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شجـرتـنــا
رد اجلـميـــل
كانت النخلة منذ القدم وال تزال متثل بارتفاعها و�شموخها فخر واعتزاز �شعب الإمارات ،كما
كانت متثل رمز احلياة والعطاء الوفري املتجدد ،لقد جاهد الأجداد يف �أن يجعلوا الإمارات رقعة
خ�ضراء تزهو بب�ساتني النخيل املحملة ب�أعزاق الرطب الن�ضيدة ،ولقد عمل قطاع كبري من الأ�سر
الإماراتية يف فالحة الأر�ض منذ القدم وتوارثوا هذا العمل جي ًال بعد جيل واهتموا با�ست�صالح
الأر�ض وقاموا ب�إعدادها ،وكانت النخلة هي جوهر اهتمامهم يف هذا املجال وحر�صوا على �أن
تنمو وتعلو وتزدان بها الب�ساتني على طول البالد وعر�ضها.
ف�شجرة نخيل التمر عرب تاريخها الطويل كانت ومازالت للإن�سان الرفيق الأمني واملالذ الآمن
الذي وفر له الغذاء وامل�أوى ملواجهة �شظف العي�ش يف م�سرية احلياة.
والآن� ..أال حتـتاج منا هذه ال�شجـرة �أن نوليها كل العنـاية والإتقـان م�ستفيدين من كل الو�سائل
املتاحة لدينا يف ع�صر �أ�صبح فيه العامل قرية �صغرية نتوا�صل فيه مع كل النا�س على وجه الأر�ض
بكل ي�سر .حيث جند �أن دولة الإمارات كانت �سباقة يف توفري كل �إمكانيات الدعم والرعاية
واملتابعة ،منذ �أكرث من ن�صف قرن ونيف يوم كان املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان «طيب
اهلل ثراه» ،ممث ًال للحاكم يف املنطقة ال�شرقية من البالد حيث كانت �أوىل مبادراته التنموية هي
ت�أمني املياه العذبة الوفرية للإن�سان والأر�ض الزراعية خ�صو�ص ًا منها واحات النخيل ،عرب حفر
الأفالج اجلديدة و�إ�صالح قدميها .فكان ل�شجرة النخيل ن�صيب الأ�سد يف ر�ؤية وفكر زايد «رحمه
اهلل» �ضمن م�سرية التنمية وبناء الدولة.
واليوم جاء وقت رد اجلميل لهذه ال�شجرة التي وقفت مع �أبناء الإمارات وقفة ال�صديق الويف،
فجاء الرد من دولتنا احلبيبة وحكيمها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة «حفظه اهلل» .عرب تنمية وتطوير قطاع النخيل وت�شجيع العاملني فيه من مزارعني
ومنتجني وم�صنعني وم�صدرين وباحثني وخمت�صني� ...أفراد ًا وم�ؤ�س�سات و�شركات من خالل
تطوير البنية التحتية والبيئة القانونية وتوفري الدعم املادي الالزم يف هذا املجال.
فجاءت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تتويج ًا لهذه الر�ؤية واجلهود احلثيثة التي بذلها
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة «حفظه اهلل» تقدير ًا من �سموه لل�شجرة املباركة والعاملني يف هذا
القطاع �سواء يف دولة الإمارات �أو �أي دولة �أخرى حول العامل مبا يعزز من املكانة املرموقة والدور
الريادي الذي تتبو�ؤه الدولة عربي ًا ودولي ًا يف جمال نخيل التمر.
نهيــان مبــارك �آل نهيــان
وزير التعليم العايل والبحث العلمي
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

