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قــالـوا عـن النخــلة
بالنظر �إىل �أهمية �شجرة نخيل التمر يف حياتنا العامة واملكانة
التي ت�شغلها يف حياتكم اخلا�صة .يرجى من الأخوة الكتاب
والباحثني واملنتجني واملزارعني وحمبي النخلة عرب العامل
التف�ضل بتزويدنا بر�أيكم الكرمي ب�شجرة نخيل التمر ،مبعنى
ماذا ميكن �أن تقولوا عن النخلة �أو عن منتجاتها ،بكلمات
ب�سيطة ومعربة ال تتجاوز اخلم�سة �أ�سطر فقط� ،سواء باللغة
العربية �أو اللغة االجنليزية .كما ميكن �أن تنظموا فيها �أجمل
الق�صائد ال�شعرية باللغة العربية الف�صحى �أو اللهجة النبطية
الدارجة.
الهدف من ذلك هو فتح �صفحة جديدة يف (الأعداد القادمة)
من جملتكم ال�شجرة املباركة بعنوان (قالوا عن النخلة) �سوف
نعمل على انتقاء ون�شر �أجمل العبارات والأفكار والكلمات �أو
�أبيات ال�شعر التي قيلت من طرفكم يف �شجرة نخيل التمر من
خمتلف اجلوانب م�صحوبة با�سم قائلها.
�شاكرين ح�سن تعاونكم مع اجلائزة وال�شجرة املباركة .ونحن
بانتظار ما جتود به نفو�سكم الطيبة يف حب النخلة ومنتجاتها.
تر�سل املواد على العنوان التايل nakhla@kidpa.ae

شجـرتـنــا
بقيادة خليفة ··الإمارات توا�صل
م�سرية الإجنازات الكربى
حتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة يف الثاين من دي�سمرب  2009باليوم الوطني الثامن والثالثني.
وقد تر�سخت دعائم احتادنا ال�شامخ و�أ�صبحت دولة الإمارات واحلمد هلل عالمة بارزة على تقدم الدول
والأمم ،مبا انتهجته من �سيا�سات حكيمة وحققته من منجزات عظيمة وما تنعم به من �أمن وا�ستقرار
وازدهار وطم�أنينة بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل).
كما �أكد �سموه يف كلمة له يف الأول من دي�سمرب � ،2004إن ما و�صلت �إليه بالدنا من مكانة ورفعة وعزة
وما تنعم به من طم�أنينة ورخاء هو ثمرة م�سرية طويلة من اجلهد واملثابرة والعمل ال�شاق الد�ؤوب قادها
فقيدنا الكبري املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان (طيب اهلل ثراه) بحكمة وحلم و�صرب� ،إذ �سخر
كل ثروات البالد ونذر نف�سه لبناء الوطن وتقدمه وتوفري احلياة الكرمية للمواطنني واملقيمني على �أر�ض
الدولة حتى �أ�صبحنا على ما نحن عليه اليوم·
وقد حظي املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان م�ؤ�س�س دولة الإمارات العربية املتحدة وباين
نه�ضتها احلديثة مبحبة الأمة و�إجماع والئها واعتزازها بقيادته احلكيمة وجهوده يف خدمة الوطن
واملواطن منذ �أن عني حاكما ملدينة العني واملنطقة ال�شرقية يف العام � 1946إىل توليه مقاليد احلكم
يف �إمارة �أبوظبي يف ال�ساد�س من �أغ�سط�س  1966وحتى انتخابه رئي�س ًا للبالد بعد �إعالن احتاد دولة
الإمارات العربية املتحدة يف الثاين من دي�سمرب.1971
وقد عاهدته الأمة بعد رحيله على موا�صلة العمل وال�سري على نهجه يف احلفاظ على كل الإجنازات التي
حققها و�إعالء �صروحها كما �أكد ذلك �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان يف  21نوفمرب 2005
بقوله (�إن دولة الإمارات قيادة وحكومة و�شعب ًا م�صممة على موا�صلة التم�سك بالنهج الذي �أر�ساه فقيد
الوطن الكبري املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان و�أن تظل وفية ملا زرعه من مبادئ وقيم وما
حققه من �إجنازات على جميع امل�ستويات)
وبهذه املنا�سبة الغالية (اليوم الوطني لدولة الإمارات) نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل) و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�إىل الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،واىل �شعب دولة الإمارات
واملقيمني على �أر�ضها الطاهرة وكل عام و�أنتم ب�ألف خري.
نهيــان مبــارك �آل نهيــان
وزير التعليم العايل والبحث العلمي
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

كـلمـتـنـــــا
الإنتاج امل�ستدام لنخيل التمر
مع بداية �إطالق �إ�شارة العمل الأوىل للم�ؤمتر الدويل الرابع لنخيل التمر الذي ت�ست�ضيفه العا�صمة
�أبوظبي خالل الفرتة من  17 – 15مار�س القادم  2010بد�أت خاليا العمل واللجان الفنية عملها
بجد ون�شاط وفق �أجندة حمددة ور�ؤية وا�ضحة وتوجيهات عليا من �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل
نهيان وزير العليم العايل والبحث العلمي الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة رئي�س
جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،هذا امل�ؤمتر الذي �أ�صبح من ركائز تطوير البحث
العلمي املتعلق بزراعة النخيل و�إنتاج التمور على امل�ستوى العربي والعامل� ،أ�صبح حمط �أنظار
الباحثني واملخت�صني بنخيل التمر من خمتلف �أ�صقاع العامل ،ومع منو املعرفة الغذائية ل�سكان
املعمورة بالقيمة الغذائية العالية للتمور والتوجه نحو املنتجات الع�ضوية الآمنة بعيد ًا عن الأغذية
املعدلة وراثي ًا �أو ذات الأثر املتبقي العايل للمبيدات والأ�سمدة الكيماوية و�أثرها ال�سلبي على ال�صحة
العامة والبيئة على حد �سواء .بات الطلب العاملي على التمور ينمو باطراد.
من هنا فقد بات من ال�ضروري �أن ت�أخذ هذه ال�صناعة (زراعة النخيل و�إنتاج التمور) بعد ًا جديد ًا
يف عملية التنمية الوطنية بحيث ال تغرد خارج ال�سرب ،فالتنمية ال بد و�أن تكون م�ستدامة عم ًال
بتو�صيات برنامج الأمم املتحدة للبيئة وامل�ؤمترات والقرارات الدولية امللزمة يف كثري من الأحيان
من �أجل �أن نحفظ للإن�سان واملجتمع وموارده الطبيعية مل�ستقبل �أف�ضل.
فالتنمية امل�ستدامة بلغة العلم واملعرفة هي اال�ستجابة حلاجات احلا�ضر دون امل�ساومة على قدرة
الأجيال املقبلة يف الوفاء بحاجاتها ،من هنا كان �شعار امل�ؤمتر الدويل الرابع لنخيل التمر (الأبعاد
والتحديات اجلديدة يف جمال الإنتاج امل�ستدام لنخيل التمر) �أي القدرة على مواكبة هذه ال�صناعة
ال�ستحقاقات التنمية امل�ستدامة وفق قرارات اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية املعروفة بتقرير
م�ستقبلنا امل�شرتك ،وقد �ساهم هذا التقرير برتكيزه على مفهوم التنمية امل�ستدامة يف زيادة الوعي
واملعرفة البيئية لدى �أفراد املجتمع واحلفاظ على موارده الطبيعية.
من هنا نكرر الدعوة لكل الباحثني واملخت�صني واملهتمني وحمبي �شجرة نخيل التمر حول العامل
للم�شاركة يف �أوراق عملهم العلمية بهذا امل�ؤمتر مرحبني بهم يف �أر�ض الإمارات من �أجل جمتمع
م�ستدام.
�أ.د .عبــد الوهـــاب زايــد

�أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
امل�شرف العام

ال�شجرة املباركة
جملة ف�صلية علمية متخ�ص�صة بالنخيل والتمور

معايري الن�شر باملجلة

النا�شـر
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
رخ�صة رقم 1/107006/23818
املجل�س الوطني لالعالم  -ابوظبي
الرقم الدويل للت�صنيف

�-1أن يكون املقال جديداً ،وخم�ص�ص ًا
ملجلة اجلائزة فقط ،ومل ي�سبق ن�شره.

ISBN978-9948-15-335-1

املجلد الأول  -العـدد الرابع
ذو احلجة
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ميالدي

الرئي�س الفخـري
�سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان
وزير التعليم العايل والبحث العلمي
رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة
هيئة الإ�شراف العلمي
الدكتور غالب علي احل�ضرمي
عميد كلية الأغذية والزراعة
جامعة الإمارات العربية املتحدة
الدكتور هالل حميد �ساعد الكعبي
مدير �إدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية
القطاع اجلنوبي ـ بلدية مدينة العني
الدكتور ح�سن �شبانة
ال�شبكة الدولية للنخيل والتمور

مرا�سـالت املجـلة
تر�سل كافة املواد العلمية والفنية
ب�إ�سم رئي�س اللجنة الإعالمية
مــديــــر التحــريـــر
على العنوان التايل:
�ص.ب :بريد � 42781أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة
هاتف متحرك0097150 6979645 :
فاك�س0097137832550 :
فاك�س0097126391584 :
emadsaad_26@yahoo.com
nakhla@kidpa.ae

www.kidpa.ae

امل�شرف العام
الدكتور عـبد الوهـاب زايـد
�أمـني عـام اجلائزة
مـديـر التحـريـر
املهند�س عـــــمـاد �ســــعد
رئي�س اللجـنة الإعـالمـية
emadsaad_26@yahoo.com

املدير القانوين
الدكتور هالل حميد �ساعد الكعبي
رئي�س اللجنة املالية والإدارية
تدقـيق لغـوي
الأ�ستاذ حمـمود بـدر
ت�صـوير �ضـوئي
جاك جبور ،نزار بلوط ،خالد فار�س
ت�صميم و�إخراج وطباعة

�صندوق بريد  111047ابوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف0097126333970 :
فاك�س0097126333756 :
finelinead@emirates.net.ae
finelinead@hotmail.com

�-2أن يكون املقال مطبوع ًا على احلا�سب
الآيل �سواء باللغة العربية �أو
االنكليزية ،مذي ًال بامل�صادر واملراجع
املخت�صة.
�-3أن تزود البحوث والدرا�سات بال�صور
العلمية الالزمة ذات اجلودة العالية
Digital-High resolution

-4تر�سل املقاالت وال�صور بالربيد
الإلكرتوين للمجلة� ،أو تر�سل �ضمن
قر�ص مدمج ( )C.Dمع ن�سخة ورقية
مطبوعة على �صندوق بريد اجلائزة.
-5املجلة غري ملزمة ب�إعادة ما ي�صلها من
مقاالت� ،إىل �أ�صحابها �سواء ن�شرت �أم
مل تن�شر.
-6ير�سل الكاتب �صورة �شخ�صية مع �سريته
الذاتية مو�ضح ًا فيها اال�سم الثالثي
ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين
و�صندوق الربيد .بالإ�ضافة �إىل رقم
ح�سابه يف البنك الذي يتعامل معه
يف بلده حتى نتمكن من �إر�سال املكاف�أة
املالية يف حال الن�شر ،وفق النظام املايل
املعمول به يف �إدارة املجلة.
-7املقاالت الواردة يف املجلة تعرب
بال�ضرورة عن �آراء كتابها وال تلزم
اجلائزة.
-8ترتيب املواد العلمية �ضمن العدد
يخ�ضع العتبارات فنية.
�-9صفحات املجلة مفتوحة جلميع حمبي
النخلة حول العامل مبا ي�ساهم يف
توطني املعرفة وبناء جمتمع م�ستدام.
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صدر عن األمانة العامة
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

الكتاب السنوي توثيق إلنجازات
الجائزة في دورتها األولى 2009

�صدر عن الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر الكتاب ال�سنوي الأول ،الكتاب يوثق
كافة الأن�شطة والفعاليات التي حققتها اجلائزة
يف دورتها الأوىل  2009على خمتلف ال�صعد
واملجاالت ،بدء ًا من املر�سوم الرئا�سي ال�صادر
عن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل) اخلا�ص
بت�أ�سي�س اجلائزة �إىل املرا�سيم الوزارية الأخرى
ال�صادرة عن �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل
07 - 06

الشجرة المباركة ديسمبر2009

نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س
جمل�س �أمناء اجلائزة ،مع الأن�شطة املختلفة
التي �شاركت بها ،بالإ�ضافة �إىل �أعمال جمل�س
الأمناء والقرارات ال�صادرة عنه ونتائج �أعمال
الدورة الأوىل للمتقدمني �إىل فئات اجلائزة
ونتائج التحكيم من قبل اللجنة العلمية .ويختتم
الكتاب �صفحاته بحفل التكرمي الذي جرى يف
 15مار�س  2009للفائزين واملكرمني اخلا�صني
من قبل �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير

التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س
�أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.
الكتاب ثمرة جهود اللجنة الإعالمية ب�إ�شراف
�سعادة الأمني العام للجائزة� ،صدر بطبعة
فاخرة مبوافقة املجل�س الوطني للإعالم رقم
 1 / 100122 / 24350كما �أخذ الكتاب رقم ًا يف
الت�صنيف الدويل هو 978-9948-15-336-8
 ISBNمن قبل املجل�س الوطني للإعالم.

الشجرة المباركة
رخصة رسمية ،ورقم تصنيف دولي
بيد ال�شكر والتقدير ت�سلمت اللجنة الإعالمية
يف الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر كتاب ترخي�ص جملة (ال�شجرة املباركة)
كمجلة علمية ف�صلية متخ�ص�صة بنخيل التمر

من املجل�س الوطني للإعالم حتت رقم 3995
تاريخ . 2009 / 7 / 9
بالإ�ضافة �إىل نيلها الرتقيم الدويل للكتاب
( )ISBNمن وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع كونها اجلهة الر�سمية يف دولة الإمارات
املخولة مبنح رقم الت�صنيف الدويل وهو
ISBN 978-9948-15-335-1

بذا تكون ال�شجرة
املباركة قد �أخذت
الر�سمي
موقعها
بني املجالت العلمية
بنخيل
املتخ�ص�صة
التمر على ال�ساحة املحلية
والإقليمية والدولية ،وهذا
يدفع بنا �إىل املزيد من
امل�س�ؤولية وااللتزام يف حتقيق
�أهداف اجلائزة يف توطني
املعرفة ون�شر العلم املتخ�ص�ص
بزراعة النخيل و�إنتاج التمور بني فئة
الباحثني واملهتمني وحمبي النخلة من
�أجل بناء جمتمع م�ستدام يف خمتلف
�أرجاء العامل.
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نظمته جمعية أصدقاء النخلة
بالتعاون مع دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة

شجرة الحياة
تستحوذ على اهتمام
أهالي “دبا الحصن”
على مدى يوم كامل عا�ش مزارعو وحمبو
�شجرة نخيل التمر يف مدينة دبا احل�صن على
ال�ساحل ال�شرقي من دولة الإمارات ،مع �أكرث
من �أربع ع�شرة جهة خمت�صة بزراعة النخيل
و�إنتاج التمور على م�ستوى دولة الإمارات قدموا
لهم خربتهم ومعارفهم ومطبوعاتهم العلمية
والإر�شادية املتخ�ص�صة بالنخيل والتمور جراء
م�شاركتهم يف املعر�ض النوعي املتخ�ص�ص
(�شجرة احلياة) الذي نظمته جمعية �أ�صدقاء
النخلة بالتعاون مع ق�سم الن�شاط الثقايف بدبا
احل�صن التابع لدائرة الثقافة والإعالم يف
املنطقة ال�شرقية (�إمارة ال�شارقة) بقاعة غرفة
جتارة و�صناعة دبا احل�صن.

و�إجنازات بع�ض امل�صانع واجلمعيات والهيئات
احلكومية وهي على التوايل :جمعية �أ�صدقاء
النخلة ،جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
وحدة درا�سات وبحوث تنمية النخيل والتمور،
�إدارة خدمات التغذية يف جامعة الإمارات� ،إدارة
التغذية يف املنطقة الطبية ال�شرقية ،م�ؤ�س�سة
النخيل للإعمال الرتاثية ،جهاز �أبوظبي للرقابة
الغذائية – �إدارة زراعة �أبوظبي ،بلدية الفجرية،
قرية الرتاث بالفجرية ،جمعية دبا احل�صن
للفنون والرتاث ال�شعبي ،خمتربات الراجحي
لزراعة الأن�سجة النباتية ،بلدية دبا احل�صن،
م�صنع الإمارات للأ�سمدة البيولوجية� ،شركة
الفوعة لتطوير وتنمية قطاع النخيل والتمور.

ت�ضمن املعر�ض يف �أق�سامه املتعددة م�شاركات

�إىل ذلك فقد حاز جناح جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر على اهتمام امل�س�ؤولني خالل
االفتتاح وجمهور املعر�ض ،حيث �أتيحت لهم
فر�صة التعرف على �أهداف اجلائزة وكيفية
التقدم على فئاتها املختلفة و�أبدوا رغبة
واهتماما يف التوا�صل وتفعيل امل�شاركة فيها ملا
ل�شجرة نخيل التمر من �أهمية لدى �أبناء دبا
احل�صن وال�ساحل ال�شرقي من دولة الإمارات.

جاء ذلك خالل املعر�ض الذي افتتحه �سعادة عبد
اهلل العوي�س مدير عام دائرة الثقافة والإعالم
بال�شارقة بح�ضور كل من عبد اهلل يعروف مدير
الديوان الأمريي بدبا احل�صن ومتيم الريامي
رئي�س املجل�س البلدية بدبا احل�صن واملقدم
�أحمد جمعوه رئي�س مركز �شرطة دبا احل�صن
وه�شام املظلوم مدير �إدارة الفنون بال�شارقة.
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قرص مدمج
لحفل تكريم الفائزين
الدورة األولى 2009
�صدر حديث ًا عن الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر �أول قر�ص مدمج يحتوي على
ت�سجيل كامل حلفل تكرمي الفائزين يف الدورة الأوىل لأعمال اجلائزة برعاية �سمو ال�شيخ نهيان
مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة .بح�ضور كبار
ال�شخ�صيات من ال�شيوخ و�أ�صحاب املعايل وال�سعادة وال�سادة العلماء والباحثني واملخت�صني بنخيل
التمر من داخل الدولة وخارجها .بالإ�ضافة �إىل �أ�صحاب ال�سعادة املكرمني والفائزين بفئات اجلائزة
كل ح�سب اخت�صا�صه.
وكانت العا�صمة �أبوظبي قد احتفت بالفائزين و�ضيوف اجلائزة يف ق�صر الإمارات الذي احت�ضن
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فعاليات حفل التكرم �صباح يوم الأحد 15
مار�س . 2009
للمزيد من املعلومات وملن يرغب يف احل�صول
على ن�سخة من القر�ص املدمج ميكنه حتميل
املحتوى من الرابط التايل على املوقع الر�سمي
للجائزة على �شبكة الإنرتنت:
www.kidpa.ae

عساكم
مـــن
عــواده
تقدت الأمانة العامة جلائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر بتهنئة �إىل �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ (حفظهم اهلل جميع ًا)
و�أ�صحاب املعايل الوزراء و�أ�صحاب ال�سعادة
�أع�ضاء جمل�س الأمناء و�أع�ضاء اللجنة
العلمية ،بالإ�ضافة �إىل �أ�صحاب ال�سعادة
الدكاترة والباحثني واملخت�صني والهيئات
واجلهات ذات العالقة ب�شجرة نخيل
التمر داخل وخارج الدولة بحلول عيد
اال�ضحى املبارك �أعاده اهلل علينا وعليكم
وعلى اجلميع باخلري واليمن والربكات،
متمنني املحبة وال�سالم للنا�س �أجمعني.

87 - 86

العدد الثالث
من مجلة
النخيل والتمور
يوم ًا بعد يوم يثبت الإعالم العلمي املتخ�ص�ص
جدواه يف خدمة اجلمهور امل�ستهدف يف ن�شر
الوعي واملعرفة العلمية ذات ال�صلة بزراعة
النخيل و�إنتاج التمور يف املنطقة العربية،
كما �أثبت جودته التقنية واملهنية يف التعامل
مع املوا�ضيع العلمية يف تب�سيطها واي�صال
ر�سائلها للجمهور امل�ستهدف.
هكذا نرى الزميلة جملة النخيل والتمور
التي ت�صدر عن دار قي�س للن�شر والتوزيع يف
اململكة العربية ال�سعودية وير�أ�س حتريرها
الدكتور عبداهلل بن حممد احلمدان.
�إىل الإمام �أيها الزميل العزيز وبالتوفيق
وال�سداد.
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مع إغالق باب الترشيح لجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر في دورتها الثانية

نهيان مبارك يطلع على
حصيلة الترشيحات
ويبارك الجهود
 % 70نسبة الزيادة في عدد المتقدمين للدورة الثانية
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 9دول من باقي �أنحاء العامل� .أي ما ن�سبته % 63
للدول العربية و  % 37لبقية دول العامل .م�شري ًا
دكتور زايد �إىل �أن مكتب الأمانة العامة قد بد�أ
�أعماله بفرز وتقييم الأعمال امل�شاركة ،بعملية
ات�سمت منذ ت�أ�سي�س اجلائزة ب�شفافية عالية
وحيادية تامة.

اطلع �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير
التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س
�أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على
ح�صيلة الرت�شيحات التي و�صلت �إليها اجلائزة
وبارك اجلهود التي بذلت مبا يعك�س ايجابي ًا
الثقة الكبرية التي حققتها اجلائزة يف دورتها
الثانية وح�ضورها املتميز يف خمتلف الأو�ساط
العلمية والإنتاجية على امل�ستوى املحلي
والإقليمي والدويل بف�ضل التوجيهات احلكيمة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة (حفظه اهلل) ودعم الفريق �أول
�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
كما �أ�شار �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
�أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
�أنه مع �إغالق باب الرت�شيحات و�إغالق باب
الرت�شيحات للجائزة يف دورتها الثانية 2010
فقد بلغ عدد املتقدمني  66مرت�شح ًا ميثلون
 24دولة حول العامل بزيادة ملحوظة وقدرها
 % 70يف عدد املرت�شحني موزعني على خم�س
فئات هي فئة البحوث والدرا�سات املتميزة يف

جمال زراعة النخيل و�إنتاج التمور
وفئة �أف�ضل �إنتاج متميز وفئة �أف�ضل
م�شروع تنموي وفئة �أف�ضل تقنية
متميزة وفئة ال�شخ�صية املتميزة.
معرب ًا عن �سعادته للزيادة امللحوظة
يف �أعداد املتقدمني للجائزة يف
خمتلف الفئات ،حيث �سجلت فئة
البحوث والدرا�سات املتميزة �أعلى
ن�سبة م�شاركة ،وعلى م�ستوى الدول
فقد و�صل الأمانة العامة م�شاركات
عدة من دول العامل وهي �أمريكا،
فرن�سا وبريطانيا وا�سرتاليا
وايطاليا والهند و�إيران واليابان.
بالإ�ضافة �إىل العراق وال�سعودية
وم�صر و�سورية واجلزائر
والأردن وتون�س وال�سودان
وفل�سطني وقطر واملغرب
وليبيا وال�صومال و�سلطنة
عمان ولبنان ودولة الإمارات.

و�شدد الأمني العام يف ختام حديثه على �أهداف
اجلائزة التي تطمح �إىل حتقيقها و�أبرزها تعزيز
الدور الريادي لدولة الإمارات العربية املتحدة
عاملي ًا يف تنمية وتطوير البحث العلمي اخلا�ص
بالنخيل .وت�شجيع العاملني يف قطاع زراعة
نخيل التمر من الباحثني واملزارعني واملنتجني
وامل�صدرين وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات والهيئات
املخت�صة .وتكرمي ال�شخ�صيات العاملة يف جمال
نخيل التمر ،على امل�ستوى املحلي ،والإقليمي
والدويل.

يف حني حققت الدول العربية �أعلى ح�صة بني
دول العامل حيث �شاركت  15دولة عربية مقابل
الشجرة المباركة ديسمبر2009

تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء في مملكة البحرين
مركز عي�سى الثقايف
املنامة  -مملكة البحرين

النخلة ..حياة وحضارة
المشاركون أثنوا على جهود جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر ودولة اإلمارات
في دعم وتنمية قطاع النخيل

دعا �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن
�سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء القطاع اخلا�ص
�إىل اال�ستثمار يف منتجات النخلة ويف مقدمتها
الرطب والتمور والعمل على االرتقاء باملنتج
البحريني امل�ستمد من النخلة فالأر�ضية مهي�أة
لهذا النوع من اال�ستثمار واملجال مفتوح والدعم
والت�شجيع احلكومي متاح ،وحث �سموه ر�ؤو�س
الأموال املحلية خ�صو�ص ًا والعربية ب�شكل عام
�إىل امل�شاركة يف زيادة معدالت الإنتاج الغذائي
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وجودته و�صو ًال �إىل حتقيق االكتفاء الذاتي .ودعا
�سموه �إىل �إعادة االعتبار للنخلة رمز احلياة
والعطاء التي كانت وال تزال جز ًءا مهم ًا من
الغذاء اليومي لأهايل املنطقة وموردًا اقت�صادي ًا
رئي�سي ًا لفئة لي�ست بالقليلة من املجتمع م�شري ًا
�سموه �إىل �أن النخلة كانت ت�شكل �إحدى دعائم
االقت�صاد اخلليجي عموم ًا والبحريني خ�صو�ص ًا
ورافد ًا مهم ًا لالقت�صاد الوطني وركن ًا اقت�صادي ًا
مهم ًا بالن�سبة للقطاع الزراعي يف اململكة.

الوزراء النطالقة الن�شاط الثقايف ملركز عي�سى
الثقايف .و�أ�ضاف ب�أن مو�ضوع الندوة ارتبط
بتاريخ املنطقة و�أهلها و�أينما وجدت النخلة
رافقتها احل�ضارة وتطرق �سموه �إىل مكانة
النخلة التي ذكرها املوىل عز وجل يف كتابه يف
مواقع متعددة.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن مملكة البحرين يف العهد
الزاهر حل�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى
وباهتمام من احلكومة برئا�سة �صاحب ال�سمو
امللكي رئي�س الوزراء تويل عناية كبرية بالنخلة
التي كان وال يزال مهدها يف اجلزيرة العربية
ولها امتداد يف تاريخ املنطقة ومنها مملكة
البحرين.

مياه �شرب بنكهة حبوب اللقاح الطبيعي
قدمتها ادارة الندوة هدية لل�ضيوف
جاء ذلك خالل افتتاح �سموه ندوة (النخلة حياة
وح�ضارة) �صباح يوم االثنني  23نوفمرب 2009
التي تعد باكورة الن�شاط الثقايف ملركز عي�سى
الثقايف يف العا�صمة املنامة .حيث �ألقى �سمو
ال�شيخ عبد اهلل بن خالد �آل خليفة رئي�س املجل�س
الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية رئي�س جمل�س �أمناء
مركز عي�سى الثقايف كلمة قال فيها ي�شرفنا
رعاية وح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س

ثم قام �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء بجولة
يف املعر�ض امل�صاحب للندوة حيث اطلع �سموه
على ما �ضمه من منتوجات النخلة من رطب
ومتور واحلرف اليدوية املرتبطة بالنخلة .وبهذه
املنا�سبة �أكد �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
اهتمام احلكومة بزراعة النخيل وحر�صها على
ب�سط اخل�ضرة والنماء والعناية بالنخلة حاث ًا

�سموه اجلهات املعنية بالتنمية الزراعية على
مواكبة �أحدث تطورات الع�صر يف جمال زراعة
النخيل وا�ستخدام �أحدث الأ�ساليب العلمية
والتقنية لالرتقاء ب�أنواع و�أ�صناف متور اململكة
ودفعها ملزيد من اجلودة والتميز.
هذا وقد �صاحب افتتاح الندوة جمموعة من
الفعاليات ذات ال�صلة بالنخلة �شاركت بها
اجلمعيات احلرفية يف اململكة .حيث مت عر�ض
ملهنة القفا�ص ،ومهنة �صناعة القوارب ،ومهنة
ال�سفيف ،ومهنة ال�سالل ،ومهنة املدب�س ،ومهنة
�صناعة الورق من �سعف النخيل ،بالإ�ضافة
�إىل جمل�س املزارعني والقهوة ال�شعبية وم�سرح
الدمى.
اجلهات امل�شاركة ب�أعمال الندوة:
-1املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة
والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد) �سورية.
-2املنظمة العربية للتنمية الزراعية .
-3املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق
اجلافة (ايكاردا) �سلطنة عمان.

رئيس وزراء مملكة البحرين يوجه
بدعـم المزارعــين واالســـتثمار
في منتجات الشجرة المباركة
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-9م�ست�شار وزارة �ش�ؤون البلديات والزراعة
(مملكة البحرين).
-10املكتبة الوطنية مركز عي�سى الثقايف
(مملكة البحرين).
 -11جامعة قطر.

�-5إدارة الرثوة النباتية ،وزارة �ش�ؤون البلديات
والزراعة (مملكة البحرين).
-6مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
(اململكة العربية ال�سعودية).
-7كلية علوم الأغذية والزراعة ،جامعة امللك
�سعود (اململكة العربية ال�سعودية).
-8املديرية العامة للبحوث الزراعية ،وزارة
الزراعة والرثوة ال�سمكية (�سلطنة عمان).
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-1جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر (الإمارات
العربية املتحدة).
-2وحدة درا�سات وبحوث تنمية النخيل والتمور
(جامعة الإمارات العربية املتحدة).

-12معهد الإمام ال�شافعي للدرا�سات الإ�سالمية
(مملكة البحرين).

-3وزارة �ش�ؤون البلديات والزراعة (مملكة
البحرين).

 -13جامعة االمارات العربية املتحدة.

-4جمعية رعاية الطفل والأمومة (مملكة
البحرين).

 -14جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

-4وحدة درا�سات وبحوث تنمية النخيل والتمور
(جامعة الإمارات العربية املتحدة).

اجلهات امل�شاركة باملعر�ض:

البحوث العلمية املقدمة يف الندوة:
املتحدث
�سمو ال�شيخ عبد اهلل بن خالد �آل خليفة
�أ .د .عبد البا�سط عودة �إبراهيم
د .نظمي خليل �أبو العطا
د .من�صور حممد �سرحان
�أ .د .حممد �أعوين
موزة نا�صر عبد اهلل ال�شام�سي

عنوان البحث
النخلة يف البحرين م�شاهداتي وجتربتي
من تاريخ �سيدة ال�شجر
النخل بني الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية ،معجزة علمية
النخلة يف النتاج الفكري البحريني
Plant biotechnology and date palm imporovement

اجنازات تقنية زراعة الأن�سجة بدولة الإمارات

Joel A. Malek

De novo sequencing comparative genomics of the date palm tree (phoenix doctylifera
L., cv, Khlas) using massively parallel sequencing

د .عبد العزيز حممد عبد احلكيم

ح�شرة �سو�سة النخيل احلمراء الدرو�س امل�ستفادة والفر�ص املتاحة لتح�سني ا�ستئ�صال و�إدارة نظم
التحكم يف الآفة

�أ .د .نا�صر بن �صالح اخلليفة

Plant growth regulators associated with "shees" fruit abnormality of date palm

د .عبد اهلل بن حممد احلمدان

واقع و�آفاق �صناعة التمور يف دول اخلليج العربي

�أ .د .بكري ح�سني ح�سن

م�ستقبل ال�صناعات التحويلية للتمور

د .حممد م�صطفى العبد

املنتجات امل�شتقة من التمور ال�صناعية االقت�صادية والتقنيات امل�ستقبلية

ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب �آل خليفة

واقع النخيل يف مملكة البحرين التحديات واحللول

د .عو�ض حممد �أحمد عثمان

تطوير زراعة النخيل و�إنتاج التمور يف ال�سودان

�أ .د .عبد البا�سط عودة �إبراهيم

واقع زراعة النخيل و�إنتاج التمور يف الوطن العربي

الشجرة المباركة ديسمبر2009

-5جممع العا�صمة للأ�سر املنتجة البحرينية
(مملكة البحرين).
 -6مركز احلرف (مملكة البحرين).
-7بيت اخل�ضر والليف (مملكة البحرين).
�-8شركة بيت البحرين للت�صوير (مملكة
البحرين).
 -9بريد البحرين.
 -10جامعة االمارات العربية املتحدة.
طابع خا�ص بالندوة:
مبنا�سبة انعقاد ندوة (النخلة ..حياة وح�ضارة)
يف مملكة البحرين� ..أ�صدر بريد البحرين
بوزارة املوا�صالت طابع ًا تذكاري ًا خا�ص ًا بهذه
املنا�سبة يحمل �شعار الندوة ومتوج ًا ب�صورة
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة عاهل مملكة البحرين (حفظه اهلل
ورعاه) من فئة  100فل�س.
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مركز عي�سى الثقايف:
يعد �أحد �أهم و�أبرز امل�ؤ�س�سات الثقافية يف مملكة
البحرين نظر ًا ملا يحتويه من �أق�سام متعددة تقدم
خدمات ثقافية متنوعة ،من �ش�أنها �أن ت�سهم
يف عملية التبادل الثقايف وتدعم م�سرية احلوار
احل�ضاري وجت�سيد مكانة اململكة يف املجال
العلمي ليكون بذلك رافد ًا من روافد املعرفة لأبنا
اململكة.
يهدف املركز �إىل توفري الكتب واملطبوعات يف
خمتلف علوم املعرفة والثقافة ،والتعريف بها
واملحافظة عليها ،ويقوم املركز بتنظيم الأن�شطة
والربامج واملعار�ض وامل�ؤمترات والندوات
الثقافية والعلمية الهادفة .كما يرمي مركز
عي�سى الثقايف �إىل العناية بالرتاث احل�ضاري
العربي والإ�سالمي والتعريف بثقافة مملكة
البحرين وتاريخها احل�ضاري ،ويهدف املركز
�إىل تنمية احلوار بني الثقافات واحل�ضارات ،كما
يهدف �إىل ت�شجيع ودعم الإبداع الفكري والثقايف
على ال�صعيد الوطني.

النخلة في تاريخ البحرين
�سمو ال�شيخة ماي�سة بنت
عبد الرحمن �آل خليفة

و�أ�شرفت على حتريره �سمو ال�شيخة ماي�سة بنت
عبد الرحمن �آل خليفة رئي�سة اللجنة املنظمة
ملعر�ض البحرين للحدائق .حيث غطى الكتاب
ب�شكل مف�صل ودقيق النخلة يف تاريخ
دملون ،والنخلة واحلرف اليدوي،
ومنتجات النخلة ،والو�صف النباتي
لنخلة التمر.
ففي ف�صل النخلة يف تاريخ دملون
ا�ستعر�ضت الكاتبة �آلهة النخيل
يف احل�ضارات القدمية والنخلة
يف الأختام الدملونية وكيف كانت
النخلة �أحد �أهم الرموز يف ح�ضارة
دملون وجتارتها مع العامل اخلارجي،
بالإ�ضافة �إىل النخلة ك�شجرة مقد�سة لديهم
كما كان لها دور يف معتقدات ما بعد احلياة
وطقو�س الدفن .كما ا�ستعر�ضت تاريخ املدب�سة
يف البحرين والنخلة يف الأمثال ال�شعبية.

