنواع أخرى
من القش واملستوردة من الصين مثا ،كما
أن هذا املشروع صديق للبيئة.
ونـظـرا ملــا تتمتع بــه زراع ــة النخيل فــي األردن
م ـ ــن أهـ ـمـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ون ـ ـظ ـ ـرا مل ـ ــا ت ـغ ـط ـي ــه مــن

مـســاحــات واسـعــة مــن األرا�شـ ــي الـصـحـراويــة
وخــاصــة فــي جـنــوب األردن ومــا ينتج عــن هذه
الـ ــزراعـ ــة م ــن م ـخ ـل ـفــات ع ـضــويــة (ال ـس ـعــف
الناتج عــن التقليم بعد انتهاء املــوســم) ،من
هـنــا ب ــدأت فـكــرة امل ـشــروع عـلــى شـكــل مـبــادرة
ب ـي ـئ ـيــة ل ـل ـت ـخ ـلــص م ــن امل ـخ ـل ـف ــات ال ـع ـضــويــة
للنخيل واملـت ـراكـمــة وبـكـمـيــات كـبـيــرة ومــن ثم
تدويرها واالستفادة منها بطريقة اقتصادية
مجدية بحيث تصبح حــرفــة يمتهنها البعض
ويـسـتـفـيــدون مـنـهــا مــن خ ــال الـحـصــول على

م ــردود مــالــي يـســاعــدهــم فــي حـيــاتـهــم  ،و ـكـانــت
هـ ــذه ف ـك ــرة ج ـي ــدة ل ـلـتـخ ـلــص م ــن مـخـلـفــات
الـنـخـيــل ال ـتــي ت ـت ـراكــم فــي امل ـ ـزارع بـشـكــل كبير
جدا وغالبا ما يتم حرقها للتخلص منها ،مما
يشكل أضرارا مختلفة على البيئة منها :
تـ ـل ــوث ال ـ ـهـ ــواء ال ـ ـجـ ــوي بـ ــال ـ ـغـ ــازات مـثــل
(ث ـ ــان ـ ــي أوك ـ ـس ـ ـيـ ــد ال ـ ـكـ ــربـ ــون وال ـك ـب ــري ــت
والنيتروجين).
القضاء على الطيور صديقة املزارع.
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القضاء على األعداء الطبيعية للحشرات
واآلف ـ ــات الــزراع ـيــة ال ـض ــارة بــاملـحــاصـيــل
الزراعية بالتربة.
ح ـ ـ ـ ـ ــدوث أم ـ ـ ـ ـ ـ ـراض ص ـ ـ ــدري ـ ـ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة
لألشخاص القاطنين بالقرب من املناطق
التي يتم فيها حرق مخلفات النخيل)2( .
دلـيــل تــدويــر املـخـلـفــات الــزراع ـيــة ،وزارة
البيئة املصرية ،القاهرة.2010 ،
وبناءا على ما سبق؛ فقد تم إطاق مشروع
سعف وبشكل عملي في مطلع عــام ،2007
وت ـع ـم ـي ـم ـه ــا عـ ـل ــى عـ ـ ــدة مـ ـن ــاط ــق ف ـ ــي األردن
وخ ــاص ــة األغـ ـ ــوار والـ ـب ــادي ــة ووادي األردن
حـيــث تـكـثــر م ـزارع الـنـخـيــل فــي هــذه املـنــاطــق،
وكــونــي مـتـخـصـصــة فــي م ـجــال الـبـيـئــة وأهـتــم
ب ـتــدويــر ـكـافــة املـخـلـفــات الـعـضــويــة الـنــاتـجــة
عن النباتات ،فقد تم تقديم فكرة املشروع
عـ ـل ــى شـ ـك ــل م ـ ـش ـ ــروع ت ـ ــدوي ـ ــر بـ ـيـ ـئ ــي ،ح ـيــث
ن ـقــوم بـجـمــع م ـخ ـل ـفــات الـن ـخـيــل م ــن امل ـ ـزارع
واالسـتـفــادة منها فــي صنع منتجات مختلفة
يـمـكــن بـيـعـهــا وت ـكــون وسـيـلــة لـتـحـسـيــن سبل
الـعـيــش فــي املـجـتـمـعــات الـفـقـيــرة الـتــي تسكن
امل ـن ــاط ــق ال ـنــائ ـيــة وال ـت ــي ي ـعــانــي س ـكــان ـهــا مــن
تدني األوضاع االقتصادية ،بدال من حرقها
وتلويث البيئة واإلضرار بها.
املناطق املستهدفة
ً
ت ــم اس ـت ـه ــداف إلـ ــى امل ـن ــاط ــق األكـ ـث ــرفـ ـقـ ـرا فــي
األردن أو م ــا ي ـع ــرف ب ــاس ــم م ـنــاطــق ج ـيــوب
الـ ـفـ ـق ــر ،ح ـي ــث ي ـب ـل ــغ ع ـ ــدد م ـن ــاط ــق ج ـيــوب
الفقر فــي األردن واملسجلة فعليا  33منطقة
م ــوزع ــة ب ـيــن ال ـب ــادي ــة األردنـ ـي ــة م ــن الـشـمــال
الــى الـجـنــوب ومـنــاطــق األغ ــوار ووادي عــربــة،
جــاءت هذه الخطوة بهدف تقديم املساعدة

ألهالي هذه املناطق وذلــك بتوفير مشروعات
صغيرة مدرة للدخل وفي مقدمتها االستفادة
م ــن م ـخ ـل ـفــات ال ـن ـخ ـيــل ت ـح ــت اسـ ــم م ـب ــادرة
(سعف) والتي تعتبرواحدة من أهم املبادرات
البيئية التي تهدف الــى تحسين سبل العيش
باالعتماد على البيئة  ،كان ال بد من التفكير
خــارج الـصـنــدوق فــي تلك األمــاكــن ،مــن خال
اسـتـنـهــاض الـهـمــم واس ـت ـثــارة الـعــزيـمــة ،قمنا
بتدريب الفتيات والشباب على حرفة تصنيع
السعف بطرق مختلفة.
جمع مخلفات النخيل
يختلف موعد التقليم (تهذيب جذوع النخل)
مــن مـنـطـقــة إل ــى أخ ــرى وه ــو ال يـتـعــدى ثــاثــة
مواعيد هي:
فـ ــي ف ـص ــل الـ ـخ ــري ــف ب ـع ــد ج ـم ــع ال ـث ـم ــار
مباشرة.
أوائل فصل الربيع وقت التلقيح.
أثناء إجراء عملية التقويس في الصيف.
وبناء على ذلك يمكنك زيــارة اصحاب املـزارع
فــي املـنــاطــق الـتــي تكثر بها اشـجــار النخيل وأن
نتعرف منهم علي مــواعـيــد التقليم الخاصة
بهم ومن ثم تتفق معهم علي تجميع السعف
م ــن قـبـلـهــم وم ــن ث ــم ن ـقــوم ب ــأخ ــذه ،وم ــن ثــم
تـخــزيـنــه فــي م ـخــزن يـتــوافــربــة جـمـيــع عـنــاصــر
ً
االمن الصناعي تفاديا لحدوث اي حرائق كما
يجب توفير رشاشات مياة في مختلف انحاء
امل ـخــزن لتعمل عـلــي تــرطـيــب سـعــف النخيل
ليكون جاهزا للدخول في عمليات التشغيل
(اإلنتاج والتصنيع).
كــان ال بــد أي ـضــا مــن االسـتـعــانــة بـمــؤسـســات
املجتمع املدني أن تنظيم الجلسات التدريبية
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ل ـل ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن م ـ ــن تـ ـل ــك ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ،ي ـتــم
بالتعاون مــع عــدد مــن الجمعيات التعاونية
وال ـخ ـي ــري ــة ،ال ـت ــي ت ـف ـتــح ذراع ـي ـه ــا السـتـقـطــاب
ال ـراغ ـب ـيــن وتــوف ـيــر امل ـكــان املــائــم ل ـهــم؛ إذ إن
عملها يحتاج إلى مكان مائم لفرش السعف
وتنظيفه وقصه وتشكيله.
غير أن العمل كان مستمرا وبشكل مكثف
م ـ ــن أج ـ ــل إي ـ ـج ـ ــاد م ـ ـكـ ــان دائـ ـ ـ ــم يـ ـت ــم ف ـيــه
الـتـصـنـيــع بـشـكــل مـبــاشــر أم ــام الـجـمــاهـيــر أو
الــزبــائــن ،كـمــا فــي املـنــاطــق الـسـيــاحـيــة ،على
س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ح ـت ــى ي ـت ـك ــون لـ ــدى ال ـك ـث ـيــر
م ــن الـ ـن ــاس فـ ـك ــرة ع ــن م ـ ــدى أه ـم ـي ــة ه ــذا
الـعـمــل الـحــرفــي الـفـنــي ال ــذي يـمـثــل ال ـت ـراث،
وي ـف ـتــح امل ـج ــال إلي ـج ــاد ف ــرص ع ـمــل ل ـعــدد
مـ ــن املـ ـت ــدربـ ـي ــن .وب ــالـ ـفـ ـع ــل تـ ــم ت ـخ ـص ـيــص
ثــاثــة أمــاكــن فــي األزرق ش ـمــال األردن ،فــي
منطقة الـبـحــر املـيــت الـسـيــاحـيــة فــي األغــوار
ال ـج ـنــوب ـيــة ،وف ــي مــدي ـنــة ال ـع ـق ـبــة ف ــي جـنــوب
األردن ،وه ـ ــي ث ـ ــاث م ـن ــاط ــق ح ـي ــوي ــة ذات
ج ــذب س ـيــاحــي وب ـن ـفــس ال ــوق ــت ت ـع ـت ـبــر مــن
نــوافــذ الـتـســويــق الـحـيــويــة وم ــن خــالـهــا تــم
تـســويــق مـنـتـجــات سـعــف الـنـخـيــل وخــاصــة
القبعات والحقائب والحصر والكرا�شي.
تم تنفيذ املشروع على أربع مراحل مع األخذ
بعين االعتبارالتوزيع الجغرافي ،هذه املراحل
كانت على النحو اآلتي:
املرحلة األولى عام  2007البدء بالتنفيذ
ف ــي م ـنــاطــق ج ـن ــوب األردن (وادي رم –
القويرة) ووادي عربة.
امل ــرحـ ـل ــة ال ـ ـثـ ــانـ ــية عـ ـ ــام  200الـ ـب ــدء
بــالـتـنـفـيــذ ف ــي م ـنــاطــق األغ ـ ــوارالـجـنــوبـيــة
ووادي فينان والقريقرة.

املرحلة الثالثة عام  200البدء بتنفيذ
املـشــروع فــي منطقة األزرق شـمــال شرق
األردن
املرحلة الرابعة عام  2009البدء بتنفيذ
املـشــروع فــي منطقة األغــوار الشمالية في
األردن.
وبـعــد ثــاث سـنــوات مــن الـتــدريــب املتواصل،
تم تطويرالعمل بطريقة أكثرحرفية وتحويله
م ــن إع ـ ـ ــادة ت ــدوي ــرل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى الـبـيـئــة
ف ـقــط ،إل ــى عـمــل حــرفــي مـنــي ي ـعــود بــالـفــائــدة
على املجتمع من الناحية املادية ،فمنذ العام
 ،2007منذ بدأ التدريب على املشروع ،وبدأ
اإلق ـبــال يـت ـزايــد أكـثــر فــأكـثــر مــن قـبــل املجتمع
املـحـلــي الـراغـبـيــن بــاالسـتـفــادة مــن الـتــدريــب،
نظرا النخفاض تكلفة إنتاج األشياء ولسهولة
الحصول على سعف النخيل ،إذ تم االتفاق
بين عدد من مـزارع النخيل الكبيرة في األردن
على جمع السعف من قبلهم ونقله الى مكان
تم االتفاق عليه لتجميعه.
خصائص سعف النخيل املستخدم
س ـع ــف ال ـن ـخ ـيــل عـ ـب ــارة ع ــن أوراق ش ـجــرة
النخيل املــركـبــة وهــي ريـشـيــة الـشـكــل ،طولها
ً
يـ ـتـ ـراوح م ــا ب ـيــن ث ــاث ــة وس ـت ــة أمـ ـت ــارت ـقــري ـبــا،
وت ـن ـتــج ال ـن ـخ ـلــة م ــا ب ـيــن ال ـع ـش ــرة وال ـع ـشــريــن
سعفة في السنة ،ويمتاز سعف النخيل بأنه
القمة النامية فــي الـشـجــرة ،وبـطــول أوراقــه،
ومرونته ،وقوته ،ومتانته.
أم ــا عــن حـجــم الـسـعــف ،فـعــرضــه يــزيــد عند
اتصاله بالجذع ،وهوموجود بلونين األصفر،
واألح ـم ــرال ـقــانــي إل ــى ال ـب ـنــي ،وع ـمــد ال ـنــاس في
ال ـع ـص ــور ال ـق ــدي ـم ــة إل ـ ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام سـعــف

النخيل الجاف في العديد من الصناعات.
ت ـتــم عـمـلـيــة ال ـح ـصــول ع ـلــى س ـعــف الـنـخـيــل
من أغصان شجرة النخيل (جريد النخيل)،
والـ ـ ــذي ي ـم ـت ـلــك خ ـص ــائ ــص ري ـش ـي ــة ال ـش ـكــل
فــي نـهــايـتـهــا مــا يـشـبــه اإلبـ ــرة ،خـشـنــة املـلـمــس،
ويــدخــل سعف النخيل فــي إنـتــاج العديد من
األش ـي ــاء ل ــذا مــن ال ـض ــروري أن نـتـعــرف على
استخدامات سعف النخل.
يوجد السعف في لونين األصفر اليابس
واألخضر.
تـتـصــل األوراق بـمــا يـسـمــي الـنـصــل نظرا
الح ـ ـتـ ــوائـ ــه ع ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـ ــورق
ويتراوح عددها مابين  -2 0 120وريقة.

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
ت ـت ــم اإلسـ ـتـ ـف ــادة م ــن س ـع ــف ال ـن ـخ ــل س ــواء
كانت أوراقــه خضراء أويابسة ويمكن حصر
استخداماته فيما يأتي:
أوال استخدامات سعف النخل اليابس.
يدخل سعف النخل اليابس في صناعة
الـ ـ ـسـ ـ ــال واملـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــد وأدوات ال ــزيـ ـن ــة
والـ ـصـ ـن ــادي ــق إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى اس ـت ـخ ــدام ــه
ف ــي ص ـنــاعــة املـ ـ ـراوح ال ـيــدويــة وامل ـكــانــس،
وصـحــون الـقــش وبــذلــك فهو يــوفــر فرص
ع ـم ــل ل ـك ـث ـيــرم ــن ال ـح ــرف ـي ـي ــن م ــن خ ــال
الصناعات العديدة التي يدخل في مجال
إنتاجها.
ي ـس ـت ـخــدم س ـع ــف ال ـن ـخ ـيــل ال ـي ــاب ــس فــي
صناعة املكانس.
ي ـم ـكــن اس ـت ـخ ــدام ــه فـ ــي ص ـن ــاع ــة س ـيــاج
ال ـح ــدائ ــق وب ــذل ــك ف ـهــو ي ـع ـمــل ع ـلــى مـنــع
الحيوانات من الدخول للحدائق.
ي ـم ـكــن ص ـنــاعــة األس ـط ــح ال ـبـسـيـطــة مــن
سعف النخيل حيث تستخدم لتغطية
أسطح املمرات الخارجية في املنازل.
نـسـتـطـيــع ص ـنــاعــة ال ـتــربــة ال ــزراع ـي ــة من
سـعــف الـنـخـيــل الـقــديــم وذل ــك بطحنه،
ويمكن أن يستخدم علفا للماشية.
ي ـس ـت ـخ ــدم ل ـب ـن ــاء م ــاي ـس ـم ــي بــال ـعــري ـشــة
ال ــذي يـشـيــر إل ــى الـب ـيــت أو ال ـغــرفــة ال ــذي
ي ـتــم تـثـبـيــت زواي ــاه ــا ب ــأرب ــع ج ـ ــذوع نـخــل
وي ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـلـ ـج ــوان ــب ف ـي ـت ــم ت ـغ ـط ـي ـت ـهــا
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بالسعف املربوط بحبال الليف.
يـضـمــن س ـعــف ال ـن ـخ ـيــل ال ـح ـصــول عـلــى
مـنـطـقــة ظ ــل مـمـيــزة لـلـحـمــايــة م ــن أشـعــة
الشمس من خال استخدامه في تغطية
س ـق ــوف املـ ـن ــازل ال ـب ـس ـي ـطــة ف ــي ال ـح ـقــول
والبساتين الزراعية.
اس ـت ـخــدامــات سـعــف الـنـخــل فــي الـحــرف
الـيــدويــة املـنـســوجــة إذ يـسـتـخــدم سعف
النخيل في صناعة القبعات والصناعات
ال ـي ــدوي ــة م ـثــل ال ـح ـصــروأس ـ ــرة األط ـف ــال
وســال حفظ الـفــواكــه والـبـيــض والتمر
والزيتون.
استخدام سعف النخل كوقود.
ي ـم ـكــن اس ـت ـخ ــدام س ـعــف ال ـن ـخ ـيــل كـحـطــب
إلشعال النارفعند قيامك بتصميم حديقتك
تيحث عن موقد لطهي الطعام ويقوم سعف
النخيل ب ــدور الــوقــود الـحـيــوي الطبيعي من
خــال حــرق الكتلة الحيوية النظيفة فضا
ع ــن إم ـك ــان ـي ــة ت ـج ـف ـيــف ب ـع ــض م ـن ـهــا وتــرك ـهــا
لإلستخدام الحقا في الفرن.

خطة تنفيذ املشروع
ت ــم وضـ ــع خ ـط ــة لـلـتـنـفـيــذ ت ـت ـض ـمــن امل ـح ــاور
الرئيسة اآلتية:
ً
أوال :ت ـحــديــد ال ـف ـئــات املـسـتـهــدفــة وي ـتــم عن
طريق الجمعيات املـتــواجــدة فــي املناطق التي
تم التدريب فيها من خال اإلعــان عن عقد
دورة تــدريـبــة لـلـراغـبــات بــالـتــدريــب عـلــى تعلم
حــرف يــدويــة باالعتماد على سعف النخيل.
بعد ذلــك يتم تسجيل األسـمــاء لــدى املـراكــز
التي تم تحديدها .يتم عقد لـقــاءات متكررة
مــع األشـخــاص الــذيــن سجلوا أسـمــاءهــم كل
في مركزهم وبعد عقد جلسة حــوار وعصف
ذه ـن ــي ت ــم ت ـح ــدي ــد م ــواع ـي ــد ل ـب ــدء الـ ـ ــدورات
التدريبية ضمن جدول زمني محدد.
ً
ثــان ـيــا :إعـ ــداد م ــادة تــدري ـب ـيــة ،مـنـهــاج تــدريـبــي
مـ ـطـ ـبـ ــوع ي ـت ـض ـم ــن خـ ـ ـط ـ ــوات ال ـ ـعـ ـمـ ــل م ـنــذ
الـبــدايــات وحـتــى االنـتـهــاء مــن الـتــدريــب ،وهــذا
املنهاج سيتم توزيعه على املتدربين.

ً
ثالثا :وضع برنامج تدريبي (تدريب متسلسل)
وم ـت ـخ ـصــص ل ـل ـم ـتــدرب ـيــن ف ــي كــاف ــة امل ـنــاطــق.
تــأتــي هــذه املــرحـلــة بـعــد االنـتـهــاء مــن الـتــدريــب
األولــي ،حيث يتم من خاله تقييم املتدربين
الختياراألفضل منهم من الذين نعتمد عليهم
ف ــي ع ـم ـل ـيــة االن ـ ـتـ ــاج ب ـش ـكــل ف ـع ـل ــي ،كـ ــون أن
عملية االمنتاج تعتمد على رغبة األشخاص
باالستمرار بالعمل لفترات طويلة .إضافة الى
جودة عملية االنتاج لديهم.
ً
راب ـع ــا :عـقــد جـلـســات تــدريـبـيــة لـكــل منطقة
عـلــى ح ــدة وبــأيــام م ـحــددة وســاعــات مـحــددة
ويشترط على املتدربين االلتزام بالتدريب.
ً
خامسا :تحديد مكان وزمان التدريب وذلك
بــاالتـفــاق مــع الـجـمـعـيــات فــي املـنــاطــق الـتــي تم
تحديدها.
ً
س ـ ــادس ـ ــا :ت ـح ــدي ــد امل ـ ـ ــدة ال ــزم ـن ـي ــة ال ــازم ــة
للتدريب وهي غالبا ما تصل الى عشرة أيام.
ً
ســاب ـعــا :مـتــابـعــة املـتــدربـيــن مــن خ ــال تقييم
م ـن ـت ـجــات ـهــم م ــن الـ ـح ــرف ال ـت ــي ص ـن ـعــوهــا مــن
سعف النخيل ومــدى اتقانهم للعمل ومــدى
جودتها ومتانتها .وعملية التقيمم تتم لشكل
دقيق.
ً
ث ــام ـن ــا :وض ــع بــرنــامــج ل ـل ـتــدريــب املـتـخـصــص
واملـتـسـلـســل حـتــى يـتــم لـكــل منطقة الـتــدريــب
وبشكل ممتاز.
ً
تاسعا :وضع خطة لتسويق املنتجات.
وبــال ـف ـعــل ت ــم تـنـفـيــذ ال ـعــديــد م ــن الـجـلـســات
ً
التدريبية بــدءا من العام  2007وحتى العام
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الحالي  ،2009في مناطق مختلفة من اململكة
وال ـت ــرك ـي ــزع ـلــى م ـنــاطــق ت ــواج ــد م ـ ـزارع نـخـيــل
البلح ،وتم التنسيق مع عدد من الجمعيات
ف ــي ت ـلــك امل ـنــاطــق وه ــي (األزرق ،ال ـص ـفــاوي،
األغوار الشمالية ،األغوار الوسطى ،األغوار
ال ـج ـنــوب ـيــة ،ق ــرى وادي ع ــرب ــة ،وادي فـيـنــان
وال ـقــري ـقــرة ،رم ،الــديــ�شــي وال ـقــويــرة) ،تــم الــى
اآلن تدريب أكثر من  50من املجتمع املحلي
(غالبيتهم من السيدات) ومن املتعطلين عن
العمل ،ومن مناطق جيوب الفقر في األردن،
ُوبـ ـ ــديء ال ـع ـمــل فـعـلـيــا بـتـنـفـيــذهــا كـمـشــروع
انـتــاجــي عــام  2010ومستمر الــى اآلن ،2019
و ـكـانــت مـنــاطــق األزرق واألغ ــوار ووادي عربة
ً
وم ـن ـط ـق ــة رم وال ـ ـقـ ــويـ ــرة هـ ــي األك ـ ـثـ ــر إن ـت ــاج ــا
واستفادة من هذا املشروع.
الفئات املستهدفة
ال ـف ـئــات املـسـتـهــدفــة ع ـمــومــا م ــن كــل األف ـ ـراد
(ذك ـ ـ ــورا وإنـ ــاثـ ــا) م ــن أبـ ـن ــاء امل ـج ـت ـمــع املـحـلــي
والقاطنين في مناطق جيوب الفقر .وقد بلغ
ال ـعــدد اإلج ـمــالــي لـلـمـتــدربـيــن  ، 50بـلــغ عــدد
امل ـت ــدرب ــات م ــن االن ـ ــاث وم ــن م ـراح ــل عـمــريــة
مختلفة  662فـتــاة وس ـيــدة ،بينما بـلــغ عــدد
املـتــدربـيــن مــن الــذكــور  ،1ع ــدد العاملين
فعليا في هذا املشروع  76ذكورا وإناثا.
املراحل العملية للتدريب:
املــرحـلــة األول ــى :الـتــدريــب عـلــى مـبــادئ تجهيز
السعف وعمل منتجات بسيطة مثل السال
والكوسترات.
املــرحـلــة الـثــانـيــة :االنـتـقــال الــى مــرحـلــة أخــرى
وهي انتاج علب تغليف التمور وعلب الهدايا

والبراويزالخاصة بالصور واملرايا والقبعات.

وتجفيفه الى حين اللزوم.

املرحلة الثالثة :انتاج قطع االثاث والستائر
واملفارش والحصروأغطية اللمبات.

عـنــد الـبــدء بــالـعـمــل يــؤخــذ الـسـعــف ثــم ينقع
ب ــامل ــاء الـ ــدافـ ــيء ح ـتــى ي ـس ـهــل ت ـطــوي ـعــه ،ومــن
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن عـمـلـيــة حـيــاكــة الـسـعــف
وتطويعه تحتاج الى جهد كبير وتفرغ لبعض
الوقت.

خطوات التنفيذ العملي
تمر عملية تــدويــر مخلفات النخيل بمراحل
مـتـعــددة قـبــل أن تـخــرج ال ــى الـشـكــل الـنـهــائــي،
إذ تبدأ العملية بجمع السعف واستخاص
ال ـج ـي ــد م ـن ــه واس ـت ـب ـع ــاد ال ـت ــال ــف وامل ـت ـك ـســر
وامل ـصــاب بــالـحـشـرات مـنــه ،ثــم يغسل جيدا
لتنظيفه من األتــربــة وبقايا الحشرات امليتة
ان وجدت ،بعد ذلك يتم وضعه بماء ساخن
وص ــل ال ــى درج ــة الـغـلـيــان مل ــدة ـكـافـيــة ،وبـعــد
أن ي ـخــرج م ــن املـ ــاء ي ـتــم تـعـقـيـمــه ث ــم تـهـيـئـتــه

ه ـ ـن ـ ــاك ع ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـع ـ ــوب ـ ــات ي ــواجـ ـهـ ـه ــا
الحرفيون في أثناء تشكيل السعف وخاصة
ال ــوق ــت ،خ ــاص ــة إذا كــان ــت ال ـق ـط ـعــة املـ ـراد
تصنيعها كـبـيــرة مـثــل الـحـصــر وال ـك ـرا�شــي ،إذ
ً
ً
يـسـتـغــرق الـعـمــل بـهــا وق ـتــا طــويــا مــن العمل
ً
الدقيق قبل أن يصبح املنتج جاهزا لعرضه
على املشترين ومحبي الـتـراث ،ال سيما إذا ما
أضيفت الزخارف إليه.
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كــان ــت م ـع ـلــومــات ـنــا ال ـع ـل ـم ـيــة ودراسـ ـتـ ـه ــا ال ـتــي
تتمركز جميعها حــول البيئة والـت ـراث بشكل
عــام ،فكان أن دمجنا مبادرة إعــادة التدوير
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـب ـي ـئ ــة مـ ــع ص ـن ــع األشـ ـك ــال
املرتبطة بالتراث األردني.
وه ـنــا ت ـكــون الـتـكـلـفــة ف ـقــط بــالـجـهــد الـبــدنــي
وخاصة العمل اليدوي ،بعد تصنيع املنتجات
وتجميعها يتم عند بيع املنتج بأسعارمناسبة
لـلــزبــائــن ،يـكــون كــا الطرفين قــد حصل على
فــائــدة مــن املنتج ،بما يتناسب مــع رغباته في
اقتناء قطعة جميلة وصحية ،ووجود مردود
م ــادي لـلـطــرف اآلخ ــر ،وهـنــا يكمن استغال
الطاقات التي تعج بها اململكة في معظم قراها
وتحتاج إلــى من يوجه لها االهتمام والرعاية
وتوفيرالتدريب.
وي ــأت ــي إط ــاق ه ــذه امل ـب ــادرة م ــن أج ــل إع ــادة
إح ـي ــاء ح ــرف ــة ي ــدوي ــة ت ـق ـل ـيــديــة ق ــد ان ــدث ــرت
ف ــي مـنـطـقـتـنــا بـيـنـمــا ه ــي م ــن ال ـح ــرف الـيــدويــة
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـت ــي م ــا ت ـ ـزال ت ـن ـت ـشــرف ــي بـعــض

دول املنطقة مثل عمان والـعـراق واإلم ــارات
والكويت ومصر.
ولكون األردن من الدول الغنية بمادة سعف
النخيل الطبيعية ،وخاصة في مناطق األغوار
والـعـقـبــة ووادي عــربــة وبـكـثــرة ،بــالـتــالــي 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
تــوظـيــف سـعــف الـنـخـيــل ،كـثـيــرة ومـتـنــوعــة،
وخاصة تلك التي تتعلق باملنتجات السياحية
ذات الترويج السريع ورخيصة الثمن؛ إذ إن
تـكـلـفــة إن ـت ــاج األش ـي ــاء ال ـتــي سـيـتــم تصنيعها
رخيصة جــدا ومنافسة لتلك املنتجات التي
يتم استيرادها مــن الصين ودول شــرق آسيا
املختلفة.
إن نجاح املشروع كان يعتمد بالدرجة األولى
ع ـلــى االس ـت ـم ـراري ــة واالس ـت ــدام ــة ،وأن تـكــون
الــدورات العملية التسويقية التي تطمح إلى
إيـجــادهــا كفيلة بتشجيع بـعــض األشـخــاص
العاطلين عن العمل على امتهان هذه الحرفة
مــن أج ــل إي ـجــاد مـصــدرلـلــدخــل خ ــاص بـهــم،
فمن خــال عملية الـتــرويــج للمنتجات ،فإن
كمية الطلب أكبرمن العرض.
ـكـان األمــر مشجعا لــدى الكثير مــن املتدربات
وخ ــاص ــة م ــن ال ـن ـس ــاء وال ـف ـت ـيــات ألن ــه يـكــون
هـنــاك عــدد ال بــأس بــه مــن الحرفيين لتوفير
امل ـن ـت ـجــات ف ــي ال ـس ــوق وب ـي ـع ـهــا ب ـغــض الـنـظــر
عــن طـبـيـعــة امل ـخــرج؛ إذ إن هـنــاك طـلـبــا على
الـ ـعـ ـب ــوات ال ـص ـغ ـي ــرة واألغـ ـطـ ـي ــة والـ ـكـ ـرا�ش ــي
والـ ـ ـس ـ ــال م ـخ ـت ـل ـفــة الـ ـحـ ـج ــم ،والـ ـ ـط ـ ــاوالت
ال ـص ـغ ـي ــرة ،وامل ـ ـفـ ــارش ،واملـ ـ ـ ـراوح ال ـص ـغ ـيــرة،
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وعـ ـل ــب ال ـت ـغ ـل ـي ــف ،وغـ ـي ــره ــا مـ ــن األش ـ ـكـ ــال،
وجـمـيـعـهــا تـحـظــى بــرضــا الــزبــائــن وال ـراغ ـب ـيــن
بتلك املنتجات.
األهــداف التي تم تحقيقها من جــراء تنفيذ
هذا املشروع:
ي ــأت ــي إطـ ـ ــاق ه ـ ــذه امل ـ ـب ـ ــادرة مـ ــن أج ــل
إع ـ ــادة إحـ ـي ــاء ح ــرف ــة ي ــدوي ــة ت ـق ـل ـيــديــة
قــد انــدثــرت فــي مـنـطـقـتـنــا بـيـنـمــا هــي مــن
الحرف اليدوية التقليدية التي ال زالت
ت ـن ـت ـش ــر فـ ــي ب ـع ــض دول امل ـن ـط ـق ــة م ـثــل
ع ـم ــان وال ـ ـعـ ــراق واالمـ ـ ـ ــارات وال ـك ــوي ــت
ومصر.
تــوافــر مــادة سعف النخيل الطبيعية في
األردن وخاصة في مناطق األغواروالعقبة
ووادي عــربــة وبـكـثــرة وبــالـتــالــي فنحن غير
مضطرين الستيرادها من الخارج بمعنى
ان الـتـكـلـفــة الـفـعـلـيــة ل ـل ـمــادة ال ـخ ــام هي
صفر.
امل ـخــرجــات ال ـتــي يـمـكــن ال ـح ـصــول عليها
مــن جـ ـراء اس ـت ـخــدام او تــوظـيــف سعف
النخيل كثيرة ومتنوعة وخاصة تلك التي
تتعلق باملنتجات السياحية ذات الترويج
السريع ورخيصة الثمن
ان ت ـك ـل ـفــة انـ ـت ــاج األش ـ ـيـ ــاء الـ ـت ــي سـيـتــم
تصنيعها رخـيـصــة جــدا ومـنــافـســة لتلك
املنتجات التي يتم استيرادها من الصين
ودول شرق أسيا املختلفة.
تشجيع بعض األشخاص العاطلين عن
العمل على امتهان هذه الحرفة من أجل
ايجاد مصدرللدخل خاص بهم.
اي ـج ــاد نـ ــوع م ــن ال ـت ــروي ــج ال ـس ـيــاحــي مــن
خــال عمل مقر دائــم لتصنيع منتجات
سـعــف النخيل وب ـصــورة حـيــة يمكن ان

ً
من ثقبها سعف النخيل املجهز قبا لتكوين
اآلن ـي ــة امل ـط ـلــوبــة ،وم ـنــذ ت ـلــك الـلـحـظــة ـكـانــت
الفكرة مساعدة األم ،وعندما طوت السنين
ع ـمــرهــا ،وج ــدت نـفـسـهــا تـحــافــظ عـلــى ت ـراث
قــديــم يـكــاد يندثر بفعل الـطـفــرة الصناعية،
وتـقــدم الـحـيــاة ،وواجـهــت تحديات كبيرة كل
م ـبــررات تــرك هــذه الـحــرفــة ،والـلـجــوء لعمل
مختلف.

تـسـتـقـطــب ال ـس ـي ــاح لـلـتـمـتــع ب ـم ـشــاهــدة
عملية تصنيع منتجات سـعــف النخيل
بحيث يتم اخـتـيــاره فــي مـكــان عــام وسط
السوق.
ان ال ـع ـم ــل بـ ـه ــذه الـ ـح ــرف ــة هـ ــو تـطـبـيــق
حقيقي ملفهوم التنمية املستدامة.
التخلص من مخلفات النخيل بطريقة
آم ـن ــة غ ـيــر م ـض ــرة بــال ـب ـي ـئــة م ـثــل ال ـحــرق
مثا.
تـحـقـيــق دخـ ــل م ـنــاســب لـلـعــامـلـيــن بـهــذه
الحرفة.
ال ـت ـصــام ـيــم ال ـت ــي ت ــم ت ـن ـف ـيــذهــا م ــن سـعــف
النخيل
الكرا�شي بأشكالها املختلفة
الطاوالت
الحصر
السال وأوعية حفظ التمور
براويزاملرايا
أغطية اللمبات
املظات
مفارش السفرة
القبعات
الحقائب
أحذية خفيفة
كوسترات
وغيرها من املنتجات
جـمـيــع تـصــامـيــم ه ــذه املـنـتـجــات تــم تسجيل
معظمها لــدى هيئة الصناعة والتجارة نظرا
لتميزها من حيث الجودة والتصميم ،كما أن
هذه املنتجات تستخدم في املنازل واملطاعم
وال ـف ـن ــادق ال ـس ـيــاح ـيــة بــاع ـت ـبــارهــا مـنـتـجــات
سياحية.