كـلمـتـنـــــا

جنـاح مل يـ�أت من فـراغ
النخلة رمز العطاء واخلري عند �أهل الإمارات ،و�سر بقائهم وعامل من عوامل مت�سكهم
وت�شبثهم بهذه الأر�ض و�إخال�صهم لها .فهي الغذاء وال�صحة ومورد الرزق ،ا�ستمدوا منها كل
متطلبات وم�ستلزمات حياتهم من �أدوات ي�ستخدمونها يف البيت واملزرعة والعمل بال�سوق �أو يف
ال�صيد .لهذا كله ا�ستحقت �أن يطلق عليها ال�شجرة املباركة .وكان املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان «طيب اهلل ثراه» قد حث على االهتمام بها ورعايتها والإكثار من زراعتها،
حيث وجدت دعوته ال�سامية ا�ستجابة كبرية بني �أبناء الإمارات فو�صل عدد �أ�شجار النخيل يف
البالد �إىل �أكرث من  40,700,000نخلة بح�سب �آخر �إح�صائيات وزارة البيئة واملياه لعام 2005
(وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية �سابق ًا).
من هنا جاءت النتيجة الكربى عرب ح�صول دولة الإمارات على الرقم القيا�سي بعدد �أ�شجار
نخيل التمر املزروعة يف العامل .ح�سب مو�سوعة جيني�س للأرقام القيا�سية لعام  2009التي
قدمت �أول �شهادة لرقم قيا�سي فريد من نوعه يف العامل .فهذا الفوز �أتى بف�ضل الر�ؤية
احلكيمة لرجل البيئة الأول املغفور له ال�شيخ زايد «طيب اهلل ثراه» وبف�ضل التوجيهات ال�سامية
واملتابعة احلثيثة والدعم الالحمدود لراعي النخلة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» عرب توفري بيئة عمل ايجابية ينمو فيها الإبداع والتميز.
كما كان جلهود معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر �أبلغ الأثر يف تنمية قطاع نخيل التمر
بالإمارات ،عرب احت�ضان جامعة الإمارات ملُ َر َّك ْب نخيل التمر يف مدينة العني الذي ي�ضم �أكرب
و�أو�سع م�ؤ�س�سات علمية بحثية و�إنتاجية يف خدمة ال�شجرة املباركة وهي ال�شبكة العاملية لنخيل
التمر ،واملركز العربي للهند�سة الوراثية والتقانات احليوية ،وجمعية �أ�صدقاء النخلة ،ووحدة
درا�سات وبحوث تنمية النخيل والتمور ،وجمعية �أ�صدقاء النخلة ،وكان �آخرها �إ�شهار جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر التي ير�أ�س جمل�س �أمنائها �أي�ض ًا.
مربوك لفوز الإمارات بالرقم القيا�سي الأول يف زراعة �أ�شجار نخيل التمر يف العامل ،مربوك
نقولها لدولة الإمارات قيادة وحكومة و�شعب ًا ووزارة البيئة واملياه ودائرة البلديات والزراعة/
قطاع الزراعة م�ؤ�س�سات وهيئات وجمعيات و�أفراد مزارعني ومنتجني وم�صنعني وباحثني
وخمت�صني ولكل حمبي ال�شجرة املباركة على هذه الأر�ض الطيبة.
�أ.د .عبــد الوهـــاب زايــد

�أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
رئيـ�س التحـريـر

ال�شجرة املباركة
جملة ف�صلية علمية متخ�ص�صة بالنخيل والتمور
النا�شـر
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
العـدد الأول
ربيع الأول  1430هجري  /مار�س  2009ميالدي
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
�سعادة الدكتور غالب علي احل�ضرمي
عميد كلية الأغذية والزراعة
جامعة الإمارات العربية املتحدة
�سعادة الدكتور هالل حميد �ساعد الكعبي
مدير �إدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية
القطاع اجلنوبي ـ بلدية مدينة العني
�سعادة الدكتور ح�سن �شبانة
ال�شبكة الدولية للنخيل والتمور
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�-1أن يكون املقال جديداً ،وخم�ص�ص ًا
ملجلة اجلائزة فقط ،ومل ي�سبق ن�شره.
�-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

رئيـ�س التحـريـر
الدكتور عـبد الوهـاب زايـد
�أمـني عـام اجلائزة
مقـرر جمل�س الأمـناء

-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.

مـديـر التحـريـر
املهند�س عـــــمـاد �ســــعد
رئي�س اللجـنة الإعـالمـية

-5املجلة غري ملزمة ب�إعادة ما ي�صلها من
مقاالت� ،إىل �أ�صحابها �سواء ن�شرت �أم
مل تن�شر.

emadsaad_26@yahoo.com

املدير القانوين
الدكتور هالل حميد �ساعد الكعبي
رئي�س اللجنة املالية والإدارية
تدقـيق لغـوي
الأ�ستاذ حمـمود بـدر

مرا�سـالت املجـلة
تر�سل كافة املواد العلمية والفنية
با�سم رئي�س اللجنة الإعالمية ،مدير التحريـر
على العنوان التايل:
�ص.ب 82872 :العني،
�ص.ب :بريد � 42781أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة
هاتف متحرك0097150 6979645 :
فاك�س0097137832550 :
فاك�س0097126391584 :

معايري الن�شر باملجلة

ت�صـوير �ضـوئي
جاك جبور ،نزار بلوط
ت�صميم و�إخراج وطباعة

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

-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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يف �أول م�شاركة خارجية على م�ستوى العامل العربي
املعر�ض الدويل االول
للنخيل والزيتون
 12 - 8نوفمرب  - 2008طرابل�س  /ليبيا

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
ووحدة دراسات وبحوث تنمية نخيل التمر