ارتبطت النخلة ارتباطا وثيقا بالإن�سان البحريني
منذ قدمي الزمان وحتى وقتنا احلا�ضر ،فقد
كانت ومازالت م�صدر ًا لغذائه ف�أكل من رطبها
�صيف ًا وجفف التمر لي�أكله �شتا ًء ،كما وظف جميع
�أجزاء النخلة يف �صنع �أدوات ا�ستفاد منها يف
حياته اليومية ،وعرفت دملون بجودة متورها
وا�شتهرت بت�صدير هذه التمور والدب�س ،وقد
ورد ذكرها يف مدونات ال�سومريني وتغنوا بها يف
�أ�شعارهم .كما ذكر امل�ؤرخ ابن وح�شية باحتمال
�أن تكون جزيرة املحرق يف مملكة البحرين هي
املوطن الأ�صلي الذي ن�ش�أت فيه نخلة التمر.
جاء ذلك يف مقدمة الكتاب الوثائقي الذي �أعدته

يف حني جاء يف ف�صل النخلة واحلرف
اليدوية �أنواع احلرف اليدوية التي اعتمدت
يف موادها الأولية على النخلة مثل �صناعة
املنازة والقفا�صة ،و�صناعة القراقري ،و�صناعة
احلبال ،و�صناعة قارب ال�شا�شة ،وماء اللقاح
(ماء قروف) .كما كان لهذه املنتجات �أ�سواق
خا�صة لت�سويقها للم�ستهلك مثل �سوق االثنني يف
منطقة اجلابور.
�أما الف�صل الثالث فقد جاء فيه �أهم منتجات
النخلة مثل ال�سعف وال�سالة وخو�ص النخلة
وخو�ص قلب النخلة و وغريها .ويف الف�صل الأخري
�أتى الكتاب على الو�صف النباتي لنخلة التمر من
حيث املجموع اجلذري وال�ساق والأوراق والأزهار
والثمار واملراحل التي متر بها الثمرة.
الشجرة المباركة ديسمبر2009

الجائزة جاءت في الوقت المناسب لتعبر
عن حب خليفة للنخلة وأهلها
�شــخـ�صـــــية العـــــــدد

زهير أبو األديب
ونصــف قــرن
من العطاء الدؤوب
أكرموا النخلة بالتسميد العضوي والري
والنظافة ألنها أكرم منا بالعطاء
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منذ �أكرث من ن�صف قرن بد�أ م�شواره يف الإمارات
بد�أه مع �شيوخ و�أعيان القوم يف �أبوظبي ،جاء
ليعمل يف التعليم مع �أوىل البعثات التعليمية
والتي جاء بها من الأردن �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد �آل نهيان (رحمه اهلل) الذي �أر�سله
حاكم �أبوظبي �آنذاك ال�شيخ �شخبوط بن �سلطان
�آل نهيان (رحمه اهلل) وعمل يف التعليم ليكون
معلم ًا على الكلمة واحلرف اللتان زرعهما يف
عقول �أبناء الإمارات من الرعيل الأول الذي كان
له فر�صة مواكبة بداية م�شوار التعليم النظامي
بالإمارات ،حيث بد�أ م�شواره منذ �أول ال�ستينات
حينما التحق ب�سلك التعليم يف �أول مدر�سة
فتحها وزمالء ثالثة معه عام  1960يف مدينة
العني حتت م�سمى (مدر�سة العني يف الربميي).

ف�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة يويل النخلة
اهتمام ًا وا�سع ًا وكذلك الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد�آل نهيان ويل عهد ابو ظبي نائب
القائد االعلى للقوات امل�سلحه حيث �سخروا كل
اجلهود بغية االرتقاء بواقع النخيل والتمور يف
الدوله ل�سد االحتياجات املحليه وتوفريفائ�ض
للت�صدير.

م�سلم �أذ ورد ذكرها يف القر�آن الكرمي يف اكرث
من � 20آية ،فهي �شجرة مباركة نبتت يف بيئة
�صحراوية جافة وفرت لأبناء املنطقة ثمار ًا
ا�ستغنوا بها (غذائي ًا) عن بقية ا�صناف الطعام
عدا حليب الإبل والذي ت�شكل معه وجبة متكاملة
تفي باحتياجات اجل�سم الغذائية لتك�سبه املناعة
وتقيه من الأمرا�ض.

ماذا تعني لكم �شجرة نخيل التمر؟

وت�شري �إح�صائيات منظمة ال�صحة العاملية
ومنظمة الأغذية والزراعة ب�أن الإن�سان البدوي

�شجرة نخيل التمر تعني الكثري لكل عربي ولكل

ومن ثم انتقل من موقعه هذا �إىل موقع �آخر متقدم
يف امل�س�ؤولية ليكون امل�ست�شار الزراعي خلليفة بن
زايد �آل نهيان يوم كان ويل عهد �أبوظبي ،ومازال
على درب العطاء والوفاء وعد ًا وعهد ًا لأبوظبي
والإمارات من �أجل م�ستقبل �أف�ضل لنا وللأجيال
القادمة� .إنه �سعادة امل�ست�شار زهري �أبو الأديب
امل�ست�شار الزراعي مع �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات
العربية املتحدة (حفظه اهلل).
فمن دواعي �سرورنا �أن يخ�ص قراء جملة
ال�شجرة املباركة الأكارم بهذا احلوار ال�صحفي
مبنا�سبة الذكرى الثامنة والثالثني للعيد الوطني
لدولة الإمارات �أعادها اهلل على الإمارات
قيادة وحكومة و�أر�ض ًا و�شعب ًا باخلري واليمن
والربكات.
وقد ا�ستهل حديثه معنا باملعلومة التالية :قبل
� 38سنة كان عدد �أ�شجار النخيل بالإمارات
ما يقارب املليون �شجرة والآن فقد �أ�صبح عدد
�أ�شجار نخيل التمر �أكرث من  40مليون �شجرة،
وهذه كلها ترجع �إىل االهتمام ب�شجرة النخيل
والذي كان م�ؤ�س�س وباين النه�ضة الزراعية
املرحوم ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان (طيب
اهلل ثراه) و�أبناءه الكرام �سلكوا هذا الدرب

فح ـ ــل مدينة العـ ــني االم
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�أ�شجار نخيل التمر يف العامل (وفق �إح�صائيات
وزارة الزراعة)..
وقد حتقق ذلك بف�ضل الدعم الالحمدود الذي
نالته ال�شجره املباركة (نخلة التمر) من لدن
املغفور له ب�أذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان و�أبناءه الربره من بعده.
ما هي املحطات الرئي�سية واالجنازات
التي قدمتموها لل�شجرة املباركة؟

�أقل عر�ضة لأمرا�ض ال�سرطان عن غريه من
�سكان املدن ب�سبب اعتماده على التموركجزء من
نظامه الغذائي وذلك الحتوائها على ن�سبة عالية
من عن�صر املغني�سيوم وم�ضادات االك�سده التي
تقي اجل�سم من الإ�صابة بال�سرطان.
منذ متى بدء اهتمامكم بالزراعة عموم ًا
وبالنخيل خ�صو�ص ًا؟
بد�أ اهتمامي بالزراعة ب�شكل عام منذ نعومة
�أظافري فقد ولدت يف بيئة زراعية يف منطقة
حوران جنوب �سورية ،وهي منطقة زراعية بامتياز
تنت�شر فيها �سهول القمح وال�شعري واحلم�ص
وغريها ،ثم انطلقت �إىل الأردن ال�شقيق حيث
االمتداد الطبيعي والتاريخي للع�شائر العربية
يف منطقة ال�سلط اجلبلية التي تت�سم بزراعة
اخل�ضار والفواكه ،و�أخري ًا كانت حمطتي الثالثة
والأخرية يف نوفمرب  1960مبدينة العني� .أن �أول
ما وقعت عليه عيناي هو �شجرة نخيل التمر التي
كانت متلئ الواحات والتي ت�شكل ال�سمه الرئي�سيه
ملدينة العني ،وكانت تلك بداية م�شواري الزراعي
مع �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدوله .فكان جل اهتمام �سموه
بزراعة �أجود �أ�صناف نخيل التمرحيث جلبناها
من خمتلف �أ�صقاع الأر�ض ،حتى �أ�ضحت دولة
الإمارات من �أهم املناطق الزراعية التي �ضمت
على �أر�ضها الطاهرة وبني جنباتها �أكرب عدد من
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يف بداية امل�شوار وخالل عقد ال�سبعينيات من
القرن املا�ضي �أن�ش�أنا مزارع للنخيل معتمدين
يف ذلك على اال�صناف املحليه و�أتباع الطرق
التقليدية يف العمليات الزراعية مبا يف ذلك
طرق الري املعروفة بالعامد (�أو القناة).
ويف الثمانينيات �أدخلنا �أنظمة الري احلديثة
مبختلف �أمناطها والتي تتميز بكفاءتها العالية
يف توفري املياه واحلد من منواالع�شاب واالدغال
ال�ضاره واالرتقاء بنمو النخيل و�إنتاج متور عالية
اجلوده.
ومن جوانب التطوير التي اعتمدتها �إدخال
�أ�صناف جديدة ذات �شهره عاملية وذات
موا�صفات عالية وذلك با�ستريادها من دول
اخلليج العربي والعراق و�إيران والباك�ستان
واملغرب العربي وحتى من كاليفورنيا يف
الواليات املتحدة الأمريكية .يومها كانت

�أ�صناف النخيل قليلة جد ًا تعد على الأ�صابع،
والآن �أقدر عدد الأ�صناف ب�أكرث من مائة واملهم
يف هذه الأ�صناف �أنها �صاحلة وجيدة للتخزين
وللأكل.
كما �أن�شئت مزارع حديثة ل�صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة تعترب من �أف�ضل املزارع وذلك لتطبيقها
�أحدث التقنيات الزراعيه املوجوده االن يف
جمال النخيل ،مبا يف ذلك مزارع خا�صة لفحول
النخيل من �أجود الأ�صناف العاملية ملا لها من
تاثري مبا�شر على موا�صفات الثمار وحت�سينها.
وملا وجدنا كمية التمور قد ت�ضاعفت عدة
مرات يف ال�سنني الالحقة ارت�أينا �إن�شاء معمل
لتعليب التمور بعد تعقيمها وغ�سلها وت�صنيعها
وتخزينها مبربدات خا�صة ،وكان ذلك يف عام
 1986حيث كنا يف زيارة خا�صة مع �سموه يف
والية كاليفورنيا ففي بع�ض املدن الداخلية التي
فيها �أ�شجار نخيل التمر وجدنا �أن كل مزارع
ميتلك  4000نخلة تقريب ًا لديه م�صنع خا�ص
به ،يف حني كان لدينا يف تلك الأيام �أكرث من
 20000نخلة ف�أن�ش�أت �أول م�صنع خا�ص يف
تاريخ املنطقة وال يزال حتى الآن يعمل بكامل
طاقته الإنتاجية ومبوا�صفات عالية.
علم ًا ب�أن جميع التمور املنتجة يف م�صنع العني
للتمور هي من مزارع �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه

اهلل) ويجري ا�ستهالكها وتوزيعها كهدايا
�شخ�صية من �سموه للأهل والأ�صدقاء وامللوك
والر�ؤ�ساء العرب والأجانب وال�ضيوف.

كانت ن�سبة حيوية حبوب اللقاح فيها ترتاوح بني
( )%99-97من بني � 15000شتلة جرت زراعتها
بذري ًا.

ماذا متثل لكم جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر

وبالإ�ضافة �إىل ذلك فقد ح�صلنا على نخيل
(�أنثوية) ذات موا�صفات واعده من بذور عدد من
اال�صناف املعروفة (�صقعي -برحي – خال�ص –
جمهول .)....

�إن اجلائزة بحد ذاتها �شرف كبري لنا يف دولة
الإمارات فهي ت َُ�ش ِّرف اجلميع ون�أمل منها �أن
حتقق �أهدافها يف تنمية وتطوير النخيل يف كافة
�أرجاء املعمورة ومن خالل مواكبة عملي مع
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة فقد جاءت اجلائزة
يف الوقت املنا�سب وهي عبارة عن امتداد للتعليم
واملعرفة التي ا�ستمرت من زايد �إىل خليفة اىل
ويل عهده يف دعم زراعة النخيل و�إنتاج التمور
بالدوله.
كيف تقيمون واقع زراعة النخيل و�إنتاج
التمور يف الإمارات؟
تت�سم زراعة �أ�شجار النخيل و�إنتاج التمور يف
دولة االمارات العربية املتحدة مبواكبتها للتطور
و�أعتمادها التقدم التقني يف كافة جماالت
الزراعة وعمليات ما بعد اجلني مما �ساهم
يف تب�ؤا الدولة املراكز املتقدمة بني دول العامل
املعنية ب�ش�أن النخيل والتمور.
�إال �أن هناك بع�ض املعوقات اخلا�صه بعمليات
الت�سويق والتي ت�ؤثر �سلب ًا على اهتمام املزارعني
يف خدمة مزارعهم ويف �إنتاج التمور مما يتطلب
�ضرورة معاجلة هذا املو�ضوع ب�أ�سلوب منا�سب.

ومن �أبرز املحطات املتميزة يف هذا املجال هو
�إنتاجنا فحل مبوا�صفات مميزه �أ�سميناه فحل
مدينة العني .وعن هذا املو�ضوع يقول زهري �أبو
الأديب �أنه يف العام  1978كلفني �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بالذهاب �إىل تون�س (مدينة توزر)
يف اجلنوب ل�شراء  2000ف�سيلة نخيل من �صنف
(دقلة النور) وبعد عدة �سنوات وعن طريق
ال�صدفة واملتابعة امل�ستمرة لهذا ال�صنف (الذي
مل ينجح يف الإمارات �إال كنمو خ�ضري فقط دون
�إثمار جيد) ح�صلنا على فحل �أعطى �أزهار ًا
غري طبيعية فائقة اجلودة وهذه النخلة مازالت
موجودة يف ق�صر رئي�س الدولة بالعني.
وقد حاولنا �إكثارها بكافة الو�سائل والطرق ومل
نفلح �إىل �أن اعتمدنا طريقة ا�ستزراع الأن�سجة يف
خمترب وحدة درا�سات وبحوث تنمية نخيل التمر
يف جامعة الإمارات العربية املتحدة ،حيث قام
فريق املخترب بقيادة الدكتور عبد الوهاب زايد
ب�إكثار هذا الفحل بكميات كبرية ،فلوال العلم
واملعرفة ملا ا�ستطعنا حل امل�شكلة.

والآن �أقوم بتجربة جديدة على �صنف دقلة نور
�أي�ض ًا ،فقد قمت بزراعته على �سفح جبل حفيت
بارتفاع  900مرت عن �سطح البحر ،و�أنا بانتظار
النتائج يف املو�سم القادم �إن �شاء اهلل .يذكر يف
هذا املجال �أنني قمت منذ � 6سنوات بزراعة
�صنف عجوة املدينة املنورة يف بيئة �صخرية على
قمة جبل حفيت بالعني وقد �أعطت نتائج باهرة
تفوق �صنف ثمار عجوة املدينة املنورة بال�ضعف.
ما هي ن�صيحتكم للأجيال القادمة؟
تعترب زراعة النخيل بالإمارات واحده من �أهم
التقاليد التي تتميز بها الدوله وتتفوق على
جميع دول العامل يف حب النخلة من زايد �إىل
خليفة وحممد �إىل كل فرد من �أبناء الوطن ،فقد
زرعوا حب النخلة يف نفو�س �أبناء الإمارات قبل
زراعتها يف الأر�ض ،وقد �أعطت هذه الطريقة
�أ�ؤكلها حيث نرى النخلة يف ال�شوارع واملزارع
واملتنزهات والطرق العامة وال يكاد يخلو م�سكن
من م�ساكن املواطنني �إال وجند فيه النخلة.
وحيثما وقع نظرك يف �أر�ض الإمارات �سوف ترى
�شجرة نخيل التمر �شاخمة بنفو�س �أبنائها تزين
�أر�ضها و�سماءها حيث تعترب وفرة النخيل �إحدى
املعامل الرئي�سية ملدينتي �أبوظبي والعني.
ويف هذه املنا�سبة �أن�صح �أبنائي و�إخواين حمبي
النخلة يف اختيار الأ�صناف التي تفيدهم مادي ًا
وغذائي ًا و�أن يكرموا النخلة بت�سميدها وريها
ونظافتها لأنها هي �أكرم منهم بعطائها لهم.

ما هي ر�ؤيتكم لتطوير واقع زراعة
النخيل بالإمارات
من املعروف يف زراعة النخيل وللح�صول على
�أ�صناف جديدة واعدة ذات موا�صفات مرغوب
فيها �سواء كانت �أنثوية �أم ذكرية تعتمد زراعة
البذور (نوى �أو ْط َعام) غري �أن هذه الطريقة
ينتج عنها � %50أفحل و� %50إناث وغالب ًا ما
تكون موا�صفاتها متدنية وقد تظهر من بني
هذه ال�شتالت نخيل مبوا�صفات مرغوبة ولكال
اجلن�سني وقد مت احل�صول على  350فحل
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�أبوظبي  -ق�صر الإمارات
الإمارات العربية املتحدة
 17-15مار�س 2010

دعوة لكل الباحثين والمختصين ومحبي
شجرة نخيل التمر حول العالم

المؤتمر الدولي الرابع
لنخيل التمر
األبعاد والتحديات الجديدة في مجال
اإلنتاج المستدام لنخيل التمر
بتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية
املتحدة ،ودعم الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومتابعة �سمو ال�شيخ
نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل
والبحث العلمي الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات
العربية املتحدة رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر تبذل جهود حثيثة ب�شكل
متوا�صل لزيادة امل�ساحة املزروعة ب�أ�شجار نخيل
التمر بالإمارات وزيادة �إنتاجية التمور ،وحتقيق
�أف�ضل ا�ستفادة ممكنة من �صناعة نخيل التمر،
وحتقيق قفزة زراعية تغري وجه ال�صحراء.
ويعك�س امل�ؤمتر الدويل الرابع لنخيل التمر
االهتمام اخلا�ص الذي يبديه �سموه بهذا القطاع
االقت�صادي املهم .وامل�ؤمتر هو الرابع �ضمن
ال�سل�سلة التي �أطلقتها جامعة الإمارات العربية
املتحدة قبل �أحد ع�شر عاما( ،حيث عقد امل�ؤمتر
الدويل الأول يف الفرتة من  10-8مار�س ،1998
والثاين يف الفرتة من  27-25مار�س ،2001
والثالث يف الفرتة من  21-19مار�س .)2006
حيث يوفر امل�ؤمتر فر�صة ثمينة لتبادل اخلربات

والآراء بني العلماء املخت�صني يف نخيل التمر،
وكبار امل�س�ؤولني عن �صناعته حول العامل.
دعى للم�ؤمتر �أ�صحاب ال�سعادة وزراء
و�سوف ُي َ
الزراعة يف الدول املنتجة للتمور من خمتلف
�أنحاء العامل حتى يت�سنى ن�شر �أحدث املعلومات
والتو�صيات على امل�ستوى الر�سمي.
�أهداف امل�ؤمتر :توفري فر�صة لتحديث
املعارف العلمية حول خمتلف جوانب �إنتاج
و�إكثار وحماية وت�سويق نخيل التمر .مع عر�ض
ومقارنة اخلربات احلديثة لدولة الإمارات
العربية املتحدة مبثيالتها يف الدول املنتجة
للتمور .ودعم التعاون الفني الدويل يف خمتلف
جماالت �سل�سلة �إنتاج التمور.
مو�ضوع امل�ؤمتر :مو�ضوع امل�ؤمتر الدويل
الرابع هو " الأبعاد والتحديات اجلديدة يف
جمال الإنتاج امل�ستدام لنخيل التمر"
مالمح امل�ؤمتر :من بني املالمح والفعاليات
التي جتعل امل�ؤمتر جذاب ًا ومتجدد ًا ما يلي:
-1م�شاركة علماء من �أعلى م�ستوى كمتحدثني،
وكذا م�شاركة م�سئولني كبار من خمتلف
الدول املنتجة لنخيل التمر.
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-2طرح جمموعة عري�ضة من املو�ضوعات
املتعلقة مبختلف جوانب زراعة النخيل
و�إنتاج التمور.
-3عر�ض النتائج العلمية يف جمال نخيل التمر
الواردة من خمتلف �أنحاء العامل.
 -4مدخل متجدد بالن�سبة للجل�سات العلمية.
-5معر�ض م�صاحب على درجة عالية من
التنظيم.
-6جوالت ميدانية لتفقد مواقع ذات �أهمية
نخيلية �أو �سياحية حول الإمارات العربية
املتحدة.
املوعد واملكان :املوعد :من االثنني  15مار�س
وحتى الأربعاء  17مار�س .2010
املكان :ق�صر الإمارات يف العا�صمة �أبوظبي.
املو�ضوعات� :سوف تتناول مو�ضوعات امل�ؤمتر
املحاور التالية:
-1الو�ضع الراهن لزراعة نخيل التمر يف
العامل.
 -2الهند�سة الوراثية واجلزيئية.
 -3البنك اجليني للنخيل.
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-4الإكثار ال�سريع با�ستعمال طرق زراعة
الأن�سجة.
 -5املمار�سات الزراعية.
 -6مكافحة الآفات والأمرا�ض.
 -7تقنيات ما بعد احل�صاد ،والت�صنيع.
 -8التغذية.
 -9االقت�صاد والت�سويق.
ملحوظة� :سيتم عقد �سل�سلة من اجتماعات
املائدة امل�ستديرة والع�صف الذهني.
�أولوية احل�ضور :امل�ؤمتر الدويل الرابع لنخيل
التمر مفتوح لكل من له اهتمام ب�صناعة نخيل
التمر ،فهو يهيئ منرب ًا لتحديث املعلومات حول
الق�ضايا الهامة املتعلقة بتلك ال�صناعة ،وتوفري
املعلومات حول املنتجات واخلدمات اجلديدة
يف هذا املجال .ي�شارك يف امل�ؤمتر ممثلون عن
القطاعني العام واخلا�ص ممن لهم �صلة بزراعة
النخيل و�إنتاج التمور ،ومن الأمثلة على ذلك:
 -1مزارعو نخيل التمر.
-2املدراء التنفيذيون لروابط وجمعيات
مزارعي نخيل التمر.

 -3مديرو الت�سويق ،والتجار الدوليون.
-4علماء يف كافة جوانب زراعة و�صناعة نخيل
التمر.
 -5هيئات ووكاالت حكومية.
 -6مراكز البحوث والتنمية املتخ�ص�صة.
�-7صناع التمور و�أخ�صائيو ال�صناعات
الزراعية.
-8موردو العبوات ،ومديرو م�ؤ�س�سات و�شركات
النقل ،وموردو الأ�سمدة ومواد الزراعة
ومعدات ومتطلبات املزارع.
� -9أخ�صائيو التغذية.
�-10أخ�صائيو التقانة احليوية ،منظمون،
وم�ستهلكون.
الأجنحة� :سوف يتم تنظيم جناح خا�ص
مبعر�ض لل�صور ،يت�ضمن �صور فوتوغرافية
خمتارة من امل�سابقة الدولية (النخلة يف عيون
العامل) املنظمة يف هذا املجال.
اللجنة العليا للم�ؤمتر:
-1د .عبد اهلل اخلنب�شي ،مدير جامعة الإمارات
العربية املتحدة.

-2بروفي�سور غالب احل�ضرمي ،عميد كلية
الأغذية والزراعة ،جامعة الإمارات العربية
املتحدة ،رئي�س اللجنة العلمية.
-3بروفي�سور عبد الوهاب زايد ،كبري اخلرباء
الفنيني – برنامج الأمم املتحدة الإمنائي–
جامعة الإمارات العربية املتحدة ،رئي�س
اللجنة املنظمة.
لغة امل�ؤمتر :اللغة العربية واللغة الإجنليزية.
رحالت ما بعد امل�ؤمتر� :سوف تقوم اللجنة
املنظمة للم�ؤمتر برتتيب رحلة ترفيهية جمانية
�إىل بع�ض املواقع ال�سياحية والتاريخية املهمة
(ت�ستغرق يوم ًا كام ًال اخلمي�س  18مار�س
 )2010ملن يرغب من �ضيوف امل�ؤمتر وم�شاركيه
فعلى الراغبني املبادرة �إىل الت�سجيل خالل �أيام
امل�ؤمتر:

للمزيد من املعلومات:
-1الربوفي�سور عبد الوهاب زايد :كبري اخلرباء الفنيني برنامج بحوث وتنمية النخيل
والتمور /جامعة الإمارات العربية املتحدة /برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
�ص.ب ( )81908مدينة العني -الإمارات العربية املتحدة
هاتف ( )7832334 3 971+فاك�س (zaid@uaeu.ac.ae )7832472 3 971+
-2الربوف�سور غالب احل�ضرمي :عميد كلية الأغذية والزراعة ،جامعة الإمارات العربية
املتحدة� .ص.ب ( )17555مدينة العني  -الإمارات العربية املتحدة
هاتف ( )7635647 3 971+فاك�س (hadrami@uaeu.ac.ae )7632384 3 971+

 -1رحلة �إىل م�صنع الإمارات للتمور بال�ساد.
 -2رحلة �إىل واحة النخيل بالعني.
-3رحلة ملخترب زراعة �أن�سجة نخيل التمر التابع
جلامعة الإمارات العربية املتحدة بالفوعة.
ملخ�صات البحوث� :سيتم توزيع كتيب
ملخ�صات البحوث خالل اليوم الأول النعقاد
امل�ؤمتر .لذا يرجى من كل م�شارك تقدمي
خال�صة البحث �أو املل�صق العلمي �إىل اللجنة
املنظمة للم�ؤمتر على الربيد الكرتوين
 zaid@uaeu.ac.aeباللغتني العربية واالنكليزية
يف موعد �أق�صاه  15يناير . 2010
وقائع امل�ؤمتر� :سوف يتم �إ�صدار كتاب يت�ضمن
الوقائع الكاملة للم�ؤمتر(البحوث الكاملة) ،و�إن
كان الن�شر �سوف يقت�صر على بحوث منقاة
وحمكمة .يراعى �أن تقدم البحوث يف �شكل
نهائي قابل للن�شر من ثالث ن�سخ ،بالإ�ضافة �إىل
ن�سخة الكرتونية (قر�ص مدمج ،ويف�ضل �أن يكون
ميكرو�سوفت وورد) مع مراعاة املوعد النهائي
امل�شار (  15يناير )2010
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الدكتور عماد ح�سني الطريحي
ادارة التنمية الزراعية -وزارة البيئة
الدوحة -قطر
al_turaihi@yahoo.com

التقنيات الحديثة
في مكافحة آفات
النخيل والتمور ()2

مما ال�شك فيه �أن نخلة التمر تعترب من �أهم
�أ�شجار الفاكهة يف العديد من الدول العربية وهي
ال�شجرة الأوىل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
حيث ارتبطت برتاثها منذ �آلآف ال�سنني لأنها
كانت ت�شكل العن�صر اال�سا�سي للغذاء والك�ساء
والإعمار و�أ�صبحت رمز ًا للثبات واملقاومة
�ضد الظروف املناخية القا�سية وعالمة من
عالمات التطور الزراعي والتح�ضر العمراين
حيث انها تقف وبكل جدارة �شاخمة يف وجه
ال�صحراء واجلفاف ودرجات احلرارة العالية
والرياح العاتية وا�ستحقت بذلك ان تلقب بامرية
ال�صحراء او �سيدة ال�شجر وا�صبحت رمز ًا
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وطني ًا لل�شموخ وتراث ًا قومي ًا و�أحد معامل ال�شعار
الر�سمي للعديد من الدول العربية ،كما التخلو
مزرعة او بيت او �شارع او حديقة عامة او خا�صة
من ا�شجار النخيل يف دول املجل�س.
وعلى الرغم من االهمية االقت�صادية واالجتماعية
والرتاثية للنخيل يف الدول العربية واال�سالمية
اال ان اال�صدارات التي تتناول التقنيات احلديثة
يف مكافحة الآفات التي ت�صيبه التزال حمدودة
وال تتنا�سب مع اهمية هذه ال�شجرة املباركة
والتي تتعر�ض �سنوي ًا لال�صابة بالعديد من
الآفات واالمرا�ض وان اعدادها بازدياد م�ستمر
كنتيجة طبيعية للتو�سع بزراعة النخيل ا�ضافة

اىل ا�ستخدامها ك�شجرة زينة جلمال مظهرها
وخا�صة بعد النه�ضة الزراعية والعمرانية التي
�شهدتها دول املنطقة خالل ال�سنوات االخرية،
مما ي�ستوجب العمل على ايجاد تقنيات جديدة
فعالة حلماية النخيل والتمور من خطر الآفات.
وبنا ًء على ذلك فقد �إرت�أينا ا�صدار هذا البحث
او الدرا�سة التي ت�سلط ال�ضوء على اهم التقنيات
احلديثة مبجال مكافحة �آفات النخيل والتمور
وخا�ص ًة �سو�سة النخيل احلمراء التي ا�صبحت
احد اهم اال�سباب الرئي�سية التي تعيق تطور
زراعة و�صناعة وجتارة النخيل والتمور باملنطقة
لغر�ض احلد من خطورتها وتقليل ا�ضرارها
االقت�صادية وهي ا�ستكما ًال للجزء االول من
الدرا�سة.
 -1املكافحة احليوية:
تعترباملكافحة احليوية الأمل الوحيد للق�ضاء
على بع�ض �آفات النخيل امل�ستع�صية وخا�ص ًة
�سو�سة النخيل احلمراء .وعلى الرغم من
اجلهود الكبرية التي بذلتها املنظمة العربية
للتنمية الزراعية لتطويرهذه التقنية يف دول
املجل�س اال انه الميكن االعتماد عليها لوحدها
للق�ضاء على احل�شرة .حيث ان النتائج التي مت
احل�صول عليها ك�أننا �ضمن نطاق حمدود وان
هنالك عوامل عديدة تلعب دور ًا جوهري ًا يف جعل
عنا�صراملكافحة احليوية ف ّعالة وخا�ص ًة الظروف
املناخية القا�سية يف دول املجل�س ال�سيما وان
عنا�صر املكافحة احليوية هي كائنات حية تتاثر
�سلب ًا مبثل هذه الظروف وتثبط فعاليتها.
الفطريات:
 -1مت الك�شف عن بع�ض ال�سالالت املحلية من
الفطر Beuveria bassiana :ت�ستخدم ملكافحة
�سو�سة النخيل احلمراء من خالل تطفلها على
الريقات او احل�شرات الكاملة كما مت التطرق
اليها يف مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء .وهذا
الفطر له عدة �سالالت متخ�ص�صة ملكافحة
احل�شرات وي�سبب باحداث مر�ض على احل�شرات

�شكل رقم ( )1منو الفطر الفطر  B. bassianaعلى بالغات ويرقات �سو�سة النخيل احلمراء

ي�سمى ( )White Muscardine diseaseوذلك
ب�سبب تلون احل�شرة امل�صابة باللون الأبي�ض
نتيجة لنمو ماي�سليوم الفطر عليها وهو ذات لون
�أبي�ض �شكل رقم ( ،)1ومت ت�صنيع مبيد حيوي
من هذا الفطر ويعرف جتاري ًا حتت ا�سماء
خمتلفة منهاyBotaniGuard, Naturalis, M ( (:
.)cotrol
 -2الفطر � Metarhizium anisopliaeشكل
رقم ( )2وهو وا�سع اال�ستخدام �ضد حفارات
النخيل وهناك عدة دول مثل ماليزيا طورت
�سالالت منه و�صنعته حملي ًا وا�ستخدمته يف
مكافحة حفار العذوق وهذا الفطر ي�سبب مر�ض ًا
للح�شرات التي يتطفل عليها وي�سمى (Green
 )Muscardine diseaseنتيجة لنمو ماي�سيليوم
الفطر الأخ�ضر اللون على احل�شرات وميكن
�أي�ض ًا ا�ستخدام �سالالت منه �ضد �سو�سة النخيل
احلمراء ويباع حتت �أ�سماء جتارية خمتلفة منها
(Biogreen, Chafer Guard, Biocane, Green
.)Guard

( )Predatorلكائن حي �آخر �أ�ضعف منه ي�سمى
الفري�سه ( )Preyبغر�ض التغذية عليه .ومتتلك
املفرت�سات �أع�ضاء مثل الأرجل القوية لالم�ساك
بالفري�سة �أو �أجزاء الفم القاطعة الفرتا�س
والتهام الفري�سة� .أما ظاهرة التطفل( ( tParasi
 )ismفهي معي�شة كائنات حية ت�سمى الطفيليات
( )Parasitesعلى كائنات حية �أخرى ت�سمى
العائل ( )Hostوالتغذية عليها من دون التهامها
بل عن طريق التطفل عليها داخلي ًا �أو خارجي ًا.

 -3الفطر  .Cordyceps spويتطفل على حفار
عذوق النخيل وعدد �آخر من احل�شرات مبا فيها
�سو�سة النخيل احلمراء.

كما مت اكت�شاف ع�شرات من االعداء احليوية
كاملفرت�سات والطفيليات ميكن �أن ت�ستخدم يف
برامج املكافحة احليوية لآفات النخيل منها:

املفرت�سات والطفيليات:

وغريها من الأمثلة العديدة.

تعرف ظاهرة االفرتا�س ( )Predatismب�أنها
عملية مهاجمة كائن حي قوي هو املفرت�س

�أما يف جمال مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء
فقد اكت�شف عدد من احل�شرات املتطفلة �أو

�شكل رقم( )2الفطر

M. anisopliae
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Exodhomus
nigripennis

خنف�ساء مفرت�سة �ضد ح�شرة الدوبا�س

Chrysopa carnea

�أ�سد املن مفرت�س �ضد ح�شرة
الدوبا�س وح�شرات �أخرى
نوع من ا ُ
حللم متطفل على احل�شرة
الق�شرية البي�ضاء

Chrysopa vulgaris

�أ�سد املن مفرت�س �ضد احل�شرة الق�شرية
البي�ضاء وح�شرات �أخرى

Nitidulidae

خم�سة �أنواع من املفرت�سات تتبع لهذه
العائلة �ضد الق�شرية البي�ضاء

Cocccinellidae

�أكرث من  30نوع ًا من خناف�س �أبي
العيد تتبع لهذه العائلة وهي
مفرت�سات �ضد الق�شرية البي�ضاء
والبق الدقيقي
طفيلي �ضد الق�شرية البي�ضاء

Cybocephalus
nigriceps

مفرت�س �ضد الق�شرية البي�ضاء

Chilocorus
bipustulatus

مفرت�س �ضد الق�شرية البي�ضاء

Macrocentrus sp.

طفيلي على يرقات دودة الطلع

Parasierola sp

طفيلي �ضد ح�شرة احلمرية

Habrocytus sp.

طفيلي �ضد احلمرية

Bracon herbetor

طفيلي �شائع �ضد احلمرية وح�شرات
�أخرى ت�صيب النخيل

Hemisarcoptes
malus

Aphtis mytilaspidis

 Chelifera spinipalpisالعقارب الكاذبة مفرت�سة على دودة
الطلع
Apanteles sp.

طفيلي على يرقات دودة الطلع

املفرت�سة عليها منها:

احل�شرات االخرى.

 -1مفرت�س �إبرة العجوز Anisolabis maritime

 -3ذبابة ) (Scacophaga fuscicaudaتتطفل
علىيرقات�سو�سةالنخيلاحلمراء�شكلرقم(.)4

) (Earwigsوهو يتطفل على البي�ض والريقات
�شكل رقم ( .)3وح�شرة �إبرة العجور مفرت�س
للبي�ض ومت الت�أكد من ذلك من خالل التجارب
املختربية واحلقلية غري �أن امل�شكلة الرئي�سية
التي تواجه ا�ستخدام �إبرة العجور بربامج
املكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل احلمراء هو
�أنها ح�شرة غري متخ�ص�صة وبالتايل من املمكن
�أن تلتهم بي�ض ًا تعود لأنواع �أخرى من احل�شرات
غري �سو�سة النخيل احلمراء وبالتايل من
ال�صعوبة االعتماد عليها لوحدها �ضمن برامج
املكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل احلمراء.
 -2بقة ) Xylocoris galactinus (Fiebتفرت�س
عذارى �سو�سة النخيل احلمراء وعدد ًا �آخر من
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 -4نوع �آخر من الذباب ي�سمى
) menezesiيتطفل اي�ض ًا على يرقات �سو�سة
النخيل احلمراء �شكل رقم (.)5

(Parathesia

 -5نوع من الدبابري ت�سمى )(Scoli erractica
ميكن ا�ستخدامها للتطفل على يرقات �سو�سة
النخيل احلمراء من خالل �إحداث �شلل بالريقة
ثم موتها والتغذي عليها �شكل رقم (.)6
 -6كما ميكن �أي�ض ًا ا�ستخدام طفيلي �(Tricho
) gramma ostriniaeباملكافحة احليوية ل�سو�سة
النخيل احلمراء نظر ًا للنجاحات الوا�سعة
التي مت احل�صول عليها يف برامج املكافحة

احليوية للح�شرات حيث يتغذى على بيو�ض
تلك احل�شرات ويعد من �أكرث الطفليات جناح ًا
وا�شارت بع�ض املراجع �إىل �إمكانية ا�ستخدامه
يف برامج املكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل
احلمراء �إ�ضافة لطفيليات �أخرى واعدة مبجال
املكافحة احليوية مثل الطفييل» c(Bracon ne
 .)torويو�ضح اجلدول رقم (� )1أهم احل�شرات
امل�ستخدمة �ضمن برامج املكافحة احليوية
ل�سو�سة النخيل احلمراء.
النيماتودا:
ا�ستخدامات النيماتودا:
 Steinernema carpocapsaeت�ستخدم
ملكافحة يرقات وكامالت �سو�سة النخيل احلمراء
يف جتارب ببع�ض دول اخلليج العربي ولكن مع

جدول رقم (� :)1أهم احل�شرات امل�ستخدمة �ضمن برامج املكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل احلمراء.
اال�سم العلمي

العائلة

الرتبة

Earwig

Anisolabis maritima

Forficulidae

Dermatoptera

ا�سم احل�شرة
Xylocoris bug

Xylocoris galactinus

Anthocuridae

Hemiptera

Flesh fly

Scacophaga fuscicauda

Sarcophagidae

Diptera

Tachina or Brazilian Fly

Parathesia menezesi

Tachinidae

Diptera

Black flower wasp

Scoli erractica

Scoliidae

Hymenoptera

Trigogramma

Trigogramma ostriniae

Triochgrammatidae

Hymenoptera

اال�سف كانت ذات فعالية عالية باملخترب ولي�س
باحلقل نتيجة الظروف املناخية القا�سية غري
املالئمة لنمو وتطور النيماتودا املمر�ضة �شكل
رقم (.)7
احللمMites :

وجد نوع من احللم احلمراء ب�أعداد كبرية على
اج�سام �سو�سة النخيل احلمراء باجلهة اخللفية
لل�سو�سة وحتت اجلناح وهي حية ولكنها ال تتطفل
�شكل رقم ( )3املفرت�س �إبرة العجوز
الفرتا�س بي�ض ويرقات �سو�سة النخيل

�شكل رقم ( )5نوع من الذباب
)(Parathesia menezesi

يتطفل على �سو�سة النخيل احلمراء

�شكل رقم ( )7يرقة م�صابة بالنيماتودا
(ميني) والأخرى �سليمة

�شكلرقم()4ذبابةنوع

)(Scacophaga fuscicauda

متطفلة على �سو�سة النخيل احلمراء

�شكل رقم (� )6أنواع من الدبابري

عليها بل تعمل على ا�ستخدام احل�شرة كو�سيلة
لالنتقال ) (Vehicleمن مكان اىل �آخر واليوجد
ماي�شري اىل �أنها تقتل ال�سو�سة �أو تتغذى عليها.