تسويق املنتجات
يـتــم تـســويــق ه ــذه املـنـتـجــات ب ـطــرق مختلفة
وجميعها كانت جيدة جــدا وعــادت بالفائدة
ع ـلــى ال ـعــام ـل ـيــن .أه ــم ط ــرق ال ـت ـســويــق ـكـانــت
امل ـعــارض الــدائـمــة واملــؤق ـتــة ،اإلع ــان ــات عبر
االنـ ـت ــرن ــت ووسـ ــائـ ــل أخ ـ ــرى م ـخ ـت ـل ـفــة وع ـمــل
ص ـف ـحــة خ ــاص ــة ب ـت ـســويــق م ـن ـت ـجــات سـعــف
النخيل .وكما ذكر سابقا تم تخصيص ثاثة
أمــاكــن فــي األزرق شـمــال األردن ،فــي منطقة
البحر امليت السياحية في األغــوار الجنوبية،
وف ــي مــدي ـنــة الـعـقـبــة ف ــي ج ـنــوب األردن ،وهــي
ث ـ ــاث م ـن ــاط ــق ح ـي ــوي ــة ذات ج ـ ــذب س ـيــاحــي
وب ـن ـفــس ال ــوق ــت تـعـتـبــرم ــن نــواف ــذ الـتـســويــق
الـحـيــويــة ومــن خــالـهــا تــم تـســويــق الـكـثـيــرمن
منتجات سعف النخيل.
وهــذه الـسـيــدة حليمة مــن األغ ــوار الشمالية
ت ـ ــروي ق ـص ـت ـهــا وك ـي ــف ب ـ ــدأت ح ـكــايــة ال ـقــش
وصناعة الـســال والـصـحــون واألوان ــي معها،
مـنــذ أن ـكـانــت فــي ال ـ  15مــن عـمــرهــا ،يــوم أن
أجلستها والدتها قربها لتعلمها كيف تمسك
«املـيـب ـرا» (اإلب ــرة الـخــاصــة بــالـنـخـيــل) وتــدخــل

وت ـ ـقـ ــول الـ ـسـ ـي ــدة ح ـل ـي ـم ــة« :تـ ـح ــت ض ـغــط
األهــل تــوقـفــت عــن صـنــاعــة الـقــش لسنوات
وان ـص ــرف ــت إل ــى ح ـيــاكــة امل ــاب ــس وال ــزراع ــة
فــي األرض ،لـكـنـنــي لــم أحـتـمــل ذل ــك ،وعــدت
ب ـعــد  20س ـنــة ألك ـمــل م ـش ــواري ف ــي صـنــاعــة
األوانـ ــي مــن سـعــف الـنـخـيــل ،وأش ـعــر الـيــوم
أنـنــي فـخــورة جــدا بـنـفــ�شــي وأن ــا أصـنــع وانـتــج
وأبـيــع وأصـبــح لــدي عائد اقـتـصــادي خــاص،
كما أفتخر كوني امتهن حرفة املحافظة على
الـتـراث القديم ،فاملسألة ال تتعلق بالدخل
املــالــي فـقــط ،وال بـســاعــات الـتـعــب الـطــويـلــة،
ب ـق ــدر م ــا ت ـت ـع ـلــق ب ـفــرح ـتــي وأن ـ ــا أرى ج ـهــدي
يـثـمــر ،وأحـ ــول س ـعــف الـنـخـيــل ال ـيــابــس إلــى
أوان ـ ــي وأش ـك ــال ج ــدي ــدة تـعـلـمـتـهــا م ــن خــال
ال ـت ــدري ــب ال ـ ــذي ت ـل ـق ـي ـتــه وال ـ ــذي أض ـ ــاف لــي
الـخـبــرة الـكــافـيــة ألعـمــل وأعـتـمــد عـلــى نـفــ�شــي
وأحقق ذاتــي ،ومــن الجدير بالذكر أن هذه
امل ـن ـت ـجــات أص ـب ـحــت ال ـي ــوم م ـحــض اهـتـمــام
املؤسسات واألشخاص املعنية بالدفاع عن
التراث واألصالة.
املراجع:
واق ــع زراعـ ــة الـنـخـيــل ف ــي األردن م ــن إع ــداد:
ف ـ ــداء ال ـ ــرواب ـ ــدة ،وزارة ال ـ ــزراع ـ ــة ،ع ـم ــان،
األردن.2010 ،
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رﺋﻴس حﻤﻠﺔ اﻟقومﻲ ملﻜﺎفحﺔ سوسﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟحﻤﺮاء
اﻟﺨبري اﻟوطﻨﻲ آلفﺎت اﻟﻨﺨﻴﻞ وسوسﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟحﻤﺮاء “اﻟﻔﺎو”
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ي ـم ـثــل ن ـخ ـيــل ال ـب ـلــح أه ـم ـيــة ك ـب ـيــرة كـمـصــدر
ً
غ ــدائ ــي ورم ـ ــزتـ ـراث ــي وخ ـص ــوص ــا ف ــي ال ــوط ــن
ال ـع ــرب ــي ال ـ ــذي يـتـمـيــزب ــات ـس ــاع رق ـع ـتــه وت ـنــوع
مناخه والذي ساعد على انتشارزراعة نخيل
البلح في مناطق كثيرة منه ،وتحتل جمهورية
مصر العربية املركز األول إلنتاج التمور على
م ـس ـتــوى ال ـعــالــم م ـنــد ع ــام  2001ح ـتــى اآلن
وبـنـسـبــة  % 19.8م ــن إن ـت ــاج ال ـع ــال ــم .حـيــث
وصلت أعــداد النخيل في مصر إلى حوالي 16
مـلـيــون نـخـلــة مـنـهــا  12مـلـيــون نـخـلــة مـثـمــرة،

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

ً
وتمثل املساحة املزروعة بالنخيل حاليا أكثر
مــن  100ألــف فــدان أي حــوالــي  % 6.32من
إجـمــالــي املـســاحــة الـكـلـيــة املــزروعــة بالفاكهة
ويـمـثــل اإلن ـت ــاج الـسـنــوي لـلـتـمــور حــوالــي 1.8
ً
مـلـيــون طــن .حـيــث يمثل حــالـيــا مــا يـقــرب من
 % 13.91م ــن ج ـم ـلــة إنـ ـت ــاج ث ـم ــار ال ـفــاك ـهــة
ف ــي م ـصــروتـ ـع ــزى هـ ــذه الـ ــزيـ ــادة إلـ ــى ال ـتــوســع
ف ــي املـ ـس ــاح ــات امل ـ ــزروع ـ ــة ب ــأش ـج ــارال ـن ـخ ـيــل
ف ــي م ـح ــاف ـظ ــات مـ ـط ــروح والـ ـ ـ ــوادي ال ـجــديــد
وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر األحمر

وال ـن ــوب ــاري ــة وتــوش ـكــى وال ـعــوي ـنــات واألرا�ش ـ ــي
املـسـتـصـلـحــة ال ـحــدي ـثــة ،حـيــث زادت زراع ــة
النخيل بنسبة أكثر مــن % 100؛ وذلــك منذ
ع ــام 1993م حـتــى اآلن ،وف ــي الــوقــت الـحــالــي
ت ـم ـلــك م ـصــر ح ــوال ــي  16م ـل ـيــون م ــن أش ـجــار
النخيل .وفي الفترة األخيرة انطلقت عدد من
امل ـشــاريــع الـقــومـيــة الـتــي تـهــدف إل ــى إضــافــة 5
مليون نخلة جديدة إلى العدد املوجود حيث
سوف يصل إجمالي عدد النخيل  21مليون
نخلة في عام  2022من مميزات هذه املشاريع
أن ـهــا تـعـتـمــد عـلــى زراعـ ــة األص ـن ــاف املـطـلــوبــة
ً
ع ــامل ـي ــا ل ـل ـت ـســويــق م ـثــل امل ـج ـه ــول وال ـص ـق ـعــي
والخاص والعائد منها يفوق 16مليون نخلة
ً
منتجة حاليا.
ونخلة البلح تـصــاب بكثير مــن اآلف ــات ســواء
كانت حشرية أو مرضية .وتسبب هذه اآلفات
ً
أض ـ ـرارا كـبـيــرة تــؤثــرعـلــى امل ـح ـصــول ونــوعـيــة
ال ـث ـمــار .أه ــم اآلفـ ــات الـحـشــريــة ال ـتــي تصيب

الـنـخـيــل ه ــي ســوســة الـنـخـيــل ال ـح ـم ـراء الـتــي
ً
تحدث أضـرارا كبيرة للنخيل وتؤدي اإلصابة
الـشــديــدة بـهــا إلــى مــوت النخيل حـيــث قــدرت
الـخـســائــر بـمـئــات املــايـيــن مــن الـ ــدوالرات مما
جعل منظمة األغذية والزراعة «الفاو» تقوم
بــإن ـشــاء ص ـنــدوق خ ــاص بــالـحـشــرة بـمـيـزانـيــة
ق ــدره ــا  20م ـل ـيــون دوالر وت ـعــام ـل ـهــا مـعــامـلــة
الحشرات األكثر خطورة مثل الجراد ودودة
ال ـح ـش ــد وهـ ـن ــاك ع ــوام ــل ع ــدي ــدة س ــاع ــدت
عـلــى ان ـت ـشــارال ـح ـشــرة مـنـهــا صـعــوبــة الـتـحـكــم
في انتقال الفسائل بين املناطق حيث يعتبر
ن ـق ــل ال ـف ـس ــائ ــل وأشـ ـجـ ــارال ـن ـخ ـيــل م ــن أه ــم
عــوامــل إنـشــار اإلصــابــة فــي املـنــاطــق املختلفة
بــاإلض ــاف ــة إل ــى قـ ــدرة ال ـح ـشــرة ع ـلــى ال ـط ـي ـران
ً
ملسافة  900متر يوميا وتوافر الظروف املثلى
لـتـكــاثــرالـحـشــرة مــن رطــوبــة مــرتـفـعــة وح ـرارة
وكثافة زراعــة النخيل ووجــود عدد كبير من
الـفـســائــل حــول الـنـخـلــة بــاإلضــافــة إلــى وجــود
رواك ـي ــب وزيـ ـ ــادة م ـع ــدل الـ ــري لـلـنـخـيــل مـمــا

يجعل النخيل غض األنسجة سهل اإلصابة.
بــاإلضــافــة لقلة الــوعــي لــدى بـعــض املـزارعـيــن
عن خطورة الحشرة .كل هذه األسباب أدت
إلــى زي ــادة اإلصــابــة بسوسة النخيل الحمراء
تــم تسجيل دخــول ســوســة النخيل فــي مصر
أواخــر عــام  1992في محافظتي اإلسماعيلية
والـشــرقـيــة ،أمــا اآلن فتنتشر اإلصــابــة فــي كل
املحافظات باستثناء بعض املناطق القليلة.
أس ـبــاب انـتـشــار اإلص ــاب ــة ب ـصــورة كـبـيــرة في
معظم املناطق:
 .1عــدم إج ـراء الفحص ال ــدوري واملنتظم.
ال ـ ـ ــذي م ـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض إج ـ ـ ـ ـ ـراءه ب ـم ـعــدل
ف ـح ـص ــة كـ ــل ش ـه ــر ح ـي ــث أن اك ـت ـش ــاف
اإلص ــاب ــة م ـب ـك ـ ًرا يـسـهــل ال ـت ـعــامــل مـعـهــا،
وتعطي نسبة شفاء عالية ،وذلــك يعود
إلى النقص الشديد في أعداد الفاحصين
والتمويل من عام.
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عدم وجود خطة واضحة املعالم تتبناها
الوزارة لتنفيذ املكافحة.
معالجة النخيل املصاب بطريقة خاطئة
واس ـت ـخــدام كـمـيــات كـبـيــرة مــن املـبـيــدات
غيراملو�شى بها بدون داعي.
عدم تطبيق العمليات الوقائية لألشجار
والـفـســائــل املـفـصــولــة رغ ــم أهـمـيـتـهــا مما
أدى إلى زيادة اإلصابة.
ع ــدم وجـ ــود ت ـشــري ـعــات خــاصــة ب ـتــداول
ال ـن ـخ ـي ــل والـ ـفـ ـس ــائ ــل أدى إل ـ ــى إنـ ـش ــار
اإلص ـ ــاب ـ ــة ،وامل ـ ــوج ـ ــود ال ي ـط ـب ــق وعـ ــدم
تفعيل نقاط الحجرالزراعي بين املناطق
السليمة واملصابة.
وجود الكثيرمن املزارع املهملة التي تعتبر
مصدرالنتشاراإلصابة.
وجــود عــدد كبير من اإلصــابــات املتقدمة
والنخيل املتساقط ،وعدم التخلص منه
مما يزيد من نسبة اإلصابة.
جــود أع ــداد كـبـيــرة مــن النخيل «املجهل
(قيمته االقتصادية منخفضة) ،لذلك ال

يهتم املزارع والنخيل املنتشرعلى الطرق.
الخسائر االقتصادية الناتجة من اإلصابة
بسوسة النخيل الحمراء:
 .1تـكــالـيــف املـكــافـحــة ال ـتــي ت ـقــدربــاملــايـيــن،
وفي بعض الدول تصل إلى أكثر من مليار
ج ـن ـيــه ،وت ـش ـمــل امل ـب ـي ــدات املـسـتـخــدمــة
فــي ال ــرش الــوقــائــي والـعــاجــي والـعـمـلـيــات
الوقائية والتخلص من النخيل املصاب
وتكاليف التدريب.
 .2الفقد فــي اإلنـتــاج نتيجة فقد أعــداد من
أش ـج ــار الـنـخـيــل امل ـص ــاب م ـمــا يــؤثــر على
اإلنـتــاج الكلي ومـكــانــة ال ــدول فــي الترتيب
العالمي لإلنتاج.
 .3ت ـكــال ـيــف زراع ـ ــة وخ ــدم ــة أش ـج ــارنـخـيــل
ج ــدي ــدة لـتـحــل م ـحــل ال ـن ـخ ـيــل الـ ــذي تــم
فقده ملدة ست سنوات حتى يعطي نفس
إن ـت ــاج ال ـن ـخ ـيــل ال ـ ــذي ت ــم إزالـ ـت ــه نـتـيـجــة
اإلصابة ،وكذلك الفقد في العائد املادي
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للمزارع خال تلك الفترة.
 .زي ـ ـ ـ ــادة الـ ـبـ ـط ــال ــة ن ـت ـي ـج ــة قـ ـل ــة ك ـم ـي ــات
ال ـ ـت ـ ـمـ ــور امل ـ ـع ـ ــدة ل ـل ـت ـص ــدي ــر ،وك ــذل ــك
ت ــوق ــف امل ـص ــان ــع ع ــن ال ـع ـمــل أو تـقـلـيــل
إنـتــاجـهــا لـعــدم وجــود كـمـيــات ـكـافـيــة من
التمور ،ونقص العملة الصعبة نتيجة
النخفاض التصدير.
تـصــل الـخـســائــر ب ـهــذه ال ـح ـشــرة إل ــى مــايـيــن
ً
الدوالرات سنويا كما أن الخسائر املتوقعة
لـلـحـشــرة ســوف تـصــل إلــى  6مـلـيــون دوالر
خـ ـ ــال  10سـ ـ ـن ـ ــوات ،وفـ ـ ــي دول االتـ ـحـ ــاد
ً
األوربـ ـ ـ ـ ــي تـ ـق ــريـ ـب ــا  1,مـ ـلـ ـي ــار ج ـن ـي ــة رغ ــم
اإلمكانيات املتاحة وعــدد النخيل الــذي ال
يتعدى  10%من النخيل املوجود في الدول
الـعــربـيــة ،وفــي مصر وصـلــت كمية املبيدات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم اس ـت ـه ــاك ـه ــا ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ال ـ ــرش
ال ـ ــدوري وال ـح ـق ــن امل ــوض ـع ــي خ ــال ال ـف ـتــرة
مــن عــام  1993إلــى عــام  2000إلــى 161.6
طن في محافظة الشرقية و  110.8طن في
محافظة اإلسماعلية بمجموع  272.4طن
خ ــال ث ـمــانــي س ـن ــوات ف ـق ــط .ت ـت ـك ـلــف عـلــى
األقـ ــل أك ـث ــر م ــن  25م ـل ـيــون ج ـن ـيــه م ـصــري
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ـص ــروف ــات الـ ــرش واآلالت
والــوقــود وال ـس ـيــارات وال ـحــوافــز الـتــي تـصــل
ب ـح ـجــم ك ـل ــي إلـ ــى ح ــوال ــي  60م ـل ـي ــون جـنـيــه
ل ـع ـم ـل ـيــة امل ـك ــاف ـح ــة ف ـق ــط ب ـ ــدون ت ـكــال ـيــف
ال ـن ـخ ـيــل الـ ــذي ت ــم إزالـ ـت ــه وزراعـ ـت ــه نـخـيــل
بديل والفقد في اإلنتاج .بالنسبة لدراسات
ال ـخ ـســائــر ف ــي ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة فــإن ـهــا تـعـتـبــر
ً
ن ــادرة وت ـقــري ـبــا غـيــر مــوج ــودة ،وأن خـســائــر
سـ ــوسـ ــة ال ـن ـخ ـي ــل لـ ــو تـ ــم ح ـس ــاب ـه ــا ب ـش ـكــل
دقـيــق ســوف تـصــل عـشــرات املـلـيــارات ،ألن
خ ـســائــرهــا ت ـش ـمــل ت ـكــال ـيــف امل ـكــاف ـحــة الـتــي
ت ـع ـت ـبــر أع ـل ــى ح ـش ــرة ف ــي ت ـكــال ـيــف امل ـكــاف ـحــة
حـ ـي ــث ت ـت ـط ـل ــب ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ـ ــن ال ـع ـم ــال ــة

لـلـفـحــص وامل ـكــاف ـحــة وامل ـب ـي ــدات وامل ـصــائــد
وكذلك زراعة نخيل بديل للنخيل املفقود
والخسائر في اإلنتاج ملدة من  6 - 5سنوات
حـتــى يـعـطــي الـنـخـيــل الـبــديــل نـفــس إنتاجية
ال ـن ـخ ـي ــل ال ـ ــذي ت ــم إزال ـ ـتـ ــه وتـ ـق ــدر خ ـس ــارة
نـخـلــة واح ــدة مــن ص ـنــف امل ـج ـهــول مــن 15
  20أل ــف ج ـن ـيــه ،وأن تـكــالـيــف املـكــافـحــةاملـتـكــامـلــة لـنـخـلــة واح ــدة فــي ال ـعــام وتـشـمــل
الـعـمـلـيــات الــوقــائـيــة (الــرش الــوقــائــي مرتين
فــي الـعــام ،عـمـلـيــات الــوقــائـيــة أثـنــاء التقليم
وفصل الفسائل والعاج إذا حدثت إصابة
مــن  50إلــى  60جـنـيــه (حــوالــي مــا يـقــرب من
ً
دوالر س ـنــويــا) إن ه ــذه الـتـكــالـيــف ســوف
تختلف من دولة إلى أخرى نتيجة تكاليف
العمالة وأسعار املبيدات.
وع ـل ــى م ـس ـت ــوى عـ ــدد ال ـن ـخ ـي ــل ف ــي ال ــوط ــن
الـ ـع ــرب ــي ل ـ ــو افـ ـت ــرضـ ـن ــا أن ع ـ ــدد ال ـن ـخ ـي ــل
 100مـلـيــون نـخـلــة فــإن تـكــالـيــف املـكــافـحــة

امل ـت ـكــام ـلــة ف ـقــط بـ ــدون ال ـخ ـســائــر األخ ــرى
ً
الـ ـت ــي تـ ــم ذكـ ــرهـ ــا س ــابـ ـق ــا ت ـص ــل إل ـ ــى 00
مليون دوالر على أقل تقدير .وهي تكاليف
ً
م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة مـ ـكـ ـلـ ـف ــة ج ـ ـ ـ ــدا ح ـ ـيـ ــث رصـ ـ ــدت
اململكة العربية السعودية  1.5مليار ريال
أي ما يقرب من  7مليار جنيه مصري ملدة
 5س ـنــوات ملـكــافـحــة الـحـشــرة .وبــالـنـظــر إلــى
خـ ـط ــورة ال ـح ـش ــرة فـ ــإن م ـن ـظ ـمــة «الـ ـف ــاو»
عـمـلــت ص ـنــدوق خ ــاص ملـكــافـحــة الـحـشــرة
بـمـبـلــغ  20مـلـيــون دوالر فــي مـنـطـقــة الـشــرق
األوسـ ــط ك ـمــا رص ــدت م ـصــر م ـبــالــغ كـبـيــرة
م ــع ب ــداي ــة اك ـت ـشــاف ال ـح ـشــرة ع ــام 1992
حـيــث وصـلــت إلــى مــا يـقــرب مــن  10مـلـيــون
ً
جـنـيــة سـنــويــا ملـكــافـحـتـهــا فــي أول مـنـطـقــة تــم
اكـتـشــاف اإلصــابــة بـهــا ،و ـكـان عــدد النخيل
امل ـص ــاب ف ــي ح ـي ـن ـهــا  550أل ــف ن ـخ ـلــة سـهــل
الـسـيـطــرة عـلـيـهــا ،لـكــن مــع انـتـشــار اإلصــابــة
فــي مـعـظــم املـحــافـظــات أصـبــح األمــر يـحـتــاج

إل ــى م ـي ــزان ـيــة ك ـب ـيــرة ص ـعــب ت ــوف ـي ــره ــا .رغــم
املـبــالــغ املــرصــودة ملـكــافـحـتـهــا إال أنــه لــم يتم
ال ـس ـي ـطــرة ع ـل ـي ـهــا ب ـس ـبــب ق ـلــة اإلم ـكــان ـيــات
ح ـيــث امل ـي ــزان ـيــة ا مل ــرص ــودة ال ت ـت ـعــدى 5 %
من امليزانية املطلوبة وكذلك قلة العمال
ً
الـفـنـيـيــن (الـفــاحـصـيــن) فـمـثــا تـتـطـلــب لـكــل
ً
 6000نخلة فاحص واحد ،فمثا في مصر
ن ـح ـتــاج حــوالــي إل ــى  2300عــامــل فــي مـجــال
ً
املكافحة وهو عدد كبير جدا غير متوفر في
وزارة الــزراعــة .وبــالـنـسـبــة لـلــدول الـعــربـيــة
فــإن ـنــا ن ـح ـتــاج إل ــى م ــا ال ي ـقــل ع ــن  25أ لــف
عامل في مجال مكافحة الحشرة.
لـتـطـبـيــق ب ــرن ــام ــج م ـكــاف ـحــة س ــوس ــة الـنـخـيــل
الـ ـحـ ـمـ ـراء ،الب ـ ــد أن ي ـش ـم ــل الـ ـب ــرن ــام ــج عـلــى
ب ــرن ــامـ ـجـ ـي ــن أحـ ــده ـ ـمـ ــا قـ ـصـ ـي ــراألج ـ ـ ـ ــل وه ــو
مـجـمــوعــة م ــن اإلج ـ ـ ـراءات امل ـه ـمــة ال ـتــي يـلــزم
ً
تـطـبـيـقـهــا فـ ــورا لـلـحــد مــن نـسـبــة اإلص ــاب ــة في
مناطق زراعة النخيل االقتصادية .والبرنامج
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الـثــانــي هــو بــرنــامــج طــويــل األجــل ال يقل مدته
عن  5سنوات .وقبل تنفيذ هذين البرنامجين
الب ــد مــن تــوفـيــر امل ـي ـزان ـيــة ال ـخــاصــة بـهـمــا حتى
نتمكن مــن الـحـصــول عـلــى الـنـتــائــج املتوقعة
وعــدم تنفيذ البرامج بعد فترة معينة بسبب
التمويل وكــذلــك البحث عــن مـصــادر تمويل
ثابتة ،ألن من أسباب انتشار سوسة النخيل
ال ـح ـم ـراء وارتـ ـف ــاع نـسـبــة اإلص ــاب ــة ه ــو تــوفــر
مـي ـزانـيــة فــي أوقـ ــات مـعـيـنــة وع ــدم تــوفــرهــا في
أوق ــات أخ ــرى بــالـتــالــي لــم يـتــم تطبيق برنامج
مكافحة ثابت طــول الوقت مما أدى حدوث
ذروات مـتــذبــذبــة مــن االن ـخ ـفــاض واالرت ـف ــاع
لنسبة اإلصابة.
أهـ ـ ـ ــداف اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ـكــاف ـح ــة س ــوس ــة
النخيل الحمراء:
.1
.2
.3

.

منع انتقال اإلصابة من املناطق املصابة
إلى مناطق السليمة.
خفض نسبة اإلصابة في املناطق املصابة
إلى أقل نسبة ممكنة.
اشراك املزارعين وأصحاب مزارع النخيل
في عمليات املكافحة من فحص ووقاية
وعـ ــاج وتـعـفـيــر (ي ـم ـكــن ل ـك ـبــارامل ـزارع ـيــن
تـنـفـيــذ خ ـطــة امل ـكــاف ـحــة بـمـعــرفـتـهــم بـعــد
ً
تدريبهم جيدا).
عـ ــدم ال ـل ـج ــوء إلـ ــى إزالـ ـ ــة ال ـن ـخ ـيــل إال فــي
حالتين فقط:
ً
إذا كان النخيل مهما وال يتم له عمليات
خدمة.
ف ـ ــي حـ ــالـ ــة اإلص ـ ــاب ـ ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـت ــاج
ً
واإلصابات املتقدمة جدا.

مــن عناصر االستراتيجية (تنفيذ تشريعات
قــويــة لـضـبــط تـ ــداول الـنـخـيــل وح ـجــرزراع ــي

داخ ـ ـلـ ــي وعـ ـم ــل قـ ــاعـ ــدة بـ ـي ــان ــات وال ـف ـح ــص
الـ ـ ـ ـ ــدوري امل ـن ـت ـظ ــم والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ــوق ــائ ـي ــة
وتــوقـيـتــاتـهــا والـتـخـلــص مــن الـنـخـيــل املـصــاب
ب ـ ـشـ ــدة واملـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـع ــاجـ ـي ــة ال ـك ـي ـمــائ ـيــة
واس ـت ـخ ــدام امل ـصــائــد الـفــرمــونـيــة وال ـتــدريــب
واإلرش ـ ـ ــاد وت ـط ــوي ــرال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي وتـقـيـيــم
األداء للبرنامج آخرالعام)
ً
أوال :برنامج املكافحة قصيراألجل:
وي ـ ـلـ ــزم ت ـط ـب ـيــق ه ـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ب ـس ــرع ــة فــي
املـنــاطــق الـتــي بـهــا نخيل ذو قيمة اقتصادية
عالية من حيث نوعية الثمار مثل محافظة
الــوادي الجديد وسـيــوة ودمـيــاط والــواحــات
ال ـب ـحــريــة وت ــوش ـك ــى ،إال أن ــه ي ـس ـت ـلــزم األم ــر
ت ـك ــوي ــن إدارة م ـك ــاف ـح ــة ل ـس ــوس ــة ال ـن ـخ ـيــل
مل ـح ـصــول ال ـب ـلــح ه ــذه اإلدارة ت ـضــم جـهــات
ب ـح ـث ـيــة وج ـم ـي ــع ال ـش ــركــات ال ــزراعـ ـي ــة ال ـتــي
ي ــوج ــد ب ـهــا ال ـن ـخ ـيــل وك ـب ــار مـ ـزارع ــي الـنـخـيــل
وم ـس ـئ ــول ــي م ـك ــاف ـح ــة فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـن ــاط ــق مــع
وجود قاعدة بيانات لجميع مزارعي النخيل
ويـتــم تـكــويــن لجنة فنية تـشــرف عـلــى امل ـزارع
فــي هــذه املـنــاطــق وتـضــم جـمـيــع الـعــامـلـيــن في
الفحص والـعــاج وتـتــوافــر لديها اإلمكانيات
البشرية والفنية واآلالت وغيرها مما يسهل
دورها في تنفيذ خطة املكافحة ومن صميم
ع ـم ـل ـهــا وضـ ــع خ ـط ــط ل ـك ــل م ــوق ــع لـحـمــايـتــه
وعاجه في حالة وجــود مشكلة يتوافر لديها
جميع الـقــواعــد البيانية عــن بـرامــج الوقاية
والـعــاج كـمــا تـقــوم الـلـجـنــة بـتــوفـيــر ال ــدورات
الـتــدريـبـيــة لـلـعــامـلـيــن ب ــامل ـزارع مــن اكـتـشــاف
ً
اإلصابة مبكرا وطرق الوقاية والعاج وطرق
معامات الفسائل .من الخطوات التي يجب
ً
اتخاذها سريعا هي:
 .1تـنـفـيــذ ت ـشــري ـعــات ق ــوي ــة لـضـبــط ت ــداول
النخيل:

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

مـنــع الـتـقـلـيــم مــن شـهــر فـب ـرايــر حـتــى شهر
نــوف ـم ـبــرح ـيــث ت ـن ـت ـشــرال ـح ـش ــرة ف ــي هــذه
الفترة.
فرض غرامات مالية على املزارع املهملة.
م ـن ــع ان ـت ـق ــال ال ـف ـس ــائ ــل بـ ـ ــدون ت ـصــريــح
مــن اإلدارة الــزراعـيــة وض ــرورة معاملتها
باملبيدات.
وج ـ ــوب خ ـض ــوع ال ـن ـخ ـيــل ع ـلــى مـسـتــوى
الـجـمـهــوريــة ل ــوزارة الــزراعــة واسـتـصــاح
األرا�شـ ـ ـ ـ ــي ح ـت ــى ي ـت ــم إج ـ ـ ـراء ال ـع ـم ـل ـيــات
الوقائية والعاجية بطريقة سليمة.
 .2حجرزراعي داخلي.
 .3إنشاء نقاط حجرداخلي لحماية املناطق
الغيرمصابة:
وظ ـي ـف ــة ه ـ ــذه الـ ـنـ ـق ــاط ال ـح ـج ــري ــة هـ ــي مـنــع
دخول النخيل أو مخلفاته وفي حالة دخول
الـفـســائــل البــد أن تـكــون مـصـحــوبــة بـشـهــادة
من وزارة الزراعة تفيد بخلوها من اإلصابة
م ـ ــأخ ـ ــوذة مـ ــن مـ ـ ـ ـزارع خ ــال ـي ــة مـ ــن اإلص ــاب ــة
وت ـع ـط ــي ه ـ ــذه ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة مـ ــن خ ـ ــال ل ـج ـنــة
متخصصة ويعاد فحصها مرة ثانية في هذه
الـنـقــاط ويـجــب أن تـكــون الـفـســائــل منقولة
ف ـ ــي ش ــاحـ ـن ــات م ـح ـك ـم ــة الـ ـغـ ـل ــق «م ـغ ـل ـف ــة»
وإذا ـكـانــت مــأخــوذة مــن مـ ـزارع مـصــابــة يتم
فـحـصـهــا وت ـج ــرى امل ـم ــارس ــات الــوقــائ ـيــة لـهــا
وتــوضــع فــي منطقة حـجــريــة أو صــوبــة ملــدة 6
أشهر تحت إشـراف لجنة متخصصة ويعاد
فحصها مرة ثانية في هذه النقاط ويتم نقل
الـفـســائــل فــي شــاحـنــات بــاملــواصـفــات سالفة
الذكر.
 .ال ـف ـحــص ال ـ ــدوري املـنـتـظــم والـعـمـلـيــات
ال ــوق ــائـ ـي ــة وت ــوق ـي ـت ــات ـه ــا وال ـت ـخ ـل ــص مــن
ال ـن ـخ ـي ــل امل ـ ـص ـ ــاب ب ـ ـشـ ــدة وامل ـك ــاف ـح ــة
الـعــاجـيــة .حـصــرع ــدد الـنـخـيــل املـصــاب
السليم ،وعــدد النخيل املمكن عاجه،

وك ـ ــذل ـ ــك ال ـن ـخ ـي ــل ال ـ ـ ــذي ت ـ ــم ت ـق ـل ـي ـعــه،
ـدا وهــو السبب
يعتبر الفحص مكلف جـ ً
الرئي�شي في فشل كل برامج املكافحة في
مـعـظــم ال ــدول بـسـبــب ارت ـفــاع التكاليف
واالحتياج إلى عمالة كبيرة ولذلك يقترح
التالي:
أن تـقــوم الـ ــوزارة بــالـعــاج بـعــد أن يقوم
املزارع باإلباغ عن اإلصابات.
عمل لجان تفتيش على النخيل وفــرض
مخالفات على املزارعين الذين ال يقوموا
ب ــاإلب ــاغ ع ــن إص ــاب ــات ال ــدرج ــة الـثــالـثــة
(شديدة اإلصابة).
يتم التخلص من النخيل املصاب بشدة
عــن طــريــق وضــع خـطــة زمـنـيــة ملــدة ثــاث
شهور.
 .5التدريب واإلرشاد
عمل الـحـقــول اإلرشــاديــة ملــا لها مــن آثــار
ف ـع ــال ــة ومـ ــؤكـ ــدة ف ــي اإلرش ـ ـ ــاد وال ـت ـع ـل ـيــم
للمزارعين.
تــدريــب املـزارعـيــن فــي الـحـقــول اإلرشــاديــة
لتعويض النقص في أعداد الفاحصين.
اعـتـمــاد مـراكــز تــدريــب نخالين فــي مناطق
زراعة النخيل االقتصادية.
عـ ـم ــل ن ـ ـق ـ ــاط اتـ ـ ـص ـ ــال بـ ـي ــن امل ـ ـزارع ـ ـيـ ــن
والوزارة.
عمل خط ساخن للتواصل مع املزارعين
في كل ما يخص النخيل ومشاكله.
 .6توفيراملبيدات املو�شى بها بسعرالتكلفة
يتم ذلــك مــن خــال الجمعيات الــزراعـيــة أو
التعاونيات وإلغاء دعم املبيد ألن العديد من
املزارعين يستخدمونها في أوجه غيرتوصياتها
وت ــوجـ ـي ــه ال ـ ــدع ـ ــم ل ـ ــإلرش ـ ــاد وع ـ ـمـ ــل ح ـق ــول
إرش ــادي ــة وال ـتــدريــب وش ـ ـراء أج ـهــزة مكافحة
أو تأجيرها للمزارعين بأسعار منخفضة من
خال الجمعيات الزراعية.

ً
ثانيا :برنامج مكافحة طويل األجل
مــن خــال خـلــق مـنــاطــق نظيفة مــن اإلصــابــة
ي ـم ـك ــن اس ـت ـك ـم ــال ع ـم ـل ـيــة م ـك ــاف ـح ــة اآلفـ ــة
ف ــي ب ــاق ــي امل ـحــاف ـظــات امل ـح ـي ـطــة ح ـتــى نـتـمـكــن
م ــن إن ـه ــاء اإلص ــاب ــة بـمـعـنــى إج ـ ـراء املـكــافـحــة
ً
ً
ت ــدري ـج ـي ــا وف ـق ــا ل ـخ ـطــة زم ـن ـيــة ق ــد ت ـم ـتــد إلــى
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
مـتـكــامـلــة ل ـســوســة الـن ـخـيــل ال ـح ـم ـراء وع ــدم
االعتماد على طريقة واحــدة للمكافحة التي
ثبت فشلها يجب االعتماد على جميع الطرق
املتاحة من أهم هذه الطرق:
 .1إع ــداد قــاعــدة بـيــانــات حقيقية لنخيل
ال ـ ـت ـ ـمـ ــرونـ ـ ـس ـ ــب اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة واألع ـ ـ ـمـ ـ ــار
واألصناف:
إن عـمـلـيــة الـحـصــر تـعـتـبــر املـقـيــاس الحقيقي
والفعلي لبيان اإلصابة ومدى فعالية عملية
امل ـكــاف ـحــة وت ـع ـت ـبــرم ــن ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـهــامــة فــي
مـكــافـحــة وم ـراق ـبــة ن ـشــاط ال ـح ـشــرة ومـعـظــم
ال ــدول تعاني مــن عــدم وجــود قــاعــدة بيانات
لكن في الوقت أصبحت الحاجة ملحة لعمل
قــاعــدة ب ـيــانــات حـيــث مــن خــالـهــا يـتــم وضــع
خ ـط ــة م ـكــاف ـحــة ال ـح ـش ــرة وأن أي خ ـط ــه ال
تعتمد عـلــى بـيــانــات مصيرها الـفـشــل ولــذلــك
يـعـتـبــروجـ ــود ق ــاع ــدة ب ـيــانــات صـحـيـحــة مـهــم
ً
جدا.
 .2تبادل املعلومات بين الدول:
ال ـ ـه ـ ــدف م ـ ــن ذل ـ ـ ــك ال ـ ـت ـ ـع ـ ــرف عـ ـلـ ــى طـ ــرق
امل ـكــاف ـحــة ،وط ــرق االك ـت ـشــاف امل ـب ـكــر أكـثــر
ف ـع ــال ـي ــة ،وط ـ ــرق ح ـص ــر ال ـن ـخ ـيــل ب ــاألق ـم ــار
ال ـص ـن ــاع ـي ــة وتـ ـح ــدي ــد ال ـن ـخ ـي ــل املـ ـص ــاب،

ح ـيــث م ــن خ ــال ذل ــك ي ـتــم اخ ـت ـيــار طــريـقــة
املكافحة التي يتم استخدامها حتى تعطي
ن ـتــائــج ج ـيــدة وع ــدم االع ـت ـمــاد ع ـلــى ال ـطــرق
ُ
الـ ـق ــديـ ـم ــة أو ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة الـ ـت ــي لـ ــم ت ـث ـب ــت
ف ـعــال ـي ـت ـهــا ال ـك ــاف ـي ــة ،واالع ـت ـم ــاد ع ـلــى طــرق
حــديـثــة ولــذلــك يـجــب إنـشــاء وحــدة اتـصــال
ب ـي ــن ال ـ ــدول م ــع ب ـع ـض ـهــا وم ــراك ــز ال ـب ـحــوث
واملـ ـنـ ـظـ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة ل ــوض ــع ب ــروت ــوك ــول
برنامج مكافحة ّ
فعال وكيفية التعامل مع
اإلصــابــات الـتــي تـظـهــر فــي مـنـطـقــة مــا حـتــى ال
تـتـكــرر األخ ـطــاء ال ـتــي حــدثــت فــي امل ــا�ش ــي فــي
ً
املـنــاطــق الـتــي تــم اكـتـشــاف اإلصــابــة حــديـثــا
بها وأدت إلى انتشار اإلصابة.
 .3دور البحث العلمي:
ً ً
ال شك أن البحث العلمي يلعب دورا هاما
في اكتشاف أسباب انتشار اإلصابة وطرق
وقـفـهــا ومـعــالـجـتـهــا ووض ــع الـحـلــول الـعـلـمـيــة
مل ـك ــاف ـح ــة الـ ـحـ ـش ــرة وتـ ـط ــوي ــر ه ـ ــذه ال ـط ــرق
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار لـ ــذلـ ــك يـ ـج ــب إن ـ ـشـ ــاء وح ـ ــدات
بحثية خاصة بسوسة النخيل في كل دولة
متصلة مع بعضها وتبادل النتائج البحثية
واألف ـكــار والـطــرق الـتــي أعـطــت نـتــائــج جـيــدة
وت ـق ـي ـي ـم ـه ــا ف ـ ــي كـ ــل دول ـ ـ ــة قـ ـب ــل ال ـت ــوص ـي ــة
بــاس ـت ـخــدام ـهــا ع ـلــى ن ـطــاق دولـ ــي ،م ــع وضــع
بروتوكول املكافحة (يشمل الرش الدوري
ً
وم ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة ال ـ ـح ـ ـش ـ ــرة ع ـ ــاج ـ ـي ـ ــا ل ـ ــدرج ـ ــات
اإلص ــاب ــات امل ـخ ـت ـل ـفــة ،ووضـ ــع ط ــرق سـهـلــة
ال ـت ـط ـب ـيــق ل ـل ـق ـض ــاء ع ـل ــى ج ـم ـيــع األش ـج ــار
الـ ـهـ ـي ــش أو «امل ـ ـج ـ ـه ـ ــل» .جـ ـ ـ ــذور ال ـن ـخ ـي ــل
املصابة بالتربة بعد قطع األشجار.
واملـهــم مــن خــال البحث العملي العمل على
تطوير االكتشاف املبكر بعمل تقييم للطرق
ً
املوجودة حاليا وتطوير أفضلها بذلك يكون
ً
له دور كبيرفي اكتشاف اإلصابة مبكرا وتكون
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ً
سهلة العاج كما يخفض كثيرا في التكاليف
نتيجة خفض العمالة.
 .الحجرالزراعي:
أ -حجر زراعــي داخـلــي :يتم عمل حجر زراعــي
داخلي بين املناطق املصابة والسليمة لعدم
انـتـقــال الفسائل منها وإلـيـهــا مــن خــال وزارة
الــزراعــة ووزارة الداخلية .تكون هــذه فعالة
وم ـح ـك ـمــة وي ـت ــم ت ـحــديــد هـ ــذه ال ـن ـق ــاط بـعــد
ع ـمــل ح ـصــرألم ــاك ــن ب ـهــا إص ــاب ــات واألم ــاك ــن
الغير مصابة .ألن املحافظة على منطقة غير
ً
مصابة أسهل من مكافحة األفــة وأقــل كثيرا
في التكاليف.
ب-ح ـ ـجـ ــر زراعـ ـ ـ ــي خ ـ ــارج ـ ــي :مـ ـمـ ـن ــوع دخـ ــول
فـســائــل الـنـخـيــل أو أش ـجــار الـنـخـيــل مــن أي
دولـ ـ ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم مل ـن ــع دخـ ـ ــول آفـ ـ ــات أش ــد
ً
خـطــورة على النخيل منعا لــوصــول سوسة
ال ـن ـخ ـي ــل ال ـ ـح ـ ـم ـ ـراء إل ـ ــى مـ ـن ــاط ــق جـ ــديـ ــدة.
واقـتـصــار الــدخــول مــن ال ـخــارج عـلــى فسائل
النخيل النسيجية .وإذا دعيت الضرورة إلى

االس ـت ـي ـراد مــن ال ـخــارج ألص ـنــاف مـعـيـنــة يتم
وضعها في صوب محكمة في مناطق معزولة
تـكــون بينها وبـيــن أقــرب نخلة على األقــل 50
ً
كيلومتر (طبقا الشتراطات االتحاد األوروبي
لسنة .)2000
 .5ال ـف ـح ــص الـ ـ ـ ــدوري امل ـن ـت ـظــم ألش ـج ــار
النخيل:
يـعـتـبــر ال ـف ـحــص ال ـ ــدوري املـنـتـظــم ألش ـجــار
ن ـخ ـيــل ال ـت ـم ــر ه ــو ال ـع ـق ـبــة الــرئ ـي ـس ـيــة أم ــام
م ـكــاف ـحــة س ــوس ــة ال ـن ـخ ـيــل ال ـح ـم ــراء حـيــث
يحتاج إلى عدد كبير من الفاحصين يتعدى
 150ألف فاحص ويستهلك أكثر من 30%
م ــن م ـي ـزان ـي ــة م ـك ــاف ـح ــة ال ـح ـش ــرة والـ ـت ــي فــي
م ـع ـظ ــم الـ ـ ــدول ي ـص ـع ــب ت ــوفـ ـي ــره ــا ،ل ــذل ــك
يـجــب الـلـجــوء إلــى طــرق مـســاعــدة فــي عملية
ال ـف ـحــص تـتـمـثــل ف ــي ح ـصــر امل ـ ــزارع الـكـبـيــرة
فــي الــدول الـتــي يـكــون فـيـهــا عــدد الـنـخـيــل بها
ً
حــوالــي  500نـخـلــة فــأكـثــر وهــي تـمـثــل تـقــريـبــا
م ــن  20إل ــى  30%م ــن م ــزارع ــي ال ـن ـخ ـيــل فــي

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

ال ــوط ــن ال ـعــربــي وكــان ــت ه ــذه ال ـن ـس ـبــة أقــل
ً
كـ ـثـ ـيـ ـرا فـ ــي امل ـ ــا�ش ـ ــي ل ـك ـن ـه ــا ارتـ ـفـ ـع ــت ب ـســب
األقبال الشديد على زراعــة النخيل خال
 5سنوات األخيرة وعمل لها قاعدة بيانات
خ ــاص ــة ب ـه ــا ،وت ــدري ــب ال ـع ـم ــال ــة ع ـل ــى ط ــرق
املـكــافـحــة والـفـحــص وتـقـتـصــر املـكــافـحــة بها
عـلــى عـمـلـيــات الـفـحــص ال ـع ـشــوائــي لـتـتــأكــد
من البيانات التي ترسلها هذه املزارع وكما
أن هـ ــذه امل ـ ـ ــزارع ه ــي م ـش ــاري ــع اس ـت ـث ـمــاريــة
ً
فإنهم أكثر اهتماما بتنفيذ برنامج موضوع،
لكن البــد مــن متابعة تنفيذ الـبــرنــامــج وكما
يمكن حثهم على املـســاعــدة فــي املكافحة في
ً
مــزارع مـجــاورة ألنـهــا تـكــون أكـثــر تـحــديــا لهم.
أم ــا امل ـ ــزارع ال ـص ـغ ـيــرة الب ــد م ــن إخ ـضــاع ـهــا
ل ـل ـف ـحــص ال ـ ــدوري ألن ه ــذه امل ـ ــزارع ت ـكــون
ً
أقــل اهـتـمــامــا بــاملـكــافـحــة بـسـبــب أن الـعــائــد
االقـتـصــادي ال يمثل دخــل رئـيــ�شــي لـلـمــزارع.
ويـ ـج ــب وض ـ ــع بـ ــرتـ ــوكـ ــول ف ـح ــص ل ـســوســة
وتدريب املزارعين عليه.