في المعرض الدولي األول
للنخيل والتمور بليبيا
طرابل�س/ليبيا :خـا�ص:
بدعوة كرمية من �أمني اللجنة الإدارية يف الهيئة
العامة للمعار�ض باجلماهريية العربية الليبية
ال�شعبية اال�شرتاكية العظمى ،اللجنة ال�شعبية
العامة لالقت�صاد والتجارة واال�ستثمار ،الهيئة
العامة للمعار�ض� ،شاركت جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر ووحدة درا�سات وبحوث تنمية
النخيل والتمور بفعاليات املعر�ض الدويل الأول
للنخيل والزيتون والذي عقد مبدينة طرابل�س
بليبيا خالل الفرتة  2008/11/8م اىل /12
2008/11م ،حيث مت �إعداد اجلناحني مبا
يتنا�سب مع �أهمية احلدث.
فعاليات املعر�ض:
عر�ض �أ�صناف التمور والزيتون .عر�ض اجلانب
ال�صحي والقيمة الغذائية للتمور والزيتون.
عر�ض املنتجات الثانوية .عر�ض تراثي .عر�ض
ال�شتالت الن�سيجية .عر�ض اللوحات الفنية
وال�صور الفوتوغرافية .عر�ض �أفالم متخ�ص�صة.
عر�ض تقنيات وخدمة زراعة النخيل والزيتون.
عر�ض معدات ت�صنيع التمور والزيتون .عر�ض
كتب و�إ�صدارات علمية عن النخيل والزيتون.
�شركات التعبئة والتغليف� .شركات ت�صنيع
معا�صر الزيتون� .شركات املوردين وامل�صدرين.

07 - 06

الشجرة المباركة مارس 2009

امل�شاركون باملعر�ض:
مزارعون خمت�صون بزراعة النخيل والزيتون.
خرباء زراعة و�إنتاج النخيل والزيتون.
متخ�ص�صون يف جمال ت�صنيع وت�صدير التمور
والزيتون .ممثلون وخرباء وزارات الزراعة
بالدول املنتجة للتمور والزيتون .ممثلون عن
امل�ؤ�س�سات العلمية والبحثية وعن املنظمات
والهيئات الدولية .ال�شركات املتخ�ص�صة يف
املجال.
الدور الذي قام به اجلناحان باملعر�ض:
مت جتهيز جناح خا�ص لكل من جائزة خليفة،
وكذلك جناح خا�ص بوحدة درا�سات وبحوث

تنمية النخيل والتمور التابع جلامعة الإمارات
العربية املتحدة حيث مت عر�ض �شعار اجلائزة،
بالإ�ضافة �إىل عر�ض بو�سرتات خا�صة باجلائزة
والإعالن عنها ،وكذلك مت توزيع كتيب عن
اجلائزة لكبار الزوار� ،أما زوار املعر�ض فقد
مت توزيع بر�شور تعريفي عليهم عن اجلائزة،
بالإ�ضافة �إىل توزيع ا�ستمارة الرت�شيح على
الزوار والراغبني بامل�شاركة.

النخيل الليبي ملعظم �أ�صنافه ومت اختيار خم�سة
من الأ�صناف يقرتح �إدخالها وهي �صنف برميل،
�صنف احللو� ،صنف فرج� ،صنف حليمة ،و�صنف
�إجواد.
�أ�صناف النخيل الليببة املقرتحة للإدخال �إىل
جامعة الإمارات� :صنف برميل (بالتعاون مع
القور للتمور) ،و�صنف احللو ،حليمة ،اجلود
(بالتعاون مع مزرعة حممد احللو).

كما قام اجلناح بدور تعريفي و�إعالين للجائزة،
و�شرح �شروط اجلائزة وفئاتها والتعريف بقيمة
اجلائزة للفائز الأول والفائز الثاين وت�شجيع
املزارعني للم�شاركة فيها ،كما كان هناك
تو�ضيح لربنامج اجلائزة وفق اجلدول الزمني
اخلا�ص بها.
�أما جناح وحدة درا�سات وبحوث تنمية النخيل
والتمورفقد قام بالتعريف بالوحدة وذلك من
خالل تاريخها ،ثم التطرق اىل مزايا زراعة
�أن�سجة نخيل التمر مع البنية التحتية للوحدة
وقدرة �إنتاجها وكذلك الأ�صناف التي يتم
�إكثارها حاليا بدولة الإمارات العربية املتحدة،
كما ركز اجلناح على اهمية تقنية العمل داخل
خمترب اجلامعه ومراحل الإنتاج ،زيادة على
هذا فقد مت �أي�ض ًا �إظهار مميزات �شتالت
النخيل الناجتة عن زراعة االن�سجة النباتية مع
تف�سريات حول برنامج التق�سية يف امل�شاتل و�أهم
و�أحدث �إجنازات الوحدة.