ميكن ا�ستخدامها للتطفل على �سو�سة
النخيل احلمراء

الفريو�سات:

)(Scoli erractica

كما مت تطوير نوع من الفريو�سات �ضد حفارات
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العذوق وجرت عدة حماوالت ال�ستخدام

الأ�شعة امل�ؤينة مثل �أ�شعة جاما

)� (Baculovirusضد �سو�سة النخيل احلمراء
ولكن اىل االن اليوجد مايثبت مدى جناحها
باملكافحة.

) (Gamma Rayللق�ضاء على بع�ض �آفات النخيل
وخا�ص ًة تلك التي ت�صيب التمور يف املخازن
وتعترب من الطرق الفيزيائية .حيث تعر�ض
التمور اىل جرعات منخف�ضة من �أ�شعة جاما
م�صدرها عن�صر الكوبالت –� 60أو ال�سيزيوم-
 137مما ت�ؤدي �إىل موت كافة �أطوار احل�شرات
املوجودة فيها.
واجلدير بالذكر �أن التمور امل�شععة �صاحلة
لال�ستهالك الآدمي غري �أن ا�ستخدامها يحتاج
�إىل موافقات دولية من قبل الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ومنظمة ال�صحة العاملية� .إن ت�أثري
الإ�شعاع يزول بعد حلظات من تعر�ض التمور �إليه
وهو غري ملوث للبيئة وم�صدر ثابت للمكافحة،
غري �أن الإقبال على �شراء متور م�شععة يحتاج
اىل حمالت توعية وار�شادات تو�ضح �أن التمور
امل�شععة لي�س لها �آثار جانبية على �صحة االن�سان.
وال ت�سمح العديد من دول العامل با�سترياد املواد
الغذائية امل�شععة مبا فيها الدول العربية.
تقنية العقم الذكري :
كذلك ا�ستخدمت �أ�شعة جاما يف الق�ضاء على
العديد من احل�شرات امل�ستع�صية مثل ذبابة
الفاكهة التي ت�صيب الفاكهة مبا فيها التمور

 -2الت�شعيع وتقنية العقم الذكري للح�شرات:
Irradiation & Sterile Insect Technique (SIT):

الت�شعيع:
ت�شعيع التمور �أو معاجلة التمور بالطرق
الفيزيائية تتم من خالل تعري�ضها لال�شعاعات
امل�ؤينة (�أ�شعة جاما) بجرعات منخف�ضة ب�شرط
عدم جتاوزها احلدود العليا امل�سموح بها
من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .وتتم
املعاجلة لفرتة زمنية ق�صرية يف داخل وحدات
متخ�ص�صة تقا�س اجلرعة اال�شعاعية بوحدات
مثل جراي �أو كليو جراي �أو الراد �أو ميجاراد �أو
غريها من الوحدات االخرى .وعادة مات�ستخدم
�أ�شعة جاما الناجتة من م�صدر م�شع هو عن�صر
الكوبلت  60او ال�سيزيوم 137-بطاقة قد ت�صل
 5ماليني فولت موجات كهرومغناطي�سية.
وتتلخ�ص عملية الت�شعبع للتمور من خالل تفريغ
الطاقة عند دخولها وت�أين الذرات واجلزيئات
نتيجة حترر االلكرتونات من قدراتها حول النوى
واملح�صلة النهائية انتاج ماي�سمى باجلذور
احلرة امل�س�ؤولة عن حدوث التغريات املختلفة
ومنع انق�سام اخلاليا احلية.

يف بع�ض البلدان الواقعة على البحر االبي�ض
املتو�سط .وتتمثل تقنية العقم الذكري للح�شرات
برتبية احل�شرات باملخترب ثم تعري�ض الذكور
اىل جرعات منخف�ضة من �أ�شعة جاما الحداث
العقم واطالقها باحلقل لتتزاوج مع الإناث
الطبيعية ،وعند و�ضع البي�ض يكون عقيم ًا
واليفق�س .ونظر ًا الن هذه التقنية غري م�ستخدمة
حالي ًا مبجال �آفات النخيل �إال �أن هنالك العديد
من الدرا�سات التي �أجريت بدول جمل�س التعاون
حول امكانية ا�ستخدام هذه التقنية يف مكافحة
�سو�سة النخيل احلمراء .وعليه فقد قامت مدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية باململكة العربية
ال�سعودية با�ستقدام احد اخلرباء املخت�صني
مبجال العقم الذكري للح�شرات يف عام 1995م
بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو
الربوف�سور Dr. James W. Smithمن حمطة
البحوث الزراعية بوالية م�سي�سيبي الأمريكية،
حيث قام بدرا�سة الو�ضع الراهن للح�شرة
وا�ستخل�ص على �أنه من ال�صعوبة تطبيق هذه
التقنية �ضد �سو�سة النخيل احلمراء مامل تعرف
م�سبق ًا هل �أن التزاوج يتم داخل النخلة �أو
خارجها و�إذا كان خارج النخلة فيمكن تطبيق
هذه التقنية� .إ�ضافة اىل معرفة هل �أن الذكور

وتعر�ض التمور لال�شعاع بعد تعبئتها يف ال�صناديق
ونقلها بوا�سطة �أحزمة متحركة اىل داخل وحدة
الت�شعيع لتتعر�ض لال�شعاع وفق اجلرعة املطلوبة
ثم تخرج من وحدة املعاجلة لتكون معقمة ب�شكل
كامل من كافة �أطوار احل�شرات املوجودة فيها
�أو من الأحياء الأخرى .وتوجد �أنواع خمتلفة من
وحدات املعاجلة الإ�شعاعية منها الثابتة و�أخرى
متحركة �شكل رقم (.)8
كما تعرف اي�ضا باملكافحة الوراثية
) (Genetics controlوفيها ت�ستخدم بع�ض �أنواع
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�شكل رقم ( )8وحدة ت�شعيع التمور متنقلة حممولة على �شاحنة

جدول رقم (� :)2أوجه الت�شابه بني �سو�سة النخيل احلمراء و�سو�سة لوز القطن
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

�سو�سة لوز القطن
�سو�سة النخيل احلمراء
تتبع اىل عائلة ال�سو�س ) (Curculionidaeرتبة غمدية االجنحة تتبع اىل نف�س العائلة والرتبة.
).(Coleoptera
ح�شرة دخيلة اىل امريكا عن طريق اال�سترياد اي�ض ًا.
ح�شرة دخيلة اىل املنطقة عن طريق اال�سترياد.
ت�سبب خ�سائر اقت�صادية عالية بالقطن
ت�سبب خ�سائر اقت�صادبية عالية بالنخيل.
تهاجم القطن الذي بعترب من املحا�صيل االقت�صادية املهمة.
تهاجم انواع النخيل املختلفة والتي تعترب اهم �شجرة باملنطقة.
لها اي�ضا طور يرقي وتتعذر يف اماكن حممية ب�شكل جيد.
لها طور يرقي وتتعذر يف اماكن حممية ب�شكل جيد.
متتلك فرمونات جتذب اي�ض ًا ك ًال من االناث والذكور.
متتلك فرمونات جتميعية جتذب كل من االناث والذكور.
يوجد اي�ض ًا م�صائد فريومونية جلذب احل�شرة .
يوجد م�صائد فرمونية جلذب احل�شرة.
يوجد اعداد قليلة جد ًا من االعداء احليوية للح�شرة.
يوجد عدد قليل جد ًا من االعداء احليوية للح�شرة.
يحظى النخيل باهمية خا�صة من قبل اجلهات احلكومية الهميته يحظى القطن باهمية خا�صة من قبل احلكومات الهميته كمح�صول
نقدي ).(Cash crop
االقت�صادية
ت�ستخدم املبيدات الكيماوية ملكافحتها
ت�ستخدم املبيدات الكيماوية ملكافحتها
عائلها الوحيد القطن.
عوائلها حمددة با�شجار النخيل.
جدول رقم (� :)3أوجه االختالف بني �سو�سة النخيل احلمراء و�سو�سة لوز القطن

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

�سو�سة النخيل احلمراء
دورة حياتها طويلة.
حجمها كبري.
تهاجم انواع ًا عديدة من النخيل.
كافة اطوارها داخل النخلة.
عمليات الرتبية باملخترب �صعبة ومكلفة.
نق�ص باملعلومات املتوفرة عن بيولوجيا احل�شرة ب�شكل دقيق وعن الدرا�سات البيئية.
اليوجد لديها طور �سكون.
عادة مايكون التزاوج يف داخل النخلة.
مل يعرف بعد مدى جناح تقنية العقم الذكري مبكافحتها.

امل�شععة لها القدرة التناف�سية على تلقيح الإناث
�أكرب من الذكور الطبيعية غري امل�شععة .وهل �أن
تربية احل�شرة وا�ستخدام هذه التقنية مكلفة
اقت�صادي ًا �إذا ماقورنت بالطرق االخرى .وبنا ًء
على ذلك ت�شري معظم الدرا�سات اىل �أن تزاوج
ال�سو�سة يحدث يف داخل النخلة وملرات عديدة

�سو�سة لوز القطن
دورة حياتها ق�صرية .
حجمها ا�صغر من �سو�سة النخيل.
تهاجم القطن فقط.
لي�س كل اطوارها يف داخل نبات القطن.
عمليات الرتبية باملخترب �سهلة وغري مكلفة.
توفر املعلومات البيولوجية والبيئية عن احل�شرة.
متتلك طور �سكون.
التزاوج خارج نبات القطن.
اثبتت تقنية العقم الذكري جناحها مبكافحة احل�شرة.

بوا�سطة �أكرث من ذكر واحد ،كذلك اليعرف
مدى مناف�سة الذكور امل�شععة على التزاوج حيث
يحتاج ذلك �إىل درا�سات معمقة� .أما التكلفة
االقت�صادية لرتبية ال�سو�سة واحداث العقم
واطالقها فهو بالتاكيد ذات تكلفة اقت�صادية
عالية لأن ذلك يحتاج �إىل خمتربات متطورة

و�أجهزة عالية التكلفة �شكل رقم ( .)9كما �أ�شار
 Dr Smithاىل �إمكانية تطبيق هذه التقنية على
غرار جناحها يف مكافحة �سو�سة لوز القطن

cotton boll weevil (Anthonomus grany

 )disنظر ًا لوجود ت�شابه مابني احل�شرتني جدول
رقم ( .)2ووجود بع�ض االختالفات الب�سيطة بني
الشجرة المباركة ديسمبر2009

�شكل رقم ( )9احد املختربات العاملية
امل�ستخدمة برتبية احل�شرات العقيمة

احل�شرتني جدول رقم (.)3
 -3التقنيات احليوية والهند�سة
الوراثية :
�أ�صبح مو�ضوع الكائنات املحورة وراثي ًا من
املوا�ضيع ال�شائكة التي ت�شغل العديد من دول
العامل خالل القرن احلادي والع�شرين ،حيث
انق�سمت الدول اىل ق�سمني �أحدهما م�ؤيد
لتطوير تقنيات �إنتاجها بهدف حتقيق �أكرب قدر
ممكن من االكتفاء الذاتي والأمن الغذائي مثل
الواليات املتحدة الأمريكية والأرجنتني وكندا
وا�سرتاليا واملك�سيك وال�صني والهند والربازيل،
وق�سم �آخر من الدول معار�ض وب�شدة مثل دول
االحتاد الأوروبي ،نظر ًا لعدم و�ضوح ت�أثرياتها
ال�سلبية على البيئة والإن�سان واحليوان.
�أما الدول العربية فال تزال الأنظمة الت�شريعية
فيها غري حازمة مبو�ضوع منتجات الكائنات
املحورة وراثي ًا حيث �أن ق�سم ًا منها ي�سمح بدخولها
�ضمن �ضوابط حمددة و�أخرى متنعها منع ًا بات ًا
ودول �أخرى ت�سمح بدخول املنتجات التي التدخل
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بغذاء الإن�سان مبا�شر ًة مثل الأن�سجة وامللبو�سات
القطنية امل�صنعة من املحا�صيل املحورة وراثي ًا
�أو الأدوية واللقاحات البيطرية وبع�ض املنتجات
امل�ستخدمة لأغرا�ض �صناعية.
مما ال�شك فيه �إن �إنتاج نباتات حمورة وراثي ًا
متتلك �صفات وراثية مرغوبة لدى املزارعني
وامل�ستهلكني على حد �سواء وموا�صفات عالية
اجلودة الميكن احل�صول عليها بالطرق
التقليدية املتبعة برتبية النبات قد يبدو وللوهلة
الأوىل مفيد ًا بل وعملي ًا حيث ميكن نقل �صفة
حمددة للنبات من �أي كائن حي �أخر حتى ولو
من احليوانات وهذه ال�صفة اجلديدة ميكن
�أن تتوارث عرب الأجيال ب�صورة �سريعة مقارنة
بالطرق الأخرى التي عادة ما ت�أخذ �سنوات
عديدة لنقل تلك ال�صفة.
�إن ا�ستخدام تقنيات نقل اجلينات من كائن
حي اىل �آخر او مايعرف بالهند�سة الوراثية
)(Genetic Engineeringاو الثورة اجلينية
�أدى اىل احل�صول على نباتات جديدة متتلك
موا�صفات مرغوبة لدى املزارعني وامل�ستهلكني
على حد �سواء ومن بني هذه ال�صفات مايلي:
مقاومة احل�شرات والأمرا�ض النباتية و�سوف
نتطرق اليه فيما بعد.
احل�صول على �إنتاجية عالية جد ًا تفوق مرات
عديدة �إنتاجية النباتات الأ�صلية ولها مردود
اقت�صادي كبري وخا�صة باملحا�صيل الت�صديرية
.Cash crops
احل�صول على موا�صفات عالية اجلودة ومرغوبة
لدى امل�ستهلكني من حيث اللون والطعم والنكهة
�أو الت�أخري يف الن�ضج ) (Ripeningلتقليل
التلف.
مقاومة املبيدات الكيميائية وخا�صة مبيدات
الأع�شاب (Herbicides).
مقاومة الظروف
القا�سية). (Stress

البيئية

واملناخية

مقاومة امللوحة واجلفا ف

nDrought & Sali

ity).

احل�صول على نباتات مغذية وغنية بالربوتينات
والفيتامينات كما هو احلال يف فول ال�صويا
ال�ستخدامها يف تغذية املا�شية.
احل�صول على نباتات غنية بالزيت )(Oilخا�صة يف
املحا�صيل الزيتيه مثل عباد ال�شم�س والقطن.
احل�صول على الألوان الطبيعية املختلفة دون
احلاجة ل�صبغها كما يف حالة �إنتاج قطن �أزرق
اللون لت�صنيع �أقم�شة زرقاء دون احلاجة ل�صبغها
وذلك من خالل نقل اجلني الأزرق )(Blue gene
�إىل نباتات القطن.
ويعترب مو�ضوع �إنتاج النباتات املحورة وراثياً
وقدرتها على مكافحة الآفات الزراعية من
املوا�ضيع املهمة التي حظيت باهتمام العديد من
دول العامل ،وقد �ساند هذا الر�أي بع�ض املنظمات
الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم
املتحدة واعتربته ح ًال مل�شكلة الفقر واجلوع
الذي تعاين منه العديد من الدول النامية.
�إ�ضافة لأهميتها يف �إيجاد بدائل عن املبيدات
الكيميائية والتي �أ�صبحت م�شكلة الع�صرالتي
تواجة القطاعات الزراعية والبيئية وال�صحية
وذلك لكرثة وتفاقم م�شاكلها يف ال�سنوات
الأخرية ال�سيما و�أن الدول النامية الت�ستطيع
بالوقت احلا�ضر اال�ستغناء عن املبيدات
الكيميائية لأنها الطريقة الوحيدة الفعالة يف
مكافحة الآفات الزراعية التي تهدد حما�صيلها،
ومن دونها لن تتمكن هذه الدول من احل�صول
على �إنتاج زراعي .وعليه ف�إن النباتات املحورة
وراثي ًا هي بديل ناجع ملكافحة الآفات الزراعية
ولكن امل�شكلة تكمن يف خماطرها املحتملة على
املدى البعيد حيث مل يت�ضح بعد ب�شكل دقيق
خطورتها على االن�سان واحليوان والبيئة .وقد
مت �إنتاج العديد من النباتات املحورة وراثي ًا
ملقاومة بع�ض احل�شرات االقت�صادية والأمرا�ض
النباتية.

ومن الأمثلة الناجحة على اجلينات التي مت نقلها
للنباتات جني الـ  Btامل�ستخرج من البكترييا
 Bacillus thuringensisوهي بكترييا تعي�ش
بالرتبة وتتميز بامتالكها مواد بروتينية �سامة
للح�شرات .حيث مت نقل هذا اجلني الذي
يحمل �صفة ال�سمية �إىل نباتات الذرة ال�صفراء
وبذلك �أ�صبحت متتلك �صفة املقاومة للح�شرات
واال�ستعا�ضة عن ر�ش املبيدات الكيميائية .وقد
مت �أي�ضا نقل جني الـ  Btمن البكترييا �إىل نباتات
�أخرى مثل القطن والطماطم والبطاطا وغريها.
�أما تقنية الهند�سة الوراثية امل�ستخدمة لإنتاج
النباتات املحورة وراثي ًا ملكافحة الآفات الزراعية
فيمكن تلخي�صها باخلطوات الآتية:
حتديد اجلني امل�س�ؤول عن ال�صفة املرغوبة
ثم عزله و�إكثاره وربطة مع جني �آخر يحمل
�صفة املقاومة للم�ضادات احليوية �أو مبيدات
احل�شائ�ش.
�إدخال اجلني الذي يحمل ال�صفة واجلني الذي مت
ربطه معه اىل النبات امل�ستقبل )(Recepterعن
طريق ناقل) (Vectorوعادة ما ت�ستخدم بكترييا
 Agrobacterium tumefaciensوهي بكترييا
مر�ضية للنبات تعي�ش يف الرتبة وت�سبب مر�ض ًا
يدعى التدرن التاجي) .gall) Crownوتتميز
عند �إ�صابتها للنبات بتداخل قطعة من الـ DNA
مع الـ  DNAللنبات امل�صاب وت�ؤدي بعد ذلك اىل
حدوث انتفاخات �أو �أورام �سرطانية)(Tumors
يف منطقة التاج للنبات .وقد ا�ستخدمت هذه
اخلا�صية لغر�ض �إدخال اجلينات املرغوبة بد ًال
عن املمر�ضة.
بعد �أن يتم دجمهما مع املادة الوراثية للنبات
امل�ستقبل يتم �إكثار اخلاليا على �أو�ساط زراعية
خا�صة حتتوي على امل�ضادات احليوية �أو مبيدات
احل�شائ�ش.
بعد ذلك يتم عزل اخلاليا التي قاومت فعل
امل�ضادات احليوية �أو مبيدات احل�شائ�ش
و�إكثارها بوا�سطة تقنية زراعة الأن�سجة النباتية
للح�صول على نباتات كاملة وحمورة وراثي ًا

وت�سمى ) (Transgenic plantsوحتمل ال�صفة
اجلديدة .

التي تطلقها �أعداء ومفرت�سات احل�شرات مثل
اخلفافي�ش.

: Bt

�أما يف جمال مكافحة �آفات النخيل فال تزال هذه
التقنية غري م�ستخدمة ب�شكل وا�سع غري �أنه من
املمكن تطويرها من خالل ت�صميم �أجهزة تبعث
موجات �سمعية ذات ترددات حمددة حت�س بها
الآفة امل�ستهدفة فقط مثل �سو�سة النخيل احلمراء
دون غريها .علم ًا ب�أن هذا النوع من الأجهزة
وا�سعة اال�ستعمال مبجال طرد الطيور عن احلقول
�أو �أبعاد القوار�ض واحل�شرات املنزلية �شكل رقم
( ،)10وهي تقنية علمية متطورة وفعالة و�آمنة
والحتتاج اىل عمالة ماهرة لتطبيقها.

�آلية عمل جني الـ

بعد �أن يتم �إدخال جني الـ  Btللنبات امل�ستقبل
ت�صبح كافة �أجزائه مقاومة لفعل احل�شرات
مبا فيها اجلذور .وعندما تتغذى احل�شرات
على �أجزاء النباتات املحورة ف�إن هذه املادة
الربوتينية ال�سامة والتي هي عبارة عن بلورات
ال تذوب بالأو�ساط احلام�ضية ولكنها تذوب
بالأو�ساط القاعدية كما هو احلال يف القناة
اله�ضمية لريقات احل�شرات ف�إنها تهاجم
اجلدار اخللوي للقناة اله�ضمية وتت�سرب �إىل
الدم م�سبب ًة �شل ًال تام ًا للريقة ومن ثم موتها
خالل � 48ساعة .علم ًا ب�أنه لي�س لهذا الربوتني
�أي ت�أثريات �سامة على الإن�سان �أو احليوان عند
ا�ستهالكه للذرة ال�صفراء التي حتتوي على هذا
النوع من الربوتني بنا ًء على تقارير من هيئة
الغذاء والدواء الأمريكية ) .(FDAوالبكرتيا
� (Bt)Baccillus thurigiensisضد عدد كبري
من ح�شرات النخيل .والتزال هذه التقنية غري
م�ستخدمة ب�شكل وا�سع مبجال النخيل ب�سبب
التكاليف العالية لالجهزة واملعدات امل�ستخدمة
وقد �سبق و�أن تطرقنا باجلزء االول من هذه
الدرا�سة عن زراعة الأن�سجة النباتية.
� -4أجهزة املوجات ال�سمعية
ت�ستخدم تقنية املوجات الفوق �سمعي ة
� )trasonicأو التحت �سمعية ) (Subsonicيف
�إحداث موجات �سمعية حت�س بها احل�شرات دون
غريها وت�ؤدي اىل ت�شوي�ش على الأجهزة ال�سمعية
والع�صبية للح�شرات وتبعدها عن املزارع .فقد
وجد �أن تردد الذبذبات ال�سمعية بحدود 50-20
�سيكل/ثانية �أدى اىل انخفا�ض ن�سبة الإ�صابة
بحفار �ساق الذرة ال�صفراء عند و�ضعها بحقول
الذرة ال�صفراء .كما انخف�ضت ن�سبة الإ�صابة
بفرا�شة �أوراق امللفوف بحقول امللفوف بن�سبة
 .%70-40كما وجد �أن هذا الرتدد من املوجات
يخيف احل�شرات لأنه قريب من تردد الذبذبات

l(U

� -5أجهزة املوجات الكهرومغناطي�سية
املوجات الكهرومغناطي�سية هي عبارة عن
موجات تنت�شر يف الفراغ على �شكل جمالني
مرتددين �أحدهما جمال مغناطي�سي والآخر
جمال كهربائي ب�سرعة ثابته ت�ساوي (3x108-1
 )msوبخطوط م�ستقيمة وت�شغل حيز ًا كبري ًا من
الرتددات وتختلف بع�ضها عن البع�ض يف طبيعة
م�صدرها وطريقة اكت�شافها واخرتاقها لالو�ساط
املختلفة ولكن لها خ�صائ�ص مت�شابهة .وينق�سم
طيف املوجات الكهرومغناطي�سية اىل املوجات
الراديوية والأ�شعة حتت احلمراء وال�ضوء املرئي
والأ�شعة الفوق بنف�سجية والأ�شعة ال�سينية كما
ت�شمل �أي�ض ًا �أ�شعة جاما .وت�ستخدم املوجات
الكهرومغناطي�سية يف الت�شوي�ش على احل�شرات
وجتعلها غري م�ستقرة وبذلك ت�ؤثر على �سلوكها
وتغذيتها وتكاثرها مما ي�ؤدي اىل منع التزاوج
�أو التغذية واجهاد احل�شرة وموتها نتيجة التعب
واالرهاق الذي حتدثه املوجات الكهرومغناطي�سية
ومت ت�صميم عدد من االجهزة امل�ستخدمة حالي ًا
مبجال احل�شرات تعتمد على هذه التقنية �شكل
رقم (.)11
� -6أجهزة الك�شف املبكر:
�أ -نظام املعلومات اجلغرافية
مت حديث ًا تطبيق تقنية الر�صد عن طريق الأقمار
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اال�صطناعية �أو مايعرف بنظام املعلومات
اجلغرافية( (
 .)tem -GISوقد جرت عدة حماوالت ناجحة
لتطبيق هذا النظام لر�صد حركة ومواقع
�سو�سة النخيل احلمراء يف اململكة العربية
sGeographic Information Sy

�شكل رقم ( )12الأجهزة احلديثة ) (GISامل�ستخدمة بر�صد �سو�سة النخيل احلمراء عرب
الأقمار اال�صطناعية
�شكل رقم ( )10جهاز املوجات ال�سمعية
امل�ستخدم لطرد احل�شرات

�شكل رقم ( )11جهاز املوجات
الكهرومغناطي�سية لطرد احل�شرات

ال�سعودية بالتعاون مع �إحدى ال�شركات العاملية
املتخ�ص�صة .غري �أن مثل هذه االنظمة حتتاج
اىل �أجهزة ومعدات وتكاليف وكوادر مدربة
لتحليل ال�صور �شكل رقم (.)12
ب -الأجهزة ال�صوتية :
كما مت حديث ًا تطوير �أجهزة تعمل بوا�سطة
37 - 36
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املوجات ال�سمعية ميكن من خاللها �سماع
�صوت �سو�سة النخيل احلمراء وحفارات ال�ساق
والعذوق وهي تتغذى يف داخل النخلة وهذه
الأجهزة متتلك فلرت ًا �أو مر�شح ًا مييز �صوت
�سو�سة النخيل احلمراء عن غريها من الأ�صوات
وت�ستخدم هذه االجهزة ملعرفة الأ�شجار امل�صابة
قبل ظهور الأعرا�ض اخلارجية على اجلذع �شكل
رقم ( .)13وتعد �شركة الر تكنولوجي رائدة
مبجال ت�صنيع الأجهزة ال�صوتية التي �أ�س�سها
العامل الفيزياوي الأملاين (Benedick Van
 )Laarاملتخ�ص�ص مبجال الأجهزة ال�صوتية.
ج -ا�ستخدام الكالب بالك�شف عن
الإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء:
مت �إجراء عدد من التجارب احلقلية لغر�ض
تدريب الكالب على الك�شف عن �أ�شجار النخيل
امل�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء يف دولة فل�سطني
عند احلدود مع اململكة االردنية الها�شمية ،حيث
مت اختيار نوع من الكالب تدعى(  ( eGolden r
 .)trieve dogويتم تدريب الكالب خالل فرتة
تزيد على ثالثة �أ�شهر وتتلخ�ص ب�أن يتم عمل
كرات من مواد خملفات النخيل امل�صابة ب�سو�سة
النخيل احلمراء ثم ترمى بعيد ًا باحلقل بعدها

تقوم الكالب ب�إعادتها ويتم مكاف�أة الكالب
من خالل تقدمي الطعام لها .وقد �أظهرت
نتائج التجارب �أن الكالب املدربة ا�ستطاعت
الك�شف عن �أ�شجار النخيل امل�صابة ب�سو�سة
النخيل احلمراء بن�سبة  %100مما يعني جناح
ا�ستخدام الكالب بالك�شف املبكر عن �أ�شجار
النخيل امل�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء.
 -7الأ�صناف املقاومة:
تعترب الأ�صناف املقاومة من البدائل الفعالة
ملقاومة الآفات التي ت�صيب النخيل يف املنطقة
العربية ،حيث وجد �أن بع�ض �أ�صناف النخيل
متتلك مقاومة وراثية �ضد بع�ض امل�سببات
املر�ضية حتى لو توفرت الظروف املنا�سبة
لرحداث الإ�صابة ومثال على ذلك الأ�صناف
بو�سطامي �أبي�ض وبو�سطامي �أ�سود وع�سقالين
وبومو�سى و�سريليال وهذه الأ�صناف مقاومة
ملر�ض البيو�ض ،يف حني �أن ال�صنف بوفقو�س
من �أكرث الأ�صناف ح�سا�سية للمر�ض .غري �أن
ا�ستخدام الأ�صناف املقاومة �ضد احل�شرات
�أقل �أهمية عنه يف جمال الأمرا�ض� .إال �أنه
وجد �أن بع�ض الأ�صناف مثل �ساير وديري
مقاومة للر�صابة باحل�شرة الق�شرية يف حني �أن

�شكل رقم (� )13أجهزة حديثة متطورة ت�ستخدم للك�شف املبكر عن �سو�سة النخيل
احلمراء بوا�سطة ال�سمع

الأ�صناف برحي وحالوي وخ�ضراوي �أكرث عر�ضة
للإ�صابة�.أما فيما يتعلق ب�سو�سة النخل احلمراء
فقد وجد �أنها ت�صيب كافة �أ�صناف النخيل بدون
ا�ستثناء �إال �أن درجة الإ�صابة تختلف يف بع�ض
الأ�صناف عن �أ�صناف �أخرى .كذلك وجد �أن
الأ�صناف املت�أخرة بالن�ضج مثل ال�صنف برحي
بحلم الغبار عن الأ�صناف
�أكرث عر�ضة للإ�صابة َ
املبكرة .كما وجد �أي�ض ًا �أن الأ�صناف حالوي،
مكتوم ،حمراوية ،تفزاوين مقاومة ملر�ض تعفن
النورات الزهرية �أو خيا�س طلع النخيل(اخلامج)
يف حني �أن الأ�صناف برمي ،خ�ضراوي ،قنطار
وتربزل ح�سا�سة للمر�ض .ووجد �أن ال�صنف
خ�ضراوي مقاوم ملر�ض التبقع اجلرافيويل
(التفحم الكاذب) يف حني �أن الأ�صناف برحي،
جمهول ،حالوي ،حياين� ،شمران وزهدي
ح�سا�سة للإ�صابة .كما وجد �أن بع�ض �أ�صناف
النخيل ح�سا�سة للإ�صابة بح�شرة ا ُ
حلمرية يف
حني �أن هنالك �أ�صناف ًا �أخرى مقاومة .وجد �أن
الأ�صناف خ�ضراوي ،ليلوي ،دير ،حالوي ،برمي
وجبجاب ح�سا�س للإ�صابة بعنكبوت الغبار و�أن
ال�صنف �ساير مقاوم للإ�صابة يف حني ال�صنف
زهدي متو�سط املقاومة.
�أما فيما يتعلق ب�سو�سة النخيل احلمراء ف�إنها

تهاجم كافة �أ�صناف النخيل ولي�س هناك
�أ�صناف مقاومة لها �إال �أن بع�ض الدرا�سات
�أظهرت �أن ال�سو�سة تف�ضل بع�ض الأ�صناف دون
غريها ،غري �أن معلوماتنا عن هذا املو�ضوع ت�ؤكد
�أن �سو�سة النخيل احلمراء تهاجم كافة �أ�صناف
النخيل دون متييز.
-8الت�شريعات القانونية واحلجر
الزراعي:
تعترب الت�شريعات القانونية مهمة لغر�ض
املحافظة على �أ�شجار النخيل من خطر اال�صابة
بالآفات املختلفة� .إن الت�شريعات مبجال النخيل
قدمية جد ًا حيث ورد يف �شريعة حمورابي عدد
من املواد حلماية النخلة فقد جاء يف املادة
( )59على تغرمي من يقطع نخلة (ن�صف َمنْ )
من الف�ضة ،وهي غرامة كانت كبرية يف ذلك
الوقت.
�إن م�صطلح ( )Quarantineم�شتق من
الكلمة الالتينية ( )Quarantumومعناها
�أربعون وتعني الفرتة الزمنية التي يتم خاللها
حجز ال�سفن القادمة من بلدان تنت�شر فيها
�أمرا�ض وبائية مثل الطاعون والكولريا واحلمى
ال�صفراء ،حيث كان يتم احتجاز طاقم ال�سفينة

وامل�سافرين على متنها لفرتة  40يوم ًا ت�سمح
بتطور حاالت املر�ض غري الظاهر وك�شفها قبل
ال�سماح لهم بالنزول .وميكن تعريف احلجر
الزراعي على �أنه ت�شريعات قانونية ت�سن من
قبل ال�سلطات املخت�صة ملنع �أو ت�أخري دخول
او انت�شار الآفات ال�ضارة .ويجب على الدول
امل�صدرة الت�أكد من خلو �إر�ساليتها الزراعية من
ّ
خالل الفح�ص والتفتي�ش و�إ�صدار �شهادة �صحية
لها تثبت خلوها من الآفات الزراعية .ويجب
�أن تكون ال�شهادة م�صممة على غرار �شهادة
ال�صحة النباتية ال�صادرة عن الأمانة العامة
لالتفاقية الدولية لوقاية النبا ت n(Internatio
).al Plant Protection Convention-IPPC
عليه ف�إن �إ�صدار ت�شريع مث ًال بحرق �أ�شجار
النخيل امليته نتيجة الإ�صابة ب�سو�سة النخيل
احلمراء �أو ب�أية �آفة �أخرى خطرية ي�ضمن
عدم انتقال تلك الآفة من املناطق امل�صابة
اىل ال�سليمة .كما �أن االلتزام بتطبيق تعليمات
احلجر الزراعي �سواء كان الداخلي �أو اخلارجي
يحمي البلدان من خطر دخول وانت�شار �آفات
جديدة ،فعلى �سبيل املثال اتخاذ �إجراءات
�صارمة مبنع ا�سترياد النخيل ومنتجاتها من
دول املغرب العربي يحمي دول امل�شرق العربي
من دخول مر�ض البيو�ض الذي مل ي�سجل فيها
اىل الآن .كذلك احلال بالن�سبة ل�سو�سة النخيل
احلمراء والتي دخلت دول جمل�س التعاون من
خالل ا�سترياد ف�سائل نخيل من دول جنوب �شرق
�آ�سيا ،حيث �أن ت�شديد الرقابة على ا�سترياد
النخيل من الدول املوبوءة ي�ؤمن عدم دخول
الآفة �إليها ،ال�سيما وان هنالك دو ًال عربية �أخرى
مهددة بهذه الآفة �إذا مل يتم اتخاذ �إجراءات
�صارمة مبنع اال�سترياد من الدول املوبوءة .كما
يجب �أي�ض ًا اتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أن
منع دخول مر�ض الإ�صفرار املميت وي�صيب
نخلة التمر �أي�ض ًا ومل ي�سجل يف الدول العربية،
حيث �أن تطبيق �إجراءات احلجر الزراعي
ب�شكل �صارم يجنبنا خطر دخول �آفات جديدة
وا�ستيطانها ( )Build-upويجنبنا اخلو�ض
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بعمليات املكافحة وما تتطلب من جهد و�أموال
ووقت وغريها من االجراءات االخرى.

حملية من فطر بوفريا بزيانا 2001م  .املنظمة
العربية للتنمية الزراعية .الطبعة االوىل،
امل�شروع االقليمي للمكافحة احليوية ل�سو�سة
النخيل احلمراء وحفارات ال�ساق واجلذور
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،اخلرطوم،
ال�سودان ،ن�شرة ار�شادية.