 .6العمليات الزراعية:
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
وف ـصــل الـفـســائــل حـيــث يـتــم تـغـطـيــة أمــاكــن
الـ ـج ــروح ب ـم ـســاح ـيــق امل ـب ـي ــدات مل ـنــع رائ ـحــة
الـخـشــب مــن جــذب الـحـشــرة وإزال ــة النخيل
امليت واملتعفن من املــزرعــة باستمرار وإزالــة
النخيل امليت باستمراروكذلك غمرالفسائل
عند انتقالها من مكان ألخر في محلول املبيد
بـمـعــدل  3فــي األل ــف واملـحــافـظــة عـلــى نظافة
ال ـق ـمــة ال ـنــام ـيــة وي ـج ــب وضـ ــع ب ــرن ــام ــج زم ـنــي
لعاج بعض الظواهر التي تزيد مــن اإلصابة
بالحشرة مثل ظاهرة التهدل ليكون من  3إلى
 5سنوات.
 .7الـسـمــاح لـلـشــر ـكـات الـخــاصــة بممارسة
عمليات مكافحة اآلفة:
بعد حصولهم على دورات تدريبية ويصرح
للشركات الخاصة بعد ذلك باملزاولة.
 .ع ـ ـم ـ ــل ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج لـ ـتـ ـقـ ـيـ ـي ــم األصـ ـ ـن ـ ــاف
«امل ـج ـه ــل» الخ ـت ـيــارأف ـض ـل ـهــا وإك ـث ــاره ــا،
أم ــا بــاقــي الـنـخـيــل فـيـمـكــن ع ـمــل بــرنــامــج
اس ـت ـبــدال بــأص ـنــاف ج ـيــدة حـيــث يــوجــد

م ــا ي ـقــرب م ــن م ـل ـيــون نـخـلــة «مـجـهــل»
بسبب عدم جدواها االقتصادية وعدم
اهتمام املزارعين بها مما يجعلها مصد ًرا
النتشار اإلصابة تكون مدة هذه البرنامج
 5سنوات.
 .9إنشاء صندوق ملكافحة سوسة النخيل
ال ـح ـم ــراء ت ـك ــون حـصـيـلـتــه م ــن الـبـنــود
التالية:
م ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـك ـ ــوم ـ ــة والـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــات املـ ــان ـ ـحـ ــة
ومؤسسات املجتمع املدني.
من املخالفات الزراعية التي يتم فرضها
على امل ـزارع في حالة عــدم إج ـراء التقليم
ونـظــافــة الـحـقــل والـتـخـلــص مــن النخيل
امليت.
من رسوم إصدارشهادات خلو الفسائل
والنخيل من سوسة النخيل الحمراء.
من املخالفات الزراعية التي تفرض على
انتقال الفسائل بدون تصريح.
ي ـق ـت ــرح فـ ــرض رس ـ ــوم ل ـك ــل ط ــن ب ـل ــح مــن
املـصــانــع ويـتــم اسـتـخــدامـهــا فــي املـكــافـحــة
الحيوية آلفات النخيل ومكافحة سوسة
النخيل الحمراء
إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء وح ـ ـ ـ ـ ــدات ذات ط ـ ــاب ـ ــع خـ ــاص
وصـ ـ ـن ـ ــدوق مل ـك ــاف ـح ــة سـ ــوسـ ــة ال ـن ـخ ـيــل

الحمراء تكون متاحه ملعالجة النخيل.
يـجــب أن ت ـكــون مـي ـزانـيــة ال ـص ـنــدوق مـتــاحــة
طول فترة التنفيذ خال  5سنوات لتحقيق
أهــداف الخطة ويـحــدث انخفاض فــي نسبة
اإلص ــاب ــة وأن يـتــم تـقـيـيــم ال ـبــرنــامــج كــل عــام
ملـعــرفــة نـسـبــة الـنـجــاح وامل ـعــوقــات حـتــى يتم
حلها وتقييم العاملين في البرنامج وفي نهاية
ال ـبــرنــامــج وع ـل ــى ض ــوء ال ـن ـتــائــج ي ـتــم تـحــديــد
امل ـنــاطــق ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن ن ـع ـمــل ل ـهــا بــرنــامــج
اس ـت ـئ ـص ــال ح ـي ــث ي ــوج ــد م ـن ــاط ــق م ـعــزولــة
مـصــابــة وف ــي خـفــض اإلص ــاب ــة بـنـســب كـبـيــرة
يـمـكــن ع ـمــل اس ـت ـئ ـصــال ل ـل ـح ـشــرة ب ـه ــا .وفــي
ال ـن ـهــايــة ب ـ ــدون خ ـطــة م ـح ــددة امل ـع ــال ــم ول ـهــا
أه ـ ـ ـ ــداف واض ـ ـح ـ ــة وف ـ ـت ـ ــرة زمـ ـنـ ـي ــة مـ ـح ــددة
وم ـراج ـعــة نـسـبــة تـحــديــد األهـ ــداف كــل مــدة
فــإن ـنــا ل ــن نـسـتـطـيــع مــواج ـهــة ه ــذه الـحـشــرة
الخطيرة وتزداد أضرارها على محصول هام
ورئ ـيــ�شــي لـكـثـيــر مــن الـ ــدول الـعــربـيــة وت ــزداد
أهميته في ظل التغيرات املناخية التي سوف
ي ـص ـبــح ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـحــاص ـيــل الــرئ ـي ـس ـيــة
غـيــر مـنــاســب زراع ـت ـهــا فــي ه ــذه ال ــدول ويـلـجــأ
الـكـثـيــريــن إل ــى زراعـ ــة الـنـخـيــل ح ـيــث يـصـبــح
ً
املحصول األكثر تحما.
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وزارة الزراعة األردنية ترعى
إنتاج أول خارطة الكرتونية للنخيل
عرب اتفاقية للتعاون املشرتك
بني املركز الجغرايف املليك
وجمعية التمور األردنية

تـحــت رعــايــة مـعــالــي وزي ــر الــزراعــة فــي اململكة
األردنية الهاشمية املهندس خالد الحنيفات،
أبرمت جمعية التمور األردنية اتفاقية تعاون
مـشـتــرك مــع املــركــزالـجـغـرافــي املـلـكــي ،إلطــاق
ال ـخ ــارط ــة االل ـك ـتــرون ـيــة لـلـنـخـيــل ف ــي املـمـلـكــة
األردنية الهاشمية.
وتأتي هذه االتفاقية التي وقعت يوم  25آب/
أغسطس  2021في العاصمة األردنية ّ
عمان،
ً
من طرف املركز الجغرافي ممثا باملدير العام
العقيد املـهـنــدس معمر ـكـامــل حــداديــن ومــن
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طــرف جمعية التمور األردنـيــة ممثلة برئيس
الـجـمـعـيــة املـهـنــدس أن ــور ح ــداد ،عـلــى تــزويــد
الـجـمـعـيــة ب ـخــارطــة إل ـك ـتــرون ـيــة ع ـلــى تـطـبـيــق
خـ ــاص مل ـ ـزارع ال ـن ـخ ـيــل ف ــي امل ـم ـل ـكــة األردن ـي ــة
الهاشمية مــوضــح عليها اســم املـ ـزارع ومــوقــع
ه ــذه امل ـ ـزارع وآل ـيــة الــوصــول إلـيـهــا والـبـيــانــات
ال ـخ ــاص ــة ب ـك ــل مـ ــزرعـ ــة بــال ـل ـغ ـت ـيــن ال ـعــرب ـيــة
واالنـ ـجـ ـلـ ـي ــزي ــة ،وتـ ـح ــدي ــد مـ ــواقـ ــع م ــدي ــري ــات
ال ــزراع ــة الـعــامـلــة فــي مـنــاطــق زراع ــة النخيل
ً
على الخارطة االلكترونية ،كما وتنص أيضا
على التحديث املستمرلهذه الخرائط.

ح ـ ـي ـ ــث أك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـح ـ ـن ـ ـي ـ ـفـ ــات أن م ـ ـث ـ ــل ه ـ ــذه
االت ـفــاق ـيــات تـمـثــل ت ـطــور ع ـمــل ف ــي الـقـطــاع
الزراعي ومواكبة التقنيات الحديثة ويجعل
االمكانيات متاحة للمستثمرواملزارع في توفر
املعلومات والترويج للمنتجات الزراعية في
حين يصبح من املمكن نقل التجربة لكافة
الـقـطــاعــات الـهــامــة مثل الــزيـتــون والــدواجــن
واألس ـمــاك ويـقـلــل الـجـهــد عـلــى املـسـتـثـمــريــن.
وأض ـ ــاف أن ـن ــا ن ـش ـجــع ض ـمــن م ـح ــاور ال ـب ـنــاء
للقطاع تــوفــر البيانات واملـعـلــومــات فــي كافة
القطاعات والــوزارة في صدد إطــاق قاعدة
ً
الـبـيــانــات قــريـبــا إضــافــة إلــى بــرنــامــج هندسة
االج ـ ـ ـراءات وهـ ــذه االت ـف ــاق ـي ــات ت ـت ـنــاغــم مــع
توجهات الوزارة.
وبـيــن حــداديــن دور املــركــز الـجـغــرافــي املـلـكــي
األردنـ ـ ـ ــي وم ـ ــا ل ــدي ــه مـ ــن املـ ـع ــرف ــة وال ـخ ـب ــرة

وال ـ ـص ـ ــاح ـ ـي ـ ــة واالم ـ ـ ـكـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــات ف ـ ــي أعـ ـ ـ ــداد
ال ـخ ــرائ ــط وت ـح ــدي ــد امل ــواق ــع وت ـنــزي ـل ـهــا عـلــى
ال ـخــرائــط االل ـك ـتــرون ـيــة كـمــؤسـســة رسـمـيــة
وطنية تقدم خدماتها من أجل األردن ومن
ً
أج ــل ال ـت ـطــويــر وال ـت ـحــديــث م ـع ــززا بــأحــدث
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـخ ــاص ــة ب ـه ــذا امل ـج ــال ل ـخــدمــة
االق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي والـ ــزراعـ ــة وامل ــزارع ـي ــن
ونـ ـق ــل ك ــل م ــا ه ــو ج ــدي ــد وم ـب ـت ـك ــر ل ـخــدمــة
الزراعة واملزارعين.
ووضــح املـهـنــدس أنــور حــداد إن املـســاحــات
املــزروعــة بنخيل املجهول والبرحي في األردن
ً
ً
حــالـيــا بـحــوالــي  35أل ــف دون ـمــا مــوزعــة على
ام ـتــداد وادي األردن وحـتــى مـنـطـقــة العقبة
فـ ــي أقـ ــ�شـ ــى الـ ـجـ ـن ــوب األردن ـ ـ ـ ــي وف ـ ــي األزرق
ً
شرقا ،ويقدر عدد أشجار النخيل ما يقارب
م ــن ن ـصــف م ـل ـيــون ش ـجــرة تـنـتــج ح ــوال ــي 30

ألــف طــن مــن الـتـمــور ،ومــن املـتــوقــع دخــول
ً
مساحات مزروعة حديثا في اإلنتاج .ونتيجة
الس ـت ـم ـرار زخـ ــم ال ـت ــوس ــع بـ ــزراعـ ــة ال ـن ـخ ـيــل
ه ـنــالــك ت ـطــويــر وت ـحــديــث مـسـتـمــر لـلـبـيــانــات
املـتـعـلـقــة بـهــذا الـقـطــاع بـمــا فــي ذل ــك كـمـيــات
اإلنتاج واإلنتاجية كما أصبح يستدعي األمر
تسهيل وصول املشترين املحليين والخارجين
إل ــى ه ــذه امل ـ ـزارع وال ـب ـيــانــات وك ــذل ــك أصـبــح
مــن ال ـضــروري مـعــرفــة تــركــز مـنــاطــق اإلنـتــاج
ل ـغ ــاي ــات ال ـح ـم ــاي ــة م ــن اآلفـ ـ ــات وم ـكــاف ـح ـت ـهــا
مــن جـهــة ول ـغــايــة الـتـخـطـيــط ملـسـتـقـبــل هــذا
ال ـق ـط ــاع م ــن ح ـيــث إن ـش ــاء م ـراك ــز الـتـعـبـئــة
وال ـتــدريــج وامل ـخ ــازن امل ـبــردة وغـيــرهــا الـعــديــد
مــن األم ــور املــرتـبـطــة بـخــدمــات هــذا الـقـطــاع
والـصـنــاعــات الـتــي يمكن أن تـقــوم عليه وفي
ظــل الـتـقــدم التقني الــذي يشهده الـعــالــم في
مجال االستشعار عن بعد.

معالي وزير الزراعة األردني يترأس اجتماع مشترك بين جمعية التمور األردنية واملركز الجغرافي امللكي
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استخدام الطرق غري
الكيميائية وبدائل املبيدات
يف مكافحة اآلفات
د .حمدتو عبد الفراج الشفيع

مﺮكﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟبحثﻲ يف اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤور
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املقدمة
اآلف ــة هــي اي كــائــن يـقـلــل مــن وف ــرة أو جــودة
أو قيمة أي مــورد يستخدمه اإلنـســان وهــذا
ً
ً
املــورد قد يكون نباتا أو حيوانا يستفاد منه
ف ــي الـ ـغ ــذاء أو الـ ـ ــدواء أو األلـ ـي ــاف أو غ ـيــرهــا.
يـمـكــن تـصـنـيــف اآلفـ ــات ال ــزراع ـي ــة ال ــي ثــاث
مجموعات رئيسة هي اآلفات الزراعية ،آفات
الـثــروة الحيوانية واآلف ــات املنزلية والصحة
العامة .قــد تتسبب اآلفــات الحشرية أو غير
ال ـح ـشــريــة ،ام ـ ـراض ال ـن ـبــات وال ـح ـشــائــش في
نـسـبــة ف ـقــد ف ــي امل ـحــاص ـيــل ال ــزراع ـي ــة ت ـت ـراوح
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مــا بـيــن  30-50%فــي الـحـقــل ومــا بـيــن 10-30
 %اث ـن ــاء ال ـت ـخــزيــن .ت ــم اك ـت ـش ــاف امل ـب ـيــدات
العضوية فــي بــدايــة الـقــرن العشرين متزامنة
مــع ن ـشــوب ال ـحــرب الـعــاملـيــة األولـ ــى والـثــانـيــة
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
اإلنـســان ولـكــن صــاحــب استخدامها املفرط
وغيراملقنن بعض السلبيات منها:

.1

.2

.3
.

تـلــوث الـبـيـئــة بمتبقيات املـبـيــدات حيث
تــوجــد ف ــي الـ ـه ــواء ،ال ـتــربــة وامل ـ ــاء وكــذلــك
تــوجــد فــي اجـســام الـكــائـنــات الحية حيث
سلبا على الساسل الغذائية.
تؤثر ً
اخ ـتــال ال ـت ــوازن الـبـيـئــي الـطـبـيـعــي بقتل
امل ـف ـتــرســات والـطـفـيـلـيــات ال ـتــي تـحــد من
تـكــاثــراع ــداد اآلف ــات وتـحــولـهــا مــن آفــات
ثانوية الي أفات رئيسية.
وج ـ ــود ح ـ ــاالت لـلـتـسـمــم ب ــامل ـب ـي ــدات بـيــن
األنسان والحيوانات.
اك ـت ـس ــاب ب ـع ــض اآلف ـ ـ ــات م ـق ــاوم ــة ضــد
املـبـيــدات وبالتالي تصبح مكافحتها بهذه
امل ـب ـيــدات غـيــر مـجــديــة ومـكـلـفــة فــي نفس
الوقت.

بـ ــدأ االه ـت ـم ــام ال ــواض ــح بــال ـب ـي ـئــة وحـمــاي ـت ـهــا
مـ ــن اآلثـ ـ ـ ــار ال ـ ـض ـ ــارة ل ـل ـم ـب ـي ــدات امل ـص ـن ـعــة
التقليدية بـعــد نـشــر كـتــاب الــربـيــع الصامت
( )Silent Springفــي الـسـتـيـنـيــات بــواسـطــة
ال ـكــات ـبــة األمــري ـك ـيــة راش ـي ــل غ ــارس ــون وكـثــر
ال ـحــديــث بـعــد ذل ــك عــن ال ـحــد مــن خـطــورة
االستخدام املفرط وغير السليم للمبيدات
املـصـنـعــة وق ـبــل ه ــذا فــي نـهــايــة الـخـمـسـيـنــات
ب ــدأ ع ـل ـمــاء ال ـح ـش ـرات ف ــي الـتـفـكـيــر ف ــي طــرق
وم ـن ـهــج جــديــد مل ـكــاف ـحــة ال ـح ـش ـرات فـكــانــت
فكرة اإلدارة املتكاملة لآلفات ( )IPMوالتي
ت ــدع ــو ل ـل ـحــد م ــن االس ـت ـخ ــدام امل ـف ــرط غـيــر
الـ ـض ــروري ل ـل ـم ـب ـيــدات امل ـص ـن ـعــة وال ـتــدخــل
فقط عندما تصل اعــداد اآلفــة الى مستوى
ً
ً
ي ـح ــدث ض ـ ـ ــررا اقـ ـتـ ـص ــادي ــا .ب ــاإلض ــاف ــة ال ــي
استخدام عــدة طــرق وسائل مختلفة في آن
واح ــد مـثــل ال ـطــرق الـفــاحـيــة ،الـتـشــريـعـيــة،
الفيزيائية ،امليكانيكية ،الوراثية ،اإلحيائية
وال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة ب ـ ــدل االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ف ـق ــط ع ـلــى
املـبـيــدات املصنعة بحيث تتناغم وتتناسق

يمكن تحقيق األه ــداف السابقة بطرق
مختلفة منها:
اس ـت ـخــدام بــدائــل امل ـب ـيــدات الكيميائية
(املبيدات الحيوية)
معالجة الخصائص البيولوجية لآلفات
ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـت ـقــانــة ال ـح ـيــويــة لـتـثـبـيــط
الـ ـكـ ـف ــاءة ال ـت ـنــاس ـل ـيــة أو ال ـس ـل ــوك ـي ــة أو
الفسيولوجية او الوراثية
ت ــرب ـي ــة ع ــوائ ــل ن ـبــات ـيــة م ـق ــاوم ــة ل ــآلف ــات
وتغيير بيئة انـتـشــار اآلفــات بــاتـبــاع بعض
الـعـمـلـيــات الـفــاحـيــة وتـطـبـيــق إج ـ ـراءات
الحجرالزراعي الصحي.
اسـتـخــدام الـكــائـنــات الـحـيــة فــي املكافحة
اإلحيائية

هــذه الــوســائــل للحد مــن اعــداد اآلفــة تحت
العتبة االقتصادية .حسب قانون االتحاد
األوروبـ ـ ــي ( )EC/2009/128ال ـ ــذي يـنـظــم
اإلدارة املـتـكــامـلــة لــآلفــات فــي ال ــدول التابعة
لــه ،فــانــه يـجــب تـطـبـيــق الـقــواعــد األســاسـيــة
ال ـث ـم ــان ـي ــة ل ـ ـ ــإلدارة امل ـت ـك ــام ـل ــة ل ــآلف ــات وه ــي
ال ــوق ــاي ــة وكـ ـب ــح اع ـ ـ ــداد االف ـ ـ ــة ،املـ ـراقـ ـب ــة،
اتخاذ القرار وتحديد العتبات االقتصادية
وم ـس ـتــوى اآلف ـ ــات ،اس ـت ـخ ــدام ال ـط ــرق غـيــر
الـكـيـمـيــائـيــة وال ـل ـجــوء الس ـت ـخــدام املـبـيــدات
فقط في حالة فشل الطرق األخرى ،اختيار
املبيدات املناسبة التي ليس لها اضـرار على
صـحــة اإلنـســان والـكــائـنــات املـفـيــدة ،تقليل
اسـتـخــدام املـبـيــدات ،تطبيق استراتيجيات
م ـن ــع ظ ـه ــور م ـق ــاوم ــة اآلفـ ـ ــات ل ـل ـم ـب ـيــدات و
تقويم فعالية عمليات املكافحة.

املبيدات الحيوية ()Biopesticides

تعتمد استراتيجية مكافحة اآلفات على ثاثة
محاور رئيسية هي:
تفادي االتصال بين اآلفة والنبات العائل.
اتـبــاع اج ـراءات إلضـعــاف وتقليل أعــداد
اآلفة.
زي ـ ــادة م ـق ــاوم ــة ال ـن ـب ــات ال ـع ــائ ــل لـتـحـمــل
هجمات اآلفة.
وتهدف هذه االستراتيجية إلى اآلتي:
الحدة من أعــداد اآلفــة ملستوى أقل من
ً
ً
الذي يسبب ضررا اقتصاديا.
الحفاظ على التنوع الحيوي فــي النظام
البيئي الزراعي.
ت ـش ـج ـيــع زي ـ ـ ــادة أع ـ ـ ــداد وت ـك ــاث ــراألع ـ ــداء
الطبيعية لآلفات
الحفاظ على البيئة وحمايتها مــن خال
استخدام مبيدات طبيعية مــن مصادر
متجددة
تحقيق نظام مستدام لوقاية املحاصيل.

ه ــي ع ـب ــارة ع ــن م ـب ـي ــدات نــات ـجــة م ــن األح ـي ــاء
ال ــدقـ ـيـ ـق ــة مـ ـث ــل الـ ـبـ ـكـ ـتـ ـيـ ـري ــا ،الـ ـفـ ـطـ ـري ــات،
الـفـيــروســات والـنـيـمــاتــودا وبـعــض امليكروبات
األخــرى .بدأ استخدام املبيدات الحيوية منذ
زمــن بعيد يــرجــع الــى سنة  1 00م عندما تم
استخدام ابــواغ بعض الفطريات في مكافحة
اآلفـ ــات الـحـشـريــة .لـقــد تــم تــوثـيــق اسـتـخــدام
املبيدات الحيوية عام  1 35م بواسطة العالم
اوقستين با�شي عندما استخدم الفطراملسمى
ب  white - muscardine fungusلحماية
دودة ال ـقــز م ــن األم ـ ـراض وم ـنــذ ذل ــك الــوقــت
بدأت املبيدات الحيوية في االنتشارعبرالتاريخ
ً
الزراعي الحديث حتى اليوم حيث تمثل جزءا
قليا من السوق العالمي للمبيدات املصنعة
التقليدية .واهم ما يميزاملبيدات الحيوية هو
طريقة عملها وقتلها لــآلفــات الحشرية حيث
نـجــد ان معظم املـبـيــدات املصنعة تــؤثــر على
الجهاز العصبي للحشرة ( )neurotoxicبينما
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تأثير املبيدات الحيوية يتمثل في منع التزاوج،
منع التغذية ،احداث العقم ،الجذب والطرد
وغيرها من الطرق.
يـمـكــن تصنيف املـبـيــدات الـحـيــويــة الــي ثــاث
مجموعات رئيسة:
 .1ميكروبية ()Microbial
 .2بيو كيميائية ()Biochemical
 .3مـ ــواد يـنـتـجـهــا ال ـن ـبــات امل ـض ــاف ال ـيــه م ــواد
وراثية ()Plant-incorporated protectants
()PIPs
هنالك بعض العلماء مــن يصنف الحشرات
املفترسة كمجموعة رابـعــة والـتــي تــؤدى نفس
دور املـبـيــدات فــي قتل وتقليل اع ــداد اآلف ــات.
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 اضرارا اقتصادية.
ومن أهم مميزات املبيدات الحيوية اآلتي:
تركيبها الكيميائي معقد وهــذا يقلل من
اح ـت ـمــال ظ ـهــور امل ـقــاومــة وس ــط اآلف ــات
الحشرية املستهدفة.
تتحلل فــي الـتــربــة أو البيئة بسرعة بفعل
العوامل الطبيعية واألحياء الدقيقة.
ً
ي ـم ـكــن اس ـت ـخــدام ـهــا س ــوي ــا م ــع األع ـ ــداء
الطبيعية “”Compatible
غيرضارة بالبيئة وسهلة التعامل
م ـت ـنــاغ ـمــة م ــع م ـن ـهــج اإلدارة امل ـت ـكــام ـلــة
لآلفات IPM
ق ـص ــر او ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود فـ ـت ــرة أم ـ ـ ــان بـعــد
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ك ـم ــا هـ ــو ال ـ ـحـ ــال فـ ــي حــالــة
املبيدات املصنعة

املبيدات امليكروبية ()Microbial

البكتيريا ()Bacteria

وتش ــمل األحي ــاء الدقيق ــة كامل ــة مث ــل
البكتري ــا ،الفطري ــات ،الفيروس ــات وغيره ــا
ً
وفيه ــا يت ــم اس ــتخدام الكائ ــن الح ــي كام ــا
ف ــي املكافح ــة البيولوجي ــة او اإلحيائي ــة.
املبي ــدات امليكروبي ــة هي التي تس ــود أســواق
ً
املبي ــدات حالي ــا ولك ــن نتيج ــة لظه ــور بعض
املقاوم ــة له ــذه املجموع ــة بواس ــطة اآلف ــات
املس ــتهدفة ب ــدأ التفكي ــرف ــي اس ــتخدام بعض
الط ــرق املبتك ــرة ملكافح ــة اآلف ــات الزراعية.
تتع ــرض الحش ـرات كغيره ــا م ــن الكائن ــات
الحي ــة لإلصاب ــة باألم ـراض حي ــث يظه ــر على
الحش ــرة املريض ــة اع ـراض تتمث ــل ف ــي تغيي ــر
س ــلوكها وت ــؤدي حركات غي ــرمألوفة يتوقف
معدله ــا عل ــى ش ــدة املرض .تش ــمل مس ــببات
ام ـراض الحش ـرات كل م ــن البكتيري ــا،
الفيروس ــات ،الفطري ــات ،النيمات ــودا
والحيوان ــات األولي ــة.

أه ـ ــم أنـ ـ ــواع ال ـب ـك ـت ــري ــا امل ـم ــرض ــة ل ـل ـح ـش ـرات
ه ــي ال ـن ــوع  Bacillus thuringiensisال ـتــي
اك ـت ـش ـف ـهــا ال ـع ــال ــم  Berlinerعـ ــام  1911م
وع ـزل ـه ــا م ــن فـ ـراش ــة ال ـح ـب ــوب ف ــي م ـقــاط ـعــة
 Thuringenاألملانية وتستخدم أنواع عديدة
تــاب ـعــة لـلـجـنــس  Bacillusمل ـكــاف ـحــة ال ـعــديــد
م ــن ال ـح ـش ـرات ف ــي ال ــرت ــب اآلت ـي ــة :حــرشـفـيــة
األجـنـحــة ،ثنائية األجـنـحــة ،غمدية األجنحة
غ ـش ــائ ـي ــة األجـ ـنـ ـح ــة وم ـس ـت ـق ـي ـم ــة األج ـن ـح ــة
وغيرها .املبيدات البكتيرية متخصصة وليس
ليا أثــار جانبية على الحشرات أو الحيوانات
غ ـيــرامل ـس ـت ـهــدفــة ك ـمــا يـمـكــن ع ــزل ال ـســاالت
املـحـلـيــة وتـحـضـيــرهــا بـسـهــولــة .تـنـتــج بــاكـتـيــريــا
بــاسـلــس سـمــوم تـسـمــي ب ( )Bt toxinوالـتــي
ت ـعـمــل ع ـلــى م ـنــع ال ـحــركــة الـطـبـيـعـيــة ألم ـعــاء
الـحـشــرة وقـتـلـهــا وتـشـكــل مـبـيــدات الباسلس
حوالي  % 75من املبيدات الحيوية التجارية

شكل رقم  :1الطور اليرقي الرابع لدودة اللوز األفريقية بعد معاملته ببكتيريا ()Bt
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وق ـ ـ ــد نـ ـج ــده ــا ضـ ـم ــن ال ـ ـث ـ ــاث م ـج ـم ــوع ــات
للمبيدات الحيوية (ميكروبية ،بيوكيميائية
وداخ ــل الـنـظــام ال ــوراث ــي لـلـنـبــاتــات امل ـحــورة)
ح ـي ــث ت ـس ـت ـخ ــدم ك ـم ـي ـك ــروب حـ ــي ك ــام ــل او
كسموم نقية تستخدم كمبيد بيوكيميائي او
قد تدخل في املادة الوراثية للنبات فيبدأ في
انتاج سموم ضد الحشرات (شكل رقم .)1
الفطريات ()Fungi
ب ــدأت فـكــرة اسـتـخــدام الـفـطــريــات املـمــرضــة
ض ــد ال ـح ـش ـرات ع ـ ـ ـ ــام 1 35م ع ـن ــدم ــا ق ــام
العام إليطالي  Bassiبماحظة ديدان الحرير
املـصــابــة بالفطر  Beauveriaولــذلــك أصبح

االس ــم الـعـلـمــي لـلـفـطــرBeauvaria bassi- .
 anaكـمــا تــوجــد أن ــواع أخ ــرى مــن الفطريات
امل ـس ـت ـخ ــدم ــة تـ ـج ــاري ــا م ـن ـهــا Metarlizium
 anisopliaeو  Verticillium lecaniiتنتج
ال ـف ـط ــري ــات امل ـم ــرض ــة م ـ ــواد اي ـض ـي ــة ســامــة
لـلـحـشـرات منها الـبـفــارسـيــن ()Beauvericin
و الدستركتين ( )Destruxinوالباسيانولد
( .)Bassianolidالـفـطــريــات املـمــرضــة يمكن
تخزينها مـثــل األحـيــاء الــدقـيـقــة األخ ــرى لعدد
م ــن الـسـنـيــن ت ـحــت ظ ــروف ت ـخــزيــن مختلفة
وتــوجــد مستحضرات تجارية مــن الفطريات
تستخدم حاليا في مكافحة اآلفات الحشرية
الخطرة مثل سوسة النخيل الحمراء (شكل
رقم .)2

ل ـهــا أه ـم ـيــة واض ـح ــة ف ــي امل ـكــاف ـحــة اإلحـيــائـيــة
للحشرات مثال عائلتي Steinernematidae
و  Heterorhabditidaeوت ـح ـمــان ن ــوع من
الـبـكـتــريــا املـمــرضــة لـلـحـشـرات والـتــي تطلق في
الـتـجــويــف ال ــدم ــوي (الـهـيـمــوسـيــل) لـلـحـشــرة
عـنــدمــا يـخـتــرق الـطــور الـيــرقــي الـثــالــث املـعــدي
للنيماتودا جدار جسم الحشرة ،حيث تقوم
ه ــذه الـبـكـتــريــا الـتـكــافـلـيــة بـقـتــل الـحـشــرة عن
طــريــق اف ـ ـراز بـعــض ال ـس ـمــوم septicemia/
 ))toxemiaوتجد يرقات النيماتودا املعدية
عائلها الحشري اما عن طريق البحث النشط
او االنتظارفي مكانها حتي يمرالعائل بجوارها.
ه ـنــالــك ال ـعــديــد م ــن امل ـب ـيــدات ال ـح ـيــويــة من
ال ـن ـي ـمــاتــودا وت ـس ـت ـخــدم ف ــي مـكــافـحــة اآلف ــات
الــزراعـيــة الـخـطــرة مـثــل الــديــدان الـقــارضــة،
حـ ـفـ ــارات س ـ ــاق ال ـن ـخ ـيــل وس ــوس ــة الـنـخـيــل
الحمراء.
املبيدات البيوكيميائية ()Biochemical

شكل رقم :2نمو فطرالبافيريا علي سوسة النخيل الحمراء (املصدر)K. Mishi :
الفيروسات ()Viruses
تــوجــد حــوالــي  10عــوائــل فـيــروسـيــة ممرضة
للحشرات ولكن أهمها  Baculoviridaeحيث
تشكل حــوالــي  % 60منها ومــن اهــم مميزاتها
اآلتي:
ال يوجد أي تشابه بينها وبين فيروسات
النبات أو فيروسات الفقاريات.
كفاءتها املمرضة عالية.

هــي عـبــارة عــن مستخلصات مــن امليكروبات
او م ـ ــواد طـبـيـعـيــة م ــن ب ـعــض املـ ـص ــادر مـثــل
ال ـن ـبــاتــات وم ـن ـت ـجــات ال ـخ ـمــائــروال ـت ــي تـكــافــح
اآلفـ ــات الـحـشــريــة ب ـطــرق غـيــر ســامــة .تشمل
هذه املجموعة جزيئات صغيرة وتشمل املواد
الكيميائية التي تحمل الرسائل بين الكائنات
( )Semiochemicalsوالـ ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم فــي
املصائد املختلفة لآلفات الزراعية.

عالية التخصص مقارنة باألنواع األخرى
من فيروسات الحشرات.
وج ـ ــود الـ ـف ـي ــروس داخ ـ ــل غ ـ ــاف خ ــاص
يحميه إلى حد ما من الظروف الخارجية.

مستخلصات النيم ()Neem Preparations

ه ـنــالــك أك ـث ــر م ــن  30عــائ ـلــة م ــن ال ـن ـي ـمــاتــودا
م ــرت ـب ـط ــة ب ــال ـح ـش ـرات ولـ ـك ــن  7م ـن ـه ــا فـقــط

ت ــوج ــد ع ـ ــدة مـ ـ ــواد ف ــي أج ـ ـ ـزاء ش ـج ــرة ال ـن ـيــم
يـمـكــن اسـتـخــدامـهــا كـبــدائــل لـلـمـبـيــدات منها
األزادراخـ ـتـ ـي ــن ( )Azadirachtinالـ ــذي قــام
ب ـع ـزل ــه ال ـب ــروف ـس ـي ــر مـ ــورجـ ــان Prof. Mor-

النيماتودا ()Nematoda
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 ganمــن جــامـعــة كـيـلــي Keele University
ع ــام 1972م وف ــي نـفــس الــوقــت كــان هـنــالــك
طــالــب دك ـتــوراه أملــانــي فــي كينيا يــدعــى Leus-
 cherيعمل في محطة أبحاث البن الحــظ أن
مستخلص امليثانول ألوراق النيم يؤثر على
ال ـح ـشــرة امل ـع ــروف ــة بــاســم ب ــق ال ـبــن كـمـنـظــم
نمو حشري ،حيث أن معظم حوريات العمر
الـخــامــس املعاملة باملستخلص مــاتــت خال
م ـراح ــل االنـ ـس ــاخ امل ـت ـعــاق ـبــة وال ـق ـل ـيــل مـنـيــا
الــذي تمكن مــن التطور واالنـســاخ نتج عنه
حشرات كاملة مشوهة األجنحة والصدر.

مـجـمــوعــة م ــن ال ـح ـش ـرات ف ــي ال ـح ـقــل ي ـراعــى
أن ت ـكــون ال ـجــرعــة مـبـنـيــة ع ـلــى أق ــل حـشــرة
حساسة لألزادراختين .يعتبر النيم من أقدم
املبيدات ذات الصل النباتي وقد استخدم
فــي حماية املــزروعــات مــن اآلفــات الــزراعـيــة.
تركيب األزادراخـتـيــن يشبه هرمون الشباب

الذي يحافظ على مامح اليرقة اثناء النمو
وعندما تتناول اليرقة النيم يحدث اختال
ف ــي ت ـ ــوازن ه ــرم ــون ال ـش ـب ــاب م ـمــا ي ـ ــؤدى الــي
ت ـش ــوه ال ـيــرقــة وعـ ــدم قــدرت ـهــا تـكـمـلــة الـنـمــو
ومــوت ـهــا .يــوجــد حــالـيــا الـعــديــد مــن املـبـيــدات
الـتـجــاريــة ذات األص ــل الـنـبــاتــي الـتــي تـحـتــوي

ال ـب ــاح ــث  Schmuttererم ــن أمل ــان ـي ــا سـجــل
ألول مرة تأثيرات النيم على نقص الخصوبة
لخنفساء الـبـطــاطــس الـكـلــوراديــة وخنفساء
الـبـقــول املـكـسـيـكـيــة بــاسـتـخــدام مستخلص
امليثانول لـبــذرة النيم وذكــر أن األزادراخـتـيــن
يعمل كعائق لانساخ بمنع إطاق هرمونات
االنساخ.)Ecdysone blocker( .
من اهم مركبات النيم األخرى هي الساالنين
( )Salaninوال ـس ــان ــول ( )Salannolالـتــي
ت ـم ـنــع ال ـت ـغــذيــة ف ــي الـ ـحـ ـشـ ـرات .ي ــؤث ــر الـن ـيــم
ً
سلبيا على أكثر من  00نوع من الحشرات
ت ــوزع كــاآلتــي  13مــن ال ـف ـراشــات ،من
الخنافس 2 ،نوع من متشابهات األجنحة،
 50نـ ــوع م ــن ث ـنــائ ـيــة األج ـن ـح ــة  23نـ ــوع مــن
ال ـج ـراد وال ـن ـطــاطــات .فــي كــل أو مـعـظــم هــذه
الحشرات يكون التأثير الواضح على األطوار
الـيــرقـيــة بـيـنـمــا الـبـيــض وال ـح ـش ـرات الـبــالـغــة
ً
أقــل تأثرا وأحيانا ال تتأثر البتة وهــذا يمكن
أن يـفـســر بـفـعــل األزادراخ ـت ـي ــن عـلــى الـنـظــام
الـهــرمــونــي لـلـحـشــرة أو عــن طــريــق املــامـســة.
يـسـتـخــدم األزادراخ ـت ـيــن فــي الـحـقــل 50 - 20
جــم للهكتار  -وعندما يستخدم النيم ضد

شكل رقم  :3بذور شجرة النيم ( )Azadirachta indicaوالتركيب الكيميائي لألزادراختين
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عـلــى األزادراخ ـت ـيــن كـمــادة فـعــالــة كـمــا يمكن
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـزارع ال ـب ـس ـي ــط ت ـح ـض ـي ــر م ـب ـي ــد ال ـن ـي ــم
ب ـس ـهــول ــة ويـ ـس ــر ب ـج ـم ــع ال ـ ـبـ ــذور ال ـنــاض ـجــة
للنيم وتجفيفها فــي الظل ثــم طحنها ونقعها
فــي املــاء ملــدة  2ســاعــة ثــم تصفية الخليط
بقطعة قماش ورشه على النباتات املصابة
بواسطة رشاشة يدوية (شكل رقم.)3
الكواسيا ()Quassia

ينتج الكواسين من الشجرة املــداريــة Quas-
 sia amaraويسمى بالخشب املــر ويستخدم
مـسـتـخـلــص ال ـكــواس ـيــا امل ــائ ــي ض ــد ح ـش ـرات
ّ
امل ــن بـمـعــدل  50 - 25جــم (خ ـشــب كــواسـيــا
(للهكتار ويمكن تحضيره في املزرعة كما أدى
استخدام الكواسين  10جم ملتر من املــاء إلى
نسبة مــوت عالية لحشرة ّمــن الـفــول خال
األرب ـعــة وعـشــريــن ســاعــة األول ــى كـمــا لــم تكن
هنالك حروقات على البيانات املعاملة.
الروتينون ()Rotenone
يـمـكــن اس ـت ـخــاصــه م ــن ع ــدد م ــن ال ـن ـبــاتــات
مـنـيــا  Derris ellipticaو Tephrosia vo-
 geliiوغـيــرهــا .ج ــذور ه ــذه الـنـبــاتــات تحتوي
كـمـيــة ك ـب ـيــرة م ــن ال ــروت ـن ــون م ـقــارنــة بــأج ـزاء
النبات األخــرى .يمكن استخاص الروتنون
في صيغة نقية بواسطة املذيبات العضوية.
يستخدم الروتنون ضد الحشرات القارضة
ّ
واملــاصــة مثل الذبابة البيضاء ،املــن التربس
وبعض يرقات الفراشات .كما توجد العديد
مـ ــن امل ـس ـت ـح ـض ـرات ال ـن ـب ــات ـي ــة الـ ـت ــي يـمـكــن
استخدامها في مكافحة اآلفات الزراعية وفي
الصحة العامة منها البيرثرم ،القرنفل ،الثوم
وغيرها.