وتفر�ض بع�ض الدول غرامات على خمالفي
�أنظمة احلجر الزراعي ففي اململكة العربية
ال�سعودية تفر�ض غرامة مالية قدرها خم�سة
�آالف ريال لكل خمالف مع حجز ال�سيارة على
كل من يقوم بنقل ف�سائل نخيل م�صابة ب�سو�سة
النخيل احلمراء بدون �شهادة �صحية نباتية
تثبت خلوها من اال�صابة .كما تفر�ض ال�سلطات
االيطالية مبالغ ماليه قدرها  3000-500يوريو
على كل من يقوم بعدم �إخبار ال�سلطات املخت�صة
بوجود �أ�شجار نخيل م�صابة ب�سو�سة النخيل
احلمراء .كما تلزم مملكة البحرين مالك
النخيل بخدمتها والعانية بها و�إال �سوف يعاقب
باحلب�س ملدة ال تزيد عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال
تتجاوز خم�سمائة دينار بحريني �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني.

 -6القحطاين ح�سن عبد اهلل �آل �سرحان (مل
تذكر �سنة اال�صدار) .ا�ستخدام تقنية الت�شعيع
يف حفظ املنتجات الغذائية والزراعية .الطبعة
االوىل ،الغرفة التجارية ال�صناعية ،الريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية.

 -1الطريحي عماد ح�سني 1999م .املكافحة
املتكاملة لآفات النخيل يف الوطن العربي .الندوة
القومية حول ت�شجيع ا�ستخدام املكافحة املتكاملة
للحد من تلوث البيئة ،دولة االمارات العربية
املتحدة ،ابو ظبي .1999/5/10-8 :املنظمة
العربية للتنمية الزراعية ،اخلرطوم ،ال�سودان.

� -7إ�ستخدام تقانات النيماتودا املمر�ضة
للح�شرات يف املكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل
احلمراء 2001م .املنظمة العربية للتنمية
الزراعية .الطبعة االوىل ،امل�شروع االقليمي
للمكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل احلمراء
وحفارات ال�ساق واجلذور يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،اخلرطوم ،ال�سودان ،ن�شرة ار�شادية.

املراجــــــع:

 -2الطريحي عماد ح�سني 2005م� .آفات
النخيل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وطرق
مكافحتها .جملة عجمان للبحوث والدرا�سات.
امارة عجمان دولة االمارات العربية املتحدة:1 .
.289-227
 -3الطريحي عماد ح�سني 2007م .بدائل
املبيدات الكيماوية امل�ستخدمة مبكافحة الآفات
الزراعية .جملة البلدية والزراعة ،وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والزراعة ،دولة قطر .العدد -31 :37
.34
 -4املكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل احلمراء
با�ستخدام تقنية اطالق ذكور ملوثة ب�ساللة
39 - 38
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 -5التقرير النهائي للم�شروع الإقليمي للمكافحة
احليوية ل�سو�سة النخيل احلمراء وحفارات
ال�ساق واجلذور بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية 2002م .املنظمة العربية للتنمية
الزراعية ،البنك الإ�سالمي للتنمية وال�صندوق
الدويل للتنمية الزراعية ،اخلرطوم ،ال�سودان.

 -8بنديك فان الر 007م .التجربة ال�صوتية
االملانية مبجال الك�شف املبكر عن �سو�سة النخيل
احلمراء .ور�شة العمل حول �سو�سة النخيل
احلمراء -تقنيات حديثة وابعاد م�ستقبلية.
جامعة امللك �سعود  3-2ابريل 2007م .االح�ساء،
اململكة العربية ال�سعودية.
 -9زايد عبد الوهاب 2005م .زراعة نخيل
التمر .ن�شرة رقم  .156منظمة االغذية والزراعة
لالمم املتحدة ،روما ،ايطاليا � 349صفحة.
 -10نخيل التمر من مورد تقليدي اىل ثروة
خ�ضراء 2005م .مركز االمارات للدرا�سات
والبحوث اال�سرتاتيجية .جمموعة البحوث

التي القيت يف م�ؤمتر النخيل العاملي -15
2002/9/17م .ابوظبي ،دولة االمارات العربية
املتحدة � 640صفحة.
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نظر ًا ملحدودية املوارد الزراعية يف
دولة الكويت من �ضيق امل�ساحة القابلة
للزراعة ،والظروف املناخية القا�سية ،وقلة
مياه الري الالزمة لإنتاج وتنويع املحا�صيل
احلقلية بكميات كافية ،ف�إن البالد تواجه
عجز ًا �شديد ًا يف �إنتاج الأعالف لتغطية
احتياجات حيوانات املزرعة ،خا�صة الأبقار
احللوب ،ولذا فهناك فجوة بني الأنتاج املحلي
للأعالف واحتياجات احليوانات.
�أهمية الأعالف املالئة:
العلف املالئ �أو اخل�شن ( )roughageيتكون من
نباتات �أو �أجزاء نباتية خ�شنة حتتوي على ن�سبة
عالية من الألياف ون�سبة قليلة من املواد الغذائية
القابلة لله�ضم .يعترب نق�ص الأعالف املالئة
�سواء اخل�ضراء منها �أو اجلافة من امل�شاكل
التي تعانيها حيوانات املزرعة يف دولة الكويت.
وترجع �أهمية الأعالف اخل�ضراء الحتوائها على
فتيامني ( )Aوفتيامني ( ،)Eونق�صهما ي�ؤدي �إىل
انخفا�ض يف الكفاءة التنا�سلية والأنتاجية وبطء
يف النمو اجل�سماين �أو الع�ضلي.
�أما نق�ص الأعالف املالئة اجلافة كالأتبان
ب�أنواعها في�ؤدي �إىل خلل يف توازن تركيز �أو
ن�سبة بع�ض الأحما�ض الدهنية الطيارة امل�شبعة
( )VOLATILE FATTY ACIDS- VFAيف حمتويات
الكر�ش .ولهذه الأحما�ض �أهمية كبرية يف توزيع
الدهون ما بني احلليب و�أن�سجة اجل�سم املختلفة،
حيث ي�ؤدي نق�ص الأعالف املالئة �إىل انخفا�ض
ن�سبة �إنتاج حام�ض اخلليك ()ACETIC ACID
الذي يعترب امل�صدر الرئي�سي لتكوين الدهن يف
احلليب ،كما ي�ؤدي هذا النق�ص �إىل زيادة ن�سبة
حام�ض الربوبيونيك ()PROPIONIC ACID
وهو م�صدر لتكوين الدهن بني �أن�سجة اجل�سم،
وزيادة يف ن�سبة حام�ض الزبدي �أو ال�سم ن ( UB
 )TYRICACIDالذي يتكون يف ال�سمن �أو الزبد،
وي�سمي �أحيانا بحام�ض ال�سمنيك.
وي�ؤثر اخللل يف توازن ن�سب هذه الأحما�ض �إىل

بع�ضها على �صحة احليوان ،حيث ي�ساهم يف
تخزين وتراكم الدهون بني �أن�سجة اجل�سم مما
ي�سبب يف حدوث ال�سمنة التي ت�ؤثر �سلب ًا على
املقدرة التنا�سلية ،وكما يقلل من ن�سبة الدهن
يف احلليب ومن ثم على الإنتاج االقت�صادي
للحيوان� .إ�ضافة �إىل ذلك فهناك بع�ض امل�شاكل
الأر�ضية (التمثيل الغذائ ي SMETABOLIC DI -
 )ORDERSالناجمه عن نق�ص الألياف والتي
م�صدرها الرئي�سي الأعالف املالئة ،وهي حاالت
منت�شرة يف كثري من مزارع �إنتاج احلليب يف
الكويت .وميكن تلخي�ص �أهمها:
 1ـ حمو�ضة الدم ( :)ACIDOSISوهي حالة يكون
فيها الأ�س الهيدروجيني ( )PHيف الدم منخف�ض ًا
فتن�ش�أ عنه حالة حام�ضية ،وذلك ب�سبب زيادة
يف �أعداد البكترييا املنتجة حلم�ض اخلليك
()ACETIC ACID PRODUCING BACTERIA

مما ت�ساهم يف �سرعة �أنتاج احلم�ض يف الكر�ش،
خا�صة عند تغذية احليوان على عليقة حتتوي
على �أعالف حبوب مركزة بكميات كبرية.
 2ـ التهاب جدار الكر�ش
( :)RUMEN PARAKERATOSISوهي عبارة
عن تغيريات �أو ت�ضخم يف حجم خاليا وت�صلب

اجلدار الداخلي للكر�ش وت�سبب التهابات،
خا�صة يف الأجزاء التي تع ــرف بالن�سيــج
الظهــاري ( )EPITHELIAL TISSUEواحلليمات
( ،)PAPILLAEمما ت�ساهم يف خف�ض كفاءة
وظيفة الكر�ش.
 3ـ النفاخ ( :)BLOAT-TYMPANYعبارة عن
انتفاخ ملحوظ يف الكر�ش وال�شبكية المتالئهما
بالغازات املحبو�سة ،وفيه يظهر اجلانب الأي�سر
من البطن منتفخ ًا.
 4ـ �إزاحة الأنفحة (�ABOMASUM DIS
 : )PLACEDيحدث �أحيان ًا ب�أن الأنفحة ،وهي
املعدة احلقيقية �أو الرابعة ،تزاح عن موقعها
الطبيعي يف اجلهاز اله�ضمي ب�سبب الفراغ
الناجم عن نق�ص العلف املالئ يف الكر�ش ،وهذا
من املمكن �أن ي�سبب يف حدوث م�شاكل �أخرى.

ا�ستخدام �سعف النخيل كعلف مالئ
ارتبطت �شجرة النخيل منذ القدم بحياة املناطق
ال�صحراوية ،ملا لها �أهمية كبرية يف توفري
الغذاء للإن�سان ،وميكن الإ�ستفادة من جميع
�أجزائها لأغرا�ض خمتلفة �إبتداء من ثمارها �إىل
�ساقها وليفها و�سعفها وعرجونها و�أجزاء �أخرى،
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فهي بحق �شجرة ذات عطاء متوا�صل .وهناك
�أكرث من � 1500صنف من �أ�شجار النخيل يف
العامل منها حوايل � 250صنف ًا يف �شبه اجلزيرة
العربية .يهدف مو�ضوع البحث �إىل امكانية
معاجلة �إحدى امل�شاكل يف تغذية الأبقار احللوب
يف دولة الكويت ،وذلك با�ستغالل �سعف نخيل
التمر كم�صدر غري تقليدي وا�ستخدامه كعلف
مالئ وت�أثريه على �إنتاج احلليب ومكوناته.
الطريقة والنتائج
اختيار احليوانات وتوزيعها� :أجريت جتربتان
وملدة � 12أ�سبوع ًا يف حمطة التجارب الزراعية
التابعة للهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة

ال�سمكية .ومت اختيار  56ر�أ�س ًا من �أبقار
الفريزيان ـ الهول�شتني املولودة يف املحطة
ومت�أقلمة مع الظروف البيئية الكويتية .ابتد�أت
التجربة من بداية الأ�سبوع اخلام�س من مرحلة
الإدرار ( ،)LACTATION PERIODوكانت
متقارب ــة يف تاريـخ الو�ضــع املتوقـع من احلم ــل
( )EXPECTED CALVING DATEوكذلك متقاربة
يف �إنتاج احلليب خالل املراحل ال�سابقة (YIELD
 ،)IN PREVIOUS LACTATIONبالإ�ضافة �إىل
التقارب يف العمر ووزن اجل�سم.
مت تق�سيم الأبقار �إىل جمموعتني مت�ساويتني
يف العدد وتوزيعها بالطريقة الع�شوائية التامة

(� .)COMPLETE RANDOMIZATIONأعطيت
للمجموعـ ــة الأوىل يف كـ ــل جتربــة عليق ــة حتتـوي
علــى وريقــات �سع ــف النخيل ـ اخلو�ص ـ (DATE
 )PALM LEAVES - DPLوهي الفروع اخل�ضراء
الرفيعة التي تنبت من اجلريد بعد جفافها ،بينما
�أعطيت للمجموعة الثانية عليقة حتتوي على تنب
ال�شعيـر امل�ستورد (.)BARLEY STRAW-S
يف التجربة الأويل مت توزيع  48بقرة �إىل
جمموعتني موزعة يف حظائر منف�صلة ومفتوحة
تتوفر فيها املعالف ومياه ال�شرب .ويف التجربة
الثانية مت توزيع � 8أبقار �إىل جمموعتني وكل
جمموعة ت�شمل  4بقرات يف حظائر فردية يتوفر

جدول ( )1التحليل الكيميائي للمواد العلفية (على �أ�سا�س املادة اجلافة جم /كجم)
املادة العلفية
العلف املركز
الرب�سيم الأخ�ضر

تنب ال�شعري
�سعف النخيل

املادة اجلافة

بروتني خام

الياف خام

دهن م�ستخل�ص
اثريى

()ASH

916
166
935
930

173
256
41
42

50
190
378
340

35
46
12
20

65
147
82
89

()DM

()CP

()CF

2. ADF - ACID DETERGENT FIBER
4. METABOLISABLE ENERGY = (MJ.g-1 DM) ME

ومت تقديرها عن طريق اله�ضم بوا�سطة االنابيب
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()EEF

رماد

()1
NDF

()2
ADF

()3
ADL

()4
(ME)MJ

424
816
711

271
527
597

36
80
187

12.8
9.5
6.4
3.2

1. NDF - NEUTRAL DETERGENT FIBER
3. ADL - ACID DETERGENT LIGNIN

اجلدول ( )2نتائج التجربة الأوىل ( 24بقرة لكل معاملة)
املعاملة
�سعف النخيل ()2
تنب ال�شعري ()1

البيانات
انتاج احلليب (كجم  /يوم)

معامل اخلط�أ املعياري

15.3

15.0

1.05

انتاج الدهن (جم  /كجم)

36.1

34.5

1.85

انتاج الربوتني (جم  /كجم)

36.0

35.0

0.87

483

482

-

نهاية التجربة

532

536

الزيادة اليومية

0.58

0.64

الوزن احلي (كجم)
بداية التجربة

فيها معالف وم�شارب حيث ميكن حتديد كميات
الأعالف امل�ستهلكة يومي ًا .وجميع الأبقار يقدم
لها مياه ال�شرب و�إحجار العنا�صر (�أمالح)
ب�صورة حرة ،وكانت هناك فرتة متهيدية مدتها
 14يوم ًا ت�سبق بداية التجربتني ،وفرتة  84يوم ًا
(� 12أ�سبوع ًا) كتجربة فعلية.
مت يف التجربة الأوىل تغذية احليوانات جماعي ًا
يف كل جمموعة ومل يتم قيا�س الكميات الفردية
امل�ستهلكة من الأعالف ،بينما يف التجربة الثانية

0.165

مت تغذية كل بقرة على حدة وحتديد اال�ستهالك
اليومي من ال�سعف والتنب .كما �أن الأبقار كانت
حتلب يومي ًا على فرتتني �صباح ًا وم�سا ًء ويقدم لها
العلف املركز بعد فرتة احللب بكميات مت�ساوية.
�أما بخ�صو�ص الأعالف املالئة (ال�سعف والتنب)
فتقدم مرة واحدة يف اليوم بعد حلب فرتة
ال�صباح ،بينما يعطى الرب�سيم الأخ�ضر الطازج
يوميا قبل فرتة الظهرية.
كما كانت الأبقار تزن �شهري ًا يف التجربة الأوىل،

و�أ�سبوعي ًا يف التجربة الثانية� ،أما احلليب فيزن
ب�شكل يومي لكل بقرة .و�أخذت عينات من العلف
املركز وال�سعف والتنب واحلليب كل �أ�سبوعني،
بينما ت�ؤخذ عينات الرب�سيم ا�سبوعي ًا ،وذلك
للتحليل املختربي.
العليقة ومكوناتها
مت جمع الكميات املطلوبة من ال�سعف اجلاف
وهي يف مرحلة ال�شيخوخة (SENESCENT
 )STAGEمن �أ�شجار نخيل التمر ذات �أ�صناف

اجلدول ( )3نتائج التجربة الثانية ( 4بقرات لكل معاملة)
البيانات
انتاج احلليب (كجم  /يوم)
الدهن (جم  /كجم)
الربوتني (جم  /كجم)
الوزن احلي (كجم)
بداية التجربة
نهاية التجربة
الزيادة اليومية
ا�ستهالك العلف (كجم مادة جافة يوميا)
العلف املاىلء
املجموع

املعاملة

معامل اخلط�أ املعياري

تنب ال�شعري ()1
17.0
34.9
35.6

�سعف النخيل ()2
16.0
31.7
34.7

3.9
4.09
2.00

536
596
0.72

535
590
0.66

0.249

4.4
16.9

4.1
16.6

0.38
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خمتلفة متوفرة يف املحطة .وا�ستخدم جهاز
ميكانيكي خا�ص ،ي�ستخدم عادة لقطع �أغ�صان
الأ�شجار وفرمها ،وذلك لغر�ض قطع اجلريد
وف�صل �أجزاء ال�سعف .وقد مت جمع وريقات
ال�سعف فقط (اخلو�ص) لغر�ض التجربة
وتقدميها للأبقار دون �أي معامالت كيميائية.
�أما تنب ال�شعري فكان م�ستورد ًا من الدول
املجاورة ،بينما كان الرب�سيم الأخ�ضر يجلب
يومي ًا من املزارع التجارية يف منطقة ال�صليبية.
ويتكون العلف املركز من �شعري ( ،)%35والذرة
ال�صفراء ( ،)%30ونخالة القمح ( ،)%20وفول
ال�صويـا ( )%12وخليط من الفيتامنيات والإمالح
( .)%3ومت جتهيز العليقة اليومية لتحتوي على
حوايل  190ميجا جول من الطاقة القابلة للتمثيل
( ،)METABOLISABLE ENERGYوحوايل 2500
جرام من الربوتني اخلام (.)CRUDE PROTEIN
وتقدم يومي ًا لكل بقرة حوايل  12كجم من العلف
املركز ،و 10كجم من الرب�سيم الأخ�ضر ،و 6كجم
من وريقات �سعف النخيل �أو تنب ال�شعري .ويو�ضح
اجلدول ( )1التحليل الكيميائي للأعالف
امل�ستخدمة يف التجربتني.
النتائج
يو�ضح اجلدول ( )2نتائج التجربة الأوىل وت�أثريها
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على �إداء الأبقار من ناحية الإنتاج اليومي للحليب
ومكوناته من الدهن والربوتني ،بالإ�ضافة �إىل
الزيادة اليومية يف وزن اجل�سم لكل بقرة.
يبني اجلدول (� )2أنه ال توجد فروقات جوهرية
بني املعاملتني من ناحية الإنتاج اليومي للحليب
ومكوناته من الدهن والربوتني .كما �أنه ال توجد
فروقات جوهرية يف الزيادة يف وزن اجل�سم
حيث كانت الزيادة الإجمالية يف املجموعة
الأوىل ( )1حوايل  49كجم ويف املجموعة الثانية
( )2حوايل  54كجم .ومن املالحظات امليدانية
�أنه مت ا�ستهالك الأعالف كام ًال ما عدا بع�ض
البقايا التي ال تذكر .كما يو�ضح اجلدول ()3
نتائج التجربة الثانية ومن �ضمنها الأ�ستهالك
اليومي للأعالف.
يبني اجلدول (� )3أنه ال توجد فروقات جوهرية
بني املعاملتني يف هذه التجربة من ناحية �إنتاج
احلليب اليومي ومكوناته من الدهن والربوتني،
وكذلك من ناحية الزيادة اليومية يف وزن
اجل�سم ،كما كانت نتائج التجربة الأوىل .كما
�أنه ال توجد فروقات جوهرية بني املجموعتني
بخ�صو�ص ا�ستهالك العلف املاىلء و�إن كان
ا�ستهالك تنب ال�شعري �أكرب من ا�ستهالك �سعف
النخيل بفروقات ب�سيطة.

الت�أثري على حاالت النفاخ
يف جتربة جانبية ال عالقة لها بالتجارب
ال�سابقة ،وذلك لهدف درا�سة �أثر ا�ستهالك
�سعف النخيل على حل م�شكلة النفاخ ()BLOAT
الناجمه عن نق�ص الأعالف املالئة وهي حالة
ت�شهدها كثري من مزارع الرتبية املكثفة التي
تعتمد على الأعالف املركزة .ولقد �أجريت
درا�سة على  40عج ًال بعمر �سنتني �أعطيت
عليقة تتكون من علف مركز فقط بدون علف
مالئ ،وملدة � 4أيام حلث الأ�صابة بالنفاخ ،ومن
ثم ق�سمت �إىل خم�س جمموعات مت�ساوية العدد
على النحو التايل:
وكانت جترى مالحظة يومية على احليوانات
لدرا�سة حالة النفاخ ملدة ثالثة �أيام على التوايل
حيث كانت النتائج على النحو التايل:
ويالحظ من نتائج هذه التجربة �أن
ا�ستعمال �سعف النخيل كعلف مالئ �ساهم
ب�صورة �إيجابية و�سريعة يف التخل�ص من
حاالت النفاخ ،وميكن �أن يرجع ال�سبب �إىل
ت�أثريه امليكانيكي (الن�شاط الع�ضلي) ،والتوازن
يف انتاج الأحما�ض الدهنية الطيارة يف
الكر�ش  ،بالإ�ضافة �إىل �أن �سعف النخيل يحتوي

املجموعة الأوىل
املجموعة الثانية
املجموعة الثالثة
املجموعة الرابعة
املجموعة اخلام�سة

�أعطيت ن�صف الكمية املطلوبة من العلف املركز من غري علف مالئ
كجم من تنب ال�شعري للر�أ�س اعطيت ن�صف الكمية املطلوبة من العلف املركز 2 +
�أعطيت ن�صف الكمية املطلوبة من العلف املركز  2 +كجم من �سعف النخيل للر�أ�س
اعطيت  3كجم من التنب للر�أ�س من غري العلف املركز.
�أعطيت  3كجم من ال�سعف للر�أ�س من غري العلف املركز.

املجموعة الأوىل

كانت حالة النفاخ فيها م�ستمرة وملدة ثالثة �أيام

املجموعة الثانية

اختفت حالة النفاخ بعد � 32ساعة

املجموعة الثالثة

اختفت حالة النفاخ بعد � 24ساعة

املجموعة الرابعة
املجموعة اخلام�سة

اختفت حالة النفاخ بعد � 16ساعة
اختفت حالة النفاخ بعد � 12ساعة

على مادة التانني ( )TANNINوهي �أحدى املواد
الفينولية الذوابة ،من�ش�ؤها نباتي ،وت�ستعمل
يف �صناعة الأدوية والدباغة ،ولها ت�أثري �ضد
النفاخ (.)ANTI - BLOATING AGENT
اخلال�صة واال�ستنتاج
الهدف الرئي�سي لتجارب هذا البحث هو التقييم
الفني لإمكانية ا�ستغالل �سعف النخيل كعلف
مالئ للأبقار احللوب حتت ظروف دولة الكويت.
واملعروف �أن خطة تخ�ضري البالد ت�شمل الإكثار
من زراعة �أ�شجار النخيل ب�أ�صنافها املختلفة،
ومن املمكن م�ستقب ًال جتميع الأعداد الكبرية من
ال�سعف التي تطرحها الأ�شجار �سنوي ًا وا�ستغاللها
كعلف مالئ.

التي ت�ؤثر �سلب ًا على الكفاءة الغذائية ومن ثم
الإنتاج.
�أثبتت هذه التجارب بنتائجها �أن وريقات �سعف
النخيل (اخلو�ص) تناف�س الأتبان امل�ستوردة من
ناحية القيمة الغذائية ،ومن املمكن �أن تكون
بدي ًال رخي�ص الثمن كعلف مالئ وبدون �أي
�سلبيات تذكر .ومن املمكن تطوير ا�ستعماالت
�سعف النخيل من ناحية �إيجاد و�سيلة �أكرث عملية
يف جمعها وجتهيزها ،ومن املمكن معاملتها
كيميائي ًا لتح�سني قيمتها الغذائية ،وكما �أن من

ال�ضروري �إجراء بع�ض الدرا�سات االقت�صادية
جلدواها كعلف بديل ودرا�سات فنية �أخرى على
حيوانات خمتلفة ،ويف �أكرث من دولة يف دول
جمل�س التعاون.
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والغر�ض الرئي�سي ال�ستعمال الأعالف املالئة
ذات القيمة الغذائية القليلة (كالتنب وال�سعف)
�ضمن العليقة اليومية التي ت�شمل �أعالف ًا مركزة
ذات القيمة الغذائية العالية ،كما يف الكويت ،هو
للتوازن الكيميائي يف اجلهاز اله�ضمي ،وذلك
عن طريق حتفيز الن�شاط البكتريي وزيادة
�أفراز �سائل اللعاب ،و�إنتاج الرتكيز املنا�سب
حلم�ض اخلليك �ضمن الأحما�ض الدهنية
الطيارة الأخرى يف الكر�ش مما ي�ساعد على
جتنب الأ�صابة بعدة �أمرا�ض منها حمو�ضة الدم
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�إعداد �إدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية
مدينة املرف�أ
بلدية املنطقة الغربية

عفـن البرعـم الطـرفي

Thielaviopsis terminal bud rot Black

في النخيل وأشباه النخيل

مر�ض عفن الربعم الطريف ويعرف ب�أ�سماء
عديدة مثل عفن القلب  heart rotاللفحة
ال�سوداء  Black scorchاملجنونة وغريها هو
من �أهم الأمرا�ض التي ت�صيب النخيل و�أ�شباه
النخيل يف دولة الإمارات العربية املتحدة والعديد
من الدول العربية والدول الأخرى مثل الهند
وباك�ستان و�أمريكا وغريها .ينت�شر هذا املر�ض
يف الأماكن �سيئة ال�صرف قليلة التهوية ومتثل
هذه الظروف بيئة منا�سبة لنمو وتكاثر الفطر
امل�سبب للمر�ض و�إ�صابة �أ�شجار النخيل و�أ�شباه
النخيل خا�صة نخيل جوز الهند (النارجيل)
حيث تكرث الإ�صابة يف الف�سائل املزروعة حديث ًا.
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن �أ�شجار نخيل التمر
�أكرث مقاومة لهذه الظروف من �أ�شباه النخيل
خا�صة النارجيل الذي يعترب �أقل الأنواع مقاومة.
وهو ما يف�سر وجود النخيل بحالة جيدة وتدهور
النارجيل املزروع يف نف�س املكان عند زيادة
الرطوبة الأر�ضية.
هذا الفطر يعترب من الفطريات التي تعي�ش
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الفطر امل�سبب
للمر�ض

Thielaviopsis
paradoxa

الطور اجلن�سي

Ceratocystis
paradoxa

الطور الالجن�سي

Chalara paradoxa

يف الرتبة حيث ينتج عن الفطر نوعان
خمتلفان من اجلراثيم الالجن�سية هما
اندوكونديا  Endoconidiaوكالميديو�سبور�س
 Chlamydosporesالذي يتميز بقدرته على
البقاء يف الرتبة لفرتة طويلة ,كما �أن للفطر طور ًا
جن�سي ًا ي�سمى �سرياتو�سي�ست�س Ceratocystis
وهو نادر ًا ما يالحظ يف الطبيعة ،ويفرز الفطر
�إذا ما �أ�صاب �أن�سجة الربعم الطريف رائحة
كريهة ت�شبه رائحة �أن�سجة الفاكهة املري�ضة
املتخمرة وي�ستطيع هذا الفطر �أن يخرتق جذور
الأ�شجار ويتحرك من خالل الأجهزة الوعائية
�إىل الربعم الطريف ف�إذا ما و�صل �إليه ف�إنه
قادر على �إحداث الإ�صابة والتطفل على �أن�سجة

منظر قريب لنخلة م�صابة بعفن الربعم الطريف
الربعم الطريف م�سبب ًا قتلة يف النهاية وهو
�أي�ض ًا قادر على �إ�صابة �أن�سجة ال�ساق حمدث ًا
حتلل لأن�سجة ال�ساق ويظهر لون بني يف القطاع
العر�ضي لل�ساق وهو ما ي�سمى عفن ال�ساقTrunk
 Rotو�إذا و�صل الفطر �إىل �أن�سجة الأوراق ف�إنه
يتطفل على �أن�سجتها ويت�سبب يف �إزالة اللون
 Discolorationثم يتحول اللون �إىل البني عند
حتلل الأن�سجة م�سبب ًا تبقع الأوراق وبعد �إ�صابة
وحتلل الربعم الطريف ف�إن الأن�سجة املري�ستيمية
اجلانبية قد تن�شط وتكون عدة ر�ؤو�س جديدة
للنخلة وهو ما ي�سمى مبر�ض املجنونة.
العالقة بني الرتكيب الكيميائي للرتبة
ومر�ض عفن القلب يف الإمارات:
يتوافر يف العديد من �أرا�ضي دولة الإمارات
(خا�صة الأماكن املحاذية للبحر) مركب
كربونات الكال�سيوم  CaCo3ومن املعروف �أن
جزيئات هذا امللح تكت�سب غالف ًا حال تعر�ضها
للماء �أثناء الري ويظل هذا الغالف مم�سوك ًا
حول هذه اجلزيئات بعد توقف عملية الري بقوه
�أكرب من قدرة النبات على االمت�صا�ص (�أي �أنه
ال يعترب من املاء املي�سر للنبات) ويت�سبب هذا
يف غلق امل�سافات البينية يف الرتبة مما ي�ؤدي
�إىل زيادة الرطوبة الأر�ضية وقلة التهوية كما

نخيل جوز الهند م�صاب (الحظ القلب املنفتح)

يت�سبب يف تكوين طبقة �صماء غري منفذة للماء
على �أعماق قريبة من �سطح الأر�ض بالتايل يقل
عمق القطاع الأر�ضي ومتثل هذه الظروف بيئة
مالئمة لنمو وتكاثر الفطريات الأر�ضية ومنها
فطر  Ceratocystis paradoxaوبالإ�ضافة
�إىل �أن هذه الظروف ت�ؤثر �سلبي ًا على �صالحية
عن�صر البورون املوجود يف الرتبة الذي له عالقة
وثيقة باملر�ض.
عالقة عن�صر البورون مبر�ض عفن
الربعم الطريف:
البورون واحد من العنا�صر الأ�سا�سية ال�صغرى
التي يحتاجها النبات ويلعب البورون دور ًا
�أ�سا�سي ًا يف تكوين وتن�شيط اخلاليا املري�ستيمة
يف النبات (الربعم الطريف يف النخيل) وي�ؤدي
نق�ص البورون يف النخيل �إىل حتلل ال�ساق و�ضعف
القلب وي�ؤدي النق�ص احلاد يف البورون �إىل موت
الربعم الطريف ,من هنا كانت �أهميته يف حالة
الإ�صابة بفطر  ,Ceratocystis paradoxaفعند
حدوث الإ�صابة يبد�أ الفطر بالتطفل على خاليا
الربعم الطريف ف�إن النخلة ت�صبح غري قادرة على
تعوي�ض اخلاليا امليتة ويحدث التدهور �سريع ًا� ,أما
�إذا كان عن�صر البورون متوفر ًا بحالة متوازنة ف�إن
النخلة ت�صبح �أكرث مقاومة للمر�ض.

�أعرا�ض الإ�صابة:
 1ـ موت الأوراق احلديثة.
 2ـذبول الأوراق الداخلية و�إمكانية نزعها
ب�سهولة.
 3ـظهور رائحة كريهة تنبعث من الربعم
الطريف نتيجة حتلل الأن�سجة.
 4ـغياب اللون يف الأن�سجة الداخلية لل�ساق ثم
حتللها وحتولها للون البني.
 5ـ ظهور بقع بنية على الأوراق.
 6ـ غياب اللون يف الأوراق.
 7ـظهور التاج ب�شكل منفتح �أي مفرغ من الو�سط
من الأوراق احلديثة.
 8ـعند الفح�ص املعملي لعينة من الرتبة
م�أخوذة من عمق يف منطقة اجلذور تظهر
�أطوار الفطر التي تعي�ش يف الرتبة وهي
Chlamydospores

املكـافحـة:
�أو ً
ال :الإجراءات الوقائية:
 1ـعند زراعة الف�سائل اجلديدة للنخيل �أو
النارجيل يجب االلتزام بعمل حفرة قيا�س
 2 × 2م و�إعادة ملئها برتبة زراعية ال
تزيد ن�سبة كربونات الكال�سيوم بها عن %10
خا�صة عند زراعة النارجيل.
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 2ـاالهتمام بالت�سميد الع�ضوي لأن ذلك يزيد ويح�سن من قوام الرتبة ويقلل
من الأثر ال�سيئ لكربونات الكال�سيوم.
 3ـر�ش الأ�شجار ب�سماد ورقي يحتوي على ن�سبة عالية من عن�صر البورون
(مثل البوراك�س �أو حم�ض البوريك) �إذا ما لوحظ �أن هناك �أعرا�ض
�ضعف يف قلب النخلة لأن من �أهم �أعرا�ض نق�ص البورون هو تقزم القلب
يف النخيل لأن البورون (كما �سبق ذكره) له دور مهم يف تكوين وتن�شيط
اخلاليا املر�ستيمية.
 4ـخرب�شة �أو �إثارة �سطح الرتبة ب�أحوا�ض الزراعة حول النخيل.
نخلة جوز الهند م�صابة خلفها نخلة �أخرى �سليمة

 5ـ الت�أكد من �أن حالة ال�صرف جيدة يف الرتبة.
ثاني ًا :الإجراءات العالجية:
 1ـ�إذا ما بد�أت �أعرا�ض املر�ض يف الظهور ف�إن عملية ر�ش املبيدات ال تكون
كافية للعالج بالرغم من �أهمية �إجرائها لأن جتمعات الفطر هنا داخل
الأر�ض وحول منطقة اجلذور تكون على �أعماق ال ميكن للمبيد الو�صول
�إليها عن طريق الر�ش لذلك ف�إنه من ال�ضروري �إجراء عملية حقن املبيد
يف منطقة اجلذور با�ستخدام حاقن ميكنه �أن ي�صل �إىل هذه الأعماق
وتو�صيل املبيد �إىل مكان جتمع الفطريات باحلقن الأفقي ملنطقة اجلذور.
 2ـتو�ضح ال�صور املرفقة �شكل احلاقن امل�ستخدم لهذا الغر�ض وطريقة احلقن
حيث يبلغ طول احلاقن  1.5مرت وميكنه �أن يتوغل يف الرتبة مل�سافة  1مرت
ويحقن املبيد حول ال�شجرة يف عدة نقاط ( )6 – 5نقاط حتى يغطي املبيد
منطقة اجلذور  Root zoonكاملة.
 3ـو�أهم املبيدات املو�صى با�ستخدامها يف هذه احلالة هي مبيد بانروت

�Ban

� rot W.Pأو مبيد ريزولك�س � Rezolexأو مبيد تات�شيجارين Tachigaren

املراجـــــع العـــــلمية:
 -1يف جمال �آفات النخيل والتمور يف العامل العربي:
�شجرة نخيل جوز الهند غري م�صابة

 1ـ �أ .د .حممد �إبراهيم عبد املجيد� ،أ�ستاذ مبيدات الآفات كلية الزراعة
جامعة عني �شم�س.
 2ـ�أ .د .زيدان هندي عبد احلميد� ،أ�ستاذ مبيدات الآفات ،وكيل كلية الزراعة
جامعة عني �شم�س.
 3ـ�أ .د .جميل برهان ال�سعدين� ،أ�ستاذ احل�شرات االقت�صادية كلية الزراعة
جامعة عني �شم�س.
 -2يف جمال �أمرا�ض النخيل:

الفتحات اجلانبية للحاقن لغر�ض احلقن االفقي
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 1ـد .ه�شام ها�شم عبد القادر ،كلية الزراعة جامعة امللك �سعود دكتوراه
الب�ساتني جامعة ميزوري.