األبامكتين ()Abamectin
اسـ ـتـ ـخ ــدم ك ـم ـب ـي ــد ل ـل ـع ـن ــاك ــب والـ ـحـ ـشـ ـرات
ألول مــرة عــام  19 6م وال ـيــوم يـسـتـخــدم في
أك ـث ــر م ــن  0دول ـ ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ف ــي مـحــاصـيــل
زراعـ ـ ـي ـ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة .ت ـن ـت ــج هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــادة مــن
االكتينومايسيت ( )Actinomyceteالتابع
لـلـجـنــس ( )Streptomycesوه ــي ع ـب ــارة عن
بكتيريا ال هــوائـيــة .طــريـقــة عـمــل األبامكتين
األســاس ـيــة هــي ط ــرد وم ـنــع تـغــذيــة الـحـشـرات
وكذلك يعمل بفعل املامسة ويستخدم ضد
الـحـلــم الـنـبــاتــي وح ـفــارات األن ـفــاق 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.
إسبينوساد ()Spinosad
عبارة عن مــادة تنتج بواسطة نــوع معين من
الـبـكـتـيــريــا تــوجــد فــي الـتــربــة (Actinomycet-
 )esيسمى Saccharopolyspora spinosa
وتؤثرهذه املادة على الجهازالعصبي للحشرة
خاصة مناطق ما بعد الشبك العصبي Nic-
(otin - Acetylcholin - Receptor )nAchR
نـ ــاقـ ــالت ال ــرس ــائ ــل ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة (Semi-
)ochemicals
هي مواد كيميائية تؤثرعلى سلوك الحشرات
وتـ ـقـ ـس ــم إل ـ ـ ــى ف ـ ـيـ ــرمـ ــونـ ــات pheromones
وال ـتــي ت ـقــوم ب ــإرس ــال إشـ ــارات كـيـمـيــائـيــة بين
اف ـ ـ ـراد م ــن ن ـف ــس ال ـ ـنـ ــوع ()intraspecific
واألل ـي ـل ــوك ـي ـم ــاوي ــات ()Allelochemicals
والتي تقوم بــإرســال اشــارات بين أف ـراد أنــواع

مـخـتـلـفــة (. )interspecificه ـنــالــك الـعــديــد
مــن الفيرمونات منها الفيرمونات الجنسية،
ف ـي ــرم ــون ــات ال ـت ـج ـم ــع ،ف ـي ــرم ــون ــات ال ـت ـن ـب ـيــه،
ف ـي ــرم ــون ــات وض ـ ــع ال ـب ـي ــض وغ ـي ــره ــا وي ـم ـكــن
اسـتـخــدامـهــا فــي مـكــافـحــة اآلفـ ــات الـحـشــريــة.
االليلوكيماويات وتشمل مــواد جاذبة تعرف
بالكيرومونات ( )Kairomonesوهي وحدات
مراسلة بين كائن حــي وآخــر تنقل مــن خالها
املواد الكيميائية املفيدة إلى الكائن املستقل
ً
وأي ـض ــا تـشـمــل مـ ــواد ال ـط ــرد أو األل ــوم ــون ــات
( )Allomonesوه ــي وحـ ــدات م ـراس ـلــة تفيد
الكائن الذي أطلقها (شكل رقم ).
مــن أه ــم الـفـيــرمــونــات املـسـتـخــدمــة حـقـلـيــا في
مكافحة اآلفات عن طريق املصائد الفيرمونية
ه ــي ف ـيــرمــونــات ال ـج ـنــس ال ـت ــي تـنـتـجـهــا اإلنـ ــاث
ع ــادة ة وتـجــذب الــذكــور بــأعــداد كـبـيــرة حيث
يـتــم قـتـلـهــا وبــال ـتــالــي تـخـتــل نـسـبــة ال ــذك ــور إلــى
اإلناث مما يؤدي الي تقليل اعداد مجاميع هذ
اآلفــات .املجموعة األخــرى من الفيرمونات هي
فيرمونات التجمع التي تنتجها الذكور وتجذب
اإلنــاث والــذكــور للتزاوج وإيـجــاد مـصــادرغــذاء
جديدة ،مثال لذلك فيرمون التجمع لسوسة
النخيل الحمراء والــذي يستخدم على نطاق
واسـ ـ ــع ل ـل ـك ـشــف ع ــن اإلصـ ــابـ ــة ولــاص ـط ـيــاد
الجماعي للحشرة (شكل رقم .)5
ت ـن ـت ــج ذكـ ـ ــور ال ـ ـج ـ ـراد الـ ـصـ ـحـ ـراوي ف ــي ط ــور
الـتـجـمــع ف ـيــرمــون يـسـمــى ب (phenyl ace-
ً
 )tonitrileويـطـلــق عـلـيــه اخ ـت ـصــارا ()PAN
ال ـ ـ ــذي ي ــؤث ــر س ـل ـب ــا ع ـل ــى ت ـج ـم ـع ــات او زم ــر
الـحــوريــات حـيــث تفقد الـحــوريــات املعاملة
الشهية وتتفرق وتعود الى الحالة االنفرادية
وقـ ــد ي ـف ـتــرس ب ـع ـض ـهــا ال ـب ـع ــض .ي ـم ـكــن رش
الـ ـفـ ـي ــرم ــون مـ ـب ــاش ــرة ع ـل ــى زم ـ ــر الـ ـح ــوري ــات
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تـشـمــل ال ـت ـحــريــرامل ـبــاشــرلـلـجـيـنــوم ومـعــامـلــة
ال ـبــذور .بــالــرغــم مــن االعـت ـراف بــأن التصنيع
ً
ً
الز ا رعي قد بذل جهدا مقدرا 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 ّ
الجيدة مع املحافظة على
البيئة وديمومة املوارد الزراعية.

شكل رقم  :مخطط يوضح تصنيف ناقات الرسائل الكيميائية

شكل رقم  :5اصطياد اعداد كبيرة من سوسة النخيل الحمراء باستخدام املصائد الفيرمونية
املتحركة او معاملة الحشائش التي تتغذى
عـلـيـهــا ويـسـتـخــدم الـفـيــرمــون بـكـمـيــات قليلة
حـ ــواي  10م ــل ل ـل ـه ـك ـتــار بـتـكـلـفــة ح ــوال ــي 50
سنت للهكتار مقارنة ب  12دوالر للمبيدات
املـصـنـعــة .هــذا بــاإلضــافــة لـعــدم تــأثـيــره سلبا
على البيئة والكائنات غير املستهدفة (شكل
رقم .)6

املــواد التي ينتجها النبات املـعــدل Plant-in-
(corporated protectants )PIPs
عبارة عن مبيدات ينتجها النبات من بعض
املواد الوراثية التي أدخلت اليه وهذه يمكن
ً
تقسيمها الي نباتات محورة وراثيا transgenic
وغـيــر مـحــورة وراثـيــا  non-transgenicوالتي

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

ً
وأي ـضــا عـلــى الــرغــم مــن ال ـجــدل الــدائــرحــول
ً
اس ـت ـخ ــدام امل ـحــاص ـيــل امل ـح ــورة وراثـ ـي ــا ،إال
أن فــوائ ــده ــا بـ ــدأت واض ـح ــة وواق ـع ـي ــة .وفــي
هـ ــذه ال ــورق ــة ال ـع ـل ـم ـيــة ن ـت ـن ــاول األث ـ ــرال ــذي
يتركه استخدام وإدخــال املحاصيل املحورة
ً
وراث ـي ــا عـلــى الـتـقـلـيــل مــن مـخــاطــراسـتـخــدام
املـبـيــدات .والحجم فــي تقليل املخاطر يتباين
ويتغير اعـتـمــادا على نــوع املـحـصــول والصفة
امل ـع ـي ـن ــة امل ـ ــدروس ـ ــة .ل ـق ــد وج ـ ــد أن زراع ـ ــة
ً
األصناف املحورة وراثيا ملكافحة الحشائش
مــن فــول الـصــويــا ،الـقـطــن ،ال ــذرة الشامية،
َ
واألصناف املحورة وراثيا ملكافحة الحشرات
م ــن م ـحــاص ـيــل ال ـق ـطــن ق ــد أدت إلـ ــى تـقـلـيــل
استخدام املبيدات بشكل كبير.
األعــداء الطبيعية لآلفات (Natural ene-
)mies
لقد انتشر اسـتـخــدام املفترسات واملتطفات
ملقاومة اآلف ــات الــزراعـيــة فــي الـسـنــوات األخيرة
ح ـيــث تــوجــد ع ــدة ش ــركــات عــامل ـيــة تـنـتــج هــذه
األعداءالطبيعيةويمكنللمزارعالحصولعليها
واطاقها في مزرعته ملكافحة اآلفــات الزراعية
حسب املحصول ،نوع اآلفة والظروف املناخية
املحيطة .املكافحة اإلحيائية يجب ان ال ينظر

شكل رقم  :6تأثيرفيرمون  )Phenyl acetonitrile( PANعلى حوريات الجراد الصحراوي
اليها كبديل للمبيدات املصنعة فقط بل مكون
أســا�شــي مــن مـكــونــات اإلدارة املتكامل لآلفات
الزراعية لتحقيق نظام شامل لوقاية النبات
مـبـنــي ع ـلــى امل ـعــرفــة الــدق ـي ـقــة بــال ـن ـظــام البيئي
الزراعي وفهم تغيرات وديناميكية اعداد اآلفات
واألع ـ ـ ــداء الـطـبـيـعـيــة وتـفــاعـلـهــا م ــع املـحـصــول
والبيئةاملحيطة.
املفترسات ()Predators
ه ــو ن ـم ــوذج م ــن ال ـعــاقــة ب ـيــن ال ـح ـش ـرات أو
ً
ً
غـيــرهــا فـيــه يـهــاجــم امل ـف ـتــرس فـ ــردا واح ـ ــدا أو
ً
ع ــددا مــن األف ـراد للفريسة بـغــرض التغذية
عليه وتختلف املفترسات عن املتطفات في
عدة خصائص منها:
ً
املتطفات أكثر تخصصا من املفترسات
حـ ـي ــث تـ ـه ــاج ــم األنـ ـ ـ ـ ــواع امل ـخ ـت ـل ـف ــة مــن
املفترسات العديد من الفرائس التي تتبع
لــرتــب مـخـتـلـفــة بـيـنـمــا ت ـكــون املـتـطـفــات
ً
ً
متخصصة عــادة تهاجم نــوعــا واح ــدا أو
ً
عـ ــددا قـلـيــا م ــن األنـ ــواع ال ـتــي تـنـتـمــي إلــى

ً
عائلة أو رتبة واحدة غالبا.
امل ـت ـط ـف ــات أك ـث ــرق ـ ــدرة ف ــي ال ـب ـح ــث عــن
العائل واختيارالعائل املناسب لها.
عادة ما يحتاج املتطفل في تطوره إلى فرد
واحد بينما تحتاج املفترسات إلى العديد
من الفرائس حتى تكمل نموها وتطورها.
ً
غ ــالـ ـب ــا مـ ــا تـ ـك ــون األطـ ـ ـ ــوارال ـك ــام ـل ــة مــن
املـتـطـفــات ح ــرة املـعـيـشــة وت ـت ـغــذي على
رح ـي ــق األزهـ ـ ــاروالـ ـن ــدوة الـعـسـلـيــة بـيـنـمــا
تكون األطــوار الكاملة ألغلب املفترسات
ً
مفترسة أيضا.
هـنــالــك الـعــديــد مــن ن ـمــاذج املـفـتــرســات تتبع
ل ـع ــوائ ــل م ـخ ـت ـل ـفــة م ـت ــوف ــرة ت ـج ــاري ــا وي ـم ـكــن
الحصول عليها بواسطة املزارع واستخدامها
في الحقول املصابة بكل سهولة ويسر.
املتطفالت ()Parasitoids
هـنــالــك الـعــديــد مــن املـتـطـفــات ولـكــن أهمها
هو طفيل  Trichogramma spp.على بيض

ال ـع ــدي ــد م ــن حـ ـشـ ـرات حــرش ـف ـيــة األج ـن ـحــة
ويـعـتـبــرمــن أه ــم عـنــاصــراملـكــافـحــة الـحـيــويــة
لــآلفــات فــي كثير مــن دول الـعــالــم ويــرجــع ذلك
لألسباب اآلتية:
سهولة إكـثــار الطفيل على عــوائــل بديلة
في املختبر.
تكلفة اإلك ـثــار والـتـطـبـيــق أقــل بكثير من
تكلفة املبيدات الكيمائية املصنعة.
يهاجم بيض اآلفــات وبالتالي يقض عليها
قبل أن تسبب أي ضرر.
يـسـتـخــدم فــي مـكــافـحــة اآلفـ ــات املختبئة
مثل ثاقبات الساق  stem borersوالتي
ال تصل إليها املبيدات بسيولة.
يــوجــد الـعــديــد مــن األنـ ــواع مـنـهــا وبــالـتــالــي
ً
يستخدم املتطفل ملكافحة ع ــددا كبيرا
من اآلفات الحشرية.
يـمـكــن اس ـت ـخــدام املـتـطـفــل م ــع عـنــاصــر
امل ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة ال ـ ـح ـ ـيـ ــويـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ــرى سـ ـ ــواء
م ـت ـط ـف ــات أو م ـف ـت ــرس ــات أو م ـس ـب ـبــات
امراض.
بدائل بروميد امليثيل ملكافحة آفات التمور
املخزونة
ت ـع ـت ـبــرفـ ـراش ــة ال ـت ـمــرم ــن اهـ ــم اآلفـ ـ ــات ال ـتــي
ت ـص ـيــب ال ـت ـم ــور وه ـ ــي ع ـل ــى ال ـن ـخ ـل ــة ،خ ــال
الترحيل وفي املصانع خال التخزين والتعبئة
حيث تــؤدى الي اضـرار اقتصادية فادحة إذا
لم تكافح (شكل رقم .)7
فـراشــة الـتـمــر حـشــرة تــابـعــة لــرتـبــة حرشفية
األج ـن ـح ــة وه ـ ــي كــام ـل ــة ال ـت ـط ــور ح ـي ــث تـمــر
بأربعة اطــوار مختلفة هي :البيضة ،اليرقة،
ال ـعــذراء ،والـحـشــرة الـكــامـلــة (شـكــل رقــم ).
البيضة صغيرة الحجم ولونها كريمي مصفر
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الـتـمــور وتـعـتـبــر اآلف ــة الــرئـيـسـيــة الـتــي تــوجــه
ض ــده ــا ك ــل ع ـم ـل ـيــات امل ـكــاف ـحــة م ــن تـبـخـيــر
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ــن األس ـ ــال ـ ـي ـ ــب ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـحـ ــد م ــن
خـطــورتـهــا .اسـتـخــدمــت فــي الـســابــق الـعــديــد
م ــن امل ـب ـي ــدات ال ـح ـشــريــة ف ــي ش ـكــل غـ ــازات
لـتـبـخـيــر الـتـمــور ضــد هــذه اآلف ــة عـلــى رأسـهــا
غ ــاز بــروم ـيــد امل ـي ـث ـيــل ،ال ـفــوس ـف ـيــن وغ ـيــرهــا
م ــن املـ ـبـ ـخ ــرات والـ ـت ــي ت ـع ـت ـمــد آل ـي ــة عـمـلـهــا
عـلــى الـتــأثـيــر عـلــى الـجـهــاز الـتـنـفــ�شــي للحشرة
وت ـع ـط ـي ــل ع ـم ـل ـيــة األك ـ ـسـ ــدة ال ـف ـس ـف ــوري ــة
وبـعــض الـعـمـلـيــات األيـضـيــة املـهـمــة األخــرى
وبالتالي القضاء على الحشرات في املخازن
وداخل الثمار .لقد تم رصد اآلثار السالبة
السـتـخــدام غــاز بــرومـيــد امليثيل على البيئة
وخ ـ ــاص ـ ــة طـ ـبـ ـق ــة األوزون ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
املــاضـيــة وبــذلــك تــم إي ـقــاف اسـتـخــدامــه فــي
كل الدول الصناعية منذ فترة واآلن يحظر
تـ ــداولـ ــه ف ــي الـ ـ ــدول ال ـن ــام ـي ــة م ـن ــذ 2015م
ح ـســب ات ـفــاق ـيــة مــون ـتــريــال .لــذلــك اتـجـهــت
ال ـ ـ ــدول إليـ ـجـ ــاد الـ ـب ــدائ ــل امل ـن ــاس ـب ــة ل ـه ــذا
الـغــاز ومــن اهــم هــذه الـبــدائــل غــاز فــورمــات
اإلي ـث ـي ــل ال ـ ــذي اظ ـه ــر ن ـت ــائ ــج ب ــاه ــرة عــامل ـيــا
حيث تصل نسبة فعاليته في قتل األطــوار
املختلفة لفراشة التمر الي .% 100

شكل رقم  :7اعراض اإلصابة بفراشة التمر

شكل رقم  :دورة حياة فراشة التمر (الحشرة الكاملة ،البيضة ،اليرقة والعذراء)
وعليها نقوش على السطح الـخــارجــي .اليرقة
ل ــون ـه ــا س ـم ـن ــي ابـ ـي ــض وتـ ــوجـ ــد ع ـل ــى ظ ـهــرهــا
ال ـعــديــد م ــن ال ـب ـقــع الـبـنـيــة او الـبـنـفـسـجـيــة.
الـ ـع ــذراء طــول ـهــا ح ــوال ــي  1س ــم ب ـن ـيــة ال ـلــون

وتوجد في شرنقة حريرية.
ً
ه ـ ــذه الـ ـف ــراش ــة واس ـ ـعـ ــة االنـ ـتـ ـش ــار ع ــامل ـي ــا
وتنتشر فــي مناطق زراعــة النخيل ومصانع

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

مــن ال ـبــدائــل امل ـتــاحــة حــالـيــا ملـكــافـحــة دودة
الـتـمــر هــو خـلـيــط فــورمــات اإليـثـيــل ()% 17
وثــانــي أكـسـيــد ال ـكــربــون ( )% 3مــع تـفــريــغ
الـ ـه ــواء وال ـض ـغ ــط ح ـيــث ي ـس ـت ـخــدم بـتــركـيــز
 20جــم/م 3ملــدة ســاعــات فــي درجــة حـرارة
 30 - 25درج ـ ــة م ـئ ــوي ــة وي ـ ــؤدى الـ ــي نـسـبــة
مــوت تصل  % 100لجميع اطــوار الحشرة.
السـتـخــدام فــورمــات اإليـثـيــل البــد مــن توفر
غــرف تبخير خاصة محكمة اإلغــاق (شكل
رقم .)10 - 9

ك ـمــا يـمـكــن اس ـت ـخــدام ال ـت ـبــريــد ،الـتـشـعـيــع،
األوزون ،التسخين باستخدام خايا الطاقة
ال ـش ـم ـس ـيــة ،ال ـط ــاق ــة ال ـك ـهــروم ـغ ـنــاط ـي ـس ـيــة
(امليكروويف) والتي تقوم برفع حرارة جسم
ال ـح ـشــرة أك ـثــر م ــن ال ـس ـل ـعــة امل ـ ـراد تـطـهـيــرهــا
م ــن الـ ـحـ ـشـ ـرات .ك ــذل ــك ي ـم ـكــن اس ـت ـخ ــدام
األجــواء املعدلة بإضافة النيتروجين اوثاني
اكسيد الكربون للعبوات الصغيرة املحكمة
اإلغ ـ ـ ـ ــاق ل ـل ـح ــد م ـ ــن ضـ ـ ــرر ف ـ ـراش ـ ــة ال ـت ـم ــر
واآلفات األخرى.

التكنولوجيا املتقدمة ملكافحة اآلفات
حـ ــال ـ ـيـ ــا تـ ــوج ـ ــد ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـت ـق ـن ـي ــات
الـ ــزراع ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن اس ـت ـخ ــدام ـه ــا فــي
م ـ ـجـ ــال وق ـ ــاي ـ ــة املـ ـح ــاصـ ـي ــل م ـن ـه ــا زراعـ ـ ــة
امل ـحــاص ـيــل امل ـح ــورة وراث ـي ــا ب ــدال م ــن رش
امل ـب ـي ــدات م ـب ــاش ــرة ع ـلــى امل ـح ـص ــول .اآلن
يـ ــوجـ ــد م ـب ـي ــد حـ ـش ــائ ــش ح ـ ـيـ ــوي ي ـح ـت ــوي
عـلــى ســالــة مـضـعـفــة مــن ف ـيــروس تـبــرقــش
الـتـبــغ ( )TMGMV U2كـمــا تـبــذل الجهود

شكل رقم  :9وضع صناديق التمور داخل غرفة التبخيرواغاقها بإحكام (مصنع التمور باألحساء).

شكل رقم  :10أسطوانات الغازولوحة التحكم (مصنع التمور باألحساء).

السـ ـتـ ـخ ــدام ت ـق ـن ـيــة ( )RNAiوق ـ ــد ب ــدأت
بـعــض ال ـشــركــات م ـحــاولــة تــوفـيــر مـنـتـجــات
تـحـتــوي عـلــى ( )RNAiعــالــي الـنـقــاء وقــابــل
ل ـلــرش وقـلـيــل الـتـكـلـفــة .كـمــا تــوجــد بـعــض
الكائنات الــدقـيـقــة ( )endophytesوالتي
لـهــا تــأثـيــر واض ــح عـلــى الـعـمـلـيــات األيـضـيــة
لـ ـلـ ـنـ ـب ــات ون ـ ـظـ ــامـ ــه امل ـ ـنـ ــاعـ ــي او ال ــدف ــاع ــي
ض ــد األم ـ ــراض وال ـح ـش ــرات وق ــد تـسـتـغــل
لــرفــع م ـنــاعــة ال ـن ـبــات ضــد اآلفـ ــات .بـعــض
امل ـ ـش ـ ـت ـ ـقـ ــات الـ ـكـ ـيـ ـم ــائـ ـي ــة م ـ ــن ال ـ ـعـ ــوامـ ــل
الـبـيــولــوجـيــة او اإلح ـيــائ ـيــة تـعـمــل كـمـحـفــز
( )elicitorويمكن ان تنشط الجهازالدفاعي
لـلـنـبــات مـثــل الـ ـكـ ـيـ ـت ــوزان ( )chitosanوهــو
عبارة عن مادة ناتجة من تكسير الكيتين
( )chitinوت ـع ـم ــل ع ـل ــي زيـ ـ ــادة اس ـت ـجــابــة
النبات للتعامل مع تهديدات امليكروبات
املـمــرضــة .هـنــالــك الـعــديــد مــن هــذه املــواد
ول ـكــن فـعــالـيـتـهــا تـعـتـمــد عـلــى ع ــدة عــوامــل
مـنـهــا عـمــر الـنـبــات ،حــالـتــه الـفـسـيــولــوجـيــة
والتفاعل بين املسارات املختلفة للجهاز
املـنــاعــي لـلـنـبــات .تعقيم الــذكــور واطــاقـهــا
ل ـت ـت ـزاوج مــع اإلن ــاث فــي الـطـبـيـعــة وبــالـتــالــي
ت ـنــافــس ال ــذك ــور الـخـصـبــة م ـمــا ي ــؤدى الــي
ت ـق ـل ـيــل اع ـ ــداد اآلفـ ــة ورب ـم ــا اس ـت ـئ ـصــال ـهــا
كـلـيــا ك ـمــا ح ــدث مــع الــذبــابــة الـحـلــزونـيــة.
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ي ـ ـم ـ ـك ـ ــن اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام بـ ـكـ ـتـ ـي ــري ــا
الــول ـبــاك ـيــا ( )Wolbachiaوال ـت ــي ت ـحــدث
ال ـع ـقــم ف ــي ال ـح ـشــرات وت ـق ــود ال ــي الـتـكــاثــر
ال ـب ـك ــري وت ـق ـت ــل الـ ــذكـ ــور وت ـس ـب ــب أي ـضــا
عـ ــدم االن ـس ـج ــام ال ـس ـي ـت ــوب ــازم ــي خــاصــة
ف ــي الـ ـحـ ـش ــرات ال ـن ــاق ـل ــة لـ ــألمـ ــراض م ـثــال
الـبـعــوض الـنــاقــل لـفـيــروس حـمــى الـضـنــك
حيث يصبح غير قادر على نقل الفيروس
ب ـعــد تـطـعـيـمــه ب ـســالــة بـكـتـيــريــا الــولـبــاكـيــا
املناسبة.
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كذلك يمكن استخدام الطائرات املسيرة
( )Dronesمل ـراق ـبــه صـحــة ال ـن ـبــات ومـســج
وج ــود اآلفـ ــات ال ــزراع ـي ــة ف ــي ال ـح ـقــول عــل
ن ـط ــاق واس ـ ــع وك ــذل ــك ي ـم ـكــن االس ـت ـف ــادة
م ــن ان ـتــرنــت األش ـي ــاء وال ـت ـق ـن ـيــات الــرقـمـيــة
ال ـح ــدي ـث ــة ل ـن ـشــر امل ـع ـل ــوم ــات ع ــن اآلف ـ ــات
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــة وتـ ـحـ ـلـ ـي ــل امل ـ ـخـ ــاطـ ــر ب ــال ـن ـس ـب ــة
ألم ـ ـ ـ ـراض وآفـ ـ ـ ــات امل ـح ــاص ـي ــل امل ـخ ـت ـل ـفــة.
َ
كـمــا يـمـكــن اي ـضــا اس ـت ـخــدام نـظــم تـحــديــد
املـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـ ــي ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ون ـظ ــم
املــواقــع العالمي ( )GPSونـظــام املعلومات
الـجـغـرافـيــة ( )GISالـتــي مــن شــانـهــا تـطــويــر
عـمـلـيــات مـســح ومـراقـبــة اآلف ــات الــزراعـيــة
وتــوفـيــر املـعـلــومــات الــدقـيـقــة عــن انتشارها
ومكافحتها.
خاتمة
املبيدات الحيوية صديقة للبيئة وال تؤثر
سلبا عـلــى صـحــة اإلنـســان والـكــائـنــات غير
امل ـس ـت ـهــدفــة ل ــذل ــك ت ـع ـت ـبــر م ــن اه ــم بــدائــل
امل ـب ـي ــدات امل ـص ـن ـعــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ملـكــافـحــة
اآلفــات الــزراعـيــة وآفــات الـصـحــة الـعــامــة.
ال ـيــوم تـمـثــل امل ـب ـيــدات الـحـيــويــة حــوالــي 3
ب ـل ـي ــون دوالر م ــن ح ـج ــم سـ ــوق امل ـب ـي ــدات
ال ـعــال ـمــي وهـ ــذه ال ـن ـس ـبــة ع ـب ــارة ع ــن % 5
فـ ـق ــط م ـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـس ـ ــوق وم ـ ـ ــن املـ ـت ــوق ــع
ان ت ـ ــزداد ه ــذه ال ـن ـس ـبــة ل ـت ـصــل ال ــى % 7
بحلول عام 2023م .يتوقع نمو املبيدات
ال ـح ـيــويــة فــي دول كــل مــن أوروبـ ــا وامــري ـكــا
الاتينية خال السنوات القادمة نتيجة
لـ ـ ــإلجـ ـ ــراءات ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة الـ ـت ــي ت ـح ــد مــن
اسـ ـتـ ـخ ــدام املـ ـبـ ـي ــدات امل ـص ـن ـع ــة وك ــذل ــك

ظ ـ ـهـ ــور مـ ـق ــاوم ــة بـ ـع ــض ال ـ ـح ـ ـشـ ــرات ل ـه ــا.
ال ـت ـك ـل ـفــة ال ـع ــال ـي ــة ل ـت ـطــويــر وإنـ ـت ــاج مـبـيــد
مصنع يحتاج الي حوالي  250مليون دوالر
ام ــري ـك ــي و 9سـ ـن ــوات ل ــإلن ـت ــاج وت ـخ ـل ـيــص
اإلجراءات النظامية مقارنة ب  10مليون
دوالر فـقــط و س ـنــوات لـلـمـبـيــد الـحـيــوي.
َ
ه ــذه ال ـت ـك ـل ـفــة امل ـن ـخ ـف ـضــة ن ـس ـب ـيــا وق ـصــر
ال ـف ـت ــرة ال ــزم ـن ـي ــة امل ـط ـل ــوب ــة إلن ـت ــاج امل ـب ـيــد
ال ـح ـيــوي ق ــد تـشـجــع ع ـلــى ان ـت ــاج وتـســويــق
امل ـ ـب ـ ـي ـ ــدات الـ ـحـ ـي ــوي ــة خ ـ ــاص ـ ــة ب ــواسـ ـط ــة
ال ـش ــركــات ال ـص ـغ ـيــرة .م ــن اه ــم امل ـعــوقــات
الـتــي تــواجــه قـطــاع املـبـيــدات الـحـيــويــة هو
امل ـنــاف ـســة م ــع ال ـشــركــات ال ـعــامل ـيــة الـكـبــرى
لـ ـلـ ـمـ ـبـ ـي ــدات املـ ـصـ ـنـ ـع ــة واثـ ـ ـب ـ ــات ف ـع ــال ـي ــة
امل ـ ـب ـ ـيـ ــدات الـ ـحـ ـي ــوي ــة وإق ـ ـن ـ ــاع امل ــزارعـ ـي ــن
بــاس ـت ـخــدام ـهــا الن امل ـ ــزارع ي ــري ــد م ـب ـيــدات
ســريـعــة فــي قـتــل ال ـح ـشــرات وه ــذه الـصـفــة
ال تـتــوفــر فــي الكثير مــن املـبـيــدات الحيوية.
مـ ــن املـ ـع ــوق ــات أيـ ـض ــا ت ـع ـق ـي ــد إج ـ ـ ــراءات
الـتـسـجـيــل لـب ـعــض امل ـب ـيــدات ال ـح ـيــويــة فــي
بـعــض ال ـب ـلــدان ،واي ـضــا تـحـتــاج املـبـيــدات
الـحـيــويــة الــي اس ـت ـخــدام مـتـكــرر لـلـحـصــول
عـلــى نـتــائــج مـثــالـيــة ومــرضـيــة وهــذا يتطلب
املزيد من العمالة والجهد واملال.
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امللخص
هــدفــت ه ــذه ال ــدراس ــة إل ــى الـتـعــرف عـلــى أثــر
الـتـخــزيــن عـلــى درج ــة حـ ـرارة 0 20م مل ــدة 10
أشهر على بعض خــواص الجودة الكيميائية
واملـحـتــوى املـيـكــروبــي ومـحـتــوى الـطــاقــة لــرب
الـتـمــراملـصـنــع بــالـطــرق الـتـقـلـيــديــة والـحــديـثــة
بــدولــة لـيـبـيــا .جـمـعــت عـيـنــات رب الـتـمــر وهــي
مــن أص ـنــاف ال ـت ـمــور (دق ـلــة ن ــور ،خ ـض ـراي،
ت ــاسـ ـف ــرت وب ـ ـ ـك ـ ـ ـراري) امل ـص ـن ـع ــة بــال ـطــري ـقــة
الـتـقـلـيــديــة ،وعـيـنــة مــن دب ــس الـتـمــراملـصـنــع
ب ــال ـط ــري ـق ــة ال ـح ــدي ـث ــة مـ ــن م ـص ـن ــع ال ــواح ــة

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

(بنغازي  -ليبيا) كعينة ضابطة .تم تقييم أثر
التخزين على خــواص جــودة رب التمر خال
م ــدة الـتـخــزيــن .أظ ـهــرت أه ــم نـتــائــج التحليل
ً
الكيميائي أن أكـثــر الـعـيـنــات تــأث ـرا بالتخزين
كــان ــت عـيـنــة رب ال ـت ـمــر خ ـض ـراي وتــاف ـســرت
ً
ً
والبكراري حيث سجلت تدهورا ملحوظا في
نسبة املواد الصلبة الكلية ،الكربوهيدرات،
الـ ـسـ ـك ــروز ،ال ـج ـل ـك ــوز ،ال ـف ــرك ـت ــوز ،ونـسـبــة
الــرطــوبــة .كـمــا أن مـحـتــوى الـطــاقــة لـلــرب قد
ً
تــأثــرت سلبا بهذا الـتــدهــور .وأكــدت الــدراســة

تلوث عينات رب التمر بالفطريات منذ زمن
ال ـت ـخــزيــن األول وت ـزاي ــد ن ـمــو الـبـكـتــريــا خــال
م ـ ــدة ال ـت ـخ ــزي ــن .أوص ـ ــت ال ـ ــدراس ـ ــة بـتـطــويــر
طريقة انتاج الرب املصنع بالطرق التقليدية
لـيـحــافــظ عـلــى خ ــواص جــودتــه ،كـمــا أوصــت
بـتـعـبـئـتــه ف ــي ع ـب ــوات زجــاج ـيــة وح ـف ـظــه عـلــى
درجــات حـرارة منخفضة كالتبريد ،ونصحت
ً
الــدراســة بـعــدم حفظ الــرب املصنع تقليديا
بــاألســواق املـحـلـيــة الليبية عـلــى درج ــة ح ـرارة
أعلى من ْ 2 ± 20م ألكثرمن ثاث أشهر.
الـ ـكـ ـلـ ـم ــات املـ ـفـ ـت ــاحـ ـي ــة :خـ ـ ـ ــواص ال ـ ـج ـ ــودة
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة ،ال ـق ـي ـمــة ال ـغ ــذائ ـي ــة ،امل ـح ـتــوى
امليكروبي ،دبس ورب التمر ،محتوى الطاقة.
املقدمة
ت ـع ـت ـب ــر صـ ـن ــاع ــة رب الـ ـتـ ـم ــر (الـ ـ ــدبـ ـ ــس) مــن
الـصـنــاعــات الـتــي تـعـتـمــد عـلــى الـتـمــور كـمــواد
خام بالدرجة االولــى ()Al-Farsi et al, 2007
وهــي مــن أهــم الصناعات الضاربة بجذورها
ف ــي ال ـت ــاري ــخ ع ـنــد كـثـيــرم ــن ال ـب ـل ــدان املـنـتـجــة
لـلـتـمــور (Ashraf and Hamidi-Esfahani,
 .)2011يـكـتـســب رب ال ـت ـمــر ف ــي دول ـ ــة لـيـبـيــا
ً
أهمية كبرى نظرا لعاقته الوثيقة بالعادات
الغذائية للشعب الليبي ،ويمكن تعريف رب
ـري
الـتـمــرعـلــى أن ــه ســائــل س ـكـ كـثـيــف يــرتـبــط
لونه بلون التمر املصنع منه ،وهو على هيئة
ع ـص ـيــر ت ـمــر ( )Date Syrupي ـس ـت ـخــرج مــن
بـعــض أص ـنــاف ث ـمــارنـخـيــل الـبـلــح فــي مــرحـلــة
الــرطــب وال ـت ـمــروت ـكــاد ت ـكــون جـمـيــع أصـنــاف
الرطب والتمر صالحة الستخاص الرب ،إال
أن إنـتــاجــه بـصــورة تـجــاريــة يعتمد على وفــرة
محصول التمر ورخــص أسـعــاره (Chaira et
ً
 .)al., 2011تختلف أسماء الرب تبعا ملناطق
اإلنتاج حيث يطلق عليه (الرب ( Rubفي ليبيا

واليمن ،أما في عدن باليمن فيسمى (قطارة)
ويطلق عليه (دبــس  )Dibisأو عصير التمر
املــركــز ( )Date Syrupأو (دب ــس) فــي مصر،
بينما يسمى (عـســل ســح) فــي سلطنة عمان،
وفــي إي ـران فيسمى (شـي ـرا) (Chandraseka-
.)ran, and Bahkali, 2013
في دولــة ليبيا يصنع رب التمر في الغالب من
تـمــور الــدرجــة الـثــانـيــة واغـلـبـهــا مــن الـبـكـراري
( .)Mohamed and Ahmed, 1981وقــد
عرفت صناعة الرب في دولة ليبيا منذ القدم
حـيــث كــان والي ـ ـزال يـصـنــع ب ــامل ـزارع والـبـيــوت
بالطريقة التقليدية التي تتبع نظام القدور
امل ـف ـتــوحــة والـتـسـخـيــن امل ـبــاشــر ،ك ـمــا يصنع
ً
ايـضــا بالطريقة الـحــديـثــة والـتــي تتبع طريقة
ال ـت ـس ـخ ـيــن غ ـي ــرامل ـب ــاش ــرعـ ــن ط ــري ــق تـقـنـيــة
الـتـسـخـيــن تـحــت الـتـفــريــغ (ال ـعــاتــي وآخ ــرون،
 .)2010ل ـلــرب قـيـمــة غــذائ ـيــة عــالـيــة تــرتـبــط
بـصــورة كبيرة بالقيمة الغذائية للتمر ,فهو
غني بالسكريات بصورة أساسية والتي تصل
نـسـبـتـهــا إل ــى حــوالــي  % 5مــن ال ــوزن الـجــاف
والـ ـت ــي ت ـمــد ال ـج ـســم ب ـمــا ي ـح ـتــاجــه لـنـشــاطــه
وحــركـتــه وم ـزاول ــة أع ـمــالــه ،و % 20رطــوبــة،
كـمــا يـحـتــوي ال ــرب عـلــى بــروتـيـنــات بـنـسـبــة ال
ت ـت ـعــدى  % 3وأم ـ ــاح مـعــدنـيــة مـخـتـلـفــة منها
الحديد واملنجنيز والكالسيوم والبوتاسيوم
والتي تسهم في عملية النمو وتجديد الخايا
واك ـت ـســاب املـنــاعــة مــن األم ـ ـراض ،بــاإلضــافــة
لــذلــك ،يـحـتــوى ال ــرب عـلــى الـفـيـتــامـيـنــات من
أه ـم ـهــا أ ،ب ومـ ـ ــواد م ـلــونــة وت ــان ـي ــن وبـكـتـيــن
وأحـ ـم ــاض ع ـضــويــة بـنـسـبــة ( % 1.2ال ـع ـيــد
وآخ ـ ــرون Farhan et al., 2017, ،1999 ،
.) El.Nagga and Abd El.Tawab, 2012
ت ـت ـعــدد م ـج ــاالت اس ـت ـخــدام الـ ــرب بــاخـتــاف
الشعوب املنتجة له ،وتأكل معظم الشعوب