�شكل احلاقن املقرتح
 2ـالأ�ستاذ �صالح الدين احل�سيني حممد،
�أمرا�ض نبات ،كلية الزراعة جامعة امللك
�سعود ماج�ستري �أمرا�ض النبات كلية
الزراعة جامعة الإ�سكندرية.
- 3يف جمال ا�ست�صالح وحت�سني
االرا�ضي:
 1ـد� .إبراهيم حممد حبيب� ،أ�ستاذ ا�ست�صالح
الأرا�ضي ،رئي�س ق�سم الأرا�ضي كلية الزراعة،
جامعة القاهرة.
 2ـد� .أحمد جمال عبد ال�سميع� ،أ�ستاذ الأرا�ضي
املتفرغ املركز القومي للبحوث.
- 4يف جمال خ�صوبة االرا�ضي وتغذية
النبات:
 1ـد� .سمري عبد الوهاب �أبو الرو�س� ،أ�ستاذ
الأرا�ضي كلية الزراعة ،جامعة القاهرة.
 2ـد .حممدي �إبراهيم اخلرباوي� ،أ�ستاذ
الأرا�ضي كلية الزراعة ،جامعة القاهرة.
 3ـد� .شوقي �شبل هوله� ،أ�ستاذ الأرا�ضي كلية
الزراعة ،جامعة القاهرة
 4ـ Bud Rot of palm Monica L. Elliot
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د� .سعيد �سعد �سليمان

جامعة امللك �سعود -كلية علوم الأغذية والزراعة
ق�سم الإنتاج النباتي
said_soliman@hotmail.com

منـزل من الجـريـد
يجسد القيمة االقتصادية
للمنتجات الثانوية لنخيل التمر
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يعد م�ؤمتر الأمم املتحدة حول البيئة الب�شرية
املنعقد يف �إ�ستكهومل بال�سويد عام 1973م بداية
انطالق االهتمام العلمي والعاملي بق�ضايا البيئة
وفى ريو دى جاتريو بالربازيل �أنعقدت قمة
الأر�ض الأوىل عام  1992وكانت ق�ضية التنمية
امل�ستدامة �ضمن تو�صياتها املهمة و�أ�صدرت
هذه القمة ما يعرف بجدول �أعمال القرن
احلادي والع�شرين ويف م�ؤمتر القمة العاملي
للتنمية امل�ستدامة الذي انعقد عام 2002م يف
جوهان�سربج مت جتديد االلتزام العاملي من
خالل خطة التنفيذ.
وت�ؤدي املخلفات الزراعية �إىل تلوث الغالف
اجلوى املحلي والعاملي حيث حرق هذه املخلفات
يف العديد من بلدان العامل وقد قدرت الكتلة
احليوية التي �أحرقت خالل الفرتة من 1970
وحتى  2005بحوايل  8.9 – 4.9مليار طن �سنويا
ينتج عن ذلك ت�صاعد ثاين �أك�سيد الكربون و�أول
�أك�سيد الكربون وغاز امليثان واكا�سيد النرتوجني
الأمونيا واكا�سيد الكربيت ف�ضال عن انبعاث
طاقة حرارية عالية مع اختالل يف التوازن
البيولوجي لبع�ض الأحياء الدقيقة وتنتج اململكة
العربية ال�سعودية حوايل  11مليون طن �سنويا
من املخلفات الزراعية التي متثل عبئ ًا بيئي ًا �إن مل
ت�ستغل اال�ستغالل الأمثل ويعود تواجد املخلفات
وتراكمها يف املزارع عاما بعد عام �إىل توفر بيئة
خ�صبة لآفات عديدة مثل م�سببات الأمرا�ض
واحل�شرات والقوار�ض والزواحف والطيور التي
ت�ضر بالبيئة ف�ضال عن �أن تخزين هذه املخلفات
يكلف الكثري من اجلهد واملال.
وتنتج �أ�شجار الفاكهة �سواء امل�ستدمية الأوراق
�أو املت�ساقطة الأوراق الكثري من املنتجات
الثانوية التي يعتربها البع�ض نوع ًا من املخلفات
�إال �أن هذه املنتجات تعود بالنفع والفائدة �إذا
ما ا�ستغلت اال�ستغالل الأمثل و�أمكن تدويرها
بطريقة �سليمة بحيث حتقق عائدا اقت�صاديا
ال ميكن �إغفاله والأمثلة كثرية حيث يبلغ تعداد
النخيل يف جمهورية م�صر العربية  13مليون
نخلة تقريب ًا تنتج �آالف الأطنان من اجلريد

و�أكرث من � 20ألف طن من النوى هذه الكميات
الهائلة من املخلفات ميكن �أن توجه ل�صناعة
اخل�شب من اجلريد وكذلك �صناعة خ�شب �شبيه
بخ�شب الكونرت كما ميكن �أن تقوم على اخلو�ص
(الورق) العديد من ال�صناعات البيئية اليدوية
مثل �صناعة �سجاد ال�صالة واحل�صري وال�شنط
والقبعات وال�سالل واملقاطف واحلافظات
وكذلك �صناعة عجينة الورق كما ي�صنع من
الورق ما ي�سمى بالكارينا التي ت�ستخدم يف تنجيد
الكرا�سي مب�صر .كما ي�صنع من الليف العديد
من ال�صناعات كامل�شيات وال�شباك واملقاطف
والأ�سرة والكرا�سي واحلبال والدوبار والأربطة
كما ي�صنع من حامل ال�سوباطه « اجلرباح « �ألياف
ذات خ�صائ�ص �شد وقوى متميزة � .أما البذور «
النوى « تدخل يف الكثري من ال�صناعات حيث
ي�صنع منها الكربون الن�شط وهو ذات م�سامية
وقدرة امت�صا�ص �سطحي كبري ميتاز بكفاءة
عالية على �سحب امللوثات الع�ضوية والعنا�صر
الثقيلة من املياه وله ا�ستخدامات عديدة يف
املجال ال�صناعي والطبي والع�سكري.كما تدخل
البذور يف �إنتاج املواد القاتلة للح�شرات وبع�ض

املواد املعقمة وبع�ض �أنواع ال�صموغ كما ت�ستخدم
البذور كمادة و�سيطة يف �صناعة النايلون ومادة
مزيلة لعدد من الأ�صباغ وكذلك كمذيب انتقائي
عند ف�صل خماليط الهيدرو كربونات املعقدة
وكذلك يف ت�صفية وتنقية الزيوت النباتية
والدهون املنتجة من النفط عند ت�صنيعها
وا�ستخال�ص البيوتني املوجود يف غازات النفط
وكذلك يف �إنتاج نوع من الراتنجات ت�ستخدم
يف �صناعة الزجاج والأ�سب�ستو�س والأ�سمنت
ويف �إنتاج كحول الفورفورال وميكن ا�ستخدام
زيت البذور يف الطعام كما تطحن البذور يف
�صورة دقيق ويدخل يف �صناعة بع�ض الفطائر
ومطحون النوى يتم حتمي�صه وي�ستخدم ك�شراب
ي�شبه النب كما ي�ستخدم يف عالج النقر�س و
الروماتيزم واملفا�صل كما يخلط م�سحوق النوى
مع زيت الزيتون لعالج اجلرب والبهاق كما
ي�ستخدم امل�سحوق كبديل لكحل العني ويخلط
مع زيت الزيتون لإطالة الأهداب وجمرو�ش وتفل
البذور وم�سحوقها ي�ستخدم كعلف للحيوان
والدواجن يعمل على زيادة �إدرار اللنب وكذلك
احلماية من الأمرا�ض ال�سرطانية كما تدخل
الشجرة المباركة ديسمبر2009

عالية القيمة الغذائية .

البذور يف �صناعة القالدات والتحف� .أما الثمار
القليلة اخل�صائ�ص الكيميائية وكذلك ال�شي�ص
تدخل يف �صناعة املخلالت �أما ال�شي�ص فيجر�ش
ويدخل يف �صناعة �أعالف للحيوانات والدواجن
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وعلى الرغم من التقدم امل�ستمر فى جمال
العمارة والت�سابق يف �إن�شاء ناطحات ال�سحاب
وامل�ساكن �سابقة التجهيز �إال �أن ذلك مل مينع
بع�ض املجتمعات من احلفاظ على تراثها
وعادتها فى ال�سكن والإقامة ،لذلك جند
�أن هذا الرتاث يتوارثه الأجيال خا�صة يف
املجتمعات البدوية والنائية.و�أثبت بالدليل
القاطع والتجارب العملية �أن الأعمال الفنية
التي يبدع فيها �أ�صحابها هي التي ي�ستخدمون
فيها اخلامات امل�ستمدة من البيئة الطبيعية
املحيطة بهم فهي ت�ؤثر يف الأفكار والإبداعات.
وفى جمهورية م�صر العربية مثل معظم دول
املنطقة العربية جتود زراعة النخيل حيث ي�صل
عدد النخيل �إىل  13مليون نخله تقريب ًا وبعد
جمع املح�صول يتخلف عدد هائل من حوامل
ال�سباطة (اجلرباح) وكذلك اجلريد كناجت
من نواجت عملية التقليم وهذا يعود بالنفع على

الزراع حيث تباع اجلريدة الواحدة بحوايل
( )1جنيه .وعملية التقليم هذه تتم فى �أماكن
متركز زراعات النخيل يف �أ�سوان ،الوادي
اجلديد� ،أ�سيوط� ،سوهاج ،الفيوم ،اجليزة،
الإ�سماعيلية ،ادكو ،ر�شيد ،دمياط ،واحة �سيوه،
�شبه جزيرة �سيناء وي�ستخدم اجلريد يف هذه
املناطق يف �صناعات بيئية متوارثة مثل �صناعة
ال�سالل والأ�سرة والكرا�سي ويف حمافظة �أ�سوان
بجنوب م�صر قام �أحد الفنانني من �أبناء النوبة
وهي من احل�ضارات القدمية مبحاولة تعظيم
اال�ستفادة من منتجات النخيل من اجلريد
واجلرباح و الكرناف و الليف والنوى وال�شي�ص
كعن�صر �أ�سا�سي بالإ�ضافة �إىل بع�ض العنا�صر
الأخرى املوجودة يف البيئة كثمار الدوم والزلط
و�صاغ من كل ذلك منزال مبتكر ًا بكل احتياجات
املنزل من �أ�سا�سيات وكماليات ميتاز باملتانة
والذوق الفني الرفيع مما يجعله مثاال يحتذى
به يف بقاع كثرية من وطننا العربي الكبري

فقد قام الفنان الفطري (احلاج حممد عيد)
بت�شييد منزله الفريد على م�ساحة 600م
و�أطلق عليه �أ�سم (احلو�ش الكنزي) ن�سبة �إىل
قبيلة الكنوز النوبية وقد حاول الفنان حممد
عيد يف ت�صميمه �أن يوجد التفاعل بني الإن�سان
والطبيعة ويجمع بني عراقة الفنون الهند�سية
النوبية والعربية والإ�سالمية وا�ستطاع �أن يحول
منزله �إىل منظومة فنيه ذات منظر خالب مع
دقه يف الأداء ا�ستطاع من خالله خرق عمق
احلياة والطبيعة وتفاعلها مع الإن�سان وبيئته
وقد خاطب اجلماد ف�صار لينا يف يديه يداعب
النظر ليلقي بظالله على من يراه بعظمة الفنان
ومتيزت �أعماله بالتكوين والت�صميم املحكم �إىل
جانب اهتمامه بعن�صر جذب عني املتلقي مما

2

يعمل على حتريك وجدان املتلقي للأعمال حقا
�أنها فل�سفه كاملة لفن جديد.

الق�سم الثالث :ي�شتمل على ا�ستغالل حامل
ال�سباطة يف عمل قبو لتغطيه الغرف وكذلك
�صناعة �سالل للزينة وحفظ اخلبز.

الق�سم الأول :وهو ثابت ويتكون من اجلريد
اخلال�ص املثبت ب�إتقان على الهيكل احلديدي
اخلارجي للمنزل وال�سقف بوا�سطة اجلدل.

الق�سم الرابع :ي�شتمل على ا�ستغالل الزلط
الأ�سواين ذي الألوان اخلالبة فيد عمل م�شايات
املداخل وتكوين بع�ض الأ�شكال الفنية .بالإ�ضافة
�إىل بع�ض املقتنيات الفنية النوبية وميتاز املنزل
ب�إح�سا�س عميق بالهدوء وال�سكينة بالإ�ضافة �إىل
التهوية اجليدة وانخفا�ض درجة احلرارة �صيف ًا
حيث ارتفاع الأ�سقف املتكونة من جريد النخيل
الذي ال ميت�ص احلرارة .وقد ي�ستغل هذا الفن
املبتكر لفتح �آفاق جديدة يف جمال اال�ستخدام
الأمثل جلريد النخيل يف ك�ساء اجلدران خا�صة
يف املناطق النائية وال�صحراوية احلارة.

وتنق�سم املنظومة الفنية �إىل � 4أق�سام:

الق�سم الثاين :ي�شتمل على اجلريد وثمار الدوم
معا ويثبت يف فوا�صل الغرف وحوائطها الداخلية
وحول النوافذ بحيث يكون متحركا مثل ال�ستائر
وتف�صل حبات الدوم املت�صلة ببع�ضها البع�ض
بوا�سطة حلقات �صغرية من الأملونيوم بني قطع
اجلريد التي ال يزيد طولها عن � 30سم لتكون
مع ًا منظمومه رائعة من اجلمال.
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الدكتور بن عي�شي ب�شري
رئي�س ق�سم االقت�صاد
جامعة حممد خي�ضر ب�سكرة
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
bachir452003@gmail.com
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محددات
الطاقة التصديرية
للتمور الجزائرية

تعترب التمور من املحا�صيل الت�صديرية باجلزائر
حيث،متثل  %3من الطاقة الت�صديرية العاملية
للتمور وتقدر قيمتها بحوايل  45.8مليون دوالر
�سنويا،متثل  %71.85من متو�سط �إجمايل قيمة
ال�صادرات الزراعية والغذائية خالل الفرتة
 .2002-1998وتكمن �إ�شكالية البحث يف �ضعف
م�ساهمة �صادرات التمور اجلزائرية من حيث
الكمية باملقارنة بقدرتها الإنتاجية والت�صديرية
العاملية حيث ال ت�ساهم �إال بـ  %3من متو�سط
�إجمايل كمية ال�صادرات العاملية للتمور بينما
ت�ساهم بحوايل  %7.23من متو�سط �إجمايل قيمة
ال�صادرات العاملية للتمور خالل الفرتة -1998
 2002وتهدف هذه الدرا�سة التعرف على الطاقة
الإنتاجية للتمور اجلزائرية .والطاقة الت�صديرية
لأهم دول العامل امل�صدرة للتمور .بالإ�ضافة �إىل
معوقات ومقومات جناح ال�سيا�سة الت�صديرية

للتمور اجلزائرية بغية النهو�ض بقطاع ت�صدير
التمور وحت�سني �سمعة التمور اجلزائرية يف
الأ�سواق العاملية لتنويع م�صادر الدخل الوطني.
-1الطاقة الإنتاجية
تعترب التمور من املحا�صيل الزراعية املهمة يف
اجلزائر ويبلغ �إنتاج اجلزائر من التمور حوايل
450000طن لعام  2004واجلدير بالذكر �أن
الطاقة الإنتاجية للتمور تعتمد ب�صفة �أ�سا�سية
على كل من امل�ساحة املزروعة بالنخيل والإنتاج
الكلي ومتو�سط الإنتاجية لهذا املح�صول.

2004م حوايل  135000هكتار ]� [1أي بزيادة
قدرها  %71.66عن �سنة الأ�سا�س 1990م
وترجع �أ�سباب الزيادة هذه �إىل اال�صطالحات
التي عرفها القطاع الفالحي يف تلك الفرتة
وخ�صو�صا بتطبيق القانون  18/83امل�ؤرخ يف
 1983/08/13واملتعلق باحليازة على امللكية
العقارية الفالحية ]،(APFA) [2لقد عرفت هذه
العملية توزيع م�ساحات معتربة من الأرا�ضي
الفالحية على امل�ستفيدين لال�ست�صالح �إ�ضافة
�إىل عملية �إعادة جتديد النخيل.

-1-1امل�ساحة املزروعة بالنخيل:

 2-1تطور �إنتاجية التمور:

عرفت امل�ساحة املنزرعة بالنخيل اجتاها عاما
ت�صاعديا خالل الفرتة ) 2004-1990جدول
رقم ).(1
حيث بلغت امل�ساحة املزروعة بالنخيل يف �سنة

يبني اجلدول رقم ( )1تطور �إنتاجية التمور
خالل الفرتة 2004-1990م ،حيث ات�ضح
تذبذب الإنتاجية زيادة ونق�صا فقد بلغت �أدناها
�أي حوايل31.54كلغ/نخلة يف عام 1996م

جدول رقم (� )1إجمايل امل�ساحة والإنتاج الكلي للتمور والإنتاجية يف اجلزائر خالل الفرتة 2004-1990م
الرقم
القيا�سي
100
98.10
118.4
116.09
131.74
121.3
93.31
104.46
130.17
173.19
123.42
145.78
134.9
154.18
136.6

الإنتاجية
كلغ/هكتار
33.08
33.16
33.9
39.24
44.53
41
31.54
35.31
4د4
48.40
40.83
48.24
44.65
51.05
45.24

الرقم القيا�سي
100
1002
126.5
127
154
138.5
126.5
147
188
207.65
177.56
212.39
203.21
239.03
218.54

الإنتاج
الوطني(طن)
205907
209100
260500
261612
317184
285155
260515
302993
387313
427583
365616
437332
418427
492200
450000

الرقم
القيا�سي
100
104
106
107.33
108.37
110.65
122.78
122.73
124.60
127.3
129.47
132.74
153.64
163.78
171.66

امل�ساحة
(الهكتار)
78640
81890
83440
84410
85230
87020
96560
96520
97990
100120
101820
104390
120830
128800
135000

ال�سنوات
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

املصدرStatistique agricole série a 1990-2004 :
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العاملة �إىل العمل يف الواحات
واالهتمام من جديد بقطاع
النخيل[4].
ولقد مت تقدير معادلة االجتاه
الزمني العام للإنتاجية خالل
الفرتة مو�ضع الدرا�سة معادلة
رقم ( ،)2جدول رقم (.)2
ويتبني من املعادلة �أن الإنتاجية
من التمور قد اتخذت اجتاها
ت�صاعديا مبعدل زيادة �سنوي
ولكن غري معنوي �إح�صائيا
بلغ  1.05كلغ/نخلة ميثل
حوايل  %0.6من متو�سط
الإنتاجية خالل الفرتة نف�سها
والتي بلغت  34كلغ/نخلة.
�أي بنق�صان قدره حوايل  %7عن �سنة الأ�سا�س
1990م و�أق�صاها حوايل 51.05كلغ/نخلة يف
عام2003م بزيادة قدرها حوايل  %54.18عن
�سنة الأ�سا�س 1990م.وبالرغم من بلوغ متو�سط
�إنتاجية النخلة  40.33كلغ/نخلة خالل الفرتة
2004-1990م �إال �أن هذا املتو�سط مازال بعيدا
عن املتو�سط العاملي.وي�صل متو�سط الإنتاج
�إىل  100كلغ/نخلة يف الواحات (فينيك�س
والأريزونة)بالواليات املتحدة الأمريكية و98
كلغ/نخلة يف جمهورية م�صر العربية و 80كلغ/
نخلة يف فل�سطني[3] .
 3-1تطور �إنتاج التمور:
لدى درا�سة تطور �إنتاج التمور خالل الفرتة
2004-1990م يالحظ �أن هذا التطور يف الإنتاج
عرف اجتاها عاما ت�صاعديا فقد بلغ �إنتاج
التمور يف �سنة 1999م حوايل  450000طن �أي
بزيادة قدرها  %18.54عن �سنة الأ�سا�س.1990
وترجع هذه الزيادة �إىل جملة من العوامل �أهمها
توقف التنمية االقت�صادية واخلدمية منذ عام
1986م وتزايد �أعداد العاطلني عن العمل �أحدث
هجرة معاك�سة وعودة الأعداد الكبرية من اليد
57 - 56
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�أما الإنتاج الكلي للتمور:
يتحدد الإنتاج الكلي من التمور بالعوامل امل�ؤثرة
على كل من امل�ساحة املنزرعة ومتو�سط الإنتاج
الكلي .هذا وقد مت تقدير العالقة بني الإنتاج
الكلي من التمور و�إجمايل امل�ساحة املنزرعة بها
خالل الفرتة 2004-1990م والتي �أخذت �صورة
الدالة التالية
�ص ٨هـ= � 19488س هـ182856+
ر0.88= 2
حيث� :ص ٨هـ = القيمة التقديرية للإنتاج الكلي
من التمور بالطن يف ال�سنة هـ
�س هـ = متغري الزمن هـ حيث هـ =
15(.......)1،2،3
وت�شري املعادلة �إىل �أن الرقعة املنزرعة تف�سر
حوايل  %88من التغريات يف الإنتاج الكلي
والباقي يعزى �إىل الإنتاجية والتي مل تثبت
معنوية زيادتها .
ويت�ضح �أي�ضا من اجلدول رقم (� )2أن الإنتاج
الكلي قد ت�صاعد مبعدل زيادة �سنوي معنوي
�إح�صائيا عند م�ستوى  0.05،0.01بلغت ن�سبة

 %6.2من متو�سط الفرتة  2004-1990الذي
يبلغ حوايل  258326طن،وقد مت تقدير معادلة
االجتاه الزمني العام للإنتاج الكلي معادلة رقم
 3جدول رقم (.)2
-4-1م�ساهمة �إنتاج التمور يف ال�صادرات
الوطنية:
متا�شيا مع التوجيهات احلالية للدخول يف �إطار
التق�سيم الدويل اجلديد للعمل ف�إن الدولة
اجلزائرية حتاول تنمية القطاعات االقت�صادية
التي تتوفر على ميزة ن�سبية ومن هذه القطاعات
قطاع ت�صدير التمور الذي ي�ساهم يف زيادة
ال�صادرات الوطنية وميكن تو�ضيح ذلك من
خالل بيانات اجلدول رقم ( )3حيث نالحظ �أن
�صادرات التمور �إىل جمموع ال�صادرات الوطنية
خالل الفرتة ( )2004/1990مل تتعدى [5]% 1
 ،ويف�سر هذا �إىل �ضعف تدخل الدولة يف ال�سوق
الدولية وهذا بعد حترير التجارة اخلارجية �أي
�إلغاء �سيا�سة احلماية التي كانت متنحها الدولة
لبع�ض املنتجات ،وفتح الباب �أمام اخلوا�ص
حيث �أن معظمهم يفتقد �إىل التجربة لرتقية
�صادرات التمور اجلزائرية ،كما �أن معظم
التمور امل�صدرة تفتقر �إىل التكييف والغليف
اجليدين ] [6يف حني �أن معظم الدول امل�ستوردة
تعطي �أهمية بالغة �إىل التمور ذات النوعية
الرفيعة واملكيفة.
-2التجارة اخلارجية:
يتناول هذا اجلزء الأهمية الن�سبية ل�صادرات
التمور �ضمن ال�صادرات الأخرى،وكذا مكانة
�صادرات التمور اجلزائرية بني �أهم دول العامل
امل�صدرة للتمور،كما �سيتناول �أهم الأ�سواق
العاملية للتمور اجلزائرية من حيث االجتاهات
الكمية وال�سعرية وم�ستقبل �صادرات التمور
اجلزائرية �إىل تلك الأ�سواق ،وتخل�ص الدرا�سة
�إىل حتديد �أهم العقبات التي تواجه التجارة
اخلارجية للتمور اجلزائرية ومقرتحات حت�سني
مكانتها يف التجارة العاملية للتمور.

جدول رقم ( )2معادالت االجتاه العام للم�ساحة،والإنتاجية،والإنتاج الكلي للتمور خالل الفرتة 2004-1990
البيـــــــــــــــــــان

امل�ساحة بالهكتار
الإنتاجية
كلغ/نخلة
الإنتاج بالطن

معنوية معادلة االنحدار

معامل
االرتباط

معامل
لتحديد

ر

2

ر

�ص ٨هـ= �3643.8س هـ69694+

075

0.88

معنوي

�ص ٨هـ= � 1.05س هـ33.61+

0.096

0.5

غري معنوي

غري معنوي

�ص ٨هـ= � 19488س هـ182856+

0.78

0.88

معنوي

معنوي

معادلة االجتاه العام

م�ستوى

م�ستوى

0.05

0.01

معنوي

�ص ٨هـ = القيمة التقديرية يف ال�سنة هـ لكل من الكمية وامل�ساحة بالهكتار باملعادلة ( )1والإنتاجية كلغ/نخلة يف املعادلة ( )2والإنتاج بلطن باملعادلة ()3
�س هـ = متغري الزمن بال�سنة  ،حيث هـ =(  ،.)15.............،1،2ر : 2معامل التحديد
امل�صدر :ح�سبت من -Statistiques agricoles série A 1985-2004, p. 05
 )1-2الأهمية الن�سبية لقيمة �صادرات
التمور �إيل قيمة ال�صادرات غري
النفطية:
من واقع بيانات اجلدول رقم ( )3نالحظ �أن ن�سبة
�صادرات التمور مقارنة بال�صادرات غري النفطية
هي يف تذبذب بني الزيادة والنق�صان الطفيفني
حيث مل حتتل موقعا متميزا  ،هذا �إذا ا�ستثنينا
�سنوات  1993 ، 1992و 1995حيث �سجلت �أعلى
ن�سبة بـ  %11.5 ، %13.1و %15.4على التوايل ،
وعموما ف�إن هذه الن�سبة مل تتعد . %8
 )2-2الأهمية الن�سبية لقيمة �صادرات
التمور �إىل قيمة ال�صادرات الغذائية:
حتتل التمور موقعا متميزا يف �صادرات القطر
الغذائية منذ �سنة  1983حيث يت�ضح من بيانات
اجلدول رقم (� )3أن قيمة �صادرات التمور
وكذا الأهمية الن�سبية لها يف قيمة ال�صادرات
الغذائية الإجمالية قد عرفت تزايدا م�ستمرا
حيث ارتفعت �إىل � %74.4سنة  1992كما بلغت
�أهميتها الن�سبية � %77.2سنة  ، 1998وما متثله
هذه الظاهرة من زيادة الإهتمام بت�صدير
التمور نتيجة لتجديد وغر�س ب�ساتني النخيل

بعد �سنة  ، 1983يف حني �أن ال�صادرات الغذائية
الأخرى مرتبطة بكمية الأمطار املت�ساقطة وما
عانته اجلزائر من �سنوات اجلفاف جند �أن
نخيل التمور يتميز بتحمله للجفاف] . [7ويبقى
حم�صول التمر من �أهم امل�صادر الفالحية للعملة
ال�صعبة مقارنة مع بع�ض املنتجات الأخرى.
 )3-2الأهمية الن�سبية �إىل �صادرات
التمور �إىل �إجمايل �إنتاج التمور:
من واقع بيانات اجلدول رقم ( )3ن�ستنتج �أن ما
متثله �صادرات التمور من جملة الإنتاج مل تتعد
 %8يف غالبية �سنوات الدرا�سة با�ستثناء �سنوات
 2002 ، 2001و 2003حيث بلغت الن�سبة لهذه
ال�سنوات  %26.3 ، %17.9و  %20.7على التوايل
ويعزى ذلك �إىل �أن معظم الإنتاج يتم ا�ستهالكه
داخليا  ،وت�شري الدرا�سة �إىل �أنه من �سنة 1996
�إىل غاية �سنة  2000حققت فيها ن�سبة �صادرات
التمور �إىل الإنتاج الكلي انخفا�ضات متتالية
لت�صل ن�سبة هذا االنخفا�ض �إىل � %2.95سنة
 ، 2000وميكن �إرجاع ذلك �إىل �إن�شاء �شهادات
امل�صدر من قبل وزارة التجارة حيث تقل�ص عدد
امل�صدرين �إىل حوايل  60م�صدرا بالإ�ضافة �إىل

وجود �صعوبات عديدة مت�س جوهر عملية الت�سويق
اخلارجي وكذا ارتفاع �أ�سعار التمور اجلزائرية يف
ال�سوق الدولية مقارنة ب�أ�سعار الدول امل�صدرة[8].
� 4-2أهم الدول امل�صدرة للتمور:
يتوقع �أن يزداد الطلب عامليا على التمور
م�ستقبال ،يف ظل اجلهود املبذولة للتعريف
بفوائده الغذائية وال�صحية مما �أدى �إىل
اال�ستخدامات امل�ستحدثة للتمور يف الدول
الأوروبية والدول العاملية يف جمال ال�صناعات
الغذائية والطبية.
ويت�ضح من اجلدول رقم )� (4أن �صادرات
اجلزائر من التمور بلغت  11300طن بن�سبة
 %2.94من �إجمايل �صادرات التمور العاملية
يف �سنة ، 2002وهي بذلك ت�أتي يف املركز
ال�سابع بعد كل من �إيران ،تون�س،اململكة العربية
ال�سعودية،الإمارات ،باك�ستان،جمهورية م�صر
العربية،بينما بلغت قيمة ال�صادرات حوايل
 %7.23من �إجمايل قيمة ال�صادرات العاملية
للتمور يف عام [9]. 2002
ويت�ضح من ذلك �أن كمية �صادرات اجلزائر
بالن�سبة للقيمة تعترب منخف�ضة عنها يف التمور
الشجرة المباركة ديسمبر2009

جدول رقم( )3الأهمية الن�سبية ل�صادرات التمور:

ال�سنوات

�إنتاج التمور
(طن)

�صادرات
التمور
(طن)

8671.4
205907
1990
9168.1
209100
1991
15133
260500
1992
19805.6
261612
1993
3763
317184
1994
21784
285155
1995
20465
360637
1996
12128.6
302993
1997
10364
387313
1998
10574.7
427583
1999
10783.5
365616
2000
7849.6
437332
2001
11022
418427
2002
10198
492200
2003
2585
450000
2004
امل�صدر :جمعت املعطيات وح�سبت من البيانات التالية :

ن�سبة
�صادرات
التمور �إىل
�إنتاج
التمور

�صادرات
التمور
مليون دج

ن�سبة
�صادرات
التمور �إىل
ال�صادرات
الغذائية

ن�سبة �صادرات
التمور �إىل
ال�صادرات
غري النفطية

ن�سبة
�صادرات
التمور �إىل
ال�صادرات
الإجمالية

4.21
4.38
5.81
7.57
1.19
7.64
5.67
4
2.68
2.47
2.95
1.79
2.63
2.07
0.574

156
334
1283
1290
422.5
3742
3604.7
1261.6
1224.97
1062.7
1110.3
806.53
1304.1
1273.2
1358

34.9
33.5
74.4
55.8
36.5
71.4
48.4
59.1
77.2
65.5
49.2
29.6
39.13
35.77
25.64

3.98
4.91
13.1
11.5
4.2
15.4
7.47
4.28
5.83
3.51
2.37
1.55
2.2
2.44
2.65

0.13
0.14
0.51
0.54
0.13
0.75
0.48
0.16
0.21
0.12
0.07
0.05
0.08
0.06
0.05

 -O.N.S , L’ALGERIE EN QUELQUES CHIFFRES , N031, Résultats 2000 , Edition 2002.-O.N.S , L’ALGERIE EN QUELQUES CHIFFRES , N035, Résultats 2002-2004 , Edition 2006 .
O.N.S , Les statistiques de l’agriculture et de la pêche rétrospective 1989-2001, N0119, Février 2005, p.48.

� -إح�صائيات اجلمارك اجلزائرية 1980 -2004

امل�صدرة من الدول الأخرى ،حيث بلغت
�صادرات التمور يف �إيران  %29.39من �إجمايل
�صادرات التمور العاملية و %12.66من قيمتها
ت�أتي بعدها يف الأهمية كل من تون�س بن�سبة
 %10.9من �إجمايل �صادرات التمور العاملية
و %17.81من قيمتها ،ثم اململكة العربية
ال�سعودية بن�سبة  %8.48من �إجمــايل �ص ــادرات
التمــور العامليــة و %10.72من قيمتها .والوا�ضح
من هذه املعطيات �أن هناك تفاوتا كبريا من
59 - 58
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حيث �إيرادات الطن الواحد من التمور ح�سب
امل�صدر ،فمعدل ثمن الطن من التمور التون�سية
يناهز  1638دوالر ًا� ،أما معدل الطن من التمور
اجلزائرية بلغ 1430دوالر ًا.
يف نف�س الوقت بلغ معدل الطن من التمور
الإماراتية  456دوالرا وامل�صرية  174دوالرا.
وعلى �سبيل املقارنة بلغ معدل �سعر التمور
امل�صدرة من الواليات املتحدة الأمريكية
و�إ�سرائيل حوايل  3500دوالر.

ي�ستنتج مما �سبق �أن الدول العربية تنتج التمور
بكميات وافرة �إال �أن ن�سبة الت�صدير منها �ضعيفة
جدا حيث بلغت  %6.36كمعدل ال�سنوات -2000
 .2002يف نف�س الوقت تباع �أغلب هذه التمور
ب�أ�سعار بخ�سة مقارنة مبنتوج دول �أخرى.
وعلى �سبيل املقارنة جتدر الإ�شارة �إىل �أن دولتي
ناميبيا وجنوب �إفريقيا] ، [10وهما حديثتا
العهد ب�إنتاج التمور �إذ مل تبد�أ يف تطوير زراعة
النخيل �إال يف �أواخر الثمانينات� ،أ�صبحتا من

جدول رقم ()4ترتيب اجلزائر بني �أهم الدول امل�صدرة للتمور وفقا لأهميتها الن�سبية من
�إجمايل ال�صادرات العاملية للتمور 2002م
الدولة
العامل
تون�س
ايران
ال�سعودية
اجلزائر
فل�سطني
�أمريكا
باك�ستان
االمارت
م�صر

قيمة ال�صادرات
باملليون دوالر
217.3
38.7
27.5
23.3
15.7
12.4
11
10.7
6.6
5

 %من ال�صادرات
العاملية
100
17.81
12.66
10.72
7.23
5.71
5.06
4.92
3.04
2.3

ال�صادرات
بالطن
384442
41900
113000
32600
11300
غري متوفر
3010
25100
31900
9400

%
100
10.9
29.39
8.48
2.94
غري متوفر
0.78
6.53
8.3
2.45

�سعر الت�صدير
للطن بالدوالر
565
923
243
714
1430
غري متوفر
3469
246
209
256

املصدرTarde Map –ITC-WTO- Market analysis section :

م�صدري التمور لأهم الأ�سواق الدولية ،وخا�صة
�صنفي املجهول وبرحي ،ومبعدل 4000دوالر
للطن الواحد.
ويرجع هذا التباين الكبري بني املنتجني
التقليديني للتمور واملنتجني اجلدد �إىل �أ�سباب
عديدة �أهمها �أنه يف الوقت الذي مازالت فيه
زراعة النخيل يف العامل العربي تعتمد على
الأ�ساليب التقليدية اختارت الدول الأخرى
ا�ستعمال �أحدث التقنيات املتاحة يف ميدان
زراعة النخيل وت�سيري املزارع التجارية مبا يف
ذلك زراعة وحت�سني �أهم الأ�صناف املطلوبة يف
ال�سوق العاملية.
-5الأ�سواق العاملية للتمور:يت�ضمن البحث يف هذا ال�صدد درا�سة كل من
�أ�سواق الدول الأوروبية� ،أ�سواق الدول الإفريقية،
الدول الأمريكية ،الدول العربية والدول الأ�سيوية
وهي املناطق اجلغرافية التي ترتكز فيها
التمور اجلزائرية من اجلدول رقم ( )5ميكن

ا�ستخال�ص التايل]:[11
 1ـ ت�صدر اجلزائر �سنويا 1019طن ًا وب�سعر
متو�سط قدره  100دج للكلغ ،وتتجه �صادرات
اجلزائر �أ�سا�سا �إىل الدول الأوربية ()%94.86
من �إجمايل الكميات امل�صدرة وت�شكل 94.89
 %من القيمة الإجمالية للتمور امل�صدرة وب�سعر
متو�سط  134دج للكلغ
كما يالحظ �أن واردات الدول الأوروبية من
التمور اجلزائرية ارتفعت خالل الفرتة -1998
 2002من� 52.572ألف طن عام � 1998إىل
� 62.229ألف طن عام � 2002أي �أن الن�سبة
املئوية لكمية ال�صادرات لهذه الدول ارتفعت من
� %96.7إىل  %97خالل نف�س الفرتة وا�ستوردت
فرن�سا خالل �سنة ( � 8.835) 1998ألف طن
�أي  %91.10من املجموع الكلي لل�صادرات �إىل
الدول الأوروبية وت�أتي بلجيكا يف املرتبة الثانية
بـ� 0.38ألف طن ( %)4
 2ـ ت�ستورد الدول الأمريكية% 2.21من الكميات

امل�صدرة وت�شكل  %2.78من القيمة الإجمالية
للتمور امل�صدرة ومبتو�سط �سعر 97.7دج للكلغ.
 3ـ ن�ستنتج �أن �صادرات اجلزائر اىل الأ�سواق
الأمريكية قد بلغت �أدناها حوايل  200كلغ يف
� 1999أي حوايل  %0.002بينما بلغت �أق�صاها
حوايل  12000كلغ يف عام � 2001أي حوايل
 %1.75ومتثل ما ا�ستوردته كندا يف عام 2000
حوايل  189102كلغ �أي حوايل ()%88.62
من املجموع الكلي لل�صادرات �إىل الدول
الأمريكية ،كما ا�ستوردت الواليات املتحدة يف
تلك ال�سنة الباقي (� )٪ 11.3أي  24266كلغ
وتعد كل من كندا والواليات املتحدة الأمريكية
�أ�سواق ًاجديدة للتمور اجلزائرية مت اكت�شافها
حديثا بعد �سنة .1993
 4ـ �أما الدول الإفريقية فت�ستورد  % 1.14من
الكميات امل�صدرة وت�شكل  %1.24من القيمة
الإجمالية للتمور امل�صدرة ومبتو�سط �سعر
13.1دج للكلغ.
الشجرة المباركة ديسمبر2009

ال�شكل رقم ( )1ترتيب اجلزائر بني �أهم الدول امل�صدرة للتمور ل�سنة 2002
4,9 3,0 2
2 4 ,3

5,06

1

5,7

3

7,2
10,72

12,66

100

17,81

العامل

تون�س

ايران

ال�سعودية

اجلزائر

فل�سطني

امريكا

باك�ستان

�إن �صادرات التمور �إىل الدول الإفريقية قد
بلغت �أدناها حوايل  18600كلغ يف  1998بينما
بلغت �أق�صاها حوايل  2351000كلغ يف عام
� 2001أي حوايل  %17.1وا�ستحوذت النيجر
على( )%69.24من �صادرات اجلزائر لهذه
الدول يف عام  1998و( )%30.19لـ مايل
و( )%0.55لـ ال�سينيغال و�أغلبية الأنواع امل�صدرة
لهذه الدول هي من التمور اجلافة غري �صاحلة
للكب�س املح�سن.
 5ـ �أما الدول العربية حيث ت�ستورد الدول
العربية ( )%1.41من الكميات امل�صدرة
وت�شكل ( )% 0.84من القيمة الإجمالية للتمور
امل�صدرة وب�سعر  95.4دج للكلغ وتعد �صادرات
التمور �إىل الدول العربية �ضعيفة ن�سبيا من حيث
الكمية والقيمة وا�ستحوذت املغرب على (2.62
 )٪من �صادرات اجلزائر �إىل الدول العربية
يف عام  2001و( )٪1.4للإمارات العربية
املتحدة و( )٪ 1.4ملوريتانيا كما ت�ستورد كل من
ليبيا والبحرين والعراق ن�سبة قليلة من التمور
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اجلزائرية ال تتجاوز يف جمموعها .%9
 6ـ �أما ال�صادرات �إىل الدول الأ�سيوية فهي
�ضعيفة ن�سبيا خا�صة يف ال�سنوات الأخرية
تختلف �أ�سعار التمور امل�صدرة ب�شكل كبري من
بلد لأخر وهذا االختالف يف ال�سعر يرجع �أ�سا�سا
�إىل اختالف معدالت ال�صرف واىل الأ�صناف
امل�صدرة.
ومن املالحظ �أن معظم ال�صادرات من التمور
تتجه نحو املجموعة الأوروبية وبالأخ�ص فرن�سا
نظرا لقلة تكاليف النقل و�إىل جاذبية هذه
الأ�سواق ،وتتجه فرن�سا ال�سترياد التمور يف نهاية
كل عام ميالدي ،حيث ت�ستورد  %90من وارداتها
خالل �شهري �أكتوبر ودي�سمرب ] ، [4ويالحظ
�أن هذه الفرتات ت�صادف فرتات احل�صاد يف
اجلزائر� ،أما باقي ال�صادرات من التمور فهي
تتوزع بني دول الأ�سيوية وبع�ض الدول الأوربية
والدول الإفريقية والأمريكية والأقطار العربية
بن�سب �ضئيلة ومتفاوتة.