الــرب على هيئته النقية أو بإضافة �شــيء من
الطحينة أويصب فوق التمربنسب محدودة
ك ـم ــادة حــاف ـظــة ل ـل ـت ـمــور .وي ـعــد الـ ــرب امل ــادة
الخام الرئيسة في صناعة سكرالتمرالسائل،
وه ـن ــاك م ــن يـسـتـخــدمــه ف ــي تـحـلـيــة م ـشــروب
ً
ال ـح ـل ـب ــة خ ـص ــوص ــا ل ـل ـح ــوام ــل وامل ــرض ـع ــات
الحـتــوائــه على نسبة مرتفعة مــن السكريات
والعناصر الغذائية النادرة كما يستخدم في
تحلية الحليب لألطفال في الشتاء إلمدادهم
بالطاقة الحرارية  ،وبما أنه الرب يحتوي على
ً
سـكــريــات أحــاديــة ،فـهــو سـهــل الـهـضــم فضا
عن أنه يحتوي على الفركتوز الــذي يعد من
أح ـلــى أنـ ــواع ال ـس ـكــريــات ويــؤمــل ل ـهــذا املـنـتــج
مـكــانــة ج ـيــدة فــي ال ـت ـجــارة الــدول ـيــة .وبــالــرغــم
االستخدام الــواســع لــرب التمر في دولــة ليبيا
في كثيرمن املناسبات ،واالقبال الشديد على
ً
ت ـنــاولــه ،إال أن دراسـ ــات قـلـيـلــة ج ــدا تـنــاولــت
ت ــأث ـي ــرال ـت ـخ ــزي ــن ع ـل ــى خ ـ ــواص جـ ــودتـ ــه ،ل ــذا
هــدفــت هــذه الــدراســة ملـعــرفــة تــأثـيــر التخزين
على بعض خواص جودته.
املواد والطرق
اخذ العينات:
تــم فــي ه ــذه ال ــدراس ــة اس ـت ـخــدام عـيـنــات من
رب ال ـت ـم ــر امل ـص ـن ـعــة بــال ـطــري ـقــة الـتـقـلـيــديــة
م ــن أصـ ـن ــاف ال ـت ـم ــور دق ـل ــة ن ـ ــور ،بـ ـكـ ـراري،
تــاف ـســرت ،خ ـض ـراي وعـيـنــة مــن دب ــس التمر
املنتج بواسطة شركة الواحة (بنغازي/ليبيا)
كعينة ضابطة .تــم دراســة أثــر التخزين على
بعض خواص الجودة لعينات رب التمر قبل
وبـعــد الـتـخــزيــن .أجــريــت الـتـحــالـيــل املختبرية
الكيميائية بمعمل إدارة الـبـحــث والـتـطــويــر
بـ ـش ــرك ــة ال ـن ـس ـي ــم ل ـل ـص ـن ــاع ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة
مصراته /ليبيا .والتحليل امليكروبي بمعامل
كلية الزراعة جامعة مصراته.
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تحليل املكونات الكيميائية:
املواد الصلبة الكلية :تم تقديراملواد الصلبة
ال ـك ـل ـي ــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام جـ ـه ــازقـ ـي ــاس م ـعــامــل
االن ـك ـس ــار الـ ـي ــدوي ( الــرفــرك ـتــوم ـي ـتــر Hand
Refractometer( Digital Refractometer
 BOECO- Germanyوفقا (،)AOAC 1990
عند درجة الحرارة 0 25م.
االس الهيدروجيني (: )pH
تم قياسه بواسطة جهاز (Jenway-3510 pH
 )meterبعد تعديله باملحلول القيا�شي وتمت
القراءة على درجة حرارة املختبر 0 20م.
ال ـح ـمــوضــة  :Acidityاس ـت ـخــدمــت طــريـقــة
املعايرة عــن طريق مـحـلــول (NaOH )0.1 N
واستخدام جهاز  pH meterحتى pH = 8.2
وذلك وفقا لـ (.)AOAC 1990
امل ـ ـ ـك ـ ـ ــون ـ ـ ــات ال ـ ـك ـ ـي ـ ـم ـ ـي ـ ــائ ـ ـي ـ ــة :ت ـ ـ ــم تـ ـق ــدي ــر
ن ـس ـب ــة ال ـ ـس ـ ـكـ ــروز ،الـ ـجـ ـلـ ـك ــوز ،ال ـف ــرك ـت ــوز،
الكربوهيدرات ،البروتين ،الدهون لرب التمر
بــواسـطــة ج ـهــاز Milco ScanTM FTI FOSS
.Analytical A/S, Denmark

امل ـ ـح ـ ـتـ ــوى امل ـ ـي ـ ـك ـ ــروب ـ ــي :اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدم ل ـع ــزل
الـفـطــريــات والـخـمــائــر الــوســط امل ـغــذي Cza-
 pek dox agarوحضنت العينات على درجة
حرارة الغرفة (2 ± 25م˚) ملدة ساعة إلى
أس ـبــوع ،اسـتـخــدم املـجـهــرالـضــوئــي املــركــب (
 ) 0Xلتعريف الفطريات باستخدام املراجع
املتاحة (.)Pitt and Hocking, 2009
استخدم للعد البكتيري وسط Plate count
( .Agar )PCAت ــم ع ــد ال ـب ـك ـت ـيــريــا Colony
( forming unites )CFU / mlوتم التحضين
الهوائي ملــدة  2ساعة عند درجــة حـرارة 37
˚م وذلــك وفقا ل ـ (Cappuccino and Sher-
.)man, 1998
حساب محتوى الطاقة :تم حساب محتوى
الـ ـط ــاق ــة ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس أن الـ ـكـ ـرب ــوهـ ـي ــدرات
والبروتين تعطي سعرات حـراريــة والدهون
 9سعرات حرارية وذلك بالرجوع إلى الجداول
ً
الغذائية وفقا لـ (عبد القادروآخرون)2005 ،
التحليل اإلحصائي:
اخـضـعــت الـنـتــائــج املـتـحـصــل عليها للتحليل

االحصائي وحسبت قيمة الفروقات املعنوية
عند مستوى املعنوية  P≤ 0.05وذلــك وفقا
ل ـط ــري ـق ــة ( ،)Duncan,1955بــاس ـت ـخــدم
البرنامج االحصائي (. )SPSS ،2012
النتائج واملناقشة:
ً
أوال :أثرالتخزين على خواص جودة رب التمر:
الـقـيــم ال ـتــي تـحـمــل ح ــرف  Sت ــدل عـلــى وجــود
فـ ـ ــروقـ ـ ــات ذات دالل ـ ـ ـ ــة مـ ـعـ ـن ــوي ــة عـ ـن ــد ≤P
0.05ال ـج ــدول ( )1يـبـيــن تــأثـيــر الـتـخــزيــن على
نـسـبــة امل ــواد الـصـلـبــة الـكـلـيــة فــي عـيـنــات رب
ال ـت ـمــر ق ـيــد ال ــدراس ــة خ ــال ف ـت ــرة الـتـخــزيــن
( 10 - 0أشـهــر) ،فـقــد وجــد أن هـنــاك زيــادة
معنوية فــي نسبة املــواد الصلبة الكلية لكل
العينات قيد الدراسة خال مدة التخزين،
عدا عينة رب التمر تافسرت ودبس الواحة
حـيــث ـكـان هـنــاك نـقـصــان ذو داللــة معنوية
عـنــد خــال مــدة الـتـخــزيــن .تـعــزى الــزيــادة في
نـسـبــة املــواد الـصـلـبــة الـكـلـيــة أثـنــاء التخزين
إلــى تـكــون جــزيـئــات البكتين الــذائـبــة فــي املــاء

جدول ( )1يبين أثرالتخزين على نسبة املواد الصلبة الكلية لرب التمر
دقلة
خضراي
تافسرت
بكراري
دبس الواحة

Time 0
60.56±0.113
61.40±0.566
63.98±0.877
63.22±0.424
72.84±0.113

ً
وأيضا النخفاض محتوى الرطوبة وتترافق
الــزيــادة املـسـتـمــرة فــي امل ــواد الـصـلـبــة الـكـلـيــة
م ــع الـ ــزيـ ــادة ف ــي ال ـت ـح ـلــل امل ــائ ــي ل ـل ـس ـكــريــات
واألحـ ـم ــاض ،ل ـكــن وم ــع ذل ــك ف ــإن االرت ـف ــاع
ف ــي املـ ــواد الـصـلـبــة الـكـلـيــة ل ــه عــاقــة وثـيـقــة
وم ـبــاشــرة مــع زي ــادة درج ــة حـ ـرارة الـتـخــزيــن.

Months 10
60.72±0.092
60.92±0.255
63.50±0.028
63.69±0.021
72.52±0.042

تــواف ـقــت ال ـن ـتــائــج امل ـت ـح ـصــل عـلـيـهــا ف ــي هــذه
الـ ــدراسـ ــة م ــع وج ـ ــده (Deka and Sethi,
2001 and Bhardwaj and Mukherً
 )jee, 2011حـيــث سـجـلــوا ارتـفــاعــا مـعـنــويــا
فــي نـسـبــة امل ــواد الـصـلـبــة الـكـلـيــة خ ــال مــدة
الـتـخــزيــن لـعـصـيــر الـفــواكــه املـشـكـلــة وعصير

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

P value
0.011
0.001
0.003
0.006
0.001

S
S
S
S
S

فاكهة الكينو على التوالي.
الـقـيــم ال ـتــي تـحـمــل ح ــرف  Sت ــدل عـلــى وجــود
فـ ــروقـ ــات ذات داللـ ـ ــة م ـع ـنــويــة و NSتـعـنــي
ال ت ــوج ــد ف ــروق ــات م ـع ـنــويــة ع ـنــد P≤ 0.05
أوضحت النتائج املبينة في الـجــداول ( 2و)3

تأثير مــدة ودرج ــة ح ـرارة التخزين على نسبة
الحموضة املعايرة ورقم األس الهيدروجيني
ف ــي ال ـع ـي ـنــات ق ـيــد ال ـ ــدراس ـ ــة ،ح ـيــث تــاحــظ

ً
ً
مــن الـنـتــائــج انـخـفــاضــا مـعـنــويــا فــي الحموضة
املعايرة في كافة اصناف الــرب قيد الدراسة
عــدا عينة رب التمر خـضـراي حيث أنــه كان

ً
ً
هـنــاك ارتـفــاعــا مـعـنــويــا خــال مــدة التخزين.
ً
ت ــاح ــظ أي ـض ــا أن رق ــم االس الـهـيــدروجـيـنــي
ق ــد ارت ـف ــع م ـع ـنــويــا ف ــي رب ال ـت ـمــر دق ـل ــة ن ــور،

جدول ( )2تأثيرالتخزين على الحموضة املعايرة لعينات رب التمر
دقلة
خضراي
تافسرت
بكراري
دبس الواحة

Time 0

Months 10

P- value

1.06±0.014
0.99±0.014
1.34±0.014
1.37±0.028
1.06±0.000

1.05±0.078
0.94±0.014

0.483
0.027
0.050
0.000
0.000

1.24±0.049
1.29±0.028
1.01±0.007

NS
S
S
S
S

تاسفرت ،بكراري ودبــس الواحة )Riaz et al, 1993( .أكــدوا أن هناك انخفاض معنوي كبير في رقم األس الهيدروجيني خال فترة التخزين .إن
جدول ( )3تأثيرالتخزين على رقم األس الهيدروجيني  pHلعينات رب التمر
Months 10

P- value

4.32±0.021

4.21±0.021

0.003

S

خضراي

4.36±0.049

4.62±0.014

0.007

S

تافسرت
بكراري

4.27±0.014

4.31±0.049

0.015

S

4.01±0.028

3.99±0.014

0.005

S

دبس الواحة

4.29±0.14

4.29±0.014

0.037

S

Time 0
دقلة

األحـمــاض العضوية الطبيعية فــي املنتجات
ال ــزراع ـي ــة ذات ق ـي ـمــة غ ــذائ ـي ــة عــال ـيــة وهــي
مفيدة فــي إطــالــة العمر التخزيني للمنتجات
ً
ال ـغ ــذائ ـي ــة ،ومـ ــع ذلـ ــك ف ـه ــي ح ـس ــاس ــة ج ــدا
ل ــدرج ــة ال ـ ـح ـ ـرارة وم ـ ــدة وظ ـ ــروف ال ـت ـخــزيــن.
ت ـت ــده ــور األح ـ ـمـ ــاض ال ـع ـض ــوي ــة أثـ ـن ــاء م ــدة
الـتـخــزيــن وقــد يـعــزى ذلــك لـتـحــول األحـمــاض
إلــى سـكــريــات بــواسـطــة انــزيــم االنـفــرتـيــز ،وقد
يـعــزى السبب فــي انخفاض حموضة عينات
ً
رب التمر قيد الــدراســة ايضا إلــى التفاعات
الكيميائية غير االنزيمية التي تحدث خال
م ـ ــدة ال ـت ـخ ــزي ــن وال ـ ـتـ ــي ت ـس ــاع ــد ف ـي ـه ــا درجـ ــة
ال ـح ـرارة .عـنــد ان ـخ ـفــاض الـحـمــوضــة تتحلل

السكريات وبالتالي تزيد الرطوبة وتنخفض
املواد الصلبة الكلية ،كما أن تحلل السكروز
ي ــؤدي إل ــى زي ــادة ال ـحــاوة وتـقـلـيــل الـحـمــوضــة
وبــذلــك يرتفع رقــم األس الهيدروجينيAla- .
 ))ka, et al, 2003عزوا انخفاض الحموضة
لتكسر حمض االسـكــوربــك والستريك (فقد
األح ـ ـمـ ــاض ال ـع ـض ــوي ــة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة) .ت ـت ـرافــق
زي ــادة رقــم األس الـهـيــدروجـيـنــي مــع انخفاض
الحموضة أثناء فترة التخزين (Rehman et
 .)al. 2014وقــد عـزا ()Dhaka et al, 2016
ذلك لتحلل السكريات العديدة إلى سكريات
أح ــادي ــة وه ــي امل ـس ــؤول ــة ع ــن زي ـ ــادة ال ـح ــاوة
وانخفاض الحموضة.

الجدول ( ) يوضح تأثير التخزين على نسبة
الرطوبة خــال مــدة التخزين ،حيث اتضح
أن ه ـنــاك ف ــروق ــات ذات دالل ــة مـعـنــويــة فــي
نسبة الرطوبة خال مدة التخزين للعينات
ق ـيــد ال ــدراس ــة .وق ــد ت ـعــزى زي ـ ــادة الــرطــوبــة
ن ـت ـي ـجــة ل ـن ـمــو ال ـف ـط ــري ــات وال ـخ ـم ــائ ــر وال ـت ــي
ت ـق ــوم بـتـكـسـيــر ال ـس ـك ــري ــات ل ـل ـح ـصــول عـلــى
الـطــاقــة .ولــزيــادة نـسـبــة الــرطــوبــة أثـنــاء مــدة
ً
التخزين أثــر سلبي جــدا على بقية املكونات
الكيميائية لـعـيـنــات رب الـتـمــر وكــذلــك على
قابليتها للتخزين لفترة طويلة .وقد أكد Al-
 )Eid et al, 2000أن هناك معامل ارتباط
بـيــن ن ــوع رب الـتـمــر وزم ــن الـتـخــزيــن خــاصــة
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ً
ثانيا :تأثيرالتخزين على املكونات الكيميائية لرب التمر:
جدول ( ) تأثيرالتخزين على نسبة الرطوبة لعينات رب التمر
Time 0
دقلة

Months 10

P- value

37.74±0.085

39.44±0.092

0.011

S

خضراي

31.34±0.028

39.08±0.225

0.001

S

31.78±0.085

36.50±0.028

0.003

S

تافسرت
بكراري

38.50±0.028

36.32±0.021

0.006

S

دبس الواحة

27.13±0.113

27.48±0.042

0.001

S

ف ــي املـ ــواد ال ـص ـل ـبــة ال ـك ـل ـيــة وال ــرط ــوب ــة ونـمــو
الفطريات والخمائر.
تــوضــح الـنـتــائــج املــدرجــة بــالـجــدول ( )5تأثير
التخزين على نسبة الكربوهيدرات في عينات

رب الـتـمــر قـيــد ال ــدراس ــة .حـيــث تـبـيــن أن ــه لم
يـكــن هـنــاك فــروقــات ذات دالل ــة مـعـنــويــة في
نسبة الكربوهيدرات لعينات رب التمر دقلة
وال ـب ـك ـراري خ ــال م ــدة الـتـخــزيــن ،بـيـنـمــا ـكـان
هناك فروقات ذات داللة معنوية في عينات

رب الـتـمــر خ ـض ـراي ،تــاف ـســرت وعـيـنــة دبــس
التمر الــواحــة .ويرجح أن النقصان في نسبة
ال ـكــربــوه ـيــدرات يــرجــع إل ــى تـحـلــل الـسـكــريــات
وزي ــادة نسبة الــرطــوبــة خــال مــدة التخزين.
الجداول ( )7 ،6تبين أثر التخزين على نسبة

جدول ( )5تأثيرالتخزين على متوسط نسبة الكربوهيدرات لعينات رب التمر
Months 10

P- value

51.40±0.113

50.49±0.721

0.162

NS

خضراي

56.50±0.481

51.84±0.552

0.002

S

56.64±0.092

52.42±0.495

0.003

S

Time 0
دقلة
تافسرت
بكراري

54.40±0.453

53.94±0.092

0.007

NS

دبس الواحة

65.08±0.170

64.86±0.021

0.252

S

ال ـبــروت ـيــن وال ــده ــون لـعـيـنــات رب الـتـمــر قيد
الــدراســة .حيث أوضـحــت النتائج املتحصل
ً
عليها أن عينات رب التمر املصنعة تقليديا

اح ـ ـتـ ــوت ع ـل ــى ن ـس ــب ق ـل ـي ـل ــة مـ ــن ال ـب ــروت ـي ــن
والدهون لكنها اعلى من النسب املوجودة في
عينة دبس التمرالواحة .وبالرغم من احتواء

ال ـت ـم ــور وم ـن ـت ـجــات ـهــا ع ـل ــى ن ـس ـبــة ق ـل ـي ـلــة مــن
البروتين ،إال أنه من الناحية التغذوية يعتبر
ذا قيمة حيوية مرتفعة الحـتــوائــه على عدد

جدول ( )6تأثيرالتخزين على متوسط نسبة البروتين لعينات رب التمر
دقلة
خضراي
تافسرت
بكراري
دبس الواحة

Time 0
3.20±0.014
2.47±0.007
2.98±0.028
2.23±0.021
1.99±0.014

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

Months 10
3.08±0.014
2.41±0.000
2.97±0.049
2.11±0.014
1.99±0.007

P- value
0.253
0.004
0.003
0.043
0.650

NS
NS
NS
NS
NS

جدول ( )7تأثيرالتخزين على متوسط نسبة الدهون لعينات رب التمر
دقلة
خضراي
تافسرت
بكراري
دبس الواحة

Time 0
0.11±0.014
0.11±0.007
0.04±0.007
0.31±0.021
0.00±0.000

من االحماض األمينية املهمة .لم يكن هناك
انـخـفــاض مـعـنــوي فــي نـسـبــة الـبــروتـيــن خــال
م ــدة الـتـخــزيــن لـكــل الـعـيـنــات قـيــد الــدراســة،
ب ـي ـن ـمــا ت ــأث ــرت ن ـس ـبــة الـ ــدهـ ــون بــاالن ـخ ـفــاض
املـ ـعـ ـن ــوي فـ ــي ع ـي ـن ــات رب ال ـت ـم ــر خـ ـضـ ـراي،
ت ــاف ـس ــرت وب ـ ـك ـ ـراري ،ولـ ــم ي ـكــن االن ـخ ـفــاض
ً
مـعـنــويــا فــي عـيـنــة رب الـتـمــر دق ـلــة .قــد يـعــزى
االنـخـفــاض فــي نسبة الـبــروتـيــن والــدهــون إلــى
تحلل البروتين نتيجة لحرارة التخزين.
ال ـجــداول (  )10 ،9 ،تــوضــح تــأثــر التخزين
على السكريات الكلية (السكروز ،الجلكوز

Months 10
0.08±0.014
0.11±0.000
0.02±0.014
0.29±0.014
0.00±0.000

والفركتوز) لعينات رب التمر قيد الدراسة
خ ــال م ــدة ال ـت ـخــزيــن ،ح ـيــث دل ــت الـنـتــائــج
عـلــى أن ه ـنــاك ان ـخ ـفــاض مـعـنــوي عـنــد (≤P
 )0.05فــي نسبة كــل مــن الـسـكــروز والجلكوز
وال ـفــرك ـتــوز لـلـعـيـنــات خ ـض ـراي وتــاف ـســرت.
وت ـم ـيــزت ع ـي ـنــات رب ال ـت ـمــر دق ـل ــة وب ـك ـراري
ودب ــس ال ــواح ــة ب ـعــدم اح ـتــوائ ـهــا ع ـلــى سـكــر
ً
ال ـ ـس ـ ـكـ ــروز .لـ ــم ي ـك ــن االنـ ـخـ ـف ــاض م ـع ـنــويــا
ف ــي نـسـبــة ال ـج ـل ـكــوز ل ــرب ال ـب ـك ـراري وكــذلــك
ف ــي نـسـبــة ال ـفــرك ـتــوز لــدبــس ال ـت ـمــر ال ــواح ــة.
يحتوي رب التمر على سكريات مختزلة وغير

P- value
0.084
0.001
0.221
0.212
-

NS
S
S
S
-

مختزلة والتي تميل إلى التغير أثناء التخزين
بسبب التحول البيني .إن زيــادة السكريات
امل ـخ ـت ـزلــة أث ـن ــاء ال ـت ـخــزيــن ق ــد ي ـك ــون بـسـبــب
ال ـت ـحــول ال ـتــدري ـجــي لـلـسـكــريــات واألح ـم ــاض
إلى سكريات مختزلة ،عليه فإن االنخفاض
ً
في السكريات املختزلة عــادة ما يكون بطيئا
وغير معنوي فــي املـراحــل األولــى مــن التخزين
ثم يستمر في الزيادة مع زيادة مدة التخزين.
وقــد يـعــزى االنـخـفــاض فــي نـســب الـسـكــريــات
في الدراسة الحالية إلى نمو األحياء الدقيقة
(الفطريات والخمائر) والتي تعمل على هدم

جدول ( ) تأثرالتخزين على نسبة السكروزلعينات رب التمر
دقلة
خضراي
تافسرت
بكراري
دبس الواحة

Time 0
0.00±0.000
22.86±0.085
6.04±0.057
0.00±0.000
0.00±0.000

Months 10
0.00±0.000
20.27±0.021
5.97±0.014
0.00±0.000
0.00±0.000

P- value
0.000
0.027
-

S
S
-

Months 10
24.25±0.057
12.40±0.233
20.62±0.078
27.34±0.191
31.17±0.240

P- value
0.007
0.003
0.014
0.028
0.070

S
S
S
S
NS

جدول ( )9تأثرالتخزين على متوسط نسبة الجلكوز لعينات رب التمر
دقلة
خضراي
تافسرت
بكراري
دبس الواحة

Time 0
24.68±0.170
13.24±0.226
21.66±0.746
27.16±0.000
31.56±0.226
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جدول ( )10تأثيرالتخزين على متوسط نسبة الفركتوز لعينات رب التمر
دقلة
خضراي
تافسرت
بكراري
دبس الواحة

Time 0
23.72±0.170
12.64±0.000
20.72±0.509
25.58±0.198
30.52±0.057

الـسـكــريــات وأدت لــزيــادة نسبة الــرطــوبــة إذ
أنــه بــارتـفــاع نسبة الــرطــوبــة تنخفض نسب
املكونات األخرى.

P- value
0.000
0.001
0.013
0.312
0.033

Months 10
20.62±0.057
11.60±0.225
20.58±0.339
25.39±0.552
30.28±0.396

ع ـي ـنــة رب ال ـت ـمــر ال ـب ـك ـراري م ـن ــه .ول ــم يـكــن
ه ـن ــاك أي ن ـمــو ب ـك ـت ـيــري ف ــي ب ــداي ــة الـتـخــزيــن
لكل العينات عدا عينة رب التمر البكراري.
ان ـت ـم ــت أنـ ـ ــواع ال ـف ـط ــري ــات ال ـت ــي ت ــم عــزل ـهــا
مــن عـيـنــات رب الـتـمــر خ ــال م ــدة الـتـخــزيــن
إلــى أج ـنــاس Penicillium Alternaria sp,
 .Cladosporiumكـمــا تــاحــظ نـمــو بـكـتـيــري
كـثـيــف بـعــد الـتـخــزيــن ملــدة  10أشـهــر ،وهــذا
ً
نظريا يتفق مع الدراسات السابقة حيث ال

الشكل ( )1صــور تــوضــح تــأثــر التخزين على
املـحـتــوى املـيـكــروبــي لـعـيـنــات رب الـتـمــر قيد
الــدراســة .حيث تاحظ نمو فطري في بداية
زم ــن ال ـت ـخــزيــن ف ــي ع ـي ـنــات رب ال ـت ـمــر دق ـلــة،
خ ـض ـراي ،تــاف ـســرت ودب ــس الــواح ــة وخـلــت
ً
ثالثا :تأثيرالتخزين على املحتوى امليكروبي لرب التمر
الشكل ( )1صور توضح تأثيرالتخزين على املحتوى امليكروبي لرب التمر (التخفيف )103

S
S
S
NS
S

تستطيع البكتريا النمو في التركيزات العالية
مــن الـسـكــر ولـكــن عـنــد نـمــو الـفـطــريــات فإنها
ت ـق ــوم بـتـحـلـيــل ال ـس ـك ــري ــات ل ـل ـح ـصــول عـلــى
الـطــاقــة فـتــزيــد نـسـبــة الــرطــوبــة وي ـقــل تــركـيــز
الـسـكــر وبــال ـتــالــي ت ـكــون ه ـنــاك فــرصــة جـيــدة
لـنـمــو الـبـكـتــريــا .وقــد يـعــزى تـلــوث عـيـنــات رب
ال ـت ـمــر بــال ـف ـطــريــات إل ــى ت ـلــوث ـهــا أث ـن ــاء عـمـلـيــة
التبريد والتعبئة وذلــك ألنها تعبأ في عبوات
ً
باستيكية فيلزم تبريدها تماما قبل تعبئتها

زمن التخزين
العينات

Time 0
صور مجهرية ألنواع الفطريات

رب التمردقلة

رب التمرخضراي

Alternaria sp

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

Months 10

زمن التخزين
العينات

Time 0
صور مجهرية ألنواع الفطريات

Months 10

رب التمرتافسرت

Penicillium sp.

رب التمربكراري

دبس التمر (الواحة)

(عبد هللا وآخرون.)2020 ،
ً
راب ـعــا :تــأثـيــر الـتـخــزيــن عـلــى مـحـتــوى الطاقة
لرب التمر
من الجدول ( )11يتضح أن عينات رب التمر
املـصـنـعــة بــالـطـريـقــة الـتـقـلـيــديــة اح ـتــوت على
نـســب مـرتـفـعــة مــن ال ـك ـربــوه ـيــدرات فــي بــدايــة
ً
مرحلة التخزين والتي تأثرت سلبا بالنقصان
خ ــال م ــدة الـتـخـزيــن ،وك ـمــا هــو مــاحــظ فــإن
ً
أكثر العينات تأثرا كانت عينة رب التمر دقلة
ً
تلتها خضراي ثم بكراري وأخيرا تافسرت فيما
ً
احتفظت عينة دبــس التمر تقريبا بخواصها.

وقد يعزى ذلك لزيادة نسبة الرطوبة خال مدة
التخزين .دلت النتائج أيضا على أن عينات رب
التمراملصنع بالطريقة التقليدية احتوت على
نسبة جيدة من البروتين مقارنة بعينة دبس
التمراملصنعة ،وقد يعزى ذلك الرتفاع نسبة
البروتين في أنواع التمور املستخدمة في انتاج
الــرب بالطريقة التقليدية ،فمعظم شركات
ً
انتاج رب التمر بالطريقة الحديثة تهتم كثيرا
بنسبة السكريات في التمور املستخدمة إلنتاج
الرب دون مراعاة لبقية العناصرالغذائية .لقد
تأثرت نسبة البروتين لعينات رب التمربدرجة
حرارة ومدة التخزين وكانت أكثرالعينات تأثرا

هي عينة رب التمردقلة وبكراري .وبالرغم من
أن نسبة الــدهــون لــم يـكــن لـهــا أثــرمـعـنــوي في
تحديد محتوى الطاقة لعينات رب التمرذلك
ً
أن النسب كانت ضئيلة جدا ،إال أنها أسهمت
بشكل ملحوظ في رفع النسبة الكلية للطاقة في
عينات رب التمراملصنع بالطريقة التقليدية.
حافظت عينة دبس التمر على محتواها من
ً
الطاقة خال مدة التخزين خافا ملا ظهرعلى
عينات رب التمراملصنع بالطرق التقليدية
مــن حيث محتوى الطاقة ،فقد كانت عينة
رب التمر الـبـكـراري األفـضــل بين عينات رب
الـتـمــر املصنعة بــالـطــرق التقليدية وسجلت
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جدول ( )11تأثيرالتخزين على محتوى الطاقة لرب التمر

رب التمردقلة
رب التمرخضراي
رب التمرتافسرت
رب التمربكراري
دبس الواحة

الكربوهيدرات

البروتين

الدهون

املجموع (كالوري)

Time 0
Months 10

205.60
201.96

12.80
12.32

0.99
0.72

219.39
215.00

Time 0
Months 10
Time 0
Months 10
Time 0
Months 10
Time 0
Months 10

210.32
207.36
210.56
209.68
217.6
215.91
260.32
259.44

9.88
9.64
11.92
11.88
8.92
8.44
7.96
7.96

1.08
0.99
0.36
0.18
2.79
2.61
0.00
0.00

221.28
217.99
222.84
221.74
229.31
226.81
267.96
267.40

عـيـنــة دب ــس ال ـت ـمــرأع ـلــى نـسـبــة طــاقــة وال ـتــي
اث ـب ـتــت الـ ــدراسـ ــة أن ـه ــا بـ ـص ــورة رئ ـي ـس ـيــة مــن
ً
الـنـسـبــة الـعــالـيــة مــن ال ـكــربــوه ـيــدرات .ايـضــا
فقد وجد أن عينات رب التمر دقلة وبكراري
ً
أكثرالعينات تأثرا في مجموع الطاقة بينما لم
يتأثرمحتوى الطاقة لدبس التمرالواحة.
االستنتاج:
الـنـتــائــج ال ـتــي تــم ال ـتــوصــل إلـيـهــا تـشـيــرإل ــى أن
جميع العينات املحضرة بالطرق التقليدية
قــد تــأثــرت بـشـكــل كـبـيــربــدرجــة ح ـ ـرارة ومــدة
التخزين والتي امتدت إلى  10أشهرعند درجة
ً
ح ـ ـرارة 0 20م ،وأن أك ـثــر الـعـيـنــات ت ــأث ـرا هي
عينة رب التمرخضراي ،تافسرت والبكراري
ع ـلــى ال ـت ـرات ــب ،ل ــذا ي ـجــب االه ـت ـمــام بـتـطــويــر
إن ـتــاج رب الـتـمــر بــال ـطــرق الـتـقـلـيــديــة بحيث
تـكــون امل ــواد الصلبة الكلية عــالـيــة ليحافظ
املنتج على صفات جودته أثناء فترة التخزين.
كما يجب تعبئة رب التمر املصنع بالطريقة
الـتـقـلـيــديــة وه ــو ســاخــن فــي ع ـبــوات زجــاجـيــة
وحفظه في درجــات حـرارة منخفضة كدرجة

حرارة التبريد وكذلك ال تزيد مدة حفظة عن
 10أشهركحد أق�شى عند درجة o 20م.

ســامــي إب ـراه ـيــم.1999 .ال ـتــرك ـيــب الكيميائي
والقيمة الغذائية لبعض أنــواع دبــس التمر
ودبـ ـ ــس ال ـس ـك ــر .م ـج ـلــة امل ـن ــوف ـي ــة ل ـل ـب ـحــوث
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.577-5 7
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تحضيرالعينات للتحليل امليكروبي

التـسـميات الـشـعبية املرتبطة
بفالحة النخيل يف العراق
أ.د.محمد عامر فياض

كﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ،ﺟﺎمعﺔ اﻟبرصة ،ﺟﻤهوريﺔ اﻟعﺮاق
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تــرتـبــط نـخـلــة الـتـمــربـتــاريــخ وح ـضــارة الـعـراق
وبــاقـت ـصــاد عــوائــل ع ـراق ـيــة ع ــدة وت ـعــد بحق
مــن أهــم األشـجــار الـتــي ترتبط بمفهوم األمــن
الغذائي ،وكونها تزرع في مناطق متعددة من
الباد لذلك فــإن بعض التسميات املرتبطة
ب ـهــا اكـتـسـبــت تـسـمـيــات مـحـلـيــة ق ــد تختلف
مــن منطقة ألخ ــرى وفــي أدن ــاه وصــف لبعض
التسميات املرتبطة بنخلة التمر:
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اوال-:ال ـت ـس ـم ـيــات املــرتـبـطــة بــاجــزاء النخلة
املختلفة.
 .1ع ــروك(ج ــذور)-:ت ـط ـل ــق ه ــذه الـتـسـمـيــة
ع ـلــى ج ـ ــذور ال ـن ـخ ـلــة سـ ــوى كــان ــت تـحــت
س ـط ــح ال ـت ـرب ــة أو ج ـ ــذور ه ــوائ ـي ــة ،تـمـتــد
جذور النخلة عدة أمتارتحت التربة وقد
تتشابك مع جذور نخيل مجاور لها ،عادة
يستفاد من جذور النخيل امليت كحطب.

.2

.3

.

.5

.6

.7

.

برص-:هوالجزء السفلي من النخلة الذي
يبقى متصل باألرض بعد قطع النخلة ألي
سـبــب مــن األس ـب ــاب وعـ ــادة مــا تستخدم
هــذه التسمية لــوصــف الـشـخــص قصير
القامة والذي يتميزبالقوة.
ج ـ ــذع-:وه ـ ــو س ـ ــاق ال ـن ـخ ـلــة ال ـ ــذي ي ـبــدأ
مــن مـنـطـقــة اتـصــالـهــا ب ــاألرض حـتــى رأس
النخلة أو حتى الــدور األول من السعف
أو الكرب إذا كانت النخلة ُم ّ
كربة.
رأس النخلة -:ويقصد به الجزء العلوي
مــن النخلة الــذي يتكون بشكل أســا�شــي
م ــن ج ـم ـيــع ال ـس ـع ــف وال ـج ـم ــار ودور أو
دورين من الكرب .كما في الصورة (.)1
كـ ـ ــرب وم ـ ـف ـ ــرده ـ ــا ك ـ ــرب ـ ــة-:وه ـ ــو الـ ـج ــزء
القاعدي والعريض من السعفة والــذي
متصا بالنخلة بعد قطع ال
عــادة يبقى
ً
سعف.
ك ـص ـمــول -:ت ـط ـل ــق هـ ــذه ال ـت ـس ـم ـيــة عـلــى
ال ـجــزء الـسـفـلــي مــن الـسـعـفــة (اب ـتــدأ من
قمة الكربة حتى بداية الخوص) والــذي
ي ـح ـتــوي عـ ــادة ع ـلــى ال ـشــوك (األش ـ ــواك)
وع ـ ــادة يـتـمـيــز بــوج ــود ان ـح ـنــاء بـسـيــط به
ي ـخ ـت ـلــف ح ـس ــب ال ـص ـن ــف وخـ ــاصـ ــة فــي
الـسـعــف ال ـج ــاف ،تـطـلــق الـتـسـمـيــة بعد
فصل هذا الجزء عن السعفة.
السعفه-:يمثل السعف األوراق املركبة
للنخلة وتـتـكــون مــن عــرق وسـطــي يعرف
بالجريد ووريـقــات تعرف بــالـخــوص .كما
في الصورة (.)2
لـيــف -:عـبــارة عــن انـسـجــة ليفية تتكون
ب ـي ــن قـ ــاعـ ــدة ال ـس ـع ــف تـ ـك ــون فـ ــي ب ــداي ــة
تكوينها بيضاء اللون وتتحول إلى سمراء
ج ــاف ــة م ــع ت ـق ــدم ع ـمــرال ـس ـع ـفــة وتـظـهــر
بـشـكــل واض ــح بـعــد تـكــريــب الـنـخـيــل وقــد
يكون لها دور في حماية رأس النخلة من

العوامل الجوية أو اإلصابات الحشرية.
 .9طـ ــرف -:ويـقـصــد بــه ال ـجــزء ال ـطــرفــي من
السعفة بعد فصله عن كامل السعفة.
 .10م ـ ــري ـ ــوش -:ت ـط ـلــق ه ـ ــذه ال ـت ـس ـم ـيــة عـلــى
الـسـعـفــة الـتــي ي ـزال مـنـهــا ال ـجــزء السفلي
(الـكـصـمــول) ويـ ـزال مـنـهــا ال ـخــوص عــدى

ال ـجــزء الـطــرفــي حـيــث يـتــرك مــع الـخــوص
ً
وي ـس ـت ـخ ــدم امل ـ ــري ـ ــوش س ــابـ ـق ــا فـ ــي صـيــد
الـ ـجـ ـراد أث ـن ــاء م ــواس ــم ان ـت ـش ــاره أو قـتــل
الحشرات األخرى.
ٌ
 .11كــلــب(قـلــب) -:تطلق هــذه التسمية على
الـسـعــف حــديــث الـتـكــويــن وال ــذي يتكون

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

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

خ ــوص سـعــف قـلــب الـنـخـلــة فــي صـنــاعــة
الزبان (زبيل).

صورة( = A )3حضان  = B .مريوش = C .ديخه = D .عسكه وعذق.

صورة ( ) = A :الفطامة = B .الراكوب = C .الفسيلة.
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 .12ح ـ ٌ
ـض ــان ــه -:ت ـط ـلــق ه ـ ــذه ال ـت ـس ـم ـيــة عـلــى
السعف األخضرالذي يوجد في منتصف
املسافة بين قلب النخلة واألدوارالسفلى
مــن الـسـعــف ويـكــون ع ــادة بــوضــع قــائــم،
يـ ـقـ ـط ــع ب ـ ـعـ ــض م ـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـعـ ــف ثــم
ي ـج ـفــف بــال ـش ـمــس وي ـن ــزع م ـنــه ال ـخــوص
ال ـ ــذي ي ـس ـت ـخــدم ف ــي ب ـعــض ال ـص ـنــاعــات
م ـث ــل ال ـح ـص ـي ــرة والـ ـح ــان ــة وغـ ـي ــره ــا .فــي
بـعــض مـنــاطــق الـبـصــرة تسمى الحضانة
(بردالية) .كما في الصورة (. )3
 .13عسكه -:ويقصد بها العرجون وهي حامل
العذق الذي يمتد من آباط األوراق حتى
بداية العذق (الشماريخ الثمرية).
 .1ديخه -:ويقصد بها غاف الطلع الجاف
ً
وال ــذي يـبـقــى مـتـصــا بــالـنـخـلــة بـعــد قطع
العذوق ،وعادة تجمع من قبل الفاحين
أثناء تنظيف النخلة وتستخدم كحطب.
 .15فسيله(تاله) -:تسمى فــي بعض املناطق
ف ـ ــرخ ن ـخ ــل ،ت ـط ـلــق ه ـ ــذه ال ـت ـس ـم ـيــة عـلــى
ال ـن ـخ ـي ــل ص ـغ ـي ــرالـ ـحـ ـج ــم الـ ـ ـ ــذي ي ـخ ــرج

كـخـلـفــات م ــن الـنـخـلــة األم وال ـ ــذي يـكــون
جزء منه متصل باألم والجزء اآلخرمتصل
بالتربة وقد تطلق التسمية على الفسيلة
حتى بعد فصلها عن األم وزراعتها.
 .16راك ـ ــوب -:وه ــو ع ـبــارة عــن فـسـيـلــة تـكــون
متصلة باألم وغير متصلة بالتربة وتظهر
على ارتفاعات مختلفة من جذع النخلة
أو هــو عـبــارة عــن بــرعــم جانبي يتطور إلى
فسيلة لكنها غير متصلة بالتربة وتكون
عادة مرتفعة عن سطح التربة.
 .17فـ ٌـطــامــه -:يـقـصــد بــه بــرعــم جــانـبــي يظهر
بشكل سعفه قصيرة مفردة ويتميزبكونه
ذو عــرق وسطي متضخم وخــوص قصير
وقــد تكون منحنية أو ملتوية وقــد تسمى
في بعض املناطق (نغل) .كما في الصورة
( ).
 .1دانــك -:تطلق هــذه التسمية على غاف
ال ـط ـلــع خــاصــة ط ـلــع ذكـ ــور الـنـخـيــل بعد
فصله عن الغضروف وقد يعمل منه ما
يشبه الــوعــاء يستخدم لـشــرب امل ــاء من
األنهر.
 .19طـ ـلـ ـع ــه -:ي ـق ـص ــد ب ـه ــا ال ـ ـن ـ ــورة ال ــزه ــري ــة
لـلـنـخـيــل سـ ــواء كــانــت ذك ــري ــة أو أنـثــويــة
وت ـت ـك ــون م ــن غ ـ ــاف ال ـط ـل ــع (الـ ــدانـ ــك)
والـ ـشـ ـم ــاري ــخ (االغ ـ ــري ـ ــض) ف ــي ك ـث ـي ــر مــن
األح ـ ـ ـيـ ـ ــان تـ ـنـ ـض ــج ط ـ ـلـ ــع األفـ ـ ـح ـ ــل ق ـبــل
أس ــاب ـي ــع م ــن ظ ـه ــور ط ـلــع اإلن ـ ــاث لــذلــك
ي ـقــوم املـ ـزارع ــون بـتـجــزئــة ط ـلــع األف ـحــل
إلــى أج ـزاء صـغـيــرة يسمى كــل جــزء علب
وت ـن ـش ــر ع ـل ــى ح ـب ــل ف ــي م ـك ــان م ـظ ـلــل أو
تجمع منها حـبــوب الـلـقــاح وتـخــزن لحين
االس ـت ـع ـم ــال ،ك ـمــا ت ـس ـمــى ال ـط ـل ـعــة غـيــر
ال ـنــاض ـجــة (ري ـع ـي ــة) ،وق ــدي ــم يـسـتـخــدم
غاف الطلع لشرب املاء من األنهر أثناء
أوق ــات الـعـمــل فــي فــاحــة الـنـخـيــل (أثـنــاء

عملية التلقيح) ،كما في الصورة ( ).
 .20ش ـ ـم ـ ــروخ -:وي ـق ـص ــد ب ــه ح ــام ــل ال ـث ـمــرة
ال ـفــرعــي حـيــث يـتـكــون ع ــذق الـنـخـلــة من
م ـج ـمــوعــة ش ـم ــاري ــخ ك ــل شـ ـم ــروخ يـضــم
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـثـ ـم ــارت ـخ ـت ـلــف حـســب
صنف النخيل.
 .21علب -:ويقصد به مجموعة شماريخ طلع
أف ـحــل الـنـخـيــل ال ــذي يـسـتـخــدم لتلقيح
طلع إناث النخيل.
 .22ع ـ ـث ـ ــك(ع ـ ــذق) ويـ ـقـ ـص ــد ب ـ ــه م ـج ـمــوعــة
ث ـمــار الـنـخـيــل ال ـتــي تـتـكــون مــن مجموعة
الشماريخ والتي تنتظم مع بعضها مكونا
عذق النخلة.