-3العقبات التي تواجه �صادرات التمور
اجلزائرية:
اجلزائر تعد من �أكرب الدول العاملية املنتجة
للتمور حيث قدر �إنتاجها يف عام  2004م
450000طن يف حني مل يتجاوز ما مت ت�صديره
للأ�سواق اخلارجية من نف�س العام % 0.58
فقط من �إنتاجها مما يتطلب العمل على زيادة
هذه الن�سبة من خالل زيادة عدد م�صانع التمور
وت�شكيل اللجان املتعددة واملهتمة بت�صدير
التمور وحل املعوقات التي تواجه ت�صنيع التمور
من النواحي الإنتاجية والفنية والت�سويقية والتي
ت�شمل التحديات التالية:
 1ـ ارتفاع التكاليف الإنتاجية لبع�ض �أ�صناف
التمور وخا�صة تكلفة الأيدي العاملة.
 2ـ عدم معرفة املوا�صفات واملقايي�س يف البلد
امل�صدر له يف �صناعة التمور.
 3ـ خف�ض كفاءة �أجهزة الت�سويق اخلارجية
خا�صة من حيث الدعاية والرتويج والإعالن مما
ي�ساهم يف خف�ض الطلب اخلارجي على التمور
املحلية ،لبع�ض �أ�صناف التمور وخا�صة تكلفة
الأيدي العاملة.
 4ـ انخفا�ض ن�سبي يف الطاقة الإنتاجية لوحدات
كب�س التمور وتعبئة وتغليف التمور ذات الأحجام
ال�صغرية عن الطلب عليها وتخ�صي�ص كميات
كبرية من التمور ن�صف جافة لكب�سها يف عبوات
متو�سطة �أو كبرية ن�سبيا.
 5ـ املناف�سة العاملية ل�صناعة التمور خا�صة يف
تون�س و�إيران و�إ�سرائيل.
 6ـ ال�شروط الزراعية والفنية املت�شددة يف دول
االحتاد الأوروبي.
 7ـ احتكار الدولة لتجارة وت�سويق التمور �سواء
�أكانت هذه التجارة خارج اجلزائر �أو داخلها
حيث ا�ستمرت التجارة الداخلية للتمور حتت
�سيطرة الدولة حتى عام .1989
 8ـ �سوء تقدمي التمور ،ال�شيء الذي يرجع �إىل

اجلدول رقم ( )5معدل الت�صدير ال�سنوي ح�سب التوزيع اجلغرايف خالل الفرتة2002-1998
ال�سنة

1998

�أوروبا

�إفريقيا
كمية القيمة

�أمريكا
كمية القيمة

الدول العربية
كمية القيمة

�آ�سيا
كمية

القيمة

الإجمايل
كمية القيمة

كمية
%

القيمة
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

96.7

97.4

0.3

0.13

1.3

1.15

0.7

1

0.95

0.3

100

100

1999

97.01

98.1

0.2

0.1

2.09

1.5

0.6

0.2

0.1

0.1

100

100

2000

94.37

93.84

1.7

2.36

2.2

3.6

1.73

0.2

0

0

100

100

2001

89.22

90.02

2.5

2.79

4.58

4.31

2.9

1.98

0.8

0.9

100

100

2002
املتو�سط
الن�سبي

97

95.07

1

0.8

0.9

3.33

1.1

0.8

0

0

100

100

94.86

94.89

1.14

1.24

2.21

2.78

1.41

0.84

0.37

0.26

100

100

متو�سط
ال�سعر

133.9
دج/كلغ

�سوء العمليات التقليدية جلنيها وتخزينها
وتعبئتها.

13.1

97.7

95.4

10.1

100

دج/كلغ

دج/كلغ

دج/كلغ

دج/كلغ

دج/كلغ

ال�شكل رقم( )2معدل �أ�سعار التمور ح�سب التوزيع اجلغرايف للفرتة2002-1998

 9ـ عدم توفري التقنيات والآالت احلديثة لزيادة
الكفاءة الإنتاجية يف �صناعة التمور بغر�ض
الت�صدير.

10،1

 10ـ نق�ص حاد يف املعلومات اخلا�صة بالأ�سواق
اخلارجية وحجم الطلب والأ�سعار والأ�صناف
والنوعيات والأحجام وطرق التغليف.

95,4

133,9

 11ـ نق�ص الدرا�سات اخلا�صة ملعرفة وتطوير
م�سالك ت�سويق التمور.

97,7
13,1

 12ـ كرثة املتدخلني والو�سطاء.
 13ـ غالبية الأ�صناف املنزرعة هي من الأ�صناف
املتدنية من حيث اجلودة.
 14ـ عدم توفري درا�سات ت�سويقية متخ�ص�صة يف
�صناعة وت�صدير التمور والدرا�سات امل�شجعة يف
�إقامة م�شاريع ا�ستثمارية بغر�ض الت�صدير.

اوروبا

افريقيا

امريكا

الدول العربية

�آ�سيا
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 6ـ تدعيم التمويل والت�شجيع للقطاع وذلك
ب�إن�شاء �صندوق خا�ص للنهو�ض بالنخيل لتغطية
م�صاريف الأ�شغال الزراعية التي يتطلبها
هذا القطاع على امتداد ال�سنة وذلك يف �شكل
قرو�ض مي�سرة،حيث �أن القرو�ض املو�سمية
املعمول بها التقي باحلاجة ومت�س جزءا �ضئيال
من املزارعني.
 7ـ تطبيق املوا�صفات للتمور امل�صدرة خارجيا
بدقة وخ�ضوعها لتعليمات �صارمة من قبل
اجلهات احلكومية حتى ن�ضمن �أن ال�صادر
خارجيا مطابق للموا�صفات اخلا�صة بهذا
املنتج ون�ضمن بالتايل حت�سني �صورة اجلزائرية
يف الأ�سواق اخلارجية.
 8ـ �إدخال الأ�صناف املطلوبة دوليا �سواء بغر�سها
بدل الأ�صناف الرديئة �أو اعتمادها من البداية
يف املزارع احلديثة واختبار مدى ت�أقلمها مع
الظروف البيئية لكل منطقة.
 9ـ االعتماد على الطرق الزراعية احلديثة
وخا�صة يف ميدان الري ملا له من جدوى يف
اقت�صاد املياه وكذلك احلد من انت�شار الأع�شاب
ال�ضارة.
 15ـ انت�شار الأمرا�ض والآفات التي ت�ضر بجودة
التمور.
 -4مقومات جناح ال�سيا�سة الت�صديرية
للتمور اجلزائرية:
 1ـ مراعاة الأ�صول التجارية يف املعامالت وغزو
�أ�سواق ت�صديرية جديدة يف �أوروبا� ,آ�سيا والقارة
الأمريكية والأفريقية بالإ�ضافة على زيادة
الطاقة الت�صديرية يف الأ�سواق العربية.
 2ـ حت�سني و�سائل الدعاية والإعالن للتمور
اجلزائرية يف الأ�سواق العاملية وقيام �أجهزة
متخ�ص�صة يف الت�سويق اخلارجي تدعم من قبل
احلكومة للقيام باملهمة.
 3ـ التو�سع يف الت�صنيع وتعبئة التمور ملا له من
�أهمية يف تقلي�ص الفائ�ض ال�سنوي للإنتاج
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وبالتايل احل�صول على قيمة م�ضافة ترفع
املردود االقت�صادي للتمور من خالل حت�سني
و�سائل الت�صنيع ومراعاة ال�شروط ال�صحية
واملوا�صفات التجارية لتغطية الطلب يف الأ�سواق
الت�صديرية.
 4ـ ت�شجيع اال�ستثمارات لإن�شاء م�صانع لإنتاج
التمور على �أحدث طراز ،وتوفري الآالت املنا�سبة
لال�ستخال�ص الأوتوماتيكي ل�شراب البلح وو�سائل
حفظ البلح الرطب بالتربيد.
 5ـ �إجراء البحوث امليدانية واملكتبية لإعداد
ت�صنيف نهائي للتمور اجلزائرية و�إعداد
املوا�صفات القيا�سية لكل �صنف على حدى
حتى يتمكن الباحثون من العمل على رفع
�إنتاجيتها يف خمتلف املناطق ويف ظل الظروف
اجلوية ال�سائدة.

اخلال�صة:
بالرغم من الأهمية التي يحتلها قطاع النخيل
يف اجلزائر على امل�ستويني الداخلي واخلارجي
فان عملية ت�صدير التمور م�سرية مبيكانيكية
غري جادة وتتميز بنق�ص الكفاءة و�ضعف الأداء.
ويف الواقع ميكن القول ب�أنه ال يوجد يف الوقت
احلايل نظام مو�ضوعي لتجارة التمور بغية رفع
قيمة املنتوج وتعوي�ض تعب املزارع وكذلك ت�أمني
نوعية الإنتاج وحتديد �أ�صناف املنتوج ب�صفة
جيدة ،هذا املو�ضوع بد�أ يتفاقم ونتج عن ذلك
ا�ضطراب يف �سوق التمور ب�سبب تهافت جتار
اجلملة والو�سطاء مع اقرتاب مو�سم اجلني على
مزارع النخيل بغية احتكار �شراء �أكرب كمية
ممكنة من الإنتاج ب�أقل الأ�سعار م�ستغلني بذلك
بعد مناطق الإنتاج عن مراكز اال�ستهالك وعدم

امتالك املزارعني الت�سهيالت الت�سويقية وب�شكل
خا�ص و�سائط النقل ،مما ميكن �أولئك التجار
والو�سطاء وبكل �سهولة فر�ض الأ�سعار املتدنية
التي حتقق �أكرب الأرباح لهم.
وتبقى عملية تطوير �صادرات التمور مرهونة
برفع املعوقات التي تعرت�ض زراعة النخيل
وخا�صة يف عمليات اخلدمة وال�صيانة وكذلك
الوقاية واال�ستفادة من التقانات املوجودة
كتقانات الإكثار وميكنة اخلدمات وا�ستخدام
م�ستلزمات الإنتاج واملكافحة املتكاملة للآفات
و�إتباع �سيا�سات و�إجراءات م�ساعدة لتطوير
هذا القطاع املهم.
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�صدر حديث ًا
info@alfoah.ae

الفـــوعـــة
نشرة إرشادية تعريفية
مبنتجات �شركة الفوعة لتطوير وتنمية قطاع النخيل

مبنا�سبة مهرجان ليوا اخلام�س للرطب 2009
�صدر عن �شركة الفوعة لتطوير وتنمية قطاع
النخيل بالإمارات ن�شرة �إر�شادية تعريفية
بال�شركة من حيث الر�ؤية والأهداف وامل�صانع
التابعة لل�شركة واالجنازات التي حققتها
ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها بقرار من املجل�س
التنفيذي لإمارة �أبوظبي رقم 2005 / 15
بتاريخ  22مايو � 2005إحدى �شركات ال�شركة
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القاب�ضة العامة – �أبوظبي.
كما ت�ضمنت الن�شرة اجنازات ال�شركة على
�صعيد االهتمام مب�صلحة املزارع واال�ستغالل
الأمثل للتمور على �أ�س�س اقت�صادية ،و�أخذ
التمور الإماراتية للعاملية ،وجعل الهوية الوطنية
ج�سر ًا لالجناز ،كما �ألقت الن�شرة ال�ضوء على
الأهمية الغذائية وال�صحية للتمور وتعريف عام
مبنتجات ال�شركة من متورها املتميزة.

�أ�سامة حممد يو�سف عبد املنعم� 11 /سنة /مدر�سة الوليد بن عبد امللك � -أبوظبي
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سيرة أكرم الشجر ()3
قيــــ�س حمـــــمد
كاتب �صحفي

النخلــــة في القرآن الكريم
ّ
والسنة النبو ّية الشريفة
ورد لفظ «النخيل» في ست سور من كتاب اهلل العزيز وهي:
«البقرة ،الرعد ،النحل ،اإلسراء ،المؤمنون ،و يس».

النخلة �شجرة مباركة عظيمة النفع ،وال يوجد
�شيء من �إنتاجها حتى �أ�شواكها �إال و ُي�ستخدم،
لذلك ا�ستحقت الذكر يف القر�آن الكرمي �أكرث
من �إحدى وع�شرين مرة يف الآيات البي ّنات
يف ت�سع ع�شرة �سورة ،حيث ذكرت الآيات
الكرميات« :للنخلة وثمرها وطلعها و�أهميتها
للنا�س وما لها مِ ن منزلة ُمف�ضلة عن باقي
�أ�شجار الفاكهة والزرع».
لقد َح َبا اهلل ع ّز وجل النخل بف�ضائل كثرية حيث
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كانت م�صدر خري وبركة .وقد رافقت العرب يف
ديارهم ويف البالد التي افتتحوها فكانت عليهم
خري ًا ونعمة .وما �إ�شارة الذكر احلكيم للنخل �إ ّال
ل�شرف منزلتها العالية بني بقية الأ�شجار.
ويف القر�آن الكرمي ورد ذكر ال�شجرة املباركة
حتت ُم�سم ّيات متعددة ،فلقد ورد ذكر �أ�شجار
النخيل يف � 17سورة قر�آنية من �أ�صل � 114سورة
وبلغ عدد الآيات التي ورد فيها هذا الذكر � 22آية
يف ال�سور ال�سبعة ع�شر ،وتكرر ذكر كلمة النخيل

�أو �أجزاء من �أكرم ال�شجر كالطلع واجلذع يف
الآيات القر�آنية ال�سابقة.
ورد لفظ«النخيل» يف �ست �سور من كتاب اهلل
العزيز وهي« :البقرة ،الرعد ،النحل ،الإ�سراء،
امل�ؤمنون ،وي�س» .يقول احلقّ تعاىل يف �سورة
البقرة /الآية �} :266أَ َي َو ُّد �أَ َح ُد ُك ْم �أَن َت ُكونَ َل ُه
اب جَ ْ
ت ِري مِ ن تحَ ْ ِتهَا الأَ ْنهَا ُر
َج َّن ٌة ِّمن َّنخِ يلٍ َو�أَ ْع َن ٍ
َل ُه فِيهَا مِ ن ُك ِّل ال َّث َمرَاتِ َو�أَ َ�صا َب ُه ا ْلكِ رَ ُب َو َل ُه ُذ ِّر َّي ٌة
اح رَ َت َقتْ
ُ�ض َعفَاء َف َ�أ َ�صا َبهَا ِ�إ ْع َ�صا ٌر فِي ِه َنا ٌر َف ْ
َك َذل َِك ُي َبينِّ ُ اللهّ ُ َل ُك ُم الآيَاتِ َل َع َّل ُك ْم َت َت َف َّك ُرونَ {.
وقال تعاىل يف النخيل يف �سورة الرعد (الآية:)4
اب
}وَفيِ الأَ ْر ِ�ض ق َِط ٌع ُّمت ََجا ِورَاتٌ َو َج َّناتٌ ِّمنْ �أَ ْع َن ٍ
َو َز ْر ٌع َو َنخِ ي ٌل ِ�ص ْن َوا ٌن َو َغيرْ ُ ِ�ص ْنوَانٍ ُي ْ�سقَى مِ َباء
وَاحِ دٍ َو ُنف َِّ�ض ُل َب ْع َ�ضهَا َع َلى َب ْع ٍ�ض فيِ الأُ ُكلِ �إِنَّ فيِ
َذل َِك َ آل َي ٍات ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ {.
وذكر ج ّل وعال النخيل يف �سورة النحل مرتني،
الأوىل يف (الآية ُ } :)11ينبِتُ َل ُكم ِب ِه ال َّز ْر َع
اب وَمِ ن ُك ِّل ال َّث َمرَاتِ
َوال َّز ْيتُونَ َوال َّنخِ َيل َوالأَ ْع َن َ
َّ
�إِنَّ فيِ َذل َِك لآ َي ًة ِّل َق ْو ٍم َي َت َفك ُرونَ { .ويف (الآية
اب َتتَّخِ ُذونَ
} :)67وَمِ ن َث َمرَاتِ ال َّنخِ يلِ َوالأَ ْع َن ِ

مِ ْن ُه َ�س َكر ًا َو ِرزْق ًا َح َ�سن ًا ِ�إنَّ فيِ َذل َِك لآ َي ًة ِّل َق ْو ٍم
َي ْع ِق ُلونَ {.
�أما يف �سورة الإ�سراء ،فذكر تعاىل النخيل بقوله
العزيز يف (الآية �} :)91أَ ْو َت ُكونَ َل َك َج َّن ٌة ِّمن
َّنخِ يلٍ وَعِ َن ٍب َف ُتف َِّج َر الأَ ْنهَا َر خِ ال َلهَا َت ْفجِ ري ًا{.
ويف �سورة امل�ؤمنون يف (الآية � )19أ�شار تباركت
�أ�سما�ؤه �إىل النخيل بقوله العظيم} :ف�أَ َ
ن�ش�أْ َنا
اب َّل ُك ْم فِيهَا َفوَاكِ ُه
َل ُكم ِب ِه َج َّن ٍ
ات ِّمن َّنخِ يلٍ َو�أَ ْع َن ٍ
ْ
ُ
ُ
َ
َك ِث َري ٌة وَمِ ْنهَا ت�أكلونَ { .ويف �سورة ي�س (الآية
 ،)34ذكر ج ّل جالله النخيل بالقول الكرمي:
اب َو َف َّج ْر َنا
} َو َج َع ْل َنا فِيهَا َج َّن ٍ
ات مِ ن َّنخِ يلٍ َو�أَ ْع َن ٍ
فِيهَا مِ نْ ا ْل ُعيُونِ {.
�أما لفظ «النخل» فذكره ع ّز وج ّل يف كتابه
الكرمي �سبع م ّرات يف �سور« :الأنعام ،ومرمي،
ُ
النخل يف �سورة
طه ،ق ،والرحمن» .فجاء
الأنعام يف �آيتني فيها الأوىل يف (الآية)99/
ال�س َما ِء
من قوله تعاىل} :وَهُ َو ا َّلذِ يَ �أَنزَ َل مِ نَ َّ
َما ًء َف�أَخْ َر ْج َنا ِب ِه َنبَاتَ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َف َ�أخْ َر ْج َنا مِ ْن ُه
خَ ِ�ضر ًا نُّخْ ِر ُج مِ ْن ُه َح ّب ًا ُّم رَ َتاكِ ب ًا وَمِ نَ النَّخْ لِ مِ ن
اب َوال َّز ْيتُونَ
َط ْل ِعهَا ِق ْن َوا ٌن دَا ِن َي ٌة َو َج َّن ٍات ِّمنْ �أَ ْع َن ٍ

َوال ُّر َّمانَ ُم ْ�ش َت ِبه ًا َو َغيرْ َ ُمت ََ�شابِهٍ ُ
انظ ُرو ْا �إِلىِ َث َم ِر ِه
�إِ َذا �أَ ْث َم َر َو َي ْن ِع ِه ِ�إنَّ فيِ َذ ِل ُك ْم لآ َي ٍات ِّل َق ْو ٍم ُي�ؤْمِ ُنونَ {.
ويف ال�سورة ذاتها ـ الأنعام ورد النخل يف (الآية
الثانية يف الآية  ،)141بقول احلقّ } :وَهُ َو ا َّلذِ ي
و�ش ٍات َو َغيرْ َ َم ْع ُر َ
ن�ش�أَ َج َّن ٍات َّم ْع ُر َ
�أَ َ
و�ش ٍات َوالنَّخْ َل
َوال َّز ْر َع خُ ْ
م َتلِف ًا �أُ ُك ُل ُه َوال َّز ْيتُونَ َوال ُّر َّمانَ ُمت ََ�شا ِبه ًا
َو َغيرْ َ ُمت ََ�شابِهٍ ُك ُلو ْا مِ ن َث َم ِر ِه �إِ َذا �أَ ْث َم َر َو�آتُو ْا َح َّق ُه
َي ْو َم َح َ�صا ِد ِه َو َال ت ُْ�س ِر ُفو ْا ِ�إ َّن ُه َال يُحِ ُّب المْ ُ ْ�س ِر ِفنيَ{.
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كما جاء ذكر النخل يف �سورة مرمي ب�آيتني  ،يف
(الآية الأوىل َ } :)23ف�أَ َجاءهَ ا المْ َخَ ُ
ا�ض �إِلىَ جِ ذْ ِع
النَّخْ َل ِة َقا َلتْ َيا َل ْي َتنِي مِ تُّ َق ْب َل هَ َذا َو ُكنتُ َن ْ�سي ًا
مَّن�سِ ّي ًا{ .ويف (الآية الثانية يف ال�سورة نف�سها
 ،)25بقوله العزيز} :وَهُ زِّ ي �إِ َل ْي ِك بِجِ ذْ ِع النَّخْ َل ِة
ت َُ�ساق ِْط َع َل ْي ِك ُر َطب ًا َج ِن ّي ًا{.

الطل ِع ك�أحد �أجزاء النخلة يف �أربع �آيات ويف �أربع
ال�صافات،
�سور كرميات هي «الأنعام ،ال�شعراءّ ،
وق» .فجاء يف (�سورة الأنعام  ،)99قوله تعاىل
ال�س َما ِء َما ًء
عن الطلع} :وَهُ َو ا َّلذِ يَ �أَنزَ َل مِ نَ َّ
َ
َف�أَخْ َر ْج َنا ِب ِه َنبَاتَ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َف َ�أخْ َر ْجنا مِ ْن ُه
خَ ِ�ضر ًا نُّخْ ِر ُج مِ ْن ُه َح ّب ًا ُّم رَ َتاكِ ب ًا وَمِ نَ النَّخْ لِ مِ ن
اب َوال َّز ْيتُونَ
َط ْل ِعهَا ِق ْن َوا ٌن دَا ِن َي ٌة َو َج َّن ٍ
ات ِّمنْ �أَ ْع َن ٍ
ُ
ْ
َوال ُّر َّمانَ ُم ْ�ش َت ِبه ًا َو َغيرْ َ ُمت ََ�شابِهٍ انظ ُروا �إِلىِ
ات ِّل َق ْو ٍم
َث َم ِر ِه ِ�إ َذا �أَ ْث َم َر َو َي ْن ِع ِه ِ�إنَّ فيِ َذ ِل ُك ْم لآ َي ٍ
ُي�ؤْمِ ُنونَ { .ويف (�سورة ال�شعراء َ } :)148و ُز ُر ٍوع
ال�صافات
َونَخْ لٍ َط ْل ُعهَا هَ ِ�ضي ٌم{� .أما يف �سورة ّ
فورد ا�سم الطلع يف (الآية َ :)65
}ط ْل ُعهَا َك�أَ َّن ُه
ُو�س َّ
ال�شيَاطِ ِني{ .والطلع الن�ضيد يف قوله
ُر�ؤ ُ
َات
ع ّز �ش�أنه يف (�سورة ق َ } :)10والنَّخْ َل بَا�سِ ق ٍ
َّلهَا َط ْل ٌع َّن ِ�ضيدٌ{.
�أعجاز نخلٍ

النخيل �شجرة مباركة اخت�صها اهلل بف�ضائل
كثرية ،حيث ذكرها اهلل �سبحانه وتعاىل يف
كتابه العزيز يف �سور عديدة .و�أ�شار تعاىل �إىل

كذلك �أ�شار كتاب اهلل املجيد �إىل ذكر �أعجاز
النخل يف �سورتني هما «القمر ،واحلاقة» .يقول
تعاىل يف �سورة القمر 17ــ} :20و َل َقدْ َي َّ�س ْر َنا

ثم ق ــال تعــاىل عن النخــل يف (�س ــورة طــه
َ } :)71ق َال � َآمنت ُْم َل ُه َق ْب َل �أَنْ � َآذنَ َل ُك ْم ِ�إ َّن ُه
لُ َق ِّط َعنَّ �أَيْدِ َي ُك ْم
ال�س ْح َر َف َ أ
َل َك ِب ُري ُك ُم ا َّلذِ ي َع َّل َم ُك ُم ِّ
َو�أَ ْر ُج َل ُكم ِّمنْ خِ لاَ ٍف َو َ ألُ َ�ص ِّل َب َّن ُك ْم فيِ ُج ُذو ِع النَّخْ لِ
َو َل َت ْع َل ُمنَّ �أَ ُّي َنا �أَ َ�ش ُّد َع َذاب ًا َو�أَ ْبقَى{ .ويف (�سورة
َات َّلهَا
ق ،)10قال ع ّز من قائلَ } :والنَّخْ َل بَا�سِ ق ٍ
َط ْل ٌع َّن ِ�ضيدٌ{ ،ويف �سورة ال ّرحمن ورد ت الإ�شارة
�إىل النخل بقوله احلقّ } :فِيهَا َفاكِ َه ٌة َوالنَّخْ ُل
الَ ْك َم ِام {.
َذاتُ ْ أ
طلع النخيل
ُ
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ا ْل ُق ْر�آنَ ل ِِّلذ ْك ِر َفه َْل مِ ن ُّمدَّكِ ٍر* َك َّذبَتْ َعا ٌد َف َك ْي َف
َكانَ َع َذا ِبي َو ُن ُذرِ* �إِ َّنا �أَ ْر َ�س ْل َنا َع َل ْيهِ ْم رِيح ًا
ا�س
َ�ص ْر َ�صر ًا فيِ َي ْو ِم َن ْح ٍ�س ُّم ْ�ستَمِ ٍّر * ت ِ
َنز ُع ال َّن َ
َك�أَ َّنه ُْم �أَ ْع َجا ُز نَخْ لٍ ُّمن َقع ٍِر{.
ثم ورد ذكر �أعجاز النخل اخلاو ّية �أي�ض ـ ًا يف
قوله �سبحانه وتعاىل يف (�سورة احلاقة الآية
5ــَ } :)8ف�أَ َّما َث ُمو ُد َف�أُهْ ِل ُكوا ِب َّ
الطاغِ َيةِ* َو�أَ َّما
َعا ٌد َف�أُهْ ِل ُكوا ِب ِر ٍيح َ�ص ْر َ�ص ٍر َعا ِت َي ٍة* َ�سخَّ َرهَ ا
َع َل ْيهِ ْم َ�س ْب َع َليَالٍ َو َث َما ِن َي َة �أَ َّي ٍام ُح ُ�سوم ًا َف رَتَى
ا ْل َق ْو َم فِيهَا َ�ص ْر َعى َك َ�أ َّنه ُْم �أَ ْع َجا ُز نَخْ لٍ خَ ا ِو َي ٍة*
َفه َْل َت َرى َلهُم ِّمن َبا ِق َي ٍة{.
الرطب ومرمي
�أما الرطب َ
اجلن ِّي فورد يف قوله ع ّز وجل يف
ا�ض �إِلىَ
(�سورة مرمي 23ــَ } :)27ف�أَ َجاءهَ ا المْ َخَ ُ
جِ ذْ ِع النَّخْ َل ِة َقا َلتْ َيا َل ْي َتنِي مِ تُّ َق ْب َل هَ َذا َو ُكنتُ
َن ْ�سي ًا مَّن�سِ ّي ًا* َف َنادَاهَ ا مِ ن تحَ ْ ِتهَا �أَلاَّ تحَ ْزَ يِن
َقدْ َج َع َل َر ُّب ِك تحَ ْ ت َِك َ�س ِر ّي ًا* وَهُ زِّ ي �إِ َل ْي ِك بِجِ ذْ ِع
النَّخْ َل ِة ت َُ�ساق ِْط َع َل ْي ِك ُر َطب ًا َج ِن ّي ًا* َف ُكلِي َو ْ
ا�ش َر ِبي
ُول
َو َق ِّري َع ْين ًا َف�إِ َّما َت َريِنَّ مِ نَ ا ْل َب َ�ش ِر �أَ َحد ًا َفق يِ

�إِ يِّن َن َذرْتُ لِل َّر ْح َم ِن َ�ص ْوم ًا َف َلنْ �أُ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم �إِن�سِ ّي ًا*
َف�أَ َتتْ ِب ِه َق ْو َمهَا تحَ ْ مِ ُل ُه َقا ُلوا َيا َمرْيمَ ُ َل َقدْ جِ ْئتِ
َ�ش ْيئ ًا َف ِر ّي ًا{.
جذع النخلة
�أ�شارت ال�سور القر�آنية �إىل جذع النخلة يف
الذكر املجيد .منها قوله الكرمي يف (�سورة
مرمي 22ــ} :)25ف�أَ َجاءهَ ا المْ َخَ ُ
ا�ض �إِلىَ جِ ذْ ِع
النَّخْ َل ِة َقا َلتْ َيا َل ْي َتنِي مِ تُّ َق ْب َل هَ َذا َو ُكنتُ َن ْ�سي ًا
مَّن�سِ ّي ًا* َف َنادَاهَ ا مِ ن تحَ ْ ِتهَا �أَلاَّ تحَ ْزَ يِن َقدْ َج َع َل
َر ُّب ِك تحَ ْ ت َِك َ�س ِر ّي ًا* وَهُ زِّ ي �إِ َل ْي ِك بِجِ ذْ ِع النَّخْ َل ِة
ت َُ�ساق ِْط َع َل ْي ِك ُر َطب ًا َج ِن ّي ًا{.
ثم ذكر تعاىل جذوع النخل يف (�سورة
ال�س َح َر ُة ُ�س َّجد ًا َقا ُلوا � َآم َّنا
طه70ــَ } :)72ف�أُ ْلق َِي َّ
و�سى* َق َال � َآمنت ُْم َل ُه َق ْب َل �أَنْ � َآذنَ
ِب َربِّ هَ ارُونَ َو ُم َ
ال�س ْح َر َف َ أ
لُ َق ِّط َعنَّ
َل ُك ْم �إِ َّن ُه َل َك ِب ُري ُك ُم ا َّلذِ ي َع َّل َم ُك ُم ِّ
�أَيْدِ َي ُك ْم َو َ�أ ْر ُج َل ُكم ِّمنْ خِ لاَ ٍف َو َ أُل َ�ص ِّل َب َّن ُك ْم فيِ
ُج ُذو ِع النَّخْ لِ َو َل َت ْع َل ُمنَّ �أَ ُّي َنا �أَ َ�ش ُّد َع َذاب ًا َو�أَ ْبقَى*
َقا ُلوا َلن ُّن�ؤْ ِث َر َك َع َلى َما َجاء َنا مِ نَ ا ْل َب ِّي َناتِ
ا�ض ِ �إ مَّ َنا َتق ِْ�ضي
َوا َّلذِ ي َف َط َر َنا َفا ْق ِ�ض َما �أَنتَ َق ٍ
هَ ذِ ِه الحْ َ َيا َة ال ُّد ْن َيا{.
العرجون
كذلك عر�ض القر�آن املُعجز للعرجون يف (�سورة
ي�س 37ــ )29بقول اهلل الكرميَ } :و�آَ َي ٌة َله ُُم ال َّل ْي ُل
َن ْ�س َلخُ مِ ْن ُه ال َّنهَا َر َف�إِ َذا هُ ْم ُم ْظ ِل ُمونَ * َو َّ
ال�ش ْم ُ�س
جَ ْ
ت ِري لمِ ُ ْ�س َت َق ٍّر َلهَا َذل َِك َت ْقدِ ي ُر ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َعل ِِيم*
َوا ْل َق َم َر َق َّد ْر َنا ُه َم َناز َِل َحتَّى َعا َد َكا ْل ُع ْر ُجونِ
ا ْل َقدِ ِمي{.
ال�سنة النبو ّية
يف
النخيل
ثاني ًا:
ُ
َ
لع ّل مِ ن �أ َج ِّل النعم الغذائية التي �أنعم اهلل
�سبحانه وتعاىل بها على عباده حيث حفظ بها
�سبحانه حياتهم ف�أطعمهم من جوع ،و�شفاهم
من �أمرا�ض �سوء التغذية ،و�صحبتهم يف حلهم
وترحالهم وكانت عماد �إدارة الإمداد والتموين
يف حروبهم وفتوحاتهم .وكان التمر هو زادهم
وزوادهم يف حياتهم.
ال�س ّنة النبو ّية ال�شريفة فكثري ًا ما ذكرت
�أما يف ُ

النخلة والرطب و�أجزا�ؤها حتى �أن جذع النخلة
بكى حزن ًا على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
فقد ورد يف البداية والنهاية البن كثري وروى
الإمام �أحمد بن حنبل وذكر الإمام البخاريّ يف
غري مو�ضع من �صحيحه�« :أنّ ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم كان يوم اجلمعة ي�سند ظهره �إىل جذع
رومي
من�صوب يف امل�سجد يخطب النا�س فجاءه ّ
وقال � :أال �أ�صنع لك �شيئ ًا تقعد عليه ك�أنك قائم؟
ف�صنع له مِ رَْنب ًا درجتني ويقعد على الثالث ،فلما
نبي اهلل على املنرب خار كخوار الثور ـ �أي
قعد ّ
الج ّمار ،العجوة،
الرطب ،التمرُ ،
واستحباب التمر في أحاديث
ومسلم.
الصحيحين للبخاري ُ