 .23ط ـح ـيــن حـ ـب ــوب ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح -:وي ـق ـص ــد بــه
حـبــوب اللقاح الـتــي يتم فصلها مــن طلع
ذكور النخيل ويتم حفظها لعدة أشهرأو
ربما ملدة عام.
 .2حبوبوك -:ثمارالنخيل صغيرة الحجم التي
تتكون بعد اإلخصاب وحتى مرحلة الجمري
 .25الـجـمــري -:يـقـصــد بـهــا ثـمــار الـنـخـيــل التي
تـكــون عــادة مكتملة الحجم لكنها تتميز
بلونها األخضروطعمها املرالاذع.
 .26الخالل(بسر)-:يقصد بها ثمارالنخيل التي
يتحول لونها مــن الـلــون األخـضــر إلــى اللون
األصـفــر أو األحـمــر أو املـشــرب وتتميز بتغير
طعهما من الطعم املرإلى الطعم الحلو.

ص ـ ــورة( )  = Aالــى الـيـمـيــن طـلـعــه نــاضـجــه وال ــى الـيـســار طـلـعــة غـيــر نــاضـجــة(ريـعـيــه) = B ,دانــك,
 = Cالغضروف (الشماريخ الزهرية الذكرية وطريقة جمع حبوب اللقاح) = D ,دانــك مصنوع
على هيئة اناء يستخدم لشرب املاء من االنهر .

73

 .27هنبوش -:تطلق هذه التسمية على بعض
الـخــال الــذي يتحول طــرفــه إلــى رطــب في
بداية املوسم وخاصة في األصناف مبكرة
النضج.
 .2الرطب -:ويطلق على الثمار التي يتحول
جزء منها إلى جزء طري وآخــر يبقى على
هـيـئــة خ ــال ،فــي بـعــض األص ـنــاف تعتبر
ه ــذه املــرح ـلــة ه ــي امل ـف ـض ـلــة لــاسـتـهــاك
مثل أصـنــاف الـبــرحــي والـكـنـطــار والشكر
وغيرها.
 .29التمر -:يطلق على ثمارالنخيل الناضجة
الـتــي تـكــون ع ــادة طــريــة فــي بــدايــة تكوينها
والتي تقطف وتجفف ثم تعبأ أو ُتكبس
ح ـس ــب ال ـص ـن ــف أو امل ـن ـط ـق ــة امل ـن ـت ـجــة
للتمور ،كما في الصورة (.)5
.30عـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــك( عـ ـ ـن ـ ــق) -:وهـ ـ ـ ــو ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة ع ــن
ت ــرك ـي ــب ي ـش ـب ــه ا لـ ـق ـم ــع ي ـم ـث ــل ن ـق ـطــة

ا ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـث ـ ـ ـم ـ ـ ــرة مـ ـ ـ ــع ا ل ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــراخ
(ا ل ـ ـش ـ ـم ـ ــروخ) ،ي ـغ ـط ــي ج ـ ــزء ب ـس ـي ــط
مــن مـقــد مــة ا لـثـمــرة وقــد يـطـلــق عـلـيــه
عـنــق ا لـثـمــرة.
 .31فصمه (نــوى) -:وهــو بــذرة ثمار النخيل
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـخ ــرج م ـ ــن الـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي ب ـعــض
األح ـيــان قـبــل اسـتـخــدامـهــا فــي صـنــاعــات
م ـع ـي ـن ــة ول ـ ـه ـ ــا بـ ـع ــض االس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــات
املـفـيــدة كـعـلــف لـلـحـيــوان أو السـتـخـراج
نوع من الزيوت.
.32ح ـمــرور -:تـطـلــق هــذه ا لـتـسـمـيــة عـلــى
ثـ ـم ــار ا ل ـن ـخ ـي ــل فـ ــي م ــرحـ ـل ــة ا ل ـج ـم ــري
وا ل ـت ــي ت ـت ـســا قــط ع ـلــى األرض بـسـبــب
اإلص ــا ب ــة ب ـح ـشــرة ا ل ـح ـم ـيــرة وت ـت ـحــول
إ لــى مــومـيــاء جــا فــه ذات غــاف أ حـمــر
ح ـ ـيـ ــث الي ـ ـب ـ ـقـ ــى مـ ـ ــن ا ل ـ ـث ـ ـم ـ ــرة سـ ــوى
غافها.

ثانيا -:التسميات الخاصة بمواد مصنوعة
من النخيل.
.1

.2

.3

.

صورة ( ) 5مراحل مختلفة من نضج الثمار  = Aجمري = B .خال = C .رطب = D .تمر
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أردبـ ـ ــة -:وه ــي ع ـب ــاره ع ــن ج ــذع نـخـلــة
ط ــري (ح ــدي ـث ــة ال ـق ـط ــع) ي ـشــق بـشـكــل
طــولــي ثــم يـحـفــر وســط كــل نـصــف بعد
ذل ـ ــك ي ــرب ــط ال ـن ـص ـف ـي ــن م ـع ــا ل ـت ـكــويــن
أنبوب يستخدم في نقل املاء من جهة
إلــى أخــرى خاصة بين األنـهــر الرئيسية
والفرعية.
ب ـن ــد(ب ـن ــود) -:وهـ ــي عـ ـب ــارة ع ــن عــرجــون
العذوق (عسكة) تقسم بشكل طولي إلى
عــدة أقسام ثم تمرر بشكل مستمر على
خـشـبــة صـلـبــة مـثــل مـقـبــض املـنـجــل مما
ي ــؤدي إل ــى تـحــولـهــا إل ــى شـكــل هــش وطــري
ثــم تجفف وتستخدم بعد نقعها كمادة
راب ـط ــة ل ــألس ــوارامل ـع ـمــولــة م ــن الـقـصــب
كما تستخدم بشكل اســا�شــي فــي خياطة
سـفـيــف ال ـخــوص لتحويله إلــى حــانــة أو
خصاف.
ك ـفــه -:وه ــي ع ـبــارة عــن وع ــاء كـبـيــر مقعر
يـعـمــل مــن أجـ ـزاء مــن ال ـعــرجــون املغلف
بخوص مأخوذ من سعف قلب النخيل
وع ـ ـ ـ ــادة ي ـس ـت ـخ ــدم م ـ ــا ي ـ ـعـ ــرف ب ــامل ـخ ــرز
ُ
لـخـيــاطـتـهــا (عـمـلـهــا) ،وع ــادة تـطـلــى بـمــادة
القير ملنع نفاذ املاء حيث تستخدم عادة
في نقل الخال املطبوخ من وعــاء الطبخ
(الـ ـغ ــار) إل ــى أم ــاك ــن ن ـشــرة ف ــوق ال ـتــربــة،
صورة (.)7
مخبازة -:عـبــارة عــن قــرص دائــري ينسج
من أج ـزاء العرجون والـخــوص ثم يبطن
بــال ـل ـيــف وي ـغ ـلــف ب ـق ـط ـعــة ق ـم ــاش ع ــادة
تكون مصنوعة مــن الـصــوف ،تستخدم
املخبازة لفرش العجين عليها قبل وضعة
في التنور.

.5

.6

.7

.

.9

م ـش ـخ ـل ــة (م ـ ـص ـ ـفـ ــاة) وه ـ ــي ع ـ ـبـ ــارة عــن
م ـص ـفــات ت ـع ـمــل م ــن أج ـ ـزاء ال ـع ـراج ـيــن
امل ـ ـب ـ ــروم ـ ــة م ـ ــع الـ ـ ـخ ـ ــوص وتـ ـ ـك ـ ــون ع ـلــى
نوعين أحدهما صغير متوسط الحجم
يـتـمـيــز بــوجــود عـيــون صـغـيــرة وتـسـتـخــدم
لـتـصـفـيــة الـ ــرز (أو مــاي ـعــرف ت ـمــن ب ــزل)
والـنــوع اآلخــر يـكــون كبير الـحـجــم ويتميز
ب ــوج ــود ع ـي ــون ك ـب ـيــرة وت ـس ـت ـخــدم ع ــادة
إلخراج الخال املطبوخ من وعاء الطبخ
(الغار).
ه ـ ـن ـ ــدال -:وع ـ ــاء ص ـغ ـي ــر ي ـص ـن ــع ب ـش ـكــل
كــام ــل م ــن خ ــوص ال ـن ـخ ـيــل وي ـس ـت ـخــدم
عادة في نقل الرطب أو نقل العصافير
والبابل.
جـلــه -:وع ــاء كبير مــرن يستخدم فــي نقل
الـتـمــريـصـنــع بـشـكــل أســا�شــي مــن خــوص
سـعــف قـلــب الـنـخـيــل حـيــث تـتـمـيــزبـكــون
لونها أبيض وتستخدم الحبال املصنوعة
من الخوص (مفتوله)في خياطة سفيف
الجلة.
خصاف أو حــالنــه -:خـصــاف أو حانة:
وه ــو وعـ ــاء ع ـم ـيــق ي ـص ـنــع م ــن ال ـخــوص
املـنـســوج (املـسـفــوف) وتـسـتـخــدم عــادة
ال ـب ـنــود ف ــي خـيــاطـتــه وي ـس ـت ـخــدم لـكـبــس
الـت ـمــور ســاب ـقـ ًـا ،خــاصــة ت ـمــور الــزهــدي
وتسمى الحانه نصيفيه إذا كان وزنها
(  6ك ـغــم) وف ــي ب ـعــض مـنــاطــق ال ـعــراق
قــد تـسـمــى الـحــانــة بــأسـمــاء أخــرى مثل
كوصرة ،صورة ( ).
س ـف ـيــف ح ــالن ــه -:ن ـس ـيــج م ــن ال ـخــوص
ي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـراوح ع ـ ـ ــرض ـ ـ ــه بـ ـ ـي ـ ــن 10-13سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ويـصـنــع مــن خ ــوص الـسـعــف امل ـعــروف
بالحضانة بعد تجفيفه ومــن ثــم نقعه
ب ــامل ــاء ل ـعــدة س ــاع ــات الع ـط ــاءه املــرونــه
الازمة.

صورة ( = A )7كفه = B .مشخلة (مصفاة) للخال املطبوخ = C .مشخلة (للرز) = D .مخبازة
 .10س ـف ـي ــف زب ـ ـي ـ ــل -:ن ـس ـي ــج م ـص ـن ــوع مــن
خ ـ ــوص س ـع ــف ق ـل ــب ال ـن ـخ ـي ــل وي ـت ـم ـيــز
بـ ـك ــون ل ــون ــه أبـ ـي ــض وس ـم ـي ــك ك ـم ــا أن
الـ ـ ـخ ـ ــوص امل ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ف ـ ــي ص ـن ــاع ـت ــه
ي ـش ــق ب ـش ـكــل ط ــول ــي ق ـب ــل اس ـت ـخ ــدام ــه
ف ــي ص ـنــاعــة ه ـك ــذا ن ـس ـيــج ،وت ـس ـت ـخــدم
حبال مبرومة من الخوص في خياطته.
كـمــا تـصـنــع املـهــاف الـيــدويــه مــن خــوص
سعف قلب النخيل.
 .11سـفــرة -:عـبــارة عــن نـسـيــج مــن الـخــوص
ي ـع ـم ــل ب ـش ـك ــل دائ ـ ـ ــرة وق ـ ــد ي ـع ـم ــل مــن

س ـف ـي ــف ال ــزبـ ـي ــل أو س ـف ـي ــف ال ـح ــان ــه
وع ــادة تـسـتـخــدم الـسـفــرة لـجـمــع الـتـمــر
أث ـن ــاء ق ـطــف ال ـث ـمــار (م ــوس ــم كـصــاص
ال ـت ـم ــر) أو ت ـس ـت ـخ ــدم ك ـس ـف ــرة يــوضــع
عليها الـطـعــام خــال وجـبــات الـغــداء أو
الـعـشــاء حـيــث تـجـتـمــع حــولـهــا الـعــائـلــة،
صورة (.)9
 .12سله -:عبارة عن وعاء يصنع من عراجين
ال ـ ـع ـ ــذوق امل ـل ـف ــوف ــة بـ ـخ ــوص ال ـن ـخ ـيــل،
خاصة خــوص سعف القلب ويستخدم
لنقل التمرخاصة الرطب.
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صورة ( )  = aخصاف(حانه فارغه)= b .سفيف حانه = c.سفيف زبيل = d .حانه (كوصرة)

 .13كـ ـ ــاروك -:م ـهــد ي ـص ـنــع ل ــألط ـف ــال يـتـكــون
بـشـكــل أس ــا�ش ــي م ــن جــريــد الـنـخـيــل كما
تجدراإلشارة إلى وجود العديد من املواد
ال ـتــي تـصـنــع م ــن ال ـجــريــد م ـثــل ال ـك ـرا�شــي
واملصاطب واألقفاص.
 .1فـ ـ ــرطـ ـ ــاس -:وهـ ـ ــو ع ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن صـ ـن ــدوق
مصنوع مــن أج ـزاء مــن عراجين العذوق
املغلفة بالخوص ويعمل لها غطاء مائم
لحجمها وعــادة يستخدم لنقل املابس
أو االشياء األخرى الخاصة للنساء.
 .15زبيل -:وهوعبارة عن وعاء مرن يستخدم
لنقل التمر يتميز بكونه متوسط الحجم
ولـ ــه م ـق ـبــض م ــن ك ــل ج ــان ــب ي ـص ـنــع مــن
الحبال أو الليف.
 .16هندال -:وعــاء صغير يصنع بشكل كامل
مــن خ ــوص الـنـخـيــل ويـسـتـخــدم ع ــادة في
نقل الرطب أو نقل العصافيروالبابل
 .17طبك -:عبارة عن وعاء يبلغ قطرة بحدود
 0 - 70س ــم مـقـعــر ال ـش ـكــل يـصـنــع من
عـراجـيــن الـنـخـيــل املـجــزئــة والـتــي تـبــرم مع
الخوص على شكل حلقات فوق بعضها
الـبـعــض وقــد تـلــون بــألــوان مختلفة كما
تصنع عادة بحجمين منها صغيرة وأخرى
كبيرة .صورة (.)10
 .1قـ ـ ـف ـ ــص -:يـ ـصـ ـن ــع م ـ ــن ج ـ ــري ـ ــد ال ـن ـخ ـي ــل
وي ـس ـت ـخــدم ل ـتــرب ـيــة ال ـع ـصــاف ـيــروال ـبــابــل
وطيور الحب وغيرها.
ث ــالـ ـث ــا -:األدوات امل ـس ـت ـخ ــدم ــة فـ ــي فــالحــة
النخيل.

صورة(=A-:) 9حصيرة (بله)=B.سفرة =C.اوعية جني ارطب =aهندال =b.سله صغيرة=D.مهفه
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 .1مـسـحــاة  -:وه ــي مــن أه ــم أدوات فــاحــة
النخيل تتكون مــن ثــاث أج ـزاء رئيسية
جزء معدني يكون مثلث الشكل ومقعر
قليا يسمى الجليت (وهــو الـجــزء الــذي
ً

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

صورة ( = A : )11مسحاة  = B .دليه.

يـسـتـخــدم لـقـلــب ال ـتــربــة) وج ــزء خـشـبــي
يـسـمــى الـنـصــاب وج ــزء ثــالــث عـبــارة عن
قطع من الخشب تسمى دوسة(دواسة)
تـ ــوضـ ــع ب ـش ـك ــل ع ـ ـم ـ ــودي عـ ـل ــى الـ ـج ــزء
ال ـس ـف ـل ــي مـ ــن الـ ـنـ ـص ــاب وقـ ـ ــرب ال ـج ــزء
املـ ـع ــدن ــي ،ص ـ ــورة ( .)A11وت ـس ـت ـخــدم
املسحاة في حراثة األرض حــول النخيل
وتسمى هذه العملية من قبل املزارعين
(عمار).
 .2دلـ ـي ــه -:وهـ ــي أداة ت ـس ـت ـخــدم ف ــي سـقــي
ً
ف ـســائــل الـنـخـيــل ي ــدوي ــا بـنـقــل امل ــاء مــن
الـتــرع الـقــريـبــة مــن الـفـسـيـلــة إلــى حــوض
ال ـف ـس ـي ـل ــة وت ـت ـك ــون م ــن وع ـ ــاء م ـعــدنــي
م ـك ـع ــب أو أسـ ـط ــوان ــي ال ـش ـك ــل ي ـع ـمــل
ب ـه ــا أربـ ـع ــة ث ـق ــوب (ث ـق ــب ف ــي ك ــل ج ـهــة)
ثــم يــدخــل ع ـمــود مــن الـخـشــب فــي أحــد
ال ـج ـه ــات ي ـ ـت ـ ـراوح ط ــول ــه ب ـي ــن  2-2.5م
وي ـ ــرب ـ ــط ب ـشـ ـك ــل مـ ـتـ ـق ــاط ــع م ـ ــع ق ـط ـعــه
صـغـيــرة مــن الـخـشــب أو امل ـعــدن (حـيــث
يـكــون الــربــط عـلــى شـكــل عــامــة الـجـمــع
( )+صورة (.)B11
 .3فروند (فرود) او تبليه -:وهي االداة التي
تستخدم بشكل رئي�شي في تسلق(صعود)
النخيل وتتكون من ثاث أجـزاء رئيسية
ج ـ ــزء ي ـص ـن ــع م ـ ــن خ ـ ــوص ال ـن ـخ ـي ــل أو
م ــن ال ـل ـي ــف وع ـ ـ ــادة يـ ـك ــون ع ــري ــض مــن
املـنـتـصــف وهــو الـجــزء ال ــذي يـلــف حــول
ظ ـهــر ال ـف ــاح (أو ال ـش ـخــص ال ـ ــذي ي ــروم
تسلق النخلة) وجزء معدني مرن مكون
مــن أســاك معدنية مبرومة مــع بعضها
ي ـس ـمــى م ـط ــوى ي ــرب ــط أح ـ ــد ط ــرف ـي ــة مــع
ال ـجــزء املـصـنــوع مــن ال ـخــوص أو الليف
وي ـن ـت ـه ــي عـ ـ ــادة ه ـ ــذا ال ـ ـجـ ــزء ب ـق ـطــع مــن
الـخـشــب مـغـزلـيــة الـشـكــل تـسـمــى صكله
وهي الجزء الذي يربط مع الطرف اآلخر
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.5

.6
صورة ( = A : )12فروند ( = aطبكيه = b ،مطوى = c ،صكله) = B .مجاس

.7

صورة ( = A :)13طبر = B .هيم
للفروند بواسطة مجموعة من الحبال،
صورة (.)A12
 .م ـج ــالس -:ع ـب ــارة ع ــن غـصـنـيــن شـجــرة
م ـت ـص ـل ــة عـ ـل ــى شـ ـك ــل ح ـ ـ ــرف  Vي ـك ــون
أح ــده ـم ــا أسـ ـم ــك (أغ ـ ـلـ ــظ) م ــن اآلخ ــر

.
يربط الجزء السميك بحبل أما الجزء
ال ـث ــان ــي ف ـي ــوض ــع ف ــوق ــه ع ـث ــق ال ـن ـخ ـيــل
الـنــاضــج ،تـسـتـخــدم هــذه األداة لتنزيل
عـ ـ ــذوق ال ـت ـم ــر الـ ـت ــي ت ـت ـم ـي ــز ب ــالـ ـط ــراوة.
صورة (.)12B

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

ط ـب ــر -:وه ــو أداة م ـكــونــة م ــن جــزئ ـيــن
ج ــزء م ـعــد نــي مـنـحـنــي ق ـل ـيـ ًـا وم ـجــوف
مــن ا ملـنـتـصــف ولــه نـهــا يـتـيــن إ حــدا هـمــا
ح ـ ـ ــادة وم ـس ـط ـح ــة واألخـ ـ ـ ــرى م ــد ب ـب ــة
أ مـ ـ ــا ا ل ـ ـج ـ ــزء اآلخ ـ ـ ــر فـ ـه ــو ع ـ ـب ـ ــارة عــن
م ـق ـب ــض خ ـش ـب ــي ي ــد خ ــل فـ ــي ت ـجــويــف
ا ل ـ ـج ـ ــزء ا مل ـ ـعـ ــد نـ ــي عـ ـل ــى شـ ـك ــل ح ــرف
 Tوتـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ه ـ ـ ــذه األداة ب ـش ـك ــل
أ س ـ ــا�ش ـ ــي ف ــي ت ـج ــزئ ــة ج ـ ــذوع ا ل ـن ـخ ـيــل
و فــي قـطــع ا لـنـخـيــل ا ملـيــت أو ا ملـتـهــا لــك.
صورة (.)A13
ه ـ ـيـ ــم -:أداة م ـص ـن ــوع ــة مـ ــن املـ ـع ــدن
الـ ـصـ ـل ــد ت ـت ـم ـي ــز بـ ـك ــون أح ـ ــد أط ــرافـ ـه ــا
ح ــاد وم ـس ـطــح ف ــي ح ـيــن ي ـكــون ال ـطــرف
اآلخــر مــدبـبـ ًـا ويـبـلــغ طــولـهــا تـقــريـبـ ًـا 1.5-
2م وت ـس ـت ـخــدم عـ ــادة ف ــي ق ـلــع فـســائــل
ال ـن ـخ ـيــل (ف ـص ـل ـهــا ع ــن األمـ ـه ــات) أو فــي
قطع النخيل امليت أو املتهالك ،صورة
(.)B13
م ـن ـج ــل -:وهـ ــو أداة ت ـس ـت ـخ ــدم لـقـطــع
ال ـس ـع ــف وال ـ ـعـ ــذوق وال ـط ـل ــع أو قـطــع
ب ـق ــاي ــا ال ـط ـل ــع وال ـ ـعـ ــذوق وت ـت ـك ــون مــن
جزء معدني مصنوع من الفوالذ عادة
مـ ـق ــوس ال ـش ـك ــل أح ـ ــد ج ــان ـب ـي ــه ي ـكــون
مسنن أما الجزء اآلخر فيمثل املقبض
وي ـ ـكـ ــون عـ ـ ــادة م ـص ـن ــوع مـ ــن ال ـخ ـشــب
ويكون عادة بأحجام مختلفة ،صورة
(.)A14
م ـن ـجــل ت ـكــريــب(ع ـك ـفــه) -:وه ــو األداة
املـسـتـخــدمــة ب ـشــك أس ــا�ش ــي فــي تـكــريــب
الـ ـنـ ـخـ ـي ــل وي ـ ـت ـ ـكـ ــون م ـ ــن جـ ـ ــزء م ـع ــدن ــي
ـدا وج ـ ـ ـ ــزء خ ـش ـب ــي
م ـ ـق ـ ــوس وح ـ ـ ـ ــاد ج ـ ـ ـ ـ ً
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ك ـم ـق ـب ــض وشـ ـكـ ـل ــه أغ ـل ــب
األح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان أق ـ ـ ـ ـ ــرب إل ـ ـ ـ ــى ش ـ ـك ـ ــل عـ ــامـ ــة
االستفهام؟ صورة (.)B 14

 .9ط ـب ــري ــة-:أداة تـشـبــه ال ـفــأس تـسـتـخــدم
فــي إزالــة األشــواك واألحــراش مــن حول
ال ـن ـخ ـي ــل وأح ـ ـيـ ــانـ ـ ًـا فـ ــي ت ـج ــزئ ــة جـ ــذوع
النخيل امليت ،صورة (.)15A
 .10م ـ ـخ ـ ــراز -:وه ـ ــو أداة م ـع ــدن ـي ــة ص ـغ ـيــرة
ال ـح ـجــم أح ــد نـهــايـتـهــا مــدب ـبــة ال ـش ـكــل فــي
ح ـيــن ت ـك ــون ال ـن ـهــايــة األخ ـ ــرى ع ـلــى شـكــل
قرص مسطح ،صورة ( )15Bوتستخدم
ه ـ ــذه األداة فـ ــي ع ـم ــل ب ـع ــض األشـ ـي ــاء
امل ـص ـن ــوع ــة م ــن ال ـن ـخ ـيــل م ـث ــل ال ـس ــال
واألطباق والكفة وغيرها.
 .11مـ ـخـ ـي ــط -:ع ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن إب ـ ـ ــرة س ـم ـي ـكــة
يصنع من املعدن الصلب يستخدم في
خياطة أكياس الجنفاص املستخدمة
فــي تعبئة الـخــال املطبوخ وفــي خياطة
الحان وغيرها .صورة (.)15C
.12ا مل ـ ــد ب ـ ـس ـ ــة -:عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن أ سـ ـط ــوا ن ــة
ت ـص ـنــع م ــن ح ـص ــران ا ل ـق ـصــب تــوضــع
ع ـ ـل ـ ــى ق ـ ـ ــا ع ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن ا ل ـ ـط ـ ـي ـ ــن ا ملـ ـطـ ـل ــي
بــا ل ـق ـيــر أو ت ـكــون ا ل ـق ــا ع ــده ع ـب ــارة عــن
حـ ـف ــرة دا ئ ـ ــري ـ ــة ال ي ــزي ــد ع ـم ـق ـه ــا عــن
 20ســم تـبـطــن بـقـطـعــة مــن ا لـنــا يـلــون
وتـ ـسـ ـق ــف بـ ـج ــري ــد ا لـ ـسـ ـع ــف وب ـع ــض
أ لــواح ا لـخـشــب ،يــوضــع ا لـتـمــر ا لـطــري
خــا صــة م ــن ص ـنــف ا ل ــد ي ــري وا ل ـســا يــر
فــي االس ـطــوا نــة ثــم يــوضــع فــوقــه ثـقــل
( ع ـبــارة عــن حــان مــن ا لـتـمــر) وخــال
س ــا ع ــة ي ـن ــزل ا ل ــد ب ــس م ــن أ س ـفــل
األسطوانة إلى وعاء موضوع بجوارها
دا خ ـ ــل حـ ـف ــرة ص ـ ــورة ( ،)16ي ـس ـمــى
الدبس املصنوع بهذه الطريقة دبس
دمعه.
 .13ال ـغ ــار -:ع ـب ــارة ع ــن ق ــدر كـبـيــر الـحـجــم
يـسـتـخــدم بـشـكــل أســا�شــي لـطـبــخ خــال
أيضا
صنف الجبجاب ،كما يستخدم
ً

صورة (  = A :)1منجل كبيرواخرصغيرالحجم = B .منجل تكريب (عكفه).

صورة ( = A :)15طبريه = B .مخراز = C .مخيط
لـصـنــاعــة الــدبــس (دب ــس غ ـلــي) صــورة
(.)17
 .1صرة -:وهي عبارة عن قطعة من القماش
الخفيف (أغـلــب األحـيــان يكون مصنوع
مـ ــن ال ـ ـص ـ ــوف) ت ـل ــف ح ـ ــول ق ـط ـع ــة مــن
جــريــد الـنـخـيــل بـطــول اليـتـجــاوز  50سم
يــوضــع ف ــي م ـقــدمــة ال ـص ــرة ح ـبــوب لـقــاح
األفـ ـح ــل ،ح ـيــث ت ـس ـت ـخــدم هـ ــذه األداة
لتلقيح النخيل املـتــأخــر فــي الـتــزهـيــر ،كما

تستخدم فــي معاملة النخيل بمسحوق
ال ـك ـبــريــت مل ـعــال ـجــة ح ـلــم غ ـب ــار الـنـخـيــل،
صورة ( .)1
 .15هــالــوفــة -:ع ـبــارة عــن أس ـطــوانــة تـصـنــع
مــن الـطـيــن والـتـبــن قــاعــدتـهــا أسـمــك من
حــوافـهــا ارتـفــاعـهــا أقــل مــن مـتــر وقـطــرهــا
ي ـ ـت ـ ـراوح ب ـي ــن  60 - 50سـ ــم ت ـس ـت ـخــدم
ل ـك ـبــس ال ـت ـمــور خ ــاص ــة ال ـص ـنــف دي ــري
حيث يستخرج منها التمر شـتــاء ويتميز
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ب ـكــونــه ج ــاف وم ـت ـمــاســك وع ـ ــادة ي ـقــدم
هــذا الـنــوع مــن الـتـمــر بـعــد شــرب القهوه
خـ ـ ــال جـ ـلـ ـس ــات الـ ـسـ ـم ــر الـ ـشـ ـت ــوي ــه فــي
املضايف والدواوين.
ً
راب ـعــا-:ت ـس ـم ـيــات أخ ـ ــرى مــرتـبـطــة بــزراعــة
النخيل.
.1

.2

.3

.

.5

ت ـن ـيــالــة -:ع ـب ــارة ع ــن م ـســاحــة (قـطـعــه)
م ــن األرض مــرت ـف ـعــة ع ــن س ـطــح ال ـتــربــة
تـعـمــل عــادة عـلــى حــواف األنـهــر أو الـتــرع
مــن الـطـيــن الــذي يـسـتـخــرج مـنـهــا وتــزرع
ف ـي ـهــا ف ـس ــائ ــل ال ـن ـخ ـي ــل ب ـع ــد أن يـعـمــل
ح ـ ـ ــوض ف ـ ــي م ـن ـت ـص ـف ـه ــا ،وتـ ـفـ ـي ــد ه ــذه
الطريقة كثي ًرا في التخلص من ملوحة
التربة.
ه ــرد -:عـبــارة عــن حــافــة الـتــرع املــرتـفـعــة
ال ـتــي ت ــزرع عـلـيـهــا فـســائــل الـنـخـيــل وقــد
يـطـلــق ه ــذا االس ــم عـلــى ح ــواف ال ـلــواح
التي تزرع بمحصول الشلب (الرز).
مشارة -:مساحة مستطيلة او مربعة
ا لـشـكــل مـحــا طــة ب ـمــرور مــرتـفـعــة تــزرع
ع ـ ــادة ب ـم ـح ـصــول ا ل ـش ـل ــب ق ـب ــل نـقـلــه
إ لـ ــى ض ـف ــاف األ نـ ـه ــر أو األرض األ ك ـث ــر
خصوبة.
ب ـ ـك ـ ـشـ ــة -:أرض م ـس ـت ـط ـي ـل ــة ال ـش ـك ــل
مـحــاطــة مــن ثــاث جــوانــب بــأنـهــر صغيرة
تحوي عادة سطرين من النخيل طولها
مــن ب ـحــدون  0 - 30مـتــر وعــرضـهــا من
 15 - 10متر.
كــرمــة -:نـهــر صـغـيــر مـتـفــرع مــن نـهــر أكـبــر
م ـنــه ،ع ــادة ي ــزرع الـنـخـيــل فــي مـنــاكـطــق
ال ـب ـص ــرة ع ـل ــى ح ــاف ــة األنـ ـه ــر ال ـص ـغ ـيــرة
(الـ ـك ــرم ــة) وت ـس ـم ــى ال ـك ــرم ــة ف ــي ب ـعــض
املناطق شاخة.

ص ــورة ( )16م ـراحــل بـنــاء املــدبـســه -:Aب ـنــاء ال ـقــاعــده-:B .س ـقــف ال ـقــاعــدة -:C .نـصــب هيكل
املدبسه(االسطوانه)-:D .جمع الدبس

صورة ( :A )17غار :B .خال مطبوخ.

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

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

 .رو ط ـ ــة -:ت ـط ـلــق ه ــذه ا ل ـت ـس ـم ـيــة عـلــى
ا لـتـمــور ا لـتــي تـجـمــع بـعــد جـنـيـهــا حـيــث
تـ ـف ــرش ع ـل ــى ط ـب ـق ــة مـ ــن ا ل ـح ـص ــران
ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـكـ ــل أ ش ـ ــرط ـ ــة ارت ـ ـف ـ ــا ع ـ ـه ـ ــا ال
يتجاوز وا حــد متر وعرضها قد يصل
إ لـ ــى أربـ ـع ــة م ـت ــر أ مـ ــا ط ــول ـه ــا ف ـي ـع ـت ـمــد
ع ـل ــى ك ـم ـي ــة ا لـ ـتـ ـم ــور ا لـ ـت ــي ت ـج ـم ــع –
وعــادة تـجـمــع تـمــور ا لـســا يــر وا لــزهــدي
وا ل ــد ي ــري وا لـ ـح ــاوي ب ـه ــذه ا ل ـطــري ـقــة
خ ـ ــا ص ـ ــة م ـ ــن قـ ـب ــل ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــار ا لـ ـل ــذ ي ــن
ي ـع ـم ـل ــون ب ـت ـج ــارة وت ـص ـن ـي ــع ا ل ـت ـم ــور.
صورة (.)19B
 .9ج ــوخ ــان(ي ــوخ ــان)  -:وه ــو امل ـك ــان ال ــذي
تجمع بــه الـتـمــور بـعــد جنيها وفـيــه أيـضـ ًـا
يتم تنظيف التمو وكبسها أو تعبئتها قبل
بيعها.
 .10طــواشــة-:عــامــات يـقـمــن بـجـمــع الـتـمــور
التي تسقط بفعل الرياح أو التي تسقط
أثـ ـن ــاء ج ـن ــي ال ـت ـم ــور م ــن حـ ــول الـنـخـيــل
وم ــن ث ــم نـقـلـهــا إل ــى م ـك ــان ج ـمــع ال ـت ـمــور
(جوخان).
.11خـشـكــه ( خــوش ـقــه) -:وه ــو مــا يـتـبـقــى
م ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــذوق ب ـ ـع ـ ــد ن ـ ـف ـ ــض ج ـم ـي ــع
ا لـتـمــر مـنـهــا .وتـسـتـخــدم كـحـطــب بـعــد
جفافها.

صورة ( = A )19نخله عيطه = B .روطه من التمر
املصادر-:
 .6عـ ـيـ ـط ــة -:ت ـط ـل ــق ه ـ ــذه ال ـت ـس ـم ـي ــة ع ـلــى
ال ـن ـخ ـيــل ذور االرتـ ـف ــاع ــات ال ـشــاه ـقــة،
وتتميز بـعــض األصـنــاف مـثــل الجبجاب
والساير والديري والزهدي بوصوله إلى
ً
ارتفاعات عالية جدا قد تصل أكثر من
 15م .صورة (.)19A
 .7جـ ـ ــرداغ  -:عـ ـب ــارة ع ــن م ـع ـمــل لـتـصـنـيــع
التمور يبنى في أغلب االحيان على ضفاف

شـ ــط الـ ـعـ ــرب أو األنـ ـهـ ــر امل ـت ـف ــرع ــة مـنــه
وي ـت ـكــون م ــن مـجـمــوعــة م ــن املـسـقـفــات،
ح ـيــث ت ــوظ ــف ع ــام ــات ف ــي م ــوس ــم جـنــي
التمور الستخراج النوى ومــن ثم كبسه
ً
في صناديق خاصة وأحيانا يح�شى التمر
بــالـجــوز ويـغـلــف بـشـرائــح الـسـلــوفــان على
ش ـكــل ع ـلــب ص ـغ ـيــرة خ ــاص ــة ال ـ ــذي كــان
يصدرإلى دول أوروبا.

البكر ،عبد الجبار ( )1972نخلة التمر
ماضيها وحــاضــرهــا،والـجــديــد فــي زراعـتـهــا
وص ـنــاع ـت ـهــا وت ـج ــارت ـه ــا ،مـطـبـعــة ال ـعــانــي،
بغداد  10 5صفحة.
ات ـ ـصـ ــاالت ش ـخ ـص ـيــة م ــع م ـج ـمــوعــة مــن
مزارعي النخيل في البصرة.
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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
اسـ ـتـ ـق ــدم ص ـن ــف ت ـم ــراملـ ـجـ ـه ــول ل ـل ـس ــودان
ً
حــدي ـثــا م ــع ذروة اه ـت ـمــام ال ـس ــودان بــزراعــة
الـنـخـيــل فــي أوائ ــل تـسـعـيـنــات ال ـقــرن املــا�شــي،
ح ـيــث اس ـت ـقــدمــت األص ـن ــاف (ال ـب ــرح ــي وبــريــم
وامل ـك ـت ــوم والـ ــزهـ ــدي وال ـخ ـس ـت ــاوي وال ـســايــر
والـتـبــرزل والـ ُـسـكــرى وخـضـراوي والسلطانة)
وذل ــك فــي ( ،)1993ثــم تبعه صـنــف املجهول
ف ــي ( ،)1995ك ــل هـ ـ ــذه األص ـ ـنـ ــاف أدخ ـل ــت
كفسائل تقليدية وتبعتها بعد ذلك استقدام

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

الفسائل النسيجية ،حيث اسـتـقــدم الحاج
ب ـش ـي ــر م ـح ـم ــد ع ـي ــد (أح ـ ــد رواد م ـس ـت ـث ـمــري
النخيل في الـســودان) حوالي  40.000فسيلة
نسيجية من مختبر جامعة اإلمــارات العربية
املـ ـتـ ـح ــدة ،وتـ ــوال ـ ــت الـ ـه ــداي ــا مـ ــن ال ـف ـســائــل
الـنـسـيـجـيــة بـفـضــل م ـكــرمــة صــاحــب الـسـمــو
الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان ،رئيس دولة
اإلم ــارات العربية املتحدة ،مــن نفس املختبر
ل ـج ـهــات س ــودان ـي ــة أخ ـ ــرى ( 10000فـسـيـلــة

ً
لشرق السودان) ،ومؤخرا استقدمت شركة
زادن ـ ــا حــوال ــي  40.000فـسـيـلــة نـسـيـجـيــة من
اإلمــارات وحــوالــي  15000منها مثمرة والبقية

ت ـح ــت اإلثـ ـ ـم ـ ــار .والـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ه ــذه
الفسائل قد تم زراعتها تحت بيئات مناخية
ً
مختلفة ،تـتــدرج مــن الجافة جــدا إلــى الرطبة

ومــن األرا�ش ــي الخصبة إلــى امللحية والقلوية.
ويـمـكــن إعـطــاء ملـحــة عــن نـجــاح وانـتـشــارهــذا
الصنف كما موضح في جدول (.)1

جدول ( )1أعداد نخيل الصنف مجهول املثمرة في بعض مناطق السودان املختلفة
املنطقة او الجهة
عدد النخيل املثمر
املنطقة او الجهة
 - 1مجمعات نخيل حاج بشيرمحمد عيد
000
غرب امدرمان (مزرعة مريم العذراء )
السليت (شمال الخرطوم)
- 2أبو مريخ (نهرالنيل)
11000
شركة الراجحي(بربر)
 - 3دقش (نهرالنيل)
000
أحد املواطنين (بربر)
الدامر(نهرالنيل)2000
شركة النفيدي (جنوب الخرطوم)
 - 5كيلو عشرة (جنوب الخرطوم)
15000
شركة زادنا (مواقع مختلفة)
 - 6سندس(جنوب الخرطوم)
2000
شركة النفيدي (جنوب الخرطوم)
مناطق مختلفة في الوالية الشمالية

5000

 - 7الجريف غرب

عدد النخيل املثمر
3000
3000
1000
1000
1000
1000
500

املصدر :من أصحاب املزارع مباشرة.
ً
ثانيا :أهتم مركزبحوث املحاصيل البستانية
ب ـص ـن ــف املـ ـجـ ـه ــول أله ـم ـي ـت ــه االق ـتـ ـص ــادي ــة
كصنف واعد تحت معظم واليات السودان،
ولــذلــك قـمـنــا بــإج ـراء الـعــديــد مــن الــدراســات
الـحـقـلـيــة واملـعـمـلـيــة عـلـيــه لـتـحـسـيــن صـفــات
ثماره ومحصوله في الخمس سنوات األخيرة،
ويمكن تلخيصها كاآلتي:
 - 1تجربة التبكيرفي النضج (امليتازينيا)
مزرعة نخيل صنف املجهول (مريم العذراء) غرب أم درمان

ً
أوال :كــل ال ـت ـجــارب املـلـخـصــة فــي ه ــذا املـقــال
أجــريــت عـلــى نـخـيــل صـنــف امل ـج ـهــول عـمــرهــا
12سـ ـن ــة ،ونــام ـيــة ف ــي أرض ط ـم ـيـ ّـيــة خـفـيـفــة
(ماعدا دراســة الكبريت املعدني) وبمسافات
 7 x 7مـ ـت ــر وص ـم ـم ــت ب ــال ـن ـظ ــام ال ـع ـشــوائ ــي
ال ـك ــام ــل وثـ ــاث ن ـخ ــات ف ــي امل ـك ــرر ال ــواح ــد،
ك ــل أش ـج ــارال ـن ـخ ـيــل ال ــداخ ـل ــة ف ــي ال ـت ـجــارب

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

للتبكير في النضج وللهروب من زخــات املطر
ص ـم ـمــت ه ـ ــذه ال ـ ــدراس ـ ــة ب ـه ــدف ال ـت ـب ـك ـيــرفــي
إن ـضــاج ثـمــاراملـجـهــول ولــذلــك تــم انـتـخــاب 7
أف ـحــل مـنـتـخـبــة مــن ع ــدة مـ ـزارع بــالـخــرطــوم،
وأدت نتائج  5سنوات متواصلة إلــى انتخاب
ثــاث منها ألثــرهــا املـيـتــازيـنــي املـبـكــر فــي النضج
ألك ـثــرم ــن ثــاثــة أســاب ـيــع ع ــن بـقـيــة األف ـحــل،
وت ـح ـس ـيــن نــوع ـيــة ال ـث ـم ــار ،وك ـم ــا م ــوض ــح فــي
الجدول اآلتي:
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جدول ( )1الخصائص الفيزيوكيميائية لثماراملجهول الناتجة من تلقيح سبعة أفحل مختلفة ملدة  3سنوات متتالية
م .طول وزن النواة م.لب سمك املواد املحصول  /فترة نضج
نسبة عقد وزن الثمرة م .قطر
الصلبة كجم/نخلة الثمار
الثمرة
املعامالت الثمار ( %جرام) الثمره (ملم) الثمرة
(جم)
(يوم)
الذائبة %
(ملم)
(ملم)
الفحل 1
الفحل 2
الفحل 3
الفحل
الفحل 5
الفحل 6
الفحل 7

72.0 a
71.5 a
73.6 a
72.6 a
68.3 b
67.9 b
73.9 a

30.8 d
31.5 c
30.8 d
32.0 d
33.5 b
31.8 d
34.0 a

3.1 b
3.1 b
2.8 c
2.7 c
3.4 a
3.1 b
3.3 a

3.0 b
3.0 b
2.8 c
2.5 d
2.5 d
2.8 c
3.1 a

1.5 c
1.5 c
1.4 d
1. 8 b
1. 8 b
1.8 b
2.0 a

6.4 c
6.5 c
5.1 d
5.1 d
7.0 b
6.4 c
7.3 a

40.2 a
35.4 b
28.1 d
35.5 b
35.3 b
32.5 c
40.3 a

60 b
73 a
58 c
55 c
72 a
6 2b
75 a

161 b
156.0 c
178.7 a
178.0 a
157.0 c
1760. a
156.0 c

*املتوسطات املبينة في ًالعمود املعين املتبوعة بنفس الحرف غيرمختلفة
لدى مستوى  05,0طبقا ملدى دنكن املتضاعف
**محصول تراكمي ملدة ثاث سنوات.