اجلذع ـ ار ّ
جت خلوار ِه امل�سجد حزن ًا على ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فنزل �إليه ر�سول اهلل
من املنرب فالتزمه وهو يخور فلما التزمه �سكتَ
ثم قال  :والذي نف�س حم ّمد بيد ِه لو مل التزمه ما
زال هكذا حتى يوم القيامة حزن ًا عليه».
�أ .يف �صحيح الإمام البخاري
ال�س ّنة
حول ذكر النخيل والرطب والتمر يف ُ
النبو ّية املُطه ّرة ،ف�إ ّننا نختار كتابني �صحيحني
من احلديث ال�شريف هما :كتابا ال�صحيح
للإمامني البخاري و ُم�سلم ،لنقف على ما
ذكرا فيهما عن النخيل والتمر و�سواهما من
هذه ال�شجرة املباركة ،ونبد�أ ب�أحاديث الإمام
البخاري يف �صحيحه اجلامع.
خ�ص�ص الإمام البخاري يف كتابه «ال�صحيح»
لقد
ّ
و�ضمن تق�سيمات كتبه و�أبوابه لذكر النخيل
والرطب والتمر والعجوة وا ُ
جلمار وغريها يف
كل من« :كتاب الأطعمة ،باب اخلبز ،باب ذكر
الطعام ،باب الرطب والتمر ،باب �أكل ا ُ
جل ّمار ،باب
العجوة ،باب ال ِق َران يف التمر ،باب ال ِق ّثاء ،باب
الطب ،وباب كتاب ال�صوم».
بركة النخل ،باب ّ
فقد جاء يف كتاب الأطعمة من �صحيح البخاري
بحديث رقم ( )5086برواية الإمام البخاري:
«حدثنا وُهَ يب :حدثنا من�صور ،عن �أمه ،عن
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها :تويف النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم حني �شبعنا من الأ�سودين :التمر واملاء».
وذكر يف باب :اخلبز املر َّقق ،والأكل على
وال�سفرة بحديث رقم (« :)5072حدثنا
اخلِ َوان ُّ
ابن �أبي مرمي� :أخربنا حممد بن جعفر� :أخربين
حميد� :أنه �سمع �أن�س ًا يقول :قام النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يبني ب�صف َّية ،فدعوت امل�سلمني �إىل
وليمته� ،أمر بالأنطاع ف ُب�سطت ،ف�ألقي عليها
التمر والأق ُِط وال�سمن .وقال عمرو ،عن �أن�س:
بنى بها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ثم �صنع
حي�س ًا يف نطع» .ثم �أ�شار الإمام البخاري يف باب
الأق ِِط يف حديث رقم (« :)5072وقال حميد:
�سمعت �أن�س ًا :بنى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ب�صف َّية ،ف�ألقى التمر والأق َِط وال�سمن».
الشجرة المباركة ديسمبر2009

ومما �أورد �صاحب ال�صحيح �ضمن باب :ذكر
الطعام ،ويف حديث رقم ( )5111قال «:حدثنا
قتيبة :حدثنا �أبو عوانة ،عن قتادة ،عن �أن�س ،عن
�أبي مو�سى الأ�شعري قال :قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم« :مثل امل�ؤمن الذي يقر�أ القر�آن
كمثل الأت ُر َّجة ،ريحها ط ِّيب وطعمها ط ِّيب .ومثل
امل�ؤمن الذي ال يقر�أ القر�آن كمثل التمرة ،ال ريح
لها وطعمها حلو .ومثل املنافق الذي يقر�أ القر�آن
مثل الريحانة ،ريحها ط ِّيب وطعهما مر .ومثل
املنافق الذي ال يقر�أ القر�آن كمثل احلنظلة ،لي�س
لها ريح وطعمها مر».
باب الرطب والتمر
كذلك ذكر يف باب الرطب والتمر ،يف حديث
(« :)5128وقال حممد بن يو�سف ،عن �سفيان،
عن من�صور بن �صفية :حدثتني �أمي ،عن عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها قالت :تويف ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم وقد �شبعنا من الأ�سودين :التمر واملاء.
النبي
و�أورد يف حديث رقم ( )5128حديث ًا عن ّ
ون�صه« :حدثنا
الأكرم عليه ال�صالة وال�سالم ّ
�سعيد بن �أبي مرمي :حدثنا �أبو غ�سان قال:
حدثني �أبو حازم ،عن �إبراهيم بن عبد الرحمن
بن عبد اهلل بن �أبي ربيعة ،عن جابر بن عبد
اهلل ر�ضي اهلل عنهما قال :كان باملدينة يهودي،
وكان ُي ْ�س ِل ُفنِي يف متري �إىل اجلِ دَ ادِ ،وكانت
جلابر الأر�ض التي بطريق ُر َوم َةَ ،ف َج َل َ�ستْ  ،فخال

ِي ورد في قوله
الرطب َ
الجن ّ
ّ
عز وجل في سورة مريم/
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
{ :27-23فأ َجاءها ال َمخاض
ِإ َلى ِج ْذ ِع ال َّن ْخ َل ِة َقا َل ْ
ت يَا
ت َقب َ
ُ
ْل َه َذا وَ ك ُ
َل ْي َتنِي ِم ُّ
نت
نسيًّا* َف َنادَ َ
اها ِمن
سيًا َّم ِ
َن ْ
َت ْحت َ
ِها أَ َّلا َت ْح َزنِي َق ْد َج َع َل
ْك
سرِ يًّا* وَ ُه ِّزي ِإ َلي ِ
ُّك َت ْح َت ِ
َرب ِ
ك َ
اق ْ
ْك
ط عَ َلي ِ
س ِ
ب ِ
ِج ْذ ِع ال َّن ْخ َل ِة ُت َ
ر َ
ُطبًا َج ِنيًّا}.
عام ًا ،فجاءين اليهودي عند َ
اجلداد ومل � ُأج َّد
منها �شيئ ًا ،فجعلت �أ�ستنظره �إىل قابل في�أبى،
ف�أخرب بذلك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال
لأ�صحابه« :ام�شوا ن�ستنظر جلابر من اليهودي».
فجا�ؤوين يف نخلي ،فجعل النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يك ِّلم اليهودي ،فيقول� :أبا القا�سم ال
�أنظره ،فلما ر�أى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
قام فطاف يف النخل ،ثم جاءه فكلمه ف�أبى،
فقمت فجئت بقليل ُر َطب ،فو�ضعته بني يدي
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أكل ،ثم قال�« :أين
عري�شك يا جابر» * .ف�أخربته ،فقال« :افر�ش يل

فيه» .ففر�شته ،فدخل فرقد ثم ا�ستيقظ ،فجئته
بقب�ضة �أخرى ف�أكل منها ،ثم قام فك َّلم اليهودي
ف�أبى عليه ،فقام يف ال ِّرطاب يف النخل الثانية،
«ج َّد وا ْق ِ�ض» .فوقف يف اجلداد،
ثم قال يا جابرُ :
فجددت منها ما ق�ضيته ،وف�ضل مثله ،فخرجت
حتى جئت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َّ
فب�شرته،
فقال�« :أ�شه ُد � يّأن ر�سول اهلل».
�أكل ُ
اجل ّمار
�أما يف باب �أكل ا ُ
جل َّمار ،ف�أورد البخاري حديث
رقم ( ،)5129قائ ًال« :حدثنا عمر بن حف�ص بن
غياث :حدثنا �أبي :حدثنا الأعم�ش قال :حدثني
جماهد ،عن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما
قال :بينا نحن عند النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
بج َّمار نخلة ،فقال النبي �صلى
جلو�س �إذ �أتي ُ
اهلل عليه و�سلم�( :إن من ال�شجر لمَ َا بركته كربكة
امل�سلم) .فظننت �أنه يعني النخلة ،ف�أردت �أن
�أقول :هي النخلة يا ر�سول اهلل ،ثم التفتُّ ف�إذا
�أنا عا�شر ع�شرة �أنا �أحدثهم ف�سكتُّ  ،فقال النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم« :هي النخلة».
باب العجوة
�أتبع الإمام البخاري ذلك يف باب العجوة ،بحدث
رقم ( ،)5130راوي ًا بقوله « :حدثنا جمعة بن
عبد اهلل :حدثنا مروان� :أخربنا ها�شم بن ها�شم:
�أخربنا عامر بن �سعد ،عن �أبيه قال :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :من ت ََ�ص َّبح كل يوم
�سم
�سبع مترات عجوة ،مل ي�ضره يف ذلك اليوم ّ
وال �سِ ْحر» .وممّ ا جاء يف الباب الآخر من «�صحيح
البخاري» باب ال ِقرَانِ يف التمر ،وفيه احلديث
ذي الرقم (« :)5131حدثنا �آدم :حدثنا ُ�ش ْعبة:
حدثنا َج َب َل ُة بن ُ�س َحيم قال� :أ�صابنا عام َ�س َنة مع
ابن الزبري َف َرز َق َنا متر ًا ،فكان عبد اهلل بن عمر
مير بنا ونحن ن�أكل ،ويقول :ال تقارنوا ،ف�إن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم نهى عن ال ِقرَانِ  ،ثم يقول:
�إال �أن ي�ست�أذن الرجل �أخاه.
القثّاء والدواء بالعجوة
وممّ ا جاء يف باب ال ِق َّثاء �ضمن حديث رقم
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( ،)5132عن �إ�سماعيل بن عبد اهلل قال:
حدثني �إبراهيم بن �سعد ،عن �أبيه قال� :سمعت
عبد اهلل بن جعفر قال« :ر�أيت النبي �صلى اهلل
عليه و�سلــم ي�أكــل ال ُّرط ـَب بال ِق َّث ــاء» .بينمـا
ورد يف باب بركة النخل ،احلديث الآتي ذي
الرقم ( ،)5133عن ُز َبيد ،عن جماهد قال:
�سمعت ابن عمر ،عن النبي �صلى اهلل عليــه
و�سلم قال« :من ال�شجر �شجرة ،تكون مثل
امل�سلم ،وهي النخلة».
ثم �أورد الإمام البخاري يف باب الدواء
بالعجوة لل�سحر يف كتاب الطب ،يف حديث
رقم (� ،)5435أخربنا ها�شم� :أخربنا عامر
بن �سعد ،عن �أبيه ر�ضي اهلل عنه قال :قال
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :من ا�صطبح ك ّل
يوم مترات عجوة ،مل ي�ضره �سم وال �سحر ذلك
اليوم �إىل الليل» .و�أما حديث رقم (،)5436
فهو :حدثنا ها�شم بن ها�شم قال� :سمعت
عامر بن �سعد� :سمعت �سعد ًا ر�ضي اهلل عنه
يقول� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يقول« :من ت�ص َّبح �سبع مترات عجوة ،مل ي�ضره
ذلك اليوم �سم وال �سحر».
وذكر الإمام البخاري يف كتاب ال�صوم ،و�ضمن
باب :من زار قوما فلم يفطر عندهم ،ويف
احلديث ( :)1881عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه :دخل
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على �أم �سليم ،ف�أتته
بتمر و�سمن ،قال�« :أعيدوا �سمنكم يف �سقائه،
ومتركم يف وعائه ،ف�إين �صائم» .ثم قام �إىل
ناحية من البيت ف�صلى غري املكتوبة ،فدعا لأم
�سليم و�أهل بيتها ،فقالت �أم �سليم :يا ر�سول اهلل
�إن يل خوي�صة ،قال« :ما هي» .قالت :خادمك
�أن�س ،فما ترك خري �آخرة وال دنيا �إال دعا يل به،
قال« :اللهم ارزقه ماال ،وولدا ،وبارك له» .ف� يّإن
ملن �أكرث الأن�صار ما ًال .وحدثتني ابنتي �أمينة:
�أنه دفن ل�صلبي مقدم حجاج الب�صرة ب�ضع
وع�شرون ومائة.
ب .يف �صحيح الإمام ُم�سلم
وردت �أحاديث �صحيحة يف �صحيح الإمام

ُم�سلم عن التمر والرطب ونحوهما .فجاء
يف هذا ال�صحيح يف بيع الطعام مث ًال
مبثل� :أنّ �أبا هريرة  و�أبا �سعيد حدثاه 
�أنّ ر�سول اهلل  �صلى اهلل عليه و�سلم  بعث  �أخا 
بني عدي الأن�صاريفا�ستعمله علىخيربفقدم
بتمرجنيبفقال له ر�سول اهلل�صلى اهلل عليه
و�سلم�أكل مترخيربهكذا قال ال واهلل يا ر�سول
اهلل �إنا لن�شرتي ال�صاعبال�صاعنيمناجلمع
فقال ر�سول اهلل�صلى اهلل عليه و�سلمال تفعلوا
ولكن مث ًال مبثل �أو بيعوا هذا وا�شرتوا بثمنه من
هذا وكذلك امليزان.
و�أما ما جاء يف الوليمة من باب النكاح ،ففي
حديث �شريف ،قال :حدثناابن �أبي عمرحدثنا
�سفيان بن عيينةعنوائل بن داودعنابنه
النبي�صلى
عنالزهريعن�أن�س بن مالك �أنّ ّ
اهلل عليه و�سلم  �أ ْولمَ َ  على  �صفية بنت حيي 
ب�سويقومتر.
خلط الب�سر والتمر
ثم ذكر يف �صحيحه ما جاء يف خلط الب�سر
والتمر :عن  عطاء بن �أبي رباح  عن  جابر �أنّ
ر�سول اهلل  �صلى اهلل عليه و�سلم  نهى �أن ينبذ 
الب�سروالرطب جميع ًا.

الهوام�ش واملراجع املُعتمدة
 1ـ القــر�آن الكريــم.
 2ـ عماد حم ّمد ذياب احلفيظ :درا�سات عن
إ�سالمي،
العربي وال
النخيل والتمور يف الرتاث
ّ
ّ
دار الياقوت للن�شر والتوزيع ،ع ّمان ،الأردن،
الطبعة �ألأوىل2002 ،م� ،ص .38
 3ـعبد اجلبار البكر :نخلة التمر ما�ضيها
وحا�ضرها ،واجلديد يف زراعتها و�صناعتها
وجتارتها ،مطبعة العاين ،بغداد ،العراق،
«د.ت»� ،ص .18
 4ـعبد البا�سط عودة �إبراهيم :نخلة التمر يف
القر�آن الكرمي ،ال�شبكة العراقية للنخيل،
العراق� ،أيار «مايو» 2009م.
«ع ْر ٌ�ش»� ،سورة النمل /الآية  .23وعري�ش
5ـ َ
بناء ،وقال ابن عبا�س« :معرو�شات»� ،سورة
الأنعام /الآية  .141وما يعر�ش من الكروم
وغري ذلك .يقال« :عرو�شها»� ،سورة البقرة/
الآية � :259أبنيتها.
 6ـ البخاري� :صحيح البخاريّ .
 7ـ م�سلم� :صحيح م�سلم.

بيع اخللط من التمر
حدثنا�أبو نعيمحدثنا�شيبانعنيحيىعن
�أبي �سلمةعن�أبي �سعيدر�ضي اهلل عنهقال
كنا نرزق متر اجلمع وهو اخللط من التمر وكنا
النبي  �صلى اهلل عليه
نبيع �صاعني ب�صاع فقال ّ
و�سلم ال �صاعني ب�صاع وال درهمني بدرهم.
ا�ستحباب التمر
و�أورد الإمام ُم�سلم فيما جاء يف ا�ستحباب
التمر :حدثنا  حممد بن �سهل بن ع�سكر
البغدادي  وعبد اهلل بن عبد الرحمن  قاال
حدثنا  يحيى بن ح�سان  حدثنا  �سليمان بن
بالل  عن  ه�شام بن عروة  عن  �أبيه  عن 
عائ�شة عن النبي  �صلى اهلل عليه و�سلم  قال
«بيت ال متر فيه جياع �أهله».
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د.يا�سراجلري�صي
مدر�س يف ق�سم علوم احلياة
كلية العلوم باجلامعة امل�ستن�صرية يف بغداد
د.ناهي يو�سف يا�سني
مدير عام املركز العراقي
لبحوث ال�سرطان والوراثة الطبية
د.بــــــدري العــــــاين
�أ�ستاذ متمر�س يف ق�سم علوم احلياة
كلية العلوم يف جامعة بغداد
badryani@hotmail.com

تأثير المستخلصات
الخام لثمار ونوى تمر
الزهدي
في تثبيط نمو بعض خطوط الخاليا
السرطانية في الزجاج وفي عالج سرطان
الغدة اللبنية المغروس في الفئران البيض

ميثل هذا البحث درا�سة �أولية لتقييم ت�أثري
امل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى نخيل التمر
�صنف الزهدي Phoenix dactylifera L.
 cv. Zahdiيف اثنني من اخلطوط اخللوية
ال�سرطانية ،هما خط خاليا �سرطان احلنجرة
الب�شري ( )Hep-2وخط خاليا �سرطان الغدة
اللبنية الف�أري ( ،)AMN3ويف اخلط اخللوي
الطبيعي جلنني اجلرذ ( ،)REFوتقييم ت�أثري هذه
امل�ستخل�صات يف مزارع خاليا الدم املحيطي
الب�شري يف الزجاج ( )in vitroبو�ساطة ح�ساب
معامل التحول الأرومي )%Blast index (BI
ومعامل االنق�سام اخليطي Mitotic index
 ، )%(MIودرا�سـة حاالت الزيغ الكرومو�سومي
. )Chromosomal aberration (CA
وت�ضمنت درا�سة الفعالية العالجية لإثنـني من
امل�ستخل�صات املُح�ضرة من ثمار ونوى التمر
يف الفئران املختربية احلاملة ل�سرطان الغدة
اللبنية. Mammary adenocarcinoma
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�أعطى اال�ستخال�ص املائي لثمار ونوى التمر
�إنتاجية بن�سبة  ، %7.4 ، %24.33وبلغت
�إنتاجية اال�ستخال�ص الإيثانويل لهما %14.2
 %13.6 ،على الرتتيب� ،أما عند اال�ستخال�ص
بالهك�سان فقد �أعطت النوى زيت ًا ذا لون �أ�صفر
خم�ضر وذا نكهة طيبة بن�سبة  4.1مل100/
ُعط الثمار �أي ناجت
غم من م�سحوق النوى ،ومل ت ِ
ُخل�صت بهذا املذيب.
عندما �إ�ست َ
كان الت�أثري ال�س ّمي للم�ستخل�صات اخلام لثمار
ونوى التمر يف كال خطي اخلاليا ال�سرطانية
 Hep-2و  AMN3يف الزجاج ( )in vitroمعتمد ًا
على الرتكيز امل�ستخـدم منها ومدة التعر�ض لها،
وكان الت�أثري املعنوي الأعلى لتلك امل�ستخل�صات
بعد � 72ساعة من تعري�ضها على اخلاليا
بالرتكيز  10000مايكروغرام/مل ،فقد بلغت
ن�سب التثبيط الأعلى يف خاليا %76.3 Hep-2
 %89.4 ،للم�ستخل�صني املائي للثمار والإيثانويل
للنوى ،وكانت ن�سبة تثبيط هذين امل�ستخل�صني

مت حتديد اجلرع العالجية من امل�ستخل�صني
املائي للثمار والإيثانويل للنوى اعتماد ًا على
قيمة اجلرعة املميتة الن�صفية (. )LD50
و�أثبتت التجارب العالجية فعالية عالية لهذين
امل�ستخل�صني يف اختزال حجم الورم ب�شكل
يعتمد على اجلرعة امل�ستخدمة منها ومدة
التجريع .وكانت اجلرعة العالجية الأعلى

هك�ساين للنوى

�إيثانويل للنوى
مائي للنوى
الرتكيز (مايكوغرام/مل

�إيثانويل للثمار

مائي للثمار

عالمة (*) يعني �أن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية ( )P<0.05مقارنة بعينة ال�سيطرة
عالمة (**) يعني �أن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية ( )P<0.001مقارنة بعينة ال�سيطرة

�شكل ( )2 -4الن�سبة املئوية حليوية خاليا  Hep-2بعد � 48ساعة من معاملتها
بامل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى التمر

حيوية اخلاليا ()٪

ب ّينت درا�سة ت�أثري امل�ستخل�صات اخلام لثمار
ونوى التمر يف انق�سام اخلاليا اللمفاوية
للدم املحيطي الب�شري انخفا�ض ًا معنوي ًا يف
معدالت معامل التحول الأرومي ( )%BIومعامل
الإنق�سام اخليطي ( )%MIب�شكل يعتمد على
الرتكيز امل�ستخدم من تلك امل�ستخل�صات ،ومل
حُتدث هذه امل�ستخل�صات �أي تغريات تركيبية
�أو عددية يف كرومو�سومات تلك اخلاليا� .إن
الرتاكيز امل�ستعملة جميعها من امل�ستخل�صات
اخلام لثمار ونوى التمر مل تعمل كعوامل موقفة
النق�سام اخلاليا اللمفاوية يف الطور اال�ستوائي
 Metaphaseعندما ا�ستعملت بدي ًال عن
الكول�سمايد  ،Colcemidف�ض ًال عن �إنها مل
تنجح بالعمل كعوامل ّ
م�شطرة بدي ًال عن املادة
ّ
امل�شطرة .)Phytohemagglutinin (PHA

حيوية اخلاليا ()٪

خلاليا  % 93.4 ، % 84.1 AMN3على الرتتيب.
وقد �أبدت امل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى
التمر ت�أثريات تثبيطية طفيفة يف خط اخلاليا
الطبيعية ( ،)REFفقد و�صلت �أعلى ن�سب تثبيط
يف هذه اخلاليا  %17.7 ، %21.1عند الرتكيز
 10000مايكروغرام/مل للم�ستخل�صني املائي
للثمار والإيثانويل للنوى على الرتتيب .و�أو�ضحت
قيم حيوية اخلاليا  Cell viabilityب�شكل عام
الت�أثري التثبيطي حليوية اخلاليا ب�شكل يعتمد
على الرتكيز امل�ستخدم من امل�ستخل�صات
اخلام ومدة التعر�ض لها ،على الرغم من �أن
الرتاكيز املنخف�ضة من امل�ستخل�ص املائي
للنوى قد �أظهرت زيادة معنوية يف حيوية خاليا
 Hep-2عند مدتي التعري�ض  24و � 48ساعة
(.)Hormetic effect

�شكل ( )1-4الن�سبة الئوية حليوية خاليا  Hep-2بعد � 24ساعة من معاملتها
بامل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى التمر

هك�ساين للنوى

�إيثانويل للنوى مائي للنوى
الرتكيز (مايكوغرام/مل

�إيثانويل للثمار

مائي للثمار

عالمة (*) يعني �أن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية ( )P<0.05مقارنة بعينة ال�سيطرة
عالمة (**) يعني �أن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية ( )P<0.001مقارنة بعينة ال�سيطرة

لكل من امل�ستخل�صني املائي للثمار والإيثانويل
للنوى ( 1 ، 1.2غم/كغم من وزن الف�أرة على
الرتتيب) هي الأف�ضل ت�أثري ًا من خالل اختزالها
حلجم الورم يف الفئران بن�سبة %83.8 ، %73.9
على الرتتيب� .إن مقارنة حجم الورم الن�سبي
ملختلف املجاميع العالجية يو�ضح الفروق املعنوية
الكبرية بني هذه املجاميع وجمموعة ال�سيطرة.
ت�شري نتائج هذه الدرا�سة �إىل الفعالية ال�سم ّية

العالية للم�ستخل�صني املائي للثمار والإيثانويل

للنوى يف اخلطوط اخللوية ال�سرطانية Hep -2

و  AMN3ب�شكل متخ�ص�ص  Specificallyدون
�إحداث ت�أثري �سمي يف اخلاليا الطبيعية املتمثلة
بخاليا  ، REFواملدى الوا�سع ل�سالمة ا�ستخدام
هذين امل�ستخل�صني يف الفئران ،والفعالية العالية
�ضد الورمية لهما عند ا�ستعمالهما يف عالج
�سرطان الغدد اللبنية يف الفئران.
الشجرة المباركة ديسمبر2009
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هك�ساين للنوى

�إيثانويل للنوى

مائي للنوى

�إيثانويل للثمار

مائي للثمار

الرتكيز (مايكوغرام/مل

عالمة (*) يعني �أن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية ( )P<0.05مقارنة بعينة ال�سيطرة
عالمة (**) يعني �أن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية ( )P<0.001مقارنة بعينة ال�سيطرة

�شكل ( )4 -4الن�سبة املئوية حليوية خاليا  AMN3بعد � 24ساعة من معاملتها
بامل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى التمر

حيوية اخلاليا ()٪

�إن العالجات التقليدية لهذا املر�ض مبنية على
�أ�سا�س العالج اجلراحي ،والعالج الإ�شعاعي
والعالج الكيميائي �أو اجلميع مع ًا ،وب�شكل
عام ف�إن العالجني اجلراحي والإ�شعاعي
ُي�ستعمالن يف حاالت الأورام املو�ضعية� ،أما
العالج الكيميائي ف ُي�ستعمل عند انت�شار اخلاليا
ال�سرطانية يف اجل�سم (; Hellman,1997
 .)Lopez-Lazaro,2002على الرغم من فوائد
هذه العالجات �إال �أنها متتلك ت�أثريات جانبية
تعود �سلب ًا على �صحة املري�ض ال�سيما العالجات
ب�سم َّيتها
الكيميائية والإ�شعاعية التي تت�سبب ُ
للأن�سجة الطبيعية يف اجل�سم �أو ب�إحداث
الطفرات الوراثية خلالياه �أو �إ�ضعاف اجلهاز
املناعي فيه (.)DeVita,1997 ; Kirn,2000
لقد جل�أ مر�ضى ال�سرطان ف�ض ًال عن كثري
من الأطباء �إىل املنتجات الطبيعية يف عالج
الأمرا�ض التي تواجههم لكونها تُبعد �أعرا�ض
املر�ض حُوت ِّ�سن من �صحة الإن�سان ،ف�ض ًال عن �أنها
قليلة الكلفة (� .)Katz,2002إن ا�ستعمال املنتجات
الطبيعية ال �سيما النباتية منها مل يكن بال�شيء
اجلديد فقد ا�ستعملها الإن�سان منذ القدم وكان
اال�ستطباب بالأع�شاب من الأمور املعروفة جيد ًا
لدى العرب والإغريق وال�صينيني يف العامل
القدمي ،وعند الهنود احلمر يف العامل احلديث
( .)Azaizeh et al.,2006لقد �أدت النباتات دور ًا

حيوية اخلاليا ()٪

 -1املقدمة
ً
ُيع ّد ال�سرطان واحدا من املخاطر الأ�سا�س التي
تهدد حياة الإن�سان يف خمتلف بلدان العامل،
لكون هذا املر�ض ال يقف عند ع�ضو معني فهو
ينت�شر �إىل كثري من �أع�ضاء اجل�سم الأخرى
ليفتك بها ،وهو �أحد �ألأ�سباب الرئي�سة للوفاة
يف العامل� ،إذ ي�أتي باملرتبة الثانية بعد �أمرا�ض
القلب وال�شراي ني ( eGreenlee et al.,2001 ; J
 ،)mal et al.,2007ويف العراق ب�شكل خا�ص يع ّد
ال�سرطان م�شكلة متنامية جتلب املوت للآالف
من �ألأ�شخا�ص خالل العام الواحد (Ministry
.)of Health,2003

�شكل ( )3 -4الن�سبة املئوية حليوية خاليا  Hep-2بعد � 72ساعة من معاملتها
بامل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى التمر

هك�ساين للنوى

�إيثانويل للنوى
مائي للنوى
الرتكيز (مايكوغرام/مل

�إيثانويل للثمار

مائي للثمار

عالمة (*) يعني �أن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية ( )P<0.05مقارنة بعينة ال�سيطرة
عالمة (**) يعني �أن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية ( )P<0.001مقارنة بعينة ال�سيطرة

مهم ًا يف احلفاظ على �صحة الإن�سان وحت�سني
�شكل حياته لآالف ال�سنني ،فكان والزال النبات
خزين ًا لكثري من املكونات الق ّيمة التي ت�ستعمل
كتوابل� ،أ�شربة ،مواد جتميل� ،أ�صباغ وعالجات،
�إن ا�ستعمال النبات يف عالج الأمرا�ض يكون
�إما با�ستعمال م�ستخل�صاته اخلام �أو با�ستعمال
املركبات الف ّعالة املعزولة منه (.)Craig,1999

يوجد يف الطبيعة ما ال يقل عن  250000نوع
نباتي�ُ ،شخ�ص منها �أكرث من �ألف نبات بامتالكه
خوا�ص ًا ف ّعالة م�ضادة لل�سرطان (Mukherjee et
 .)al.,2001وقد ا�ستُعملت النباتات لعهود طويلة
يف عالج ال�سرطان ،وكان هناك الكثري من املواد
الفعالة امل�ستخرجة من النباتات ا�ستُعملت يف
الوقاية من مر�ض ال�سرطان ويف عالج مراحل

يع ّد نخيل التمر �أكرث �أ�شجار الفاكهة �أهمية يف
البلدان العربية ب�شكل عام ،ودول اخلليج ب�شكل
خا�ص ( ، )Ahmed et al.,1995فقد ا�ستعملت
ثمار التمر كغذاء منذ  6000عام  ،ملا ُوجد فيها

هك�ساين للنوى

�إيثانويل للنوى
مائي للنوى
الرتكيز (مايكوغرام/مل

�إيثانويل للثمار

مائي للثمار

عالمة (*) يعني �أن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية ( )P<0.05مقارنة بعينة ال�سيطرة
عالمة (**) يعني �أن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية ( )P<0.001مقارنة بعينة ال�سيطرة

�شكل ( )6 -4الن�سبة املئوية حليوية خاليا  AMN3بعد � 72ساعة من معاملتها
بامل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى التمر

حيوية اخلاليا ()٪

�أما يف العراق وب�شكل خا�ص ،فقد د�أب املركز
العراقي لبحوث ال�سرطان والوراثة الطبية
و�ضمن خطة بحثية �شاملة ومنذ �سنوات
عديدة على درا�سة ت�أثري م�ستخل�صات �أنواع
خمتلفة من النباتات املتوافرة يف البيئة
العـراقية يف اخلاليا ال�سرطانية خارج اجل�سم
احلي وداخله و�شملت م�ستخل�صات نبات
�سم الفراخ ،واليقطني والزجنبيل واحلرمل،
وال�شاي الأخ�ضر والأ�سود ،وال�سِ عِد ،والهيل،
وال�شيح ،والتني ،واملريامية ،ونبات عني البزون،
والعليق ال�صيني ونباتي الراوند والزعرت
الربي (� ،)Yaseen et al.,2008إذ تو�صلت هذه
الدرا�سات �إىل �أن مل�ستخل�صات تلك النباتات
ت�أثريات �س ّمية يف خمتلف �أنواع خطوط اخلاليا
ال�سرطانية ،وما زالت البحوث جارية الختبار
فعالية م�ستخل�صات نباتات �أخرى� ،سعي ًا
وحماول ًة لإيجاد العالج املنا�سب لل�سرطان.

حيوية اخلاليا ()٪

متقدمة من الأورام اخلبيثة (Jiménez-Medina
� .)et al.,2006أما العقاقري امل�ستخدمة يف العالج
الكيميائي  Chemotherapyفقد �أظهرت �سمية
خلوية  Cell toxicityوا�ستحثّ بع�ضها ت�أثريات
�سمية يف املادة الوراثية  Genotoxicوت�أثريات
ُم�سرطنة  Carcinogenicوت�أثريات ُم�ش ِّوهة
 Teratogenicيف اخلاليا الطبيعية غري الورمية
(� .)Philip,2005إن هذه الت�أثريات اجلانبية
ح ّدت من ا�ستعمال العقاقري الكيميائية على
الرغم من كفاءتها العالية يف عالج الأورام
اخلبيثة ،و�أ�صبح البحث عن عالجات بديلة
ذات فعالية عالية يف عالج ال�سرطان من
جهة وغري �سامة للخاليا الطبيعية من جهة
�أخرى �أمر ًا بالغ الأهمية  ،لذا تزايدت اجلهود
ال�ستعمال النباتات الطبية يف هذا الغر�ض
(.)Kinghorn et al.,2004

�شكل ( )5 -4الن�سبة املئوية حليوية خاليا  AMN3بعد � 48ساعة من معاملتها
بامل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى التمر

هك�ساين للنوى

�إيثانويل للنوى
مائي للنوى
الرتكيز (مايكوغرام/مل

�إيثانويل للثمار

مائي للثمار

عالمة (*) يعني �أن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية ( )P<0.05مقارنة بعينة ال�سيطرة
عالمة (**) يعني �أن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية ( )P<0.001مقارنة بعينة ال�سيطرة

من قيمة غذائية عالية مفيدة للإن�سان ،فهو
ُمقو  Tonicو ُمثري للجن�س Aphrodisiac (Al-
 )Qarawi et al.,2003و ُي�ستعمل يف حت�ضري بع�ض
امل�شروبات كالدب�س واخلل (.)Barreveld,1993
لقد وجد � )Vayalil (2002أن امل�ستخل�ص املائي
لثمار التمر ميتلك فعالية ُم�ضادة للأك�سد ة nA
 tioxidant activityويثبط الفعالية امل�ؤك�سدة

للجذور احلر ة ( dSuperoxide & hydroxyl ra
 ، )icalsكما �أنه ميتلك فعالية ُم�ضـادة للتطفري
 Antimutagenic activityفقد ثبط الفعالية
التطفريية ملركب  Benzo(a)pyreneيف �ساللتني
من بكرتيا ال�ساملونيال .ومت ّكنَ Mansouri
وجماعته ( )2005من عزل مواد فينولية من
ثمار التمر ذات فعالية م�ضادة للأك�سدة �أي�ض ًا،
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وبينَّ  )2005( Ishurd & Kennedyالفعالية
امل�ضادة لل�سرطان للكلوكان  Glucanالذي هو
عديد ال�سكريد  Polysaccharideمعزول من
ثمار التمر.
ت�ستعمل نوى التمر يف كثري من البلدان
كعلف حيواين ،وا�ستعملها الإن�سان يف �صنع
كح َلق الأذن وقالئد الرقبة
بع�ض الكماليات َ
( ،)Barreveld,1993وت�ستعمل يف الهند يف
جمال اال�ستطباب� ،إذ تُ�سحق النوى ومتزج مع
املاء لت�ستعمل يف عالج عدم الو�ضوح يف قرنية
العني ، Cloudiness of the corneaويف عالج
�أوجاع الر�أ�س & Headaches (Al-Shahib
.)Marshall,2003a

�إن نوى التمر تع ّد م�صدر ًا جيد ًا للكلوكومانان
 )Glucomannan (Ishurd et al.,2001وهو
�سكر متعدد ي�ساعد على تعديل ن�سبة ال�سكر
بالدم ،ويقلل ال�ضغط عن البنكريا�س (Hozumi
 )et al.,1995كما ُيع ّد هذا املركب واقي ًا للكثري
من الأمرا�ض املزمنة (.)Vuksan et al.,1999
�أما دور ثمار ونوى التمر يف اخلاليا ال�سرطانية
�سواء يف املخترب �أو داخل �أج�سام احليوانات

ف�إنه مل ُيدر�س حتى الآن ،ومبا �أن العراق هو
من �أكرب م�صادر التمر يف العامل وملا ُي�شكله
من م�صدر غذائي مهم ،لذا مت اقرتاح هذه
الدرا�سة ملعرفة الت�أثري التثبيطي لثمار ونوى
التمر يف خطوط اخلاليا ال�سرطانية يف املخترب
وداخل �أج�سام الفئران.
 -2طرائق العمل
 1-2حت�ضري امل�ستخل�صات اخلام لثمار
ونوى التمر
 1-1-2حت�ضري امل�ستخل�صات املائية
اخلامُ :ح�ضر امل�ستخل�ص املائي اخلام ح�سب
الطريقة املتّبعة من قبل  Harborneوجماعته
( ،)1975حيث و�ضعت العينة مع املاء املقطر
بن�سبة  5:1يف دورق حمكم الغلق ،ثم و�ضع
الدورق على جهاز املحرك الدوار Magnetic
stirrerليخلط جيد ًا ملدة � 72ساعة بدرجة
حرارة الغرفة .و ُر�شح املزيج بورق الرت�شيح.
ومت تركيز امل�ستخل�صات املُح�ضرة با�ستخدام
جهاز املبخر الدوار  Rotary evaporatorحلني
احل�صول على م�سحوق جاف من كل منها.
حينها مت وزن امل�ستخل�ص اجلاف وح�ساب
الن�سبة املئوية لال�ستخال�ص.

�شكل ( )7 -4الن�سبة املئوية حليوية خاليا  REFبعد � 72ساعة من معاملتها
بامل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى التمر

حيوية اخلاليا ()٪

هك�ساين للنوى

�إيثانويل للنوى

مائي للنوى
الرتكيز (مايكوغرام/مل

�إيثانويل للثمار

مائي للثمار

عالمة (*) يعني �أن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية ( )P<0.05مقارنة بعينة ال�سيطرة
عالمة (**) يعني �أن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية ( )P<0.001مقارنة بعينة ال�سيطرة
79 - 78

الشجرة المباركة ديسمبر2009

 2-1-2حت�ضري امل�ستخل�صات الإيثانولية
اخلامُ :جهز امل�ستخل�ص اخلام كما يف الفقرة
( )1-1-2لكن با�ستعمال الكحول الأثيلي
برتكيز % 70بد ًال من املاء املقطر.
 3-1-2حت�ضري امل�ستخل�صات الزيتية
(الهك�سانية) اخلام :مت حت�ضري هذه
امل�ستخل�صات وفق  Simandiوجماعته ()2001
حيث ُو�ضعت العينة يف جهاز ال�سوك�سليت و�أُ�ضيف
�إليها الهك�سان� .أُجريت عملية اال�ستخال�ص
حلني احل�صول على را�شح عدمي اللون ،وبعدها
ُجفف الرا�شح با�ستعمال جهاز املبخر الدوار ،ثم
ُوزنت اخلال�صة الزيتية امل�ستح�صلة.
 2-2درا�سة ت�أثري امل�ستخل�صات اخلام
لثمار ونوى التمر يف اخلطوط اخللوية
 1-2-2تهيئة الو�سط الزرعي وخطوط
اخلاليا :متت تهيئة الو�سط الزرعي تبع ًا
لـ  ، )2000( Freshneyثم عُ قم الو�سط
الزرعي با�ستعمال مر�شح دقيق ،و ُو ِّزع يف قنانٍ
زجاجية حفظت بدرجة حرارة (º)20-م حلني
اال�ستعمال ،ومت احل�صول على اخلطوط اخللوية
ال�سرطانية ( )AMN3, Hep-2واخلط اخللوي
جلنني اجلرذ ( )REFمن املركز العراقي لبحوث
ال�سرطان والوراثة الطبية ( . )ICCMGRومت
�إجراء اخلطوات اخلا�صة بالزرع الن�سيجي كما
جاء يف ( )Freshney,1994التي تت�ضمن توزيع
اخلاليا يف قناين زرع جديدة وح�ضنها بدرجة
حرارة ° 37م حتى تك ّون طبقة �أحادية متكاملة
من اخلاليا ،وت�سمى هذه العملية بالزرع الثانوي
. Subculturing process
 2-2-2اختبار ُ�سمية امل�ستخل�صات اخلام
لثمار ونوى التمر يف منو اخلطوط اخللوية:
ُح�ضرت امل�ستخل�صات تبع ًا لـ Mahony
و�آخرين ( ،)1989و )Abdul-Majeed (2000
ب�إذابة م�سحوق امل�ستخل�ص اخلام يف حملول
دارئ الفو�سفات ،وح�ضرت منه ثمانية تراكيز
با�ستعمال الو�سط اخلايل من امل�صل حتت
ظروف معقمة .وا�ستخدمت جميع الرتاكيز

�شكل ( )8معامل تثبيط منو الورم ( )GI ٪عند جتريع الفئران بجرع خمتلفة من امل�ستخل�ص املائي للثمار

املح�ضرة مبا�شرة بعد �إكمال عملية التح�ضري.
ُجهز عالق اخلاليا و ُو�ضع يف حفر طبق معايرة
وح�ضنت
الزرع الن�سيجي ذي القعر امل�سطح ُ
حلني الت�صاق اخلاليا يف احلفرة ،بعدها عوملت
بالرتاكيز املح�ضرة ،وبعد مرور مدة التعري�ض
املحددة للح�ضن�ُ ،صبغت الأطباق ب�صبغة
البنف�سج البلوري  ، Crystal violet stainثم ُقرئت
النتائج با�ستخدام جهاز الإليزا عند طول موجي
 492نانومرت .مت ح�ساب الن�سبة املئوية لتثبيط
منو اخلاليا لكل تركيز من تراكيز امل�ستخل�صات
النباتية بح�سب ما جاء يف (Betancur-Galvis et
 )al., 1999عن طريق املعادلة الآتية:
ن�سبة التثبيط ({ = %قراءة ال�سيطرة
– قراءة املعاملة لكل تركيز)/قراءة
ال�سيطرة } .%100 X
 3-2درا�سة ت�أثري امل�ستخل�صات اخلام
لثمار ونوى التمر يف اخلاليا اللمفاوية
الب�شرية.
 1-3-2درا�سة ت�أثري امل�ستخل�صات اخلام
يف انق�سام اخلاليا اللمفاوية الب�شرية:
ُجهزت املحاليل و�أجريت طرائق العمل تبع ًا
لطريقة  Yaseenو�آخرون ( ، )1998و Yaseen
(� ،)1990إذ تت�ضمن العملية زرع الدم املحيطي
يف �أنابيب الزرع احلاوية على الو�سط الزرعي

�شكل ( )9معامل تثبيط منو الورم ( )GI٪عند جتريع الفئران بجرع خمتلفة من امل�ستخل�ص الإيثانويل للنوى

 1640-RPMIاخلايل من امل�صل ،ثم تُ�ضاف
�إليها الرتاكيز امل�ستخدمة للم�ستخل�صات قيد
الدرا�سة ،وتُخ�ضن حلني بدء مرحلة احل�صاد
التي حينها تُعامل بالكول�سيمايد ملدة ن�صف
�ساعة ،ثم تُعامل بعدها مبحلول  KClاملُدف�أ يف
حمام املائي بـدرجة ° 37م ،ثم ُيعزل الرا�سب
و ُي�ضاف له املثبت البارد (املح�ضر �آني ًا من
امليثانول املطلق وحام�ض اخلليك الثلجي وبن�سبة
مزج  )1 : 3تدريجي ًا مع الرج امل�ستمر ،ثم تو�ضع
الأنابيب يف الثالجة مدة  30دقيقة ،تُكرر عملية
�إ�ضافة املثبت البارد ثالث �أو �أربع مرات حتى
احل�صول على عالق خاليا �ضبابي �أبي�ض اللون،
لتُقطر هذه اخلاليا على �شرائح زجاجية باردة ،
ثم تُ�صبغ ب�صبغة كمزا  Giemsa stainوتُفح�ص
حتت املجهر ال�ضوئي بقوة تكبري ( )X 100ليتم
ح�ساب معامل التحول الأرومي ومعامل االنق�سام
اخللوي وفق طريقة ( )Stites,1979و (Shubber
 )& Al-Allak,1986تبع ًا للمعادالت الآتية:
معامل التحول الأرومي = ( عدد اخلاليا
الأرومية  /العدد الكلي للخاليا )
.%100

X

معامل االنق�سام اخليطي = (عدد اخلاليا
املنق�سمة  /عدد اخلاليا املنق�سمة وغري
املنق�سمة) .%100 X

ولغـر�ض احل�صول على الكرومو�سومات ب�شكل
ُ ، G-Bandingجففت ال�شرائح املقطرة وو�ضعت
يف فرن كهربائي (° 65م) ل�ساعة واحدة.
عوملت بعدها بالرتب�سني املُدف�أ ثم ُغ�سلت
و�صبغت ب�صبغة كمزاُ ،فح�صت ال�شرائح
ُ
باملجهر ال�ضوئي لتقييم خاليا الطور اال�ستوائي
وحتديد التغريات الكرومو�سومية غري الطبيعية
فيها ح�سب (. ISCN (1995
 2-3-2درا�سة ا�ستعمال امل�ستخل�صات
اخلام بدي ًال عن الكول�سيمايد يف �إيقاف
انق�سام اخلاليا اللمفاوية :تعاد خطوات
الدرا�سة ال�سابقة ذاتها (الفقرة  )1-3-2غري
�أن �إ�ضافة امل�ستخل�صات برتاكيزها املختلفة
تتم يف مرحلة احل�صاد وبالتحديد عند ال�ساعة
 71.5من مدة احل�ضن بد ًال من الكول�سيمايد ،مت
ح�ساب معامل االنق�سام اخليطي تبع ًا للمعادلة
املذكورة �أعاله.
 3-3-2درا�سة ا�ستعمال امل�ستخل�صات
اخلام بو�صفها مادة ُم�شطِّ رة للخاليا
اللمفاوية :مت �إتباع اخلطوات ذاتها (الفقرة
 )1-3-2لكن دون �إ�ضافة املادة امل�شطرة ()PHA
وي�ضاف بدلها امل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى
وح�سب معامل
التمر برتاكيزها املختلفةُ ،
الإنق�سام اخليطي تبع ًا للمعادلة املذكورة �أعاله.
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 4-2حتديد اجلرعة املميتة الن�صفية
 LD50للم�ستخل�صني املائي للثمار
والإيثانويل للنوى يف الفئران.
اعتمدت طريقة ال�صعود والنزول Up & down
 methodالتي ذكرها ( Dixon (1980لتحديد
اجلرعة املميتة الن�صفية للفئران البي�ضاء ،يف
هذه الطريقة تجُ رع الف�أرة بامل�ستخل�ص النباتي
وت�ؤخذ النتيجة النهائية لهذه املعاملة (وهي �إما
هالك الف�أرة �أو بقا�ؤها على قيد احلياة) خالل
� 24ساعة من التجريع  ،ف�إذا بقيت الف�أرة على
قيد احلياة ت�ؤخذ ف�أرة �أخرى وتجُ ّرع برتكيز
�أعلى� ،أما �إذا هلكت الف�أرة فيجب �أخذ ف�أرة
�أخرى وجتريعها برتكيز �أقل ،ثم تتابع حالة
الف�أرة الثانية وهكذا ت�ستمر العملية �صعود ًا �أو
نزو ًال بالرتكيز امل�ستعمل عند كل ف�أرة اعتمادا
على النتيجة النهائية للتجريع ،وح�سب عدد
الف�أرات امل�ستعمل يف هذه التجربة يتم تثبيت
�آخر جرعة ا�ستعملت ،لتُطبق املعادلة الآتية:
LD50 = xf + kd

� : xfآخر جرعة ا�ستعملت
 : dمقدار الزيادة والنق�صان الثابت يف
اجلرعة املعطاة
 : kالقيمة اجلدولية ،حيث �أن O :هو
رمز لبقاء احليوان حي ًا خالل � 24ساعة
من التجريع
 Xهو رمز لهالك احليوان خالل � 24ساعة
من التجريع
 5-2درا�سة الت�أثري العالجي للم�ستخل�صني
يف �سرطان الغدة اللبنية يف الفئران
املختربية
مت البدء بالتجارب العالجية حال و�صول حجم
الورم �إىل ما ال يقل عن  100ملم 3يف الإناث
املغرو�سة بالورم ( ،)Shibata et al.,2002مت
التجريع عن طريق الف م sOrally admini
 ،trationو�أ�ستُعملت ثالثة تراكيز لكل من
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امل�ستخل�صني املائي للثمار والإيثانويل للنوى
اعتماد ًا على نتائج جتربة اجلرعة املميتة
الن�صفية  ، LD50وذلك باختيار ،0.05 ، 0.1
 0.025من اجلرعة املميتة الن�صفية لكل
م�ستخل�ص ،فكانت الرتاكيز كالآتي :

بن�سبة � . %24.33أما اال�ستخال�ص االيثانويل
للثمار ف�أعطى م�ستخل�ص ًا �أقل لزوج ًة وبلون
�أ�صفر مع احتوائه على بقع بنية بن�سبة %14.2
تعط عملية حت�ضري امل�ستخل�ص
 .يف حني مل ِ
الهك�ساين للثمار �أي ناجت.

•امل�ستخل�ص املائي للثمار (، 0.6 ، 0.3
 )1.2غم/كغم

كان امل�ستخل�ص الناجت من اال�ستخال�ص املائي
لنوى التمر بعد جتفيفه م�سحوق ًا بلون بني
فاحت وبن�سبة ا�ستخال�ص  . % 7.4وبعد جتفيف
امل�ستخل�ص الإيثانويل للنوى كان امل�سحوق الناجت
ذا لون بني داكن وبن�سبة �إنتاجية  . % 13.6ونتج
عن اال�ستخال�ص بالهك�سان زيت ذو لون �أخ�ضر
م�صفر باهت ذو نكهة طيبة ،وكانت ن�سبة الناجت
عندها  4.1مل 100/غم من م�سحوق النوى.

•امل�ستخل�ص الإيثانويل للنوى (، 0.5 ، 0.25
 )1غم/كغم
ا�ستمر جتريع الفئران يومي ًا وملدة  25يوم ًا
متتالية  ،مع ت�سجيل حجم الورم يف فئران
املعاملة وال�سيطرة يف الأيام (�صفر ، 10 ، 5 ،
 )25 ، 20 ، 15من بداية املعاملة .
مت قيا�س حجم الورم با�ستعمال �آلة قيا� س
 nia calipersو�أخذت قيا�سات الطول والعر�ض
مع تطبيق املعادلة الآتية (:)Grote et al.,2001

rVe

Tumor volume = (a)(b)2 / 2

حيث �أن  = a :الطول

�إن من الطبيعي �أن تعطي النوى كمية جيدة من
تعط الثمار كمية تُذكر ،وهذا
الزيت يف حني مل ِ
يعود �إىل �أن ن�سبة الدهون يف النوى ترتاوح بني
(� %)9-5أما يف الثمار فهي قليلة جد ًا ترتاوح
بني ( %)0.5-0.2اعتماد ًا على �صنف التمر
(.)Al-Shahib & Marshall,2003ab

 = bالعر�ض

ومت ح�سـاب الن�سـبة املئـوية لتثبـيط منـو الورم
من خـالل املعـادلة الآتية

(Blumenthal et

:)al.,1994

الن�سبة املئوية لتثبيط منو الورم =
حجم الورم يف جمموعة ال�سيطرة –
حجم الورم يف املجموعة املعاجلة ) /
حجم الورم يف جمموعة ال�سيطرة [ X
[(

.100%

ومت ح�ساب حجم الورم الن�سبي من خالل
املعادلة الآتية (:)Phuangsab et al.,2001
حجم الورم الن�سبي (لليوم �س) = [حجم
الورم (باليوم �س)  /حجم الورم (باليوم
�صفر)[ .%100 X
 -3النتائج واملناق�شة
 1-3اال�ستخال�ص� :أعطى اال�ستخال�ص املائي
لثمار التمر م�ستخل�ص ًا لزج ًا بلون بني فاحت،

�ُ 2-3سمية امل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى
التمر يف منو اخلطوط اخللوية
 1-2-3ت�أثريها يف خاليا � : Hep-2أظهرت
امل�ستخل�صات اخلام للثمار والنوى ب�شكل عام
ت�أثريات تثبيطية يف خاليا  Hep-2معتمدة على
مدة التعري�ض ،فقد كانت حيوية هذه اخلاليا
تنخف�ض ب�شكل معنوي مع ازدياد مدة التعري�ض،
هذا الت�أثري املعتمد على مدة التعري�ض كان
وا�ضح ًا من خالل الأ�شكال (،)3(،)2(،)1
�إذ يالحظ فيها ارتفاع الفعالية التثبيطية لتلك
امل�ستخل�صات مع زيادة مدة التعري�ض ،وهذا
كان وا�ضح ًا وال �سيما يف حالة امل�ستخل�ص
الإيثانويل للنوى الذي �أبدى فعالية �أعلى من
بقية امل�ستخل�صات الأخرى يف هذه اخلاليا .وقد
يرجع �سبب ذلك �إىل احتواء هذه امل�ستخل�صات
على مركبات ت�ؤثر يف احلالة الف�سلجية لهذه
اخلاليا ومن ثم ت�سبب هالكها� ،أو احتوائها
على مركبات تعمل على �إيقاف دورة اخلاليا

جدول ( )1معدل قيم معامل التحول االرومي ( )% BIللخاليا اللمفاوية الب�شرية الطبيعية
بعد معاملتها بامل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى التمر
الرتاكيز امل�ستعملة
(مايكروغرام/مل)

م�ستخل�ص الثمار

معدل معامل التحول االرومي ()%
م�ستخل�ص النوى

مائي
�إيثانويل
مائي
36.65
45.31
38.91
0
37.27
45.41
36.52
78.125
35.36
44.93
* 32.26
156.25
35.29
40.32
* 27.61
312.5
34.59
* 36.67
** 22.97
625
* 31.65
* 34.59
** 21.54
1250
** 29.47
** 34.33
** 19.60
2500
** 28.39
** 32.20
** 18.77
5000
** 25.77
** 30.19
** 16.30
10000
عالمة (*) تعني �أن الفرق معنوي مقارنة بالرتكيز �صفر (عينة ال�سيطرة) عند م�ستوى احتمالية ()P<0.05
عالمة (**) تعني �أن الفرق معنوي مقارنة بالرتكيز �صفر (عينة ال�سيطرة) عند م�ستوى احتمالية ()P<0.001

هك�ساين
42.52
* 35.91
** 27.32
** 22.56
** 22.52
** 18.77
** 17.34
** 12.58
** 10.33

�إيثانويل
36.71
35.19
* 30.43
** 22.94
** 21.55
** 20.63
** 18.40
** 16.33
** 15.21

جدول ( )2معدل قيم معامل االنق�سام اخليطي ( )% MIللخاليا اللمفاوية الب�شرية الطبيعية
بعد معاملتها بامل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى التمر
الرتاكيز امل�ستعملة
(مايكروغرام/مل)
0
78.125
156.25
312.5
625
1250
2500
5000
10000

م�ستخل�ص الثمار
مائي
3.73
3.66
3.64
3.57
3.42
* 2.81
** 2.46
** 1.78
** 1.64

معدل معامل االنق�سام اخليطي ()%
م�ستخل�ص النوى
�إيثانويل
4.14
4.06
4.21
3.67
3.54
* 2.94
** 1.97
** 1.92
** 1.82

مائي
3.26
3.61
3.22
3.17
2.84
* 2.74
* 2.23
** 1.87
** 1.69

�إيثانويل
4.32
4.27
4.18
4.11
3.97
* 3.30
* 3.27
** 2.87
** 2.62

هك�ساين
3.65
3.54
3.23
2.98
* 2.74
* 2.61
** 2.15
** 1.64
** 1.71

عالمة (*) تعني �أن الفرق معنوي مقارنة بالرتكيز �صفر (عينة ال�سيطرة) عند م�ستوى احتمالية ()P<0.05

عالمة (**) تعني �أن الفرق معنوي مقارنة بالرتكيز �صفر (عينة ال�سيطرة) عند م�ستوى احتمالية (P<0.001
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عند اليوم الثاين من التعري�ض  ،و�أ�صبح ت�أثري
هذه الرتاكيز تثبيطي ًا عند نهاية اليوم الثالث
من التعري�ض ف�أختُزلت حينها حيوية اخلاليا
ب�شكل معنوي � .أما الرتاكيز الأعلى (>312.5
مايكروغرام/مل) فقد �أظهرت فعالية تثبيطية
جتاه هذه اخلاليا عند مدد التعري�ض جميعها،
ورمبا يعود �سبب ذلك �إىل وجود مركبات معينة
يف امل�ستخل�ص املائي للنوى التي متتلك ت�أثري
�صورة ( )1كرومو�سومات اخلاليا
اللمفاوية للدم املحيطي الب�شري (ذكر)
التي تبدو طبيعية يف العدد والرتكيب بعد
معاملتها بالرتكيز  10000مايكروغرام/
مل من امل�ستخل�ص الإيثانويل لنوى التمر
(.)Giemsa stain, 1000X

ال�سرطانية  Arrest cell cycleعند طور معني
ومتنعها من التكاثر� ،أو احتوائها على مركبات
حتفز اخلاليا ال�سرطانية على املوت املربمج
.Apoptosis

لقد �أحدث امل�ستخل�ص املائي لنوى التمر
برتاكيزه الواطئة ( ، 156.25 ، 78.125
 )312.5مايكروغرام/مل زيادة معنوية يف
حيوية خاليا  Hep-2بعد اليوم الأول للتعري�ض
(�شكل ،)1وكان ت�أثريه �أوط�أ للرتاكيز ذاتها

.Hormetic effect

�إن ظاهرة  Hormesisهي ظاهرة بايولوجية
�شائعة يف علم ال�سموم تتميز بوجود تعاك�س لعمل
اجلرعات املنخف�ضة باملقارنة مع اجلرعات
العالية  ،فيحدث التحفـيز عند اجلرعات
املنخف�ضة ،وهذه هي ال�صفة البارزة يف هذه
الظاهرة �إذ غالب ًا ما يكون التحفـيز مفيـد ًا
للكائن احلي ،وعلى العكـ�س من ذلك يحدث
تثبيط كلي �أو جزئي عند ا�ستخدام اجلرعات
العـالية(  ( lCalabrese & Baldwin,2002; El
 .)2004,man & Sunsteinوتظهر هذه احلالة
كنتيجة لفعل بع�ض �أنواع العالجات الكيميائية
 Chemotherapeuticsامل�ضادة لل�سرطان مثل
Mitomycin C, Bleomycin & Actinomycin
وامل�ضادات احليوية وامل�ضادات الفريو�سي ة ( aCal
 ،)brese & Baldwin,2003aف�ض ًال عن مركبات

�أخرى مثل بع�ض الهيدروكربونات والعنا�صر
املعدنية
وف�ضال عن بع�ض العوامل الفيزيائية ك�ألأ�شعة
امل�ؤينة (،)Feinendegen & Neumann,2005
والأ�شعة الكهرومغناطي�سية (& Pollycove

(،)Calabrese & Baldwin,2003b

.)Feinendegen,2003
 2-2-3ت�أثريها يف خاليا AMN3

لقد �أظهرت امل�ستخل�صات اخلام للثمار والنوى
ت�أثريات تثبيطية �أي�ض ًا يف خاليا  AMN3ب�شكل
يعتمد على الرتكيز امل�ستعمل منها وعلى مدة
التعري� ض fDose- and time-dependent e
 ، fectفكانت حيوية هذه اخلاليا تنخف�ض ب�شكل
معنوي مع ارتفاع الرتكيز امل�ستعمل ومع ازدياد
مدة التعري�ض  ،هذا الت�أثري كان وا�ضح ًا عند
الرجوع �إىل الأ�شكال (� ،)6(،)5(،)4إذ يالحظ
فيها ارتفاع الفعالية التثبيطية لتلك امل�ستخل�صات
مع زيادة الرتكيز امل�ستعمل ومدة التعري�ض.
 3-2-3ت�أثريها يف خاليا REF

ا�ستعملت خاليا  REFيف هذه الدرا�سة لغر�ض
تقييم الت�أثري ال�س ّمي للم�ستخل�صات اخلام لثمار
ونوى التمر يف اخلاليا الطبيعية ،وقد عُ ر�ضت
هذه اخلاليا لأطول مدة تعري�ض ا�ستعملت يف
اخلاليا ال�سرطانية (� 72ساعة) ،وذلك للت�أكد

جدول ( )3حتديد اجلرعة املميتة الن�صفية  LD50للم�ستخل�ص املائي لثمار التمر والإيثانويل للنوى
يف الفئران املختربية بطريقة ال�صعود والنزول
نوع امل�ستخل�ص
امل�ستخل�ص املائي للثمار
امل�ستخل�ص الإيثانويل للنوى

مقدار الزيادة
�أوالنق�صان يف
)(dاجلرعة
0.5
غم/كغم
0.5
غم/كغم

موت احليوان �أو بقا�ؤه
حي ًا بعد � 24ساعة

اجلدوليةKقيمة

OOXXOO

0.372

OOXOOX

- 0.861

عالمة ( )Oتعني بقاء احليوان على قيد احلياة خالل � 24ساعة من املعاملة بامل�ستخل�ص
عالمة ( )Xتعني موت احليوان خالل � 24ساعة بعد املعاملة بامل�ستخل�ص
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�آخر جرعة
) �(xfإ�ستعملت

اجلرعة املميتة
)(LD50الن�صفية

12.0
غم/كغم
10.5
غم/كغم

غم12.186 /
كغم
غم/كغم 10.07

من ت�أثري هذه امل�ستخل�صات يف اخلاليا الطبيعية
ملدة التعري�ض الطويلة � ،أما مدد التعري�ض الأقل
(� )48 ، 24ساعة فهي غري جمدية يف هذا
الغر�ض .
�أظهرت هذه امل�ستخل�صات جميعها فعالية
تثبيطية منخف�ضة جد ًا يف حيوية هذه اخلاليا
بعد ثالثة �أيام من تعري�ضها مقارن ًة مبا �أظهرته
هذه امل�ستخل�صات يف اخلاليا ال�سرطانية
( 2-Hepو  ،)AMN3وكما يظهر يف ال�شكل (،)7
وهذا ما ي�شري �إىل �أن هذه امل�ستخل�صات غري
م�ؤذية للخاليا الطبيعية ،و�أن فعاليتها التثبيطية
كانت انتخابية على اخلاليا ال�سرطاني ة cSele
. tively affecting

 3-3ت�أثري امل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى
التمر يف اخلاليا اللمفاوية الب�شرية
 1-3-3درا�سة ت�أثري امل�ستخل�صات اخلام
يف انق�سام اخلاليا اللمفاوية الب�شرية
مت �إجراء بع�ض التجارب اخلا�صة بال�سمية
اخللوية للم�ستخل�صـات املدرو�سة يف مزارع
اخلاليا اللمفاوية  ،ومتت درا�سة �أكرث االختبارات
ح�سا�سية لتقييم الت�أثري املحتمل للعوامل املطفرة
� Mutagenicأو امل�سرطنة  Carcinogenicو
هي املقايي�س الوراثية اخللويةCytogenetic
 parametersكح�ساب معامل التحول الأرومي
( ،)%BIومعامل االنق�سام اخليطي ()%MI
ودرا�سة الزيغ الكرومو�سومي (Chromosomal
. aberration (Shubber et al.,1998

بينت النتائج �أن امل�ستخل�صات خف�ضت ب�شكل
معنوي عدد اخلاليا يف الطور الأرومي ،كما
خف�ضت عدد اخلاليا يف الطور اخليطي (الحظ
جدول  1و  ،)2كما تبني �أن معاملة اخلاليا
اللمفاوية مبختلف الرتاكيز امل�ستعملة من
امل�ستخل�صات اخلم�سة املدرو�سة مل حُتدث �أي
تغريات مظهرية �أو عددية يف كرومو�سومات تلك
اخلاليا (الحظ �صورة .)1
�إن انخفا�ض �أعداد اخلاليا يف الطورين الأرومي

واخليطي بفعل امل�ستخل�صات اخلام لثمار
ونوى التمر قد يرجع �إىل �أن هذه امل�ستخل�صات
قد �أحدثت تداخ ًال يف العالقة بني اخلاليا
اللمفاوية واملادة امل�شطرة ( )PHAالتي حتثها
على االنق�سام.
 2-3-3ا�ستعمال امل�ستخل�صات اخلام
بدي ًال عن الكول�سيمايد يف �إيقاف انق�سام
اخلاليا اللمفاوية
�إن امل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى التمر بجميع
الرتاكيز امل�ستعملة منها مل توقف انق�سام
اخلاليا يف الطور اال�ستوائي ،حيث مل ت�شاهد �أي
خلية متر يف هذا الطور يف �شرائح املعاملة ،وهذا
ما ي�ؤكد �أن هذه امل�ستخل�صات ال متتلك الفعالية
التي ميتلكها الكول�سمايد جتاه اخلاليا.
 3-3-3ا�ستعمال امل�ستخل�صات اخلام
بو�صفها مادة ُم�شطِّ رة للخاليا اللمفاوية
مل تعمل امل�ستخل�صات اخلام لثمار ونوى التمر
برتاكيزها املختلف ــة عمل امل ــادة امل�شط ــرة
 )Phytohemagglutinin (PHAيف حتفيز
خاليا الدم املحيطي على االنق�سام.
�إن املادة امل�شطرة امل�ستخدمة يف الدرا�سات
الوراثية هي عبارة عن مادة م�ستخل�صة
من نبات الفا�صوليا ،Phaseolus vulgaris
تعمل على حتفيز انق�سام خاليا مزارع الدم
املحيطي لتجعل الدرا�سة الكرومو�سومية يف
تلك املزارع �أمر ًا مي�سر ًا و�سريع ًا (& Miller
.)Therman,2001

 4-3حتديد اجلرعة املميتة الن�صفية
 LD50للم�ستخل�ص املائي لثمار التمر
والإيثانويل للنوى
�إن القيمة العالية للجرعة املميتة الن�صفية
( )LD50للم�ستخل�صني املائي لثمار التمر
والإيثانويل للنوى اللتني بلغتا (، 12.186
 )10.07غم/كغم من وزن احليوان على
الرتتيب (الحظ جدول  ،)3تعك�س حقيقة �أن

�صورة ( )2مقارنة بني حجم الورم يف �إحدى
فئران جمموعة ال�سيطرة (غري املعاجلة)،
مع حجمه يف �إحدى فئران املجاميع املعاجلة
بامل�ستخل�ص الإيثانويل للنوى
هذين امل�ستخل�صني هما �أمينان وغري �سا َّمني
للأجهزة احليوية عند ا�ستعمالهما داخل ج�سم
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 5-3درا�سة الت�أثري العالجي للم�ستخل�صني
يف �سرطان الغدة اللبنية يف الفئران
املختربية
مت جتريع الفئران املختربية بامل�ستخل�صني
املائي لثمار التمر والإيثانويل للنوى عن طريق
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اســتـــراحـــة العـــدد

�إعـداد :مــــــاهـر �ســــــالـم
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�سودوكو
حتتوي هذه ال�شبكة على  9مربعات كبرية كل مربع منها مق�سم �إىل  9خانات �صغرية .هدف هذه
اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزمة من � 1إىل � ،9شرط عدم تكرار الرقم �أكرث من مرة واحدة يف
كل مربع كبري ويف كل خط �أفقي وعمودي.

األعداد
المتقاطعة
�ضع

الأرقام املنا�سبة يف
املربعات والدوائر الفارغة
حتى تكتمل العملية
احل�سابية ر�أ�سيا و�أفقيا
بحيث تعطيك النتائج

9
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الكلمات المتقاطعة
املفردات�:أفقي وعمودي
 -1بني يديك .
 -2من �أ�صناف التمور  -من مراحل منو ون�ضوج ثمرة نخيل التمر .
 -3م�سقط مائي  -من �أجزاء �شجرة النخيل (حامل الثمرة) .
 -4ه�ضبة �سورية  -نراقب بدقة � -أتوماتيكي.
 -5خ�صم  -من �أ�صناف التمور.
� -6أنثى املاعز (م)  -من �أجزاء ال�سعفة.
 -7وحدة وزن  -من �أنواع الزرع.
 -8تغادر املكان (م)  -قرع اجلر�س (م).
 -9م�صر ح به  -يعطي الأوامر.
� -10أداة بحرية للنقل  -بعل.
�سلمي.
 -11ويل الأمر  -حرف جر ّ -
 -12نف�س  -من �أ�صناف التمور  -للتف�سري.
ف�سر.
 -13مت�شابهان  -من �أ�صناف التمور ّ -
 -14منطقة �إماراتية  -وفري(م)  -ال�سقي باملاء.
 -15من �أ�صناف التمور  -من �أ�صوات اجلماد  -من �أجنا�س �شجرة النخيل.

قطوف:
قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) �إن ال�شجرة ال ي�سقط ورقها وهي مثل امل�ؤمن
امل�سلم ما هي؟ هي النخلة املباركة ت�ؤتي �أكلها كل حني ب�إذن ر ّبها� .أكرموا عمتكم
النخلة ف�إنها خلقت من الطني الذي خلق منه �آدم.

كلمات متشابكة
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دعـوة لإلعـالن
أو لرعـاية مجلة
الشجرة المباركة
ال�سادة �أ�صحاب ال�شركات والفعاليات االقت�صادية
املوقرين ،نهدي �إليكم حتيات الأمانة العامة
جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وي�سرنا دعوتكم
للم�شاركة يف الإعالن على �صفحات جملة ال�شجرة
املباركة ملا لهذه املجلة من ح�ضور �إقليمي ودويل،
مبا ي�ساهم يف تعزيز ح�ضور هويتكم الإعالمية يف
الأو�ساط العلمية والتجارية والر�سمية املخت�صة
بزراعة النخيل و�إنتاج التمور.
«ال�شجرة املباركة» جملة دورية (كل ثالثة
�أ�شهر) علمية متخ�ص�صة بنخيل التمر ت�صدر
عن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،مبعدل
�أربعة �أعـداد بال�سنة مع بداية الأ�شهر التالية:
�شهر :مـار�س ـ يونيو ـ �أغ�سط�س ـ دي�سمرب.
رئي�سها الفخري �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل
نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س
جمل�س �أمناء اجلائزة.
املجلة تنتج بجهود وطنية لتجمع على �صفحاتها
نخبة الكتاب والباحثني يف جمال نخيل التمر حول
91 - 90

الشجرة المباركة ديسمبر2009

العامل باللغتني العربية واالنكليزية بهدف توطني
املعرفة وتنمية املجتمع ،وترفع ا�سم الإمارات
عالي ًا يف جمال ال�صحافة العلمية املتخ�ص�صة.
«ال�شجرة املباركة» تعترب املجلة الأوىل من نوعها
يف العامل العربي ،ومرجع ًا علمي ًا وفني ًا لذوي
االخت�صا�ص حملي ًا وعاملي ًا.
املوا�صفات الفنية للمجلة:
 1ـالكمية املطبوعة � 2000ألفا ن�سخة .قيا�س 22
× � 27,5سم.
 2ـعدد ال�صفحات  + 160غالف  +نوع الورق
 135غرام �أرت مات.
 3ـتوزع املجلة على كافة جهات االخت�صا�ص
بالزراعة والنخيل (دواوين ال�شيوخ ،وزارات
خمت�صة ،هيئات علمية ،م�صانع ،جمعيات،
جامعات ،معاهد بحوث� )...سواء على
م�ستوى دولة الإمارات وكافة الدول العربية
وبع�ض دول العامل.

�أ�سعار الإعالنات يف جملة «ال�شجرة املباركة»:
النـــوع
�صفحة واحـدة
�صفحتان متقابلتان
�صفحة واحـدة
�صفحة واحـدة
�صفحتان متقابلتان
ن�صف �صفحـة

املــــكان
غالف اك�سرتا �أول �أو �أخري
غالف اك�سرتا �أول �أو �أخري
باطن غالف �أول �أو �أخري
داخـل العـدد
داخـل العـدد
داخـل العـدد

القــــيا�س
� 27,5 × 22سم
� 27.5 × 44سم
� 27,5 × 22سم
� 27,5 × 22سم
� 27.5 × 44سم
� 27,5 × 11أو
� 13,75 × 22سم.

ال�سعــــر
 15000درهم
 20000درهم
 13000درهم
 10000رهم
 15000درهم
 5000درهم

�أ�سعار الرعاية الكاملة ملجلة «ال�شجرة املباركة»:
املبلـــغ

املـزايــــا
نـوع الرعـاية
عـدد واحـد
يو�ضع �شعار الراعي على غالف العدد من الأعلى مع مقال حتريري �صفحتني بالعربي �أو
 100 000درهم
باالنكليزي .بالإ�ضافة �إىل �صفحة �إعالن غالف �إك�سرتا و�صفحة �إعالن داخل العـدد.
فقـط
يو�ضع �شعار الراعي على غالف العدد من الأعلى مع مقال حتريري �صفحتني بالعربي �أو
عـددان
 180 000درهم
متتاليان �أو متفرقان باالنكليزي بالإ�ضافة ل�صفحتني �إعالنيتني متقابلتني غالف �إك�سرتا و�صفحتني �إعالنيتني
داخل العـدد.
الإعالن عن تفا�صيل هذه الرعاية �ضمن م�ؤمتر �صحفي تنظمه الأمانة العامة للجائزة
�أربـعة �أعـداد
بح�ضور ال�شركة الراعية ،مع و�ضع �شعار الراعي على غالف من الأعلى مع مقال حتريري
(�سنـة كامـلة)
�صفحتني بالعربي و�صفحتني باالنكليزي �ضمن كل عـدد .بالإ�ضافة �إىل �صفحتني �إعالنيتني
 260 000درهم
متقابلتني غالف اك�سرتا مع �صفحتني �إعالنانيتني داخل العدد على مدار العـام.
كما �أن الفر�صة متاحة للتعـاقد على رعاية �أي من �أن�شطة وفعاليات اجلائزة على مدار العام مثل حفل تكرمي الفائزين بالدورة الثانية  15مار�س
 + 2010امل�ؤمتر الدويل الرابع للنخيل والتمور  17مار�س  + 2010امل�سابقة الدولية لت�صوير النخلة يف عيون العامل  17مار�س  + 2010معر�ض الإمارات
الدويل الرابع للنخيل والتمور نوفمرب  + 2010كافة مطبوعات اجلائزة وغريها الكثري ...

حتـرر ال�شيكات با�سم جـائزة خليفـة الدوليـة لنخيل التـمر.
للتن�سيق واملتابعة مع رئي�س اللجنة الإعالمية باجلائزة ،مدير التحرير
على الرقم 00971506979645
emadsaad_26@yahoo.com

الشجرة المباركة ديسمبر2009