 - 2ف ـت ــرة قــاب ـل ـيــة م ـي ــاس ــم أزه ـ ـ ــار امل ـج ـهــول
للتلقيح:
أوضحت دراسة قابلية مياسم أزهاراملجهول
أن أنـســب فـتــرة للتلقيح للحصول على أعلى
عقد وجودة للثمار ومحصول /النخلة يكون
خال الثماني واألربعين ساعة األولى من بدء
انشقاق أغاريضها.

 - 3أث ـ ـ ــر عـ ـمـ ـلـ ـي ــات خ ـ ــف م ـخ ـت ـل ـف ــة ع ـلــى
خ ـص ــائ ــص ثـ ـم ــار ص ـن ــف املـ ـجـ ـه ــول ت ـحــت
ظروف الخرطوم
لــارت ـقــاء بـحـجــم ثـمــرة صـنــف املـجـهــول فقد
ت ـمــت ت ـجــربــة م ـع ــام ــات خ ــف مـخـتـلـفــة عـلــى
شـمــاريــخ ال ـعــذوق وذل ــك أثـنــاء الـتـلـقـيــح ،وقــد
أدت املـعــامـلــة (تـطــويــش وتـقـصـيــر ثـلــث طــول

ثمارمجهول مبكرة في النضج بثاث أسابيع تحت
ظروف الخرطوم نتيجة التلقيح بفحل منتخب (خ)2

جدول ( ) 2أثرموعد التلقيح بعد أنشقاق أغريض صنف املجهول علي محصول وجودة الثمار ( )2020 - 2017تحت ظروف الخرطوم
طول الثمرة قطرالثمرة سمك اللب (مم) املواد الصلبة املحصول /
وزن
العقد %
املعاملة * اليوم
كجم/نخلة
الذائبة %
(سم)
(سم)
الثمرة /جم
اليوم األول
65
40.2
7.3
3.1
3.4
35.0
5
75
35.4
7.0
3.1
3.4
34.5
1
اليوم الثالث
60
31.2
5.1
2.8
2.8
31.5
79
اليوم السادس
55
28.2
4.6
2.7
2.6
28.2
65
اليوم التاسع
53
27.7
4.1
2.4
2.5
27.3
60
اليوم األثني عشر
3.2
1.2
2.8
2.19
3.20
2.10
2.17
LSD, 5 %
24.0
4.4
4.9
27.5
24.1
3.80
3.4
C.V.
*إحصائيات ومتوسط  3سنوات متتالية

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

جدول ( )3عمليات خف ثمارمختلفة علي خصائص ثمارصنف املجهول
املعاملة

وزن الثمرة سمك لب أبعاد الثمرة (سم)
جرام
الثمرة مم الطول القطر

 - 1الكنترول
 - 2تطويش او تقصير 1/3طول
الشماريخ
 - 3إزالة 1/3الشماريخ من وسط
العذق
 -املعاملتين  2+3معا

23.6 c

4.8 d

2.8 d

املواد الصلبة الذائبة  %الرطوبه %

2.1 d

18.2 d

املحصول
كجم/النخلة

0.36 a

80 a

31.8 b

5.3.4 c

3.0 c

2.4 c

19.3 c

0.30 b

75 b

31.8 b

6.1 b

3.2 b

2.8 b

22.3 b

0.29 b

70 c

33.5 a

6.9 a

3.5 a

3.1 a

25.5 a

0.21 c

60 d

ً
ً
**األرقام املتبوعة بأحرف في نفس العمود غيرمختلفة معنويا طبعا ملدى دنكن املتضاعف لدى مستوى 0.05
*إحصائيات ومتوسط  3سنوات متتالية

أثبتت الدراسة زيادة نسبة العقد في الطلعات
امل ـك ـي ـســة م ـق ــارن ــة ب ـغ ـيــرامل ـك ـي ـســة خ ــاص ــة فــي
املــواســم الـتــي تنخفض فـيـهــا درج ــات ال ـح ـرارة
وسـقــوط األمـطــاروهـبــوب الـريــاح أثـنــاء عملية
التلقيح ،أوضحت نتائج الدراسة أن التكييس
لفترة  30و 5يوما أدى إلى جودة الثمارووزن
املحصول كما موضح في الجدول ( ).

الفطرية خاصة في املناطق املمطرة ومناطق
البحراألحمر ،ولتقديركمية املياه التي تفقد
من عذق واحد من الثمار (حوالي  1000ثمرة
مـجـهــول) خــال  2ســاعــة أجــريــت فــي معمل
فسيولوجيا مركزبحوث البساتين ،وتم أخذ
قـراءات في منتصف يوليو حيث تكون نسبة
ً
السكريات فــي الثمار مرتفعة نسبيا ويعتقد
أن الكميات التي تفقد خال شهريونيو أكبر
نتيجة النخفاض نسبة السكريات وسهولة
فقد املاء ،كما موضح في الجدول التالي:
كـمــا أوضـحــت نـفــس الـتـجــربــة عـلــى فـقــد املــاء
م ــن ال ـث ـمــرة ال ــواح ــدة م ــن ال ـص ـنــف مـجـهــول

 - 5أث ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـكـ ـمـ ـي ــم وتـ ـغـ ـطـ ـي ــة ال ـ ـع ـ ــذوق

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

ال ـش ـم ــاري ــخ م ــع إزالـ ـ ــة ث ـل ــث ش ـم ــاري ــخ وس ــط
العذق) إلى تحسين مواصفات الثمرة.
 - 4أثرفترة تكييس الطلع بعد التلقيح

ٔ
ا -رفع نسبة الرطوبة حول الثمار
أوضحت دراسة تكميم أوتغطية العذوق أنه
عند اسـتـخــدام أكـيــاس باستيكية أو ورقية
غـيــر مثقبة وغـيــر مفتوحة مــن أسـفــل يحدث
ت ـراكــم أو حـجــز لـلـمــاء الـنــاتــج مــن نـتــح الـثـمــار
داخ ــل الـغـطــاء ،مـمــا يــوفــرال ـظــروف املــائـمــة
لـظـهــور األض ـ ـرار الـفـسـيــولــوجـيــة أو األمـ ـراض

عند درجة حرارة مئوية C°

خف ثماراملجهول ،مزرعة الراجحي ،بربر

كمية املاء املفقود باللتر

1

52

3.25

2
3

48
44

1.78
1.51

4

42

1.6

5

40

0.85

3

85

جدول ( ) أثرفترة التكييس علي خصائص ثمارصنف املجهول تحت ظروف الخرطوم
فترة التكييس (اليوم)

بدون تغطية

 30يوم

 15يوم

 45يوم

71.1 a
74.2 a
58.3 c
48.4 d
العقد %
15.2 b
10.2 c
15.3 b
17.3 a
التساقط املبكر%
129.1 b
149.0 a
119.2 d
100.0 e
وزن املحصول/بالنخلة /كجم
24.3 b
25.8 a
24.5 b
24.0 c
وزن البذرةجم
27.8 b
28.1 a
27.6 b
23.3 c
وزن الثمرة/جم
2.3 a
2.4 a
2.3 a
2.4 a
حجم الثمرة/جم
5.8 a
5.9 a
5.5 b
5.3 c
طول الثمرةبالسم
3.9 a
4.1 a
3.2 b
2.7 c
قطرالثمرة/السم
1.0 a
1.0 a
0.8 b
0.5 c
الحموضة الكلية
24.4 a
25.5 a
23.3 b
21.4 c
املواد الصلبة الذائبة %
ً
*املتوسطات املبينة في العمود املعين املتبوعة بنفس الحرف غيرمختلفة لدى مستوى  05,0طبقا ملدى دنكن املتضاعف

 60يوم
65.1 b
16.9 a
120.9 c
24.3 b
27.4 b
0.24 a
5. 6 b
3.2 b
0.7 c
23.3 b

**إحصائيات ومتوسط  3سنوات متتالية
ً
خــال شهر يوليو أيضا تـراوحــت في منتصف
الـنـهــار بـيــن  32ملجم  6 -ملجم بينما كانت
تـتـراوح في الصباح الباكر لنفس اليوم بين 5
  15ملجم.وأوضـحــت نفس تـجــارب التكميم على نفس
الصنف املجهول أن النتائج ما يلي:
األك ـي ــاس ال ـس ــوداء وال ــزرق ــاء زادت من
ً
وزن ولـ ــب ال ـث ـم ــار وأعـ ـط ــت ثـ ـم ــارا أع ـلــى
جودة.
أق ـ ــل جـ ـ ــودة ل ـل ـث ـم ــارتـ ــم ت ـس ـج ـي ـل ـهــا عـنــد
استخدام أكياس من الجوت.
أكـيــاس البولي ايثلين الـســوداء والــزرقــاء
ح ـفــزت بـشـكــل واض ــح مــن نـضــج الـثـمــار
ودخولها مرحلة الرطب
ب -رفع درجة الحرارة داخل الغطاء
وجــد أن استخدام أغطية مــن الــورق البني
الـلــون يــؤدي إلــى رفــع درجــة ح ـرارة الشماريخ

وس ـ ــاق الـ ـع ــذق امل ــاص ــق لـ ـل ــورق ال ـب ـن ــي مـمــا
ي ـ ــؤدي إلـ ــى مـ ــوت األن ـس ـج ــة وظ ـه ــور أع ـ ـراض
احتراق أو ما يعرف بضربة الشمس عليها ،في
تجربة على نفس الصنف املـجـهــول فــي غرب
امدرمان وجد أن التغطية باستخدام الورق
البني أدي إلصابة نسبة عالية من الشماريخ
بضربة الشمس ،وحوالي ثاثة أرباع العذوق
امل ـغ ـط ــاة بـ ــالـ ــورق ال ـب ـن ــي أظـ ـه ــرت درج ـ ــة مــن
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 ( )6أثر لون أكياس التغطية وعاقتها
بضربة الشمس على ثماراملجهول
لون أكياس التغطية نسبة األصابة %
الورق البني

6

الورق األبيض

12

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

ع ـن ــد اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـ ـ ــورق ال ـب ـن ــي كــان ــت
إص ــاب ــة ال ـث ـمــار بـضــربــة الـشـمــس % 6
وع ـن ــد اس ـت ـخ ــدام الـ ـ ــورق األبـ ـي ــض 12
 %حـيــث ـكـانــت نـسـبــة اإلصــابــة أع ـلــى في
ثـمــار الـشـمــاريــخ املــاصـقــة ل ـلــورق البني
( ،)% 70بينما كانت إصابة الثمار على
ال ـش ـمــاريــخ الــداخ ـل ـيــة  % 65ف ـقــط ،أي
كانت نسبة اإلصــابــة أعلى فــي الشماريخ
املــاص ـقــة ل ـلــورق ال ـبـنــي نـتـيـجــة الرت ـفــاع
درج ـ ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـرارة أسـ ـف ــل الـ ـ ـ ــورق ال ـب ـنــي
مباشرة ،وبقياس درجــة الـحـرارة داخــل
ال ـك ـيــس كــانــت °C 6وف ـ ــي ق ـلــب ال ـعــذق
كانت درجة الحرارة  °Cوكانت درجة
ح ـ ـ ـرارة ال ـ ـهـ ــواء °C 2م ـ ــع م ــاح ـظ ــة أن
درجة الحرارة في حالة استخدام الورق
األبيض كانت داخــل العذق أقــل ب - 3
 °C 7درجــات مــن الجو الـخــارجــي ،يمكن
ت ـل ـخ ـيــص ال ـن ـت ــائ ــج أن ال ـ ـ ــورق األب ـي ــض
كــان أج ــدى فــي الـتـغـلـيــف وتـخـفـيــف أثــار

دراسة تأثيرلون أكياس التغطية على جودة الثمار ،مزرعة الراجحي ،بربر

جدول ( )7أثرمعامات تلقيح مختلفة علي جودة ومحصول املجهول  -تحت ظروف الخرطوم
كيفية إجراء
التلقيح

طول الثمرة قطرالثمرة سمك اللب عند املواد الصلبة املحصول
وزن الثمرة
العقد %
النضج (ملم)
(ملم)
(سم)
عندالنضج (جم)
الذائبة  %التراكمي(كجم)

23.4 b
6. 8ab
3.0 a
3.4 ab
33.7 b
التلقيح التقليدي 75.3 b
23.3 c
7.2 a
3.0 a
3.7 a
34.9 a
العفارة األلية 84.3 a % 10
29.5 a
6.4 b
2.6 b
3.0 b
27.3 c
21.1 c
التلقيح السائل
ً
*املتوسطات املبينة في العمود املعين املتبوعة بنفس الحرف غيرمختلفة لدىمستوى  0,50طبقا ملدى دنكن املتضاعف

ثماراملجهول إنتاج مزرعة مريم العذراء ،غرب أم درمان  -ثمارمجهول

76.7 b
80.0 a
53.7 c

تلقيح املجهول ،مزرعة الراجحي ،بربر
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جدول ( ) أثرمصادرنيتروجينية مختلفة علي محصول وخصائص ثماراملجهول
املحصول
وزن الثمرة طول الثمرة قطرالثمرة وزن النواة املواد الصلبة بعض العناصرالغذائية في الثمرة
(جم
(ملم)
املعامالت التراكمي(كجم) عندالنضج (جم) (ملم)
الذائبة Mg % k % p % ca % %
األمونيوم
سلفيت
األمونيوم
نيتريت
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 غيرمختلفة لدى مستوى  0,50طبقا ملدى دنكن املتضاعف.
75 a

34.8 b

3.7 a

3.0 a

2.0 a

29.5 a

6

62

696

5.4

62 b

32.7 a

3.2 b

2.8 b

1. 8 ab

23.7 b

61

57

675

5.1

600

4.6

**املتوسطات تراكم أحصائيات  3سنوات.
ض ــرب ــة ال ـش ـم ــس وأن درجـ ـ ــة الـ ـحـ ـرارة
داخــل األغطية أعلى مــن درجــة الـحـرارة
الخارجية مع ماحظة ما يلي:
غطاء الورق البني يعمل على زيادة درجة
ال ـح ـرارة املحيطة بالثمار أكـثــر مــن غطاء
الورق األبيض.
الــورق البني وجــد أنــه خــال فترة تعرض
ال ـع ــذق لـلـشـمــس كــان ال ـس ـطــح امل ـعــرض
للشمس أعلى من مركزالعذق.

ج  -تــأخ ـيــر ال ـن ـضــج ع ـنــد اس ـت ـخ ــدام بعض
انواع األغطية
اسـتـخــدام بعض أنــواع األغطية الــورقـيــة أو
الباستيكية الـغـيــر مثقبة أو الـتــي ال تحتوي
ع ـلــى ف ـت ـحــات ت ـهــويــة ي ـ ــؤدي إلـ ــى تــأخ ـيــرنـضــج
الثمار ،وقــد يرجع ذلــك إلــى انخفاض معدل
فقد الرطوبة مــن الثمار مما يــؤدي إلــى زيــادة
م ـح ـتــواه ــا م ــن ال ــرط ــوب ــة ع ـن ــد ان ـت ـقــال ـهــا مــن
مرحلة الخال الى مرحلة الرطب أو التمر.

 - 6م ـعــامــالت وطـ ــرق تـلـقـيــح مـخـتـلـفــة علي
صنف املجهول
وفي دراسة ملقارنة عدة طرق تلقيح واستمرت
لثاث سنوات متتالية على محصول املجهول
ت ـح ــت ظ ـ ــروف الـ ـخ ــرط ــوم أوض ـ ـحـ ــت ت ـفــوق
الـتـلـقـيــح بــالـعـفــارة ويـلـيــه الـتـلـقـيــح الـتـقـلـيــدي
عن التلقيح السائل وذلك من ناحية الجودة
واملحصول.

جدول ( )9أثرمستويات مختلفة من الكبريت علي خصائص ثمارالصنف املجهول تحت ظروف الخرطوم
املعامالت /الجرام وزن الثمرة /طول الثمرة قطرالثمرة زيادة طول السعفة
/السنة/سم
(ملم
(ملم)
الجرام

البروتين %

محصول النخلة/
كجم

55 d
1.40 c
22 d
2.2 d
2.3 d
20 d
100
60 c
1.41 c
29 c
2.6 c
2.7 c
23 c
200
64 b
1.40 c
32 b
2.8 b
3.2 b
25 b
300
77 a
1.83 a
36 a
3.0 a
3.7 a
30.1 a
00
76 a
1.67 b
36 a
2.8 b
3.2 b
25 b
500
48 e
2.1 d
17 e
2.0 e
2.3 e
17.7 e
كونترول
ً
*املتوسطات املبينة في العمود املعين واملتبوعة بنفس الحرف تشيرإلى عدم اختاف معنوي بمستوى  .0.05وطبقا ملدى دنكن املتضاعف.
**كل القراءات متوسطات تراكمية لثاث سنوات.

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

جــدول ( )10أثــر مستويات مختلفة من الكبريت علي مستويات العناصر الغذائية في سعف نخيل صنف املجهول ودرجــة حموضة التربه تحت
ظروف مشروع سندس (متوسطات تراكم إحصائيات  3سنوات)
املعامالت /نيتروجين فسفور بوتاسيوم كالسيوم مغنسيوم حديد مانجنيز زنك
الجرام
جزء في املليون
%

نحاس درجة معامل التربه pHالتربة
السنة
األولى

السنة السنة
الثانية الثالثة

100

1.5 d

0.12 c

0,52 e

1.02 d

388 e 1350 e 0.27 d

43 e

59 e

8.7 e

8.5 e

8.4 e

200

1.7 c

0.12 c

0.55 d

1.05 e

0.3 c

492 d 2114 d

51 d

74 d

8.5 d

8.4 d

8.3 d

300

1.8 c

0.14 c

0.61 c

1.07 c

409 c 2156 e 0.35 b

104 c 87 c

8.3 c

8.2 c

8.1 c

00

2.0 b

0.18 b

0.8 b

1.12 b

570 b 4202 b 0.40 b

135 b 11 b

8.2 b

8.1 b

8.0 b

500

2.2 a

0.25 a

0.92 a

1.21 a

185 a 480a 1192 a 4488 a 0.45 a

8.1 a

8a

7.8 a

8.8 f 8.8 f 8.8 f 17 f 20 f 45 f 230 f 0.17 e
0.6 e
كونترول 0.31 f 0.06 d 1.0 e
ً
*املتوسطات املبينة في العمود املعين واملتبوعة بنفس الحرف تشيرإلى عدم اختاف معنوي بمستوى  0.05وطبقا ملدى دنكن املتضاعف.
**كل القراءات متوسطات تراكمية لثاث سنوات.
 - 7أث ــر م ـصــادر نـيـتــروجـيـنـيــة مـخـتـلـفــة علي
محصول وخصائص ثمار املجهول (2017
 )2020ولــدراســة أثــر الـتـسـمـيــد بـمـصــادر نتروجينية

م ـخ ـت ـل ـفــة وم ـق ــارن ـت ـه ــا (سـ ـلـ ـف ــات األم ــونـ ـي ــوم
واليوريا ونترات األمونيوم) عند التسميد بها
على جــودة ومحصول املجهول تحت ظروف
ج ـن ــوب الـ ـخ ــرط ــوم ،ق ــد أك ـ ــدت ن ـتــائــج ثــاث

س ـن ــوات م ـت ـتــال ـيــة أن أف ـض ــل م ـص ــدر سـمــاد
نتروجيني نــو�شــي بــه لصنف املـجـهــول تحت
ظ ــروف ال ـخــرطــوم ،هــو األمــون ـيــوم سلفيت،
كما يتضح في الجدول املرفق.

جدول ( )11مستويات العناصرالكبري في صنف املجهول في مراحل نمو الثماراملختلفة وعاقتهم بظاهرة الحمل املتبادل
مراحل
تطور
الثمر
الجمري

الخال

العناصرالكبري

نيتروجين %

تركيزالعنصرفي الثمرة الخوص
الحمل الغزير

بوتاسيوم %
الثمرة

الخوص

ماغنسيوم %
الثمرة

كالسيوم %

صوديوم %

الخوص الثمرة الخوص الثمرة الخوص

354.5 b 6879.0 a 2.53 b 1.73 b

15.0 a 2173.2 e 114.3 a 2255.6 a 77.0 f

7.0 e

الحمل الخفيف 376.7 a 6766.3 b 2.71 a 1.85 a

14.9 b 2048.6 f 97.0 b 2188.1 b 85.0 e

6.1 f

الحمل الغزير

14.0 c 82.3 d 2591.1 d 74.2 c 1309.0 d 161.4 a 205.5 e 4691.6 d 1.71 e 1.35 e

الحمل الخفيف 9.1 c 2675.5 c 71.0 d 1397.7 c 158.3 b 232.0 c 4423.0 e 1.83 d 1.44 d

13.6 d

4.2 e 3441.1 b 54.0 f 1533.1 f 91.1 d

15.2 a

الحمل الغزير

227.0 d 5123.0 c 1.89 d 1.65 c

الرطب
الحمل الخفيف 3.3 f 3609.4 a 56.6 e 1814.4 e 98.0 c 167.1 f 3804.0 f 1.99 c 1.77 b
ً
*املتوسطات املبينة في العمود املعين املتبوعة بنفس الحرف غيرمختلفة لدى مستوى  0,50طبقا ملدى دنكن املتضاعف.
**محصول تراكمي ملدة  6سنوات.

15.7 b
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جدول (  ) 12مستويات العناصرالصغرى في صنف املجهول في مراحل نمو الثماراملختلفة وعاقتهم بظاهرة الحمل املتبادل
مراحل
تطور
الثمر

الحديد

العناصرالكبرى
تركيزالعنصرفي

الزنك

النحاس

املانجنيز
جزء في املليون

الثمرة

الخوص

الثمرة

الخوص

الثمرة

الخوص

الثمرة

2.4 e
9.6 a
2.2 d
47 a
1.5 c
7.5 a
1.3 f
الحمل الغزير
الجمري
2.2 f
7.9 d
8.2 a
42 b
1.8 b
1.3 e
2.0 e
الحمل الخفيف
4.6 a
9.1 c
4.6 c
39 c
1.3 d
6.2 c
5.4 b
الحمل الغزير
الخال
4.4 b
9.3 b
5.2 b
35 d
1.0 f
7.3 b
5.9 a
الحمل الخفيف
2.7 d
7.8 e
3.7 e
31 e
2.0 a
0.4 f
3.9 d
الحمل الغزير
الرطب
3.2 c
7. 2f
3.3 f
28 f
0.5 e
1.6 d
4.8 c
الحمل الخفيف
ً
*املتوسطات املبينة في العمود املعين املتبوعة بنفس الحرف غيرمختلفة لدى مستوى  0,50طبقا ملدى دنكن املتضاعف.
**محصول تراكمي ملدة  6سنوات .

 - 8أث ــر م ـس ـتــويــات مـخـتـلـفــة م ــن الـكـبــريــت
امل ـعــدنــي ع ـلــي م ـح ـصــول وخ ـصــائــص ثـمــار
امل ـج ـه ــول ت ـحــت ظ ـ ــروف مـ ـش ــروع س ـنــدس
(متوسطات تراكم أحصائيات  3سنوات).
وفي دراســة لتحسين نمو النخيل في األرا�شــي
القلوية واملالحة وفــي أرا�شــي الـتــروس العليا
ول ـ ــارت ـ ـق ـ ــاء ب ـ ـج ـ ــودة ث ـ ـمـ ــارصـ ـن ــف امل ـج ـه ــول
وإنتاجيته ،واملعروف عن الكبريت املعدني في
تحسين امتصاص العناصر الصغرى وأثرها

الخوص
4.3 a
2.6 c
1.4 e
1.2 e
2.2 d
2.8 b

االي ـج ــاب ــي ع ـلــى ج ـ ــودة ال ـث ـم ــار ،ت ــم تـصـمـيــم
هــذه التجربة تحت ظــروف مشروع سندس
جنوب غرب الخرطوم وتؤكد نتائجها لثاث
س ـنــوات مـتـصـلــة أهـمـيــة إضــافــة  00ج ـرام
ً
سنويا للنخلة إلى انخفاض pHالتربة ،وزيادة
محتوى مستويات كل العناصر الصغرى في
السعف وتحسين جــودة املـحـصــول ،كما في
جدول ( )10للصنف املجهول.
 - 9دراسة ظاهرة الحمل املتبادل وعالقتها
ب ـم ـس ـتــوي ال ـع ـن ــاص ــر ال ـغ ــذائ ـي ــة ف ــي أوراق

نخلة مجهول ( 3سنوات ،مزرعة الراجحي ،بربر)

جدول ()13مقارنة بين طرق ري مختلفة علي الخصائص الثمريه ووزن املحصول للصنف املجهول تحت ظروف بتري
بجنوب الخرطوم 2020 / 2017
وزن املحصول  /وزن الثمرة /طول الثمرة قطرالثمرة املواد الصلبة اإلستهالك اليومي ملياه ري
الذائبة %
(ملم
(ملم)
جم
املعامالت العقد  %بالنخلة /كجم
3
النخلة باللتر
21.4 c
2.2 d
2.7 c
25.3 c
80.0 d
58.4 d
الغمر
23.3 b
2.8 b
3.2 b
26.3 b
109.1 b
األحواض 75.1 b
25.5 a
3.0 a
3.7 a
30.1 a
129.0 a
84.2 a
الفقاعي
22.2 b
2.6 c
2.3 d
23.2 d
100.9 c
68.3 c
التنقيط
ً
*املتوسطات املبينة في العمود املعين املتبوعة بنفس الحرف غيرمختلفة لدى مستوى  0,50طبقا ملدى دنكن املتضاعف.
**إحصائيات ومتوسط  3سنوات متتالية.

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

410 a
295 b
200 c
190 d

جدول (  )1أثرفترات الري (الفقاعي) علي بعض خصائص ثمارومحصول الصنف املجهول تحت ظروف والية الخرطوم لألعوام 17/2020
وزن املحصول
الخصائص الثمرية
املعامالت
املواد الصلبة الذائبة %
طول الثمرة بالسم قطرالثمرة بالسم
وزن الثمرة/جم
بالكجم /نخلة
كل  3أيام

70 c

20.1 d

2.2 d

2.2 d

21.4 c

كل  5ايام

80 a

30.1 a

3.0 a

3.0 a

25.5 a

كل  7ايام

75 b

28 .8 b

8.2 b

8. 2b

22.2 b

كل  9أيام

65 d

25.2 c

2.6 c

2.6 c

21.4 c

2.2 e
2.0 e
20.1 d
67 e
كل  12يوم
ً
*املتوسطات املبينة في العمود املعين املتبوعة بنفس الحرف غيرمختلفة لدى مستوى  0,50طبقا ملدى دنكن املتضاعف.

20.1 d

**إحصائيات ومتوسط  3سنوات متتالية.

مزرعة نخيل مجهول حاج بشيرمحمد عيد (أبومريخ ،نهرالنيل)

صنف املجهول.
أوض ـح ــت دراس ـ ــة ظ ــاه ــرة ال ـح ـمــل امل ـت ـبــادل
عـ ـل ــى صـ ـن ــف املـ ـجـ ـه ــول وارت ـ ـ ـبـ ـ ــاط ح ــدوث ـه ــا
م ــع م ـس ـتــويــات ال ـع ـنــاصــر ال ـغــذائ ـيــة الـكـبــري
وال ـ ـص ـ ـغـ ــرى ف ـ ــي خ ـ ــوص سـ ـع ــف ال ـص ـن ــف،
اس ـت ـم ــرت الـ ــدراسـ ــة س ـت ــة أعـ ـ ــوام مـتـتــالـيــة
كـمــا تـجــدونــه فــي ال ـجــدول ( ،)12وأوضـحــت

النتائج وجود فروقات معنوية بين سنوات
ال ـح ـمــل ال ـغــزيــر وس ـن ــوات ال ـح ـمــل الـخـفـيــف
وذلـ ــك خ ــال م ـراح ــل ت ـط ــور ال ـث ـمــار ال ـثــاث
(ال ـجـمــري وال ـخــال والــرطــب) فــي مـسـتــويــات
ال ـع ـنــاصــر ال ـغــذائ ـيــة ال ـك ـب ــرى وال ـص ـغ ــرى فــي
الثمار وخوص السعف.

تدلية عذوق املجهول ،مزرعة الراجحي ،بربر

 - 10مقارنة طــرق ري مختلفة ( الفقاعي،
التنقيط ،األح ــواض والـغـمــر) علي صنف
املجهول تحت ظروف جنوب الخرطوم.
ف ــي دراسـ ـ ــة م ـق ــارن ــة طـ ــرق ري م ـخ ـت ـل ـفــة عـلــى
صـنــف املـجـهــول فــي بـتــري (جـنــوب الـخــرطــوم)
قـ ــورنـ ــت ع ـ ــدة ط ـ ــرق ري م ـخ ـت ـل ـفــة (ال ـغ ـم ــر
واألحــواض والفقاعي والتنقيط) على صنف
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ً
املـ ـجـ ـه ــول .ت ـم ـي ــزال ـ ـ ــري ال ـف ـق ــاع ــي إح ـص ــائ ـي ــا
عــن ال ــري ب ــاألحــواض فــي كــل الـصـفــات الفيز
وكـيـمـيــائـيــة لـلـثـمــاروامل ـح ـصــول ،واالسـتـهــاك
اليومي ملياه ري النخلة باللتر 3كما موضح في
الجدول التالي:
ً
وف ـ ـ ــي دراس ـ ـ ـ ــة أخـ ـ ـ ــرى أي ـ ـض ـ ــا عـ ـل ــى ال ـص ـن ــف
م ـج ـه ــول أوض ـ ـحـ ــت ال ـن ـت ــائ ــج أن خ ـصــائــص
ال ـث ـمــاروزي ـ ــادة امل ـح ـصــول تـمـيــزت عـنــد ال ــري
الفقاعي كل خمس أيــام ،ولذلك نو�شي بري
نخيل املجهول كل خمس أيــام تحت ظروف
الخرطوم.
امللخص
 .1ن ــو�ش ــي ب ــان ـت ـخ ــاب األفـ ـح ــل ( 2و 5و)7
لـتـبـكـيــرهــم ف ــي ن ـضــج ال ـث ـم ــار ب ـحــوال ــي 21
يـ ــومـ ـ ًـا وأي ـ ـضـ ــا أق ـ ـتـ ــرح اسـ ـتـ ـمـ ـرارإدخ ـ ــال
هـ ـ ـ ــذه األفـ ـ ـح ـ ــل امل ـ ـت ـ ـفـ ــوقـ ــة م ـ ــع أفـ ـح ــل
أخ ـ ــرى وت ـس ـج ـي ـل ـهــا ف ــي ال ـس ـج ــل الــوط ـنــي
لألصناف الوطنية واالحتفاظ بفسائلها
الستمرارها كصنف.

التالية:
ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي ت ـك ــون ف ـي ـهــا ال ـعــوام ــل
الـبـيـئـيــة ح ــول األزه ـ ــار غـيــر مـنــاسـبــة مثل
انـ ـخـ ـف ــاض درجـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـرارة أو ت ـســاقــط
األمطاروعند هبوب رياح جافة وساخنة
ف ــي مـنــاطــق اإلص ــاب ــة ال ـشــديــدة وان ـت ـشــار
حشرة الحميرة ودودة الطلع ،ولذلك تم
تصميم تجربة لدراسة أثر التكييس على
جودة ثمار صنف املجهول تحت ظروف
الخرطوم.
 .5األك ـي ــاس ال ـس ــوداء وال ــزرق ــاء زادت من
وزن ولـ ــب ال ـث ـم ــار وأعـ ـط ــت ثـ ـم ــا ًرا أع ـلــى
جودة بينما أكياس الجوت أعطت ثما ًرا
أقل جودة.
ال ــورق األبـيــض كــان أج ــدى فــي التغليف
وتخفيف أثار ضربة الشمس ،وأن درجة
ال ـح ـرارة داخ ــل األغـطـيــة أعـلــى مــن درجــة
الحرارة الخارجية.
يــو�شــي بتلقيح صنف املجهول بالعفارة
اآللية وأيضا بالتلقيح التقليدي.

 .2أن ـســب ف ـتــرة لـتـلـقـيــح املـجـهــول للحصول
على أعلى عقد وجــودة للثمار ومحصول
/الـنـخـلــة يـكــون خــال الـثـمــانــي واألربـعـيــن
ساعة األولى من بدء انشقاق أغاريضها.

 .6ن ـ ــو�ش ـ ــي ب ــاخـ ـتـ ـي ــارس ـ ـم ـ ــاد (األم ـ ــون ـ ـي ـ ــوم
سـلـفـيــت) ك ـم ـصــدرنـيـتــروجـيـنــي لـصـنــف
املجهول تحت ظروف الخرطوم.

 .3ل ــارت ـق ــاء ب ـح ـجــم ث ـم ــرة ص ـنــف امل ـج ـهــول
ي ـن ـص ــح ب ـت ـط ــوي ــش وت ـق ـص ـي ــرث ـل ــث ط ــول
الـشـمــاريــخ مــع إزال ــة ثـلــث شـمــاريــخ وســط
العذق.

 .7ننصح بإضافة  00جرام كبريت معدني
مع برنامج السماد الروتيني ،وخاصة في
الـتــرب الـقـلــويــة واملــالـحــة وذل ــك لتحسين
ثمارصنف املجهول وجودتها.

 .ويـ ـنـ ـص ــح ب ـت ـك ـي ــس ال ـ ـ ـن ـ ـ ــورات ال ــزه ــري ــة
ل ـط ـل ـع ــات امل ـج ـه ــول مل ـ ــدة  30- 5ي ــوم ـ ًـا
بـعــد التلقيح مـبــاشــرة وذل ــك فــي الـحــاالت

 .ل ـل ـت ـق ـل ـيــل وال ـ ـح ـ ــد م ـ ــن ظ ـ ــاه ـ ــرة ال ـح ـمــل
امل ـ ـت ـ ـب ـ ــادل ،أك ـ ـ ــدت دراس ـ ـ ـ ــة م ـس ـت ــوي ــات
ال ـع ـنــاصــرال ـغــذائ ـيــة ال ـص ـغــرى وال ـك ـبــرى

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

انـ ـخـ ـف ــاضـ ـه ــا ف ـ ــي خ ـ ـ ــوص وثـ ـ ـم ـ ــارص ـنــف
املجهول في سنوات الحمل الغزيرولذلك
ن ـنــوه ألهـمـيــة بــرنــامــج الـتـسـمـيــد امل ـتــوازن
للحد من هذه الظاهرة.
 .9فــي دراس ــة مـقــارنــة بـيــن نـظــم ري مختلفة
(الغمر واألحــواض والفقاعي والتنقيط)
لثاث سنوات متصلة نو�شي بتميز الري
ً
الـفـقــاعــي إحـصــائـيــا عــن ال ــري بــاألحــواض
فــي كــل الـصـفــات الـفـيــز وكيميائية للثمار
واملحصول ،واالستهاك اليومي ملياه ري
النخلة باللتر 3ونؤكد أهمية استعماله.
 .10وف ــي نـفــس الـصـيــاغــة أوض ـحــت دراسـتـنــا
لـ ـث ــاث س ـ ـنـ ــوات م ـت ـص ـلــة أيـ ـض ــا أه ـم ـيــة
ري نـخـيــل ال ـص ـنــف م ـج ـهــول ك ــل خـمــس
أي ــام وذل ــك لـلـحـصــول عـلــى ث ـمــارمـمـتــازة
ومحصول جيد.
املراجع :
 .1ت ـقــاريــر سـنــويــة وم ـضــابــط ل ـجــان هيئة
البحوث الزراعية ( لجنة إجازة العمليات
ال ـف ــاح ـي ــة ول ـج ـن ــة اآلفـ ـ ـ ــات واألم ـ ـ ـراض
وال ـل ـج ـنــة ال ـقــوم ـيــة إلجـ ـ ــازة األصـ ـن ــاف )
السودانية .للسنوات .2020 - 1995
 .2محادثات شفوية مع السادة :د .إبراهيم
صـ ـ ــادق أبـ ـراهـ ـي ــم ،م ــدي ــرم ــزرع ــة مــريــم
ال ـ ـع ـ ــذراء ،وال ـ ـحـ ــاج ب ـش ـيــرم ـح ـمــد ع ـيــد،
مستثمر نخيل ،واملهندس آدم سليمان،
مدير مزرعة الراجحي (بربر) ،واملهندس
مها بشير ،مديرمزرعة النفيدي (سوبا)،
أ.د .قــاســم عـبــد هللا ،مــديــر شــركــة زادن ــا
الزراعية.

عدسة املصور
مريم بنت حمد
البديوي
© KIAAI
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اسم نخيل التمر من حيث
اللغة وداللة املعنى والرمز
الدكتورة فيفيان حنّا الشويري
أسﺘﺎذة اآلثﺎر وتﺎريخ اﻟحضﺎرات يف
اﻟجﺎمعﺔ اﻟﻠبﻨﺎنﻴﺔ

قسم اآلثﺎر واﻟﻠغﺎت اﻟقﺪميﺔ

مقدمة
االس ــم هــويــة وأداة ت ـعــريــف ،وك ـ ّـل مــا يحمل
ً
اس ـم ــا ه ــو م ـع ـ ّـرف وبــال ـتــالــي م ـع ــروف؛ ويـبـقــى
ً
مجهوال ّ
كل ما ليس له اسم.

ً
ّ
باملعلومات التي تتوفر عنها تـبــاعــا .واإلضــاءة
على االسم كفيلة أن ّ
تعرف عنها بنسبة كبيرة
ووافـ ـي ــة ،وإذا م ــا ت ـع ـ ّـددت أس ـم ــاؤه ــا ،فـهــذا
يسمح بجمع معلومات إضافية عنها.

نعلم أنه في علم النبات ( )Botaniqueهناك
م ـن ـهــج ت ـص ـن ـيــف األنـ ـ ـ ــواع ب ـح ـســب أس ـمــائ ـهــا
وانتمائها الــى هــذه العائلة أو الــى تلك الفئة،
تـ ّـرتــب ضمن جــداول ّ
متعددة الخانات والتي
ّ
تتضمن األسـمــاء ومشتقاتها واألصـنــاف التي
ُ
تنتمي النبتة أوالعشبة أوالشجرة إليها ،وتمأل

ً
علميا ،أن معظم األسـمــاء ُت ـ ّ
ـرد الى
واملعتمد
أصـلـهــا ال ـل ـغــوي الـيــونــانــي والــاتـيـنــي وه ــذا ما
ُي ـط ـلــق عـلـيــه «االس ـ ــم ال ـع ـل ـمــي» ،ك ــون الـعـلــم
الحديث ارتكزعلى قاعدة أساس وهو العلوم
ال ـتــي ّ
دون ـ ــت بــال ـيــونــان ـيــة والــات ـي ـن ـيــة وص ــارت
املرجع الرئي�شي املعتمد.

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

وبعرفناّ ،ثمة خلل واقــع فــي هــذا املنهج وفيه
إجحاف ،كونه أهمل أصــول املنشأ ألصناف
كثيرة ،والتي تنتمي باألساس ملناطق ّ
محددة،
من هنا وجوب إعادتها الى محيطها الجغرافي
األول والــذي يشكل نقطة االنـطــاق السمها
األصـلــي ،وبالتالي ّ
يفسر صفاتها ويــ�شــيء على
معانيها ورمزيتها ودالالتها.

ً
ً
يقينا ،ال نجد صحيحا أن األسـمــاء العلمية
املـعـتـمــدة فــي عــالــم الـنـبــات قــاعــدتـهــا األســاس
هي اليونانية والاتينية ،ألن مغالطات ّ
جمة
تـعـتــرض املـخـتــص بــالـلـغــات ،وق ــد وجــدنــا أن
أسماء النباتات باإلغريقية فيها التباس كبير
وأن غالبيتها جاءت تقريبية وليست معرفية

ً
دقيقة ،في أغلب األحـيــان ،مثا اســم شجرة
«ال ـ ــرت ـ ــم» أعـ ـط ــي ل ـل ـش ـخ ـص ـيــة امل ـي ـثــولــوج ـيــا
«أرتميس» ،في حين ترتبط من حيث رمزيتها
بالنخلة ،فكيف ذلك؟ صحيح أن هناك نبتة
تسمى «أرتميزيا» أو الشيح أو البعيثران والتي
تشبه الى ّ
حد كبيرشكل سعفة النخل،

واس ــم نخيل الـتـمــر ال يـشــذ عــن الـقــاعــدة وال
ّ
يشكل اسـتـثـنــاء ،بــل لـعــلــه أكـثــر األس ـمــاء غنى
مــن حيث الـتـنــوع واملـضـمــون الــداللــي الــرمــزي
املتصل مباشرة بــأرض منشأه ،أال وهــو شبه
ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة كـمــا تـبـ ّـيــن مـعـنــا فــي دراس ــة
أركيوبوتانية (علم آثار النبات)( ،)1تأكد معها
أن األرض العربية هــي املنشأ األصـلــي لنخيل
التمر.
اللغة ،وهــي وعــاء الفكر والـعـلــوم ،احتفظت
باملدلول األصلي للمعاني ،وتدخل في العلوم
الــرديـفــة امل ـســاعــدة .مــن هـنــا اعـتـمــادنــا عليها
فــي تـبـيــان أص ــول األش ـيــاء ـكـافــة؛ وك ــون اللغة
العربية الـســامـ ّـيــة هــي األق ــدم وأصــل اللغات
كــاف ــة ،فــال ـب ـنــاء عـلـيـهــا ي ــدع ــم م ـن ـشــأ الـنـخـلــة
الخالدة خلود اللغة العربية ّ
ويخولنا تأكيد
ّ
املتعددة،
أصولها األقدم عبرتحليل أسمائها
ب ـ ـنـ ـ ًـاء ،ل ـي ــس ف ـق ــط ع ـل ــى ال ـل ـغ ــات ال ـقــدي ـمــة
والسامية ولعلها األســاس ،بــل وعلى اللغات
ال ـغــرب ـيــة .وك ــذل ــك ت ـســاهــم دراس ـ ــة األس ـم ــاء
ّ
التعرف
املتتالية التي ارتبطت بالنخلة على
عـلــى مـنــاطــق انـتـشــارهــا وكـيـفـيــة تــاقـحـهــا مع
أصناف أخرى.
 .1فيفيــان حنــا الشــويري « ،نخيــل التمــر فــي املكتشــفات
األثريــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة» ،رقــم  ،05مــن سلســلة
( 50كتيــب فــي عــام الخمســين) ،جائــزة خليفــة الدوليــة
لنخيــل التمــرواالبتــكارالزراعــي ،أبوظبــي ،اإلمــارات العربيــة
املتحــدة.2021،

ّ
ّ
وأن ثمرة نبتة الرتم تشبه الشكل الذي تمثلت عليه «أرتميس» وقد غطت أعلى جسدها أشكال
ّ
بيضوية مكتظة ،عنوان الخصوبة والكثرة والوفرة والخيراملتدفق من الطبيعة،

كما أنه أقرب الى العرجون (عنقود التمر) ،ما ّ
يعزز صلتها بالنخلة
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َ
ْ َ ُ َ َ ّ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ
اس ،ت ْن ُب ُت ِفي
ِ
الفلق ِة ،مْتع ِددة األنو ِاع واألجن ِ
ََْ
اط ِق ال َح َّار ِة؛ وتأخذ نبتة النخيل اسمها
املن ِ
مــن أوراق ـه ــا ،ال ـتــي تـسـ ّـمــى الـنـخـيــل؛ وتـشـتــق
َ َ ْ ً
َ
الـكـلـمــة مــن فـعــل «نـخـ َـل الــ�شــيء نـخــل نــخــا:
غــربـلــه وصـ ّـفــاه واخ ـت ـ َـاره «؛ «وك ـ ّـل مــا ُ
صـ ِّـفـ َـي
ُ
انتخل ُوت ُن ّخلُّ ،
َُْ ُ ُ
والنخالة:
ِ
ليعزل لبابه فقد ِ
ُ ُ
ُ ّ
مــا تـ ُـنـ ِـخــل م ـنــه بــاملـ ْـنــخــل ِلـ َـتـ ْـعـ ِـزل نـخــالـتــه عن
ُ
َ
ُ ُ
لبابه؛ واملنخ ُل  :اسم آلة من نخ َل :أداة ذات
َ ْ
َّ
ّ
ُ
ضيقة لنخل الدقيق ،ونخل الدقيق:
ثقوب ِ
َ
غ ـ ْـرَبـ ـل ـ ُـت ــه .واالنـ ـتـ ـخ ــال :ال ـت ـص ـف ـيــة واخ ـت ـي ــار
ً
ّ
األفـضــل وهــو التنخل أيـضــا؛ وغــربــل مسألة
ون ـخ ـل ـهــا :ب ــال ــغ ف ــي ت ـفـ ُّـح ـص ـهــا ،وتـمـحـيـصـهــا».

وب ــدا أسـفــل جـسـمـهــا كـجــذع غـيــرأم ـلــس ،بل
ّ
مقطع ،ما ّ
يفسرارتباطها أكثربنخلة التمر(.)2
ه ــذا م ـثـ ٌـل ع ــن ال ـت ـبــاس ال ـحــاصــل ف ــي األن ــواع
ّ
النباتية من قبل املتلقي وليس األصيل ،من
ه ـنــا وجـ ــوب اع ـت ـمــاد األس ـم ــاء امل ـت ـح ـ ّـدرة مــن
لهجة محيطها نفسه قبل ّ
ترحلها.
وفي الدراسة اللغوية ،نحن نعتمد في تحليل
األسـ ـم ــاء ع ـلــى م ـن ـهــج خـ ــاص ب ـنــا يــرت ـكــزعـلــى
ً
قــاعــدة مـنـهـجـيــة عـمــادتـهــا نـقــاط ث ــاث :أوال،
الـبـحــث عــن االشـتـقــاق الـلـفـظــي (Etymolo-
 )gieأي اللغة األم االصلية التي اشتق منها؛
ً
ثانيا ،املعنى والداللة والبعد الرمزي (Philol-
ً
)ogie؛ وثــالـثــا ،الـتــوافــق املنطقي بين اللفظ
واملعنى

وهـنــاك مــن يعتقد أن كلمة النخل مرتبطة
بزهرة النخل وعملية تنخيل اللقاح من كوز
الزهرة الذكرية الى كوز الزهرة االنثوية.

( .)3()Sémantiqueوب ـهــذا تـســاهــم دراسـتـنــا
الـلـغــويــة فــي إرج ــاع االس ــم الــى أصــولــه ويــدعــم
ّ
ه ــذه املـســلـمــة الـعـلـمـيــة أن ل ـكـ ّـل �ش ــيء أصــل
ومنه ينبغي االنطاق لتأكيد نشأته.
2. Ph. Mombrun, » Artémis et le palmier dattier «, in Pallas, Revue d’Études Antiques, vol.35,
1989, pp. 69-93.
 .3هــذه القاعــدة ّ
ضمناهــا كتابنــا «علــم أســماء األماكــن.
علــم مســاعد لآلثــار والتاريــخ والحضــارات» ،دار صــادر،
بيــروت ،لبنــان.201 ،

النخيل
ّ
وجلي ،ونقرأ في املعاجم
االسم عربي واضح
َ
َ ٌ َ
ٌ ْ َ َ
ات
كــافــة أن ــه «ف ـ ِـص ـي ــل ــة ن ـ َـب ــا ِت ـ َّـي ــة ِمـ ــن و ِحـ ـي ــد ِ
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وارت ـبــط نـخـيــل الـتـمــر لــدى ال ـعــرب بـعـبــارات
كثيرة تـ ّ
ـدل على مكانته وقيمته وقدسيته،
مـنـهــا ع ـب ــارة «ال ـن ـخ ـلــة عـ ّـمــة ال ـع ــرب» ،ون ــرى
َ
تتحمل ّ
التباسا في تفسيرها ،فهي ّ
عدة
ّثمة
وج ــوه ع ــدا امل ـع ـنــى ال ــذي يـشـيــر ال ــى ال ـق ـرابــة
ّ
«العمة» من «العمامة»
والنسب .برأيي أن
والـ ـت ــي ت ــأخ ــذ ش ـك ــل «املـ ـظـ ـل ــة» ،وهـ ــو شـكــل
ً
ال ـن ـخ ـل ــة تـ ـم ــام ــا ب ـح ـي ــث كــان ــت امل ـل ـج ــأ رب ـمــا
الوحيد ليستظل تحتها العربي في الواحات
الصحراوية.

وفي الداللةً ،
وبناء على منهجنا التحليلي اللغوي
م ــن أن م ـعــانــي ك ـل ـمــات ال ـل ـه ـجــات الـسـريــانـيــة
امل ـشــرق ـيــة األص ـ ــل ق ــد ُح ـف ـظــت بــالـس ـريــانـيــة

الغربية (الاتينية ّ
وتفرعاتها الاحقة) ،نجد،
بالفرنسية واإلنـكـلـيـزيــة ،الـصـلــة واض ـحــة بين
كلمتي ّ
«عمة» و»خيمة» (tante/tente-aunt/

ول ـ ـعـ ـ ّـل ه ـ ــذه االس ـ ـت ـ ـظـ ــال ب ـع ــد ط ـ ــول ع ـن ــاء
مــن الـسـيــرفــي ال ــرب ــوع ال ـص ـح ـراويــة الـخــالـيــة،
وال ــوص ــول ال ــى ال ــواح ــة ال ـخ ـض ـراء واس ـت ــرداد
ال ــروح وال ـراحــة ،هــو بمثابة الـفــوز العظيم،

م ــن ه ـنــا ارتـ ـب ــاط س ـع ـفــة ال ـن ـخ ـيــل بــالـنـصــر،
ّ
ووظفت كرمزللنجاح وارتبطت ّ
بربات النصر
في امليثولوجيا اإلغريقية والرومانية ،وتكريم
الرجاالت العظام واألبطال،

ق ـرأن ــا أن ــه «ت ــأخ ــذ نـبـتــة ال ـن ـخ ـيــل اس ـم ـهــا مــن
أوراقـ ـ ـه ـ ــا «سـ ـع ــف ال ـن ـخ ـي ــل» ،وبــالــات ـي ـن ـيــة
«باملا» ( )palmaوتعني «النخيل» ،و»سعفة
الـنـخـيــل» ،وكــذلــك «أج ــوف الـيــد أو الـقــدم».

وهـنــا تــذهــب بـنــا الـصــورة الــى الـطــائــر املرتبط
اس ـ ـم ـ ــه ب ـن ـخ ـي ــل ال ـ ـت ـ ـمـ ــروه ـ ـ ــو «الـ ـفـ ـيـ ـنـ ـي ــق»
األسطوري ،والذي اشتق منه االسم العلمي
لـنـخـيــل الـتـمــر (.).Phœnix dactylifera L
بينما لـغــويــون آخ ــرون ي ـق ـ ّـدرون الـعـكــس أن
الـنـخـلــة هــي الـتــي أعـطــت بــاألحــرى اسـطــورتــه

«باملا» ()/palme palmier

 ،)tentوبــاإلسـبــانـيــة الـعـ ّـمــة ( )Tiaومــا أشبهها
بــاســم الـنـخـلــة الـصـغـيــرة (ت ـ ــاال) وال ـخـ ّـي ـمــة هي
( )tiendaوفيها لفظ ومعنى «الوتد».

ً
والــى الـيــوم تستخدم رم ـزا فــي مـيــدان الجوائز
العاملية لــإلبــداع (السعفة الذهبية ملهرجان
كان السينمائي  -فرنسا).
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ل ـه ــذا ال ـط ــائ ــر ال ـع ـج ــائ ـب ــي .والـ ـظ ــاه ــر أن كـ ّـل
الشعوب ارتــأت ،ولتقديرها الفائق للنخل،
ت ـخ ـل ـيــد أسـ ـطـ ــورة ال ـط ــائ ــرال ـع ـجــائ ـبــي ال ــذي
تتحدث عنه القصص األسطورية للشعوب
في املشرق وكذلك الشعوب االستوائية.
ً
فما ّ
سر هذا االرتباط لغويا؟

النخلة الوارفة الظال .لقد أعطيت النخلة
نـفــس اس ــم الـطــائـراملـعـ ّـمــروالـ ــذي لــه ال ـقــدرة
على أن يخرج من رماده بعد أن ألتهمه اللهب
املـنـبـعــث م ــن نـ ــاره نـفـسـهــا ،ف ـص ــارا كــاهـمــا،
الـنـخـلــة والـفـيـنـيــق ،يــرم ـزان الــى دورت ــي املــوت
والقيامة ،واحدة لعالم النبات واآلخر لعالم
الحيوان.

()Phœnix dactylifera L.
هـ ــو االس ـ ــم ال ـع ـل ـم ــي ل ـن ـخ ـيــل ال ـت ـم ــروي ـع ــرف
بـنـخـلــة فـيـنـيـقـيــا ()Palmier de Phénicie
وق ـ ــد ظ ـه ــراس ـم ـه ــا ف ــي ال ـك ـت ــاب ــات ال ـيــونــان ـيــة
الـتــي تـعــود ال ــى سـنــة  1000ق.م .تـحــت اســم
( )phoinixع ـنــد ال ـشــاعــر «ه ــوم ـي ــروس» في
ُ
ملحمته «األوديـســة» .وذكــرت عبارة (oinos
« )phoinikônنـبـيــذ الـتـمــر» عـنــد «أرسـطــو»
و»أري ــان»؛ وورد ( )phoinikobalanosعند
«ديوسكوريدس» و»بلوتارك» و»بولوكس».
أما «بلينوس» فيستعمل ( )phœnixللنخلة.
وكــان صــاحــب الـقــامــوس الشهير «لينيوس»
( ،)Linnéهــو ال ــذي أطـلــق فــي ال ـعــام ،173
اسم (ّ )Phœnix dactylifera
وقدم الوصف
املورفولوجي الكامل لهذا النوع.
وم ــن املــؤكــد ل ـنــا ،أن ــه قــد اش ـتــق مــن الـكـلـمــة
الـفـيـنـيـقـيــة-الـســريــانـيــة «فـيـنـيــق -فـيـنـيـكــس»
أو «الـعـنـقــاء» .والـفـيـنـيــق هــو الـطــائــر الخيالي
واملــرتـبـطــة أس ـطــورتــه بــالـنـخـيــل ،وف ــي تفسير
املعنى هــو الـلــون األحـمــر الـنــاري وهــو الــذي ال
ي ـعــرف ال ـف ـنــاء ،ويـعـيــد خـلــق نـفـســه ك ـ ّـل فـتــرة
زمـنـيــة طــويـلــة وذل ــك بــالـخــروج مــن الــرمــاد في
ً
رمزية ّ
ّ
ويصور على شكل
تجدد الحياة أبــدا،
طائر نــاري ضخم يظلل السماء وينيرها كما

خال ّ
كل الحقبة الكاسيكية (اإلغريقية-
ال ـ ــروم ـ ــان ـ ـي ـ ــة) ،شـ ـ ّـبـ ــه ال ـن ـخ ـي ــل ب ــال ـش ـم ــس.
وال نـ ـن ــ�ش ــى ال ـ ـل ـ ــون األح ـ ـم ـ ــر ل ـت ـم ــر ال ـن ـخ ـيــل
وه ــو ال ـل ــون امل ـش ـ ّـع ،ال سـيـمــا إذا م ــا عــرفـنــا
أن ك ـل ـمــة «ف ـي ـن ـي ــق» ف ــي األص ـ ــل ال ـس ــري ــان ــي
هـ ــي ن ـف ـس ـهــا «ف ـ ــان ـ ــوس» وف ـ ــي م ـع ـن ــاه ال ـن ــور
واإلش ـ ـعـ ــاع .وم ــن ه ـنــا ارتـ ـب ــاط الـفـيـنـيـقـيـيــن
ب ـن ـج ـمــة الـ ـصـ ـب ــح-ال ــزه ــرة (Venus /Siri-
 )usوك ــان ــت ت ـق ــوده ــم ف ــي م ـج ــاه ــل ال ـب ـحــار
الـبـعـيــدة ،والـتــي ـكـانــوا يـعــودون مــن ظلماتها
ّ
املتفوقين ملعرفتهم بأسرار
ببراعة املاحين
ّ
ّ
فيتجددون
كتجدد رمزهم الطائر
البحار،
ً
الـخــالــد .وارت ـبــط اسـمـهــم أيـضــا بــاألرجــوان،
واسـمــه باللغة اإلغــريـقـيــة الـقــديـمــة (Phœ-
 )nixوالــذي كانوا يستخلصونه من صدفة
«املريق» ( )murexالتي تكثرفي البحراألحمر

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

ذي الـشـعــاب املــرجــانـيــة الغنية والــذي أخذ
ّ ً
تيمنا بالفينيقيين.
صفته «األحمر»
أما كلمة ( )dactyliferaواملشتقة ،كما هو
مصطلح عليه ،من الكلمة اليونانية (dac-
( )tylisإصـبــع) ،ومنها (( )dactyloطباعة)،
ف ـت ـح ــاكــي ال ـب ـص ـم ــات الـ ـت ــي ت ـت ــرك ـه ــا أش ـك ــال
ً
أصابع التمر والتي تشبه أيضا أصابع اليد،
وتـشـبــه أكـثــر مــا تـشـبــه طـبـعــات قــوائــم بعض
ّ
الـطـيــور والـتــي قــلــدتـهــا الـقـفــازات الصناعية
ً
ً
التي يلبسها ّ
ّ
الغواصون
وتسمى أيضا سعفا
ّ ً
تشبها بشكل سعف النخيل
()palmes

( قدمان على شكل قوائم البط )palmé

ب ـتــوث ـيــق م ــا أت ــاه ــم م ــن م ـع ـلــومــات ع ــن هــذه
النبتة ولـيــس هــم مــن ابـتـكــروا تسميتها .وفي
ً
ال ـح ـجــج ال ـت ــي ن ـسـ ّـوق ـهــا اس ـت ـن ــادا ال ــى الـلـغــة
الـســريــانـيــة فــي أصـلـهــا ومـشـتـقــاتـهــا مــا يــدعــم
برهاننا.

(يد على شكل قوائم البط )palmé

ُيرى بوضوح التشابه الكبير بين شكل سعف
النخيل وقوائم الطائر ،لذا نجد أنه أساس
ال ـص ـلــة ب ـيــن ال ـن ـخ ـلــة وال ـف ـي ـن ـيــق وارت ـبــاط ـه ـمــا
ال ـ ــوث ـ ــق .عـ ـلـ ـي ــه ،أخ ـ ـ ــال االس ـ ـ ــم «ف ــون ـي ـك ــس
ال ـفـيـنـيــق  -ال ـع ـن ـقــاء « يــأخــذ م ـع ـنــاه «ذاتالـعـنــق الـطــويــل» ،مــن شـكــل النخلة الطويل
وهـنــا مــا يــدحــض مــا ُيـنـقــل خـطــأ مــن أن اســم
«فينيق» إغريقي األصــل واألصــح الـقــول إنه
نقل من جانب الفينيقيين الى اإلغريق ،ومن
ُ
ً
ثــم ل ـفــظ م ـح ـ ّـورا بـفـعــل تـغـ ّـيــرلـفــظ ال ـحــروف
ب ــالـ ـلـ ـس ــان ال ـ ـغـ ــربـ ــي ،فـ ـتـ ـحـ ـ ّـول ال ـ ـح ـ ــرف (
عين) الفينيقي-العربي الــى الحرف (- φف)اليوناني ،فلفظ «عنق» «فنق».
ع ـل ـيــه ،نـسـتـنـتــج أن ــه مــن ال ـبــدي ـهــي أن يـكــون
ّ ً
اسم «الفينيق»
متحدرا من مصدره وليس
ً
ممن أخــذه الحـقــا .بمعنى أن اإلغــريــق قاموا

وأس ـ ـمـ ــاء ت ـم ــرال ـن ـخ ـيــل املـ ـتـ ـع ـ ّـددة ت ـ ــدل عـلــى
قــدمــه ،وبالتالي قــدم اللغة التي ّ
يتحدر منها،
ِ
ف ـه ــو (تـ ـم ــر  )tamarب ــاآلرام ـي ــة-ال ـس ــري ــان ـي ــة
ويعني «التمر» ومنها اسم «تدمر» الحاضرة
السورية العريقة ويطلق عليها اسم «بامليرا «
(  )Palmyraأي النخلة .وهــي بمثابة الواحة
فــي الـبــاديــة حـيــث يـكـثــر نـخـيــل الـتـمــر ،فيكون
ً
املكان أخذ اسم النبات ّ
املميز للبيئة وتأقلما
مع املحيط.
وث ـ ـمـ ــرة ال ـن ـخ ـي ــل ب ــال ـس ــري ــان ـي ــة هـ ــي «دقـ ـل ــة»
( ،)daqelوباليونانية ( )daktulosوبالاتينية
( )dactylusوم ـع ـنــاه «ال ـث ـم ــرة» ،واالسـ ــم له
عاقة بشكلها الطويل وشبهها باألصابع ،كما
أسـلـفـنــا .والـنـخـلــة تـتـمـ ّـيــزبـمـظـهــرهــا الـســامــق،
ً
وجذعها أسطواني كالعمود ،وكثيرا ما يكون
ً
بــاسـقــا وبــالــغ ال ـطــول .وه ــي تـعــود بــدورهــا إلــى
الفصيلة النخلية (.)Plamaeae
دقلة نور ()dactylifera
مـ ـ ـ ـ ــن أش ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــور «دق ـ ـ ـل ـ ـ ــة
ن ــور» ولـ ـقـ ـبـ ـه ــا «سـ ـي ــدة ال ـ ـت ـ ـمـ ــور» و»أصـ ــابـ ــع
الـضــوء»؛ وهــو صنف من نخيل التمر الــذي
ُينتج أحسن أنواع التمور في املغرب العربي
ً
وف ـ ــي الـ ـجـ ـزائ ــرتـ ـح ــدي ــدا ،وي ـت ـمـ ّـيــزت ـمــرهــا عــن
بـقـيــة أنـ ــواع ال ـت ـمــور بـطـعـمــه الـعـسـلــي ولــونــه
الــذهـبــي ،مــا ّ
يفسر اسـمــه (أصــابــع الـنــورdac-
.) tyl+ fera

وي ــأت ــي اسـ ــم دق ـل ــة نـ ــور ل ـيــؤكــد ان ـت ـم ــاءه الــى
ً ً
الـلـغــة الـعــربـيــة وأن ــه انـتـقــل قــديـمــا ج ــدا من
الـفـيـنـيـقـيــة ال ــى الـيــونــانـيــة حـيــث لـفــظ (da-
ُ
)ktulos؛ وه ـنــا م ـ ّـرة أخ ــرى نـسـقــط الـعــرف
الـ ـس ــائ ــد أن االسـ ـ ــم ال ـع ـل ـم ــي يـ ــونـ ــانـ ــي ،بــل
األح ــرى يـنـبـغــي ال ـعــودة الــى األص ــول الـلـغــويــة
الفينيقية الـســريــانـيــة وهــي أصــل الـيــونــانـيــة.
نـقـرأ فــي الـقــوامـيــس الـعــربـيــة“ :دقـلــة نــور من
أجــود أصـنــاف الــدقــل؛ أدقــل الـنـخــل :أثمر؛
َََْ
َ
ض ـ ــو َي ـ ـ ْـت؛ وق ـ ــال األزهـ ـ ـ ّ
ـري:
أدق ــل ــت ال ـن ـخ ــلِ :
َ
َ
َّ ْ
النخل؛ قــال أبــو حنيفة :الـ َّـدقـ ُـل:
الـ َّـدقـ ُـل ِمــن
َ
َّ ْ
ُ
هول
ِمن النخل”.
امل ْج
ول ـن ــا تـحـلـيــل آخ ــر ف ــي اس ــم «دق ـل ــة» أن ــه مــن
«دجـلــة» النهر الـرافــدي العظيم فــي الـعـراق،
ّ
كون اجتهاداتنا اللغوية هذه هدفها العودة
بــاالســم الــى الـجــذور األول ــى ،وبــالـتــالــي تضعنا
ّ
على سكة نشأة النخيل في بقعة هي األقدم
ً
حضاريا وهي املشرق القديم .ومن املعروف
أن أه ــم م ـنــاطــق زراعـ ــة الـنـخـيــل ف ــي الـعــالــم
( )
توجد في العراق  ،ومنذ العصور القديمة،
ولكن حتى اآلن لم يتم العثور على بقايا برية
لـلـعـنـقــاء فــي امل ـنــاطــق امل ـعــروفــة ال ـحــال ـيــة(. )5
وكون كل املعلومات العامة عن تاريخ وأصل
نخيل التمر ّ
تعده من أقدم نباتات الفاكهة
املــزروعــة في العالم ،وأنــه ّ
يتكيف بشدة مع
أكثر املناطق الجافة في العالم .وهي املصدر
الرئي�شي للحياة لسكان البوادي والصحراء
ً
ّ
الحارة إجماال.
واملناطق
 .عــادل محمــد علــي الشــيخ حســين« ،نخلــة التمــر فــي
ً
املصــادر العربيــة ،قديمــا ًوحديثــا « ،مجلــة عالــم الكتــب،
املجلــد  /2العــددان 1 23 ،1-2هــ.
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.
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نخيل العراق
من حيث التصنيف العلمي ،نخيل التمر هو
ليس شـجــرة باملعنى الدقيق للكلمة ،بــل هو
نبات أحادي الفلقة من عائلة ()Arecaceae
 .واسـمــه الــاتـيـنــي ( )Arecaنسبة الــى االســم
ال ـعــامــي ف ــي مـنـطـقــة «م ــاالب ــار» (ال ـه ـن ــد) ،من
نخيل األريـقــة ( )Aréquierأو نخيل التنبول
(.)Palmier à bétel
ً
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــري ــف ي ـس ـت ــوق ـف ـن ــي ،لـ ـغ ــوي ــا،
مـسـ ّـمـيــان نــاط ـقــان بـمـنـشــأ ال ـن ـخــل)Areca( :
و ( .)betelأرى فــي األول اســم «ال ـع ـراق» ،ما
ً
يـعـكــس تـلـمـيـحــا لـلـمــوقــع ال ـج ـغ ـرافــي األص ـلــي،
ومنه «الـعــرق» أي الفصيلة و»الـعــريــق» ،أي
القديم.
َ َ َ
َ
«عر َق ْت ُه ْال ُخ ُط ُ
َ
وبَ :ع َرك ْت ُه ،نال ْت ِم ْن ُه؛ َع َرق
ُْ ّ ُ َ
ون َع َر َق ْت ُه ْاملَ َ
صا ِئ ُب».
السن
ته ِ
وكـلـمــة ( )arcأي «قــوس» تـتـحـ ّـدر مــن شكل
س ـع ـفــة ال ـن ـخ ــل املـ ـق ـ ّـوس ــة؛ و»ال ـ ـع ـ ــرق» أي
ُ
«الـشــريــان» قــابــل َ
للطي والـلـ ّـي ،وتستحضر
ّ
مؤشرات عديدة عن مرونة ألياف العنقاء
ومقاومتها لانحناء .ويطالعنا تقرير ّ
املؤرخ
ال ـن ـبــاتــي «ث ـيــوفــراس ـتــوس « ( )V، 6، 3عــن
نـخـيــل ال ـت ـمــر ،يـشـيــر إل ــى عــاقــة وث ـي ـقــة بـيــن
ه ـ ــذه ال ـن ـب ـت ــة وال ـ ـق ـ ــوس« :وهـ ـ ـك ـ ــذا ي ـم ـكــن
اسـتـخــدام هــذا الـخـشــب لتصنيع «الـقــوس
البسيط» .وما يقوله ّ
املؤرخ «هيرودوتس»
( .VII. 69 , )Histال ــذي ي ـصــف األق ــواس
«املـ ـصـ ـن ــوع ــة مـ ــن س ـ ــاق س ـع ــف ال ـن ـخ ـي ــل»

(  )φοίνικος σπάθηςوالـتــي ـكـان يحملها
اإلثـ ـ ـي ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــون ف ـ ــي ج ـ ـي ـ ــش «زركـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ــس».
ّ
وتتصرف هذه األقواس مثل النخيل الذي
ي ـن ـح ـنــي وي ـم ــوج ف ــي ال ـعــاص ـفــة ث ــم ي ـع ــود إلــى
مــوقـعــه األص ـلــي .ويــاحــظ «ثـيــوفــراسـتــوس»
( )V، 6، 1أن ن ـب ـت ــة ال ـن ـخ ـي ــل ه ــي ال ـن ـب ـتــة
الوحيدة التي تنحني «فــي االتـجــاه املعاكس
لألخشاب األخرى».

ف ـ ــي الـ ـتـ ـسـ ـمـ ـي ــة ،ون ـ ـع ـ ــرف نـ ـح ــن ال ـل ـغ ــوي ـي ــن
أن األس ـ ـمـ ــاء وك ـ ـ ّـل امل ـس ـ ّـم ـي ــات ت ـت ـح ـ ّـدر مــن
ال ـش ـكــل امل ـ ــادي وامل ـح ـس ــوس ،ف ـف ـعــل «م ـ ّـد
ً
« مـ ـث ــا ،ي ـج ـع ـل ـنــا ن ـ ــرى «امل ـ ــائ ـ ــدة» ،وي ـع ـ ّـب ــر
ع ــن «االمـ ـت ــداد» و»امل ـ ـ ّـد» و»امل ـ ــدى» وكـلـهــا
م ـشــاهــد ح ـسـ ّـيــة نـقـلـهــا ال ـل ـســان ع ـلــى شـكــل
الفعل «مـ ّـد» وأيـضـ ًـا ّ
دونـتـهــا الـيــد على شكل
يراعي املدى الواسع.

وكــذلــك هـنــاك كـلـمــة ( )archeأي «ال ـعــرش»
ً
أو الـفـلــك وشـكـلــه أي ـضــا م ـقـ ّـوس وهــو يــذكــرنــا
ً
بــالـبـيــوت الـســومــريــة الـقــديـمــة ج ــدا والـتـراثـيــة
وال ـتــي ت ـعــوم عـلــى دج ـلــة وال ـف ـرات ،وه ــي الـتــي
ارتبطت من دون أي شك بأسطورة الطوفان
الشهيرة.

ّ
وليست النخلة بأقل مدلول
ح�شي ،فطولها
الـ ـف ــارع وش ـك ــل امل ـظ ـلــة ف ــي سـعـفـهــا ال ــوارف ــة،
وعناقيد تمورها الزاهية باللونين النورانيين
األح ـم ــرواألصـ ـف ــر ،ل ـهــي صـ ــورة ال ـن ــور امل ـشـ ّـع
ً
ضياء تحت أشعة الشمس ،وكأنها
واملتأللئ
طير سرمدي يسبح في الفا الفسيح الى أبعد
مدى .وهكذا ُيطلق العنان للخيال وللصور،
املسميات ّ
ّ
وتتنوع طرق التعبير
وبالتالي تتراكم
الرمزية.

أم ــا اس ــم (« )betelال ـب ـت ـي ــل» ،ف ـهــو بــرأي ـنــا
مــن الـبـتــات ،ومـنــه تـبـلــور مــا ُيـعــرف بـعـبــارة
ّ
املقدسة
«بيت إيل» ،وهذه صفة الشجرة
«ب ـي ــت اإلل ـ ــه» ،ون ـع ــرف ان اس ــم ال ـش ـجــرة
ن ـقــل م ــن الـ ُـســريــان ـيــة ال ــى ال ـيــونــان ـيــة (إي ــا-
ومـضــة الـشـمــس ()éclat du soleil / ella
وه ــي م ـش ـت ـقــة م ــن «إيـ ــل  -إل ـ ــه»؛ م ــا يـجـعــل
األصـ ـ ــل الـ ـع ــرب ــي ل ـ ـهـ ــذه ال ـن ـب ـت ــة ي ـظ ـه ــر مــن
فلتات اللغة .ولطاملا ُ
اعتبرت الشجرة بيت
ُ
اإلل ــه ق ـبــل ب ـنــاء امل ـعــابــد ال ـح ـجــريــة ونـحـتــت
امل ـج ـ ّـس ـم ــات ف ــي ج ــذع ـه ــا .ومـ ــن امل ـع ـب ــودات
من خلق من الشجرة (أدونـيــس من شجرة
امل ـ ـ ًـر) ،أو ع ــاش ف ـي ـهــا (الـ ـع ـ ّـزة ف ــي ال ـن ـخ ـلــة)،
وارت ـبــط بــرمــزيــة الـخـصــوبــة والـخـيــر والــوفــرة
ّ
وتجدد الطبيعة .وهنا يلعب شكل النخلة
ووظــائ ـف ـهــا ومـسـتـخــدمــاتـهــا الـ ــدور األس ــاس
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خـ ــاصـ ــة ال ـ ـق ـ ــول إن الـ ـ ـع ـ ــودة الـ ـ ــى أص ـ ــول
األس ـمــاء مــن خــال الـتـحـلـيــل ال ـل ـغــوي ،لـهــي
ع ــودة ال ــى امل ـن ـشــأ األص ــل وت ـســاعــد الـعـلــوم
ـك ــافـ ــة عـ ـل ــى الـ ـتـ ـص ــوي ــب وب ــالـ ـت ــال ــي إص ــاب ــة
ال ـح ـق ـي ـق ــة ال ـع ـل ـم ـي ــة وامل ـ ــؤي ـ ــدة ب ــال ـشــواه ــد
امل ــادي ــة وال ـتــي تــدعـمـهــا املـنـهـجـيــة املـنـطـقـيــة
ال ـصــرفــة ،فـيـضـمـحــل كـ ّـل ال ـت ـبــاس وتـتـضــح
الصورة جلية ومنقشعة.
وال يسعنا اال الـقــول إن هــذه بضاعتنا ّردت
إلينا ،فلعلنا نـعــرف قيمتها الحضارية والتي
هــي مــن حـضــارة املـشــرق الـعــريــق مهد العلوم
والفكر.

عدسة املصور
© خالد البلوشي
KIAAI
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إطالق اليوم الوطني لحصاد
بعامن
التمور األردنية 2021
ّ
بحضور “سفري اإلمارات” و”جائزة
خليفة” و”منظمة الفاو”

أطـلــق معالي وزيــر الــزراعــة األردنــي املهندس
خـ ــالـ ــد ح ـن ـي ـف ــات مـ ــوسـ ــم حـ ـصـ ــاد ال ـت ـم ــور
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األردن ـ ـي ـ ــة ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـكـ ـرام ــة ف ــي األغ ـ ــوار
ال ــوس ـط ــى ب ـح ـض ــور س ـف ـي ــر دولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات

الـعــربـيــة امل ـت ـحــدة ب ـعـ ّـمــان ،س ـعــادة األس ـتــاذ
أحـ ـم ــد ع ـل ــي م ـح ـم ــد الـ ـبـ ـل ــو�ش ــي وال ــدكـ ـت ــور
عـبــد الــوهــاب زاي ــد أمـيــن عــام جــائــزة خليفة
ال ــدول ـي ــة ل ـن ـخ ـيــل ال ـت ـمــر واالب ـت ـك ــار ال ــزراع ــي
واألس ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ ن ـب ـي ــل ع ـ ـسـ ــاف م ـم ـث ــل م ـن ـظ ـمــة
األغذية والزراعة (الفاو) في ّ
عمان ،ورئيس
لجنة الزراعة واملياه بمجلس األعيان معالي
الدكتور عاكف الزعبي ،ونقيب املهندسين
الــزراعـيـيــن وأمـيــن عــام سـلـطــة وادي األردن
امل ـه ـن ــدس ــة م ـن ــار امل ـح ــاس ـن ــة ورئـ ـي ــس ات ـح ــاد
املزارعين وعطوفة مدير عام املركز الجغرافي
امللكي.
وقــال الحنيفات خــال االفتتاح  30سبتمبر
 ،2021بــأن ال ــوزارة قــد حــددت الثاثين من
أيلول/سبتمبر يوم حصاد التمور ليكون يوم
ً
نـحـتـفــل ف ـيــه ب ـهــذا امل ـح ـصــول ال ـه ــام ،مـشـي ـرا
إلــى أن األردن يستحوذ على  % 1من إنتاج
تـمــرصـنــف امل ـج ـهــول فــي ال ـعــالــم وي ـعــد الـيــوم
ً
ً
هــذا القطاع ريــاديــا جــاذبــا لاستثمار ويدعم
تــوفـيــرف ــرص الـعـمــل ورف ــع قـيـمــة ال ـصــادرات
الزراعية.
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