ا�ستف�سارات زوار املع ر�ض:
كانت هناك عدة ا�ستف�سارت حول انطالق
اجلائزة لأول مرة ،قيمة اجلائزة للفائز االول
والثاين ،والأ�س�س املتبعة يف تقييم نتائج
االختيار� .أهداف اجلائزة .م�ستخرجات
مهمة :متت درا�سة جمموع

�أهداف املعر�ض:
يذكر �أن املعر�ض الدويل الأول للنخيل والزيتون
يهدف �إىل معرفة الو�ضع الراهن لزراعة النخيل
والزيتون ،واالطالع على �أجود �أ�صناف التمور،
مبا فيها الأ�صناف النادرة .وحتديد امل�شاكل
التي تواجه �إنتاج وت�صنيع التمور والزيتون،
ودرا�سة احللول الناجعة لها .وت�شجيع قطاعي
�إنتاج وت�صنيع التمور والزيتون ،وحتديد �أولويات
كل منهما .وعر�ض املنتجات الثانوية وال�شتالت
الن�سيجية مع تقنيات وخدمة زراعة النخيل
والزيتون .وتبادل اخلربات وتوثيق الروابط
بني املزارعني ومنتجي وم�صنعي التمور داخل
وخارج اجلماهريية.

االنطباع العام:
القى وهلل احلمد كل من جناح جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر وجناح
وحدة درا�سات وبحوث تنمية النخيل
والتمور ترحيبا وا�سعا وا�ستح�سانا
من احلا�ضرين مما �شكل تعريفا جيدا
لهما ولأن�شطتهما املختلفة من قبل امل�شاركني
باملعر�ض والزائرين ،حيث كان هناك اقبال من
فئة الباحيثن والدار�سني واملزارعني على كال
اجلناحني.
الشجرة المباركة مارس 2009

برعاية حممد بن زايد
املنطقة الغربية تزهو مبهرجان ليوا الرابع ملزاينة الرطب 2008

تسجل
موسوعة جينيس
ّ
رطب في العالم
أكبر طبق
ٍ
باسم اإلمارات
جائزة خليفة تشارك بجناح خاص وتشجع المزارعين
على المشاركة بفئات الجائزة

م�شاركة � 10آالف مزارع تب�شر باخلري وت�شجع االهتمام بال�شجرة املباركة
ليـوا :خـا�ص:
دعا الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة مبنا�سبة زيارته التفقدية
ملهرجان ليوا الرابع ملزاينة الرطب 2008
باملنطقة الغربية �إىل �أن تكون امل�سابقة يف ال�سنة
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القادمة  2009على م�ستوى دولة الإمارات،
و�أن فتح الباب �أمام املزارعني من كافة �أنحاء
الإمارات �سوف يحقق قفزة نوعية للم�سابقة نحو
االرتقاء والتنوع والتجديد .و�أكد �سمو ويل عهد
�أبوظبي �أن دعم القطاع الزراعي ب�شكل عام

والزراعات املثمرة ب�شكل خا�ص �شكل على الدوام
خط ًا ثابت ًا يف ا�سرتاتيجية التنمية بالبالد .وقال
�إن ما حققه املهرجان من جناح الفت ي�ؤكد
�صحة النهج الذي �سار عليه املغفور له ب�إذن اهلل
تعاىل الوالد ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
«طيب اهلل ثراه» من ب�سط اخل�ضرة والنماء يف
كافة الأنحاء ويف العناية بالنخلة رمز احلياة
والعطاء .كما �أ�شاد �سموه بالنجاح الذي حققه
مهرجان ليوا الرابع ملزاينة الرطب يف باملنطقة
الغربية للعام الرابع على التوايل ،والتطور
الالفت الذي ت�شهده فعاليات العام احلايل .جاء
ذلك مبنا�سبة زيارة �سموه التفقدية للمهرجان
وفعالياته امل�صاحبة م�ساء يوم اجلمعة يف الأول
من �أغ�سط�س . 2008
افتـتاح ممـيز:
وكان معايل ال�شيخ حممد بن بطي �آل حامد
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية قد افتتح
فعاليات مهرجان ليوا الرابع ملزاينة الرطب

م�ساء  2008/7/17وقد جتول معاليه برفقة
احل�ضور الكرمي يف �أجنحة املعر�ض املختلفة
الذي �ضم �أكرث من  40جناح ًا للأ�سر املنتجة
ومعر�ض ًا للمقتنيات الأثرية وامل�شغوالت الرتاثية
التي ا�شتهرت بها املنطقة الغربية .بالإ�ضافة
�إىل  160جناح ًا لل�شركات الزراعية املتخ�ص�صة
بخدمات ال�شجرة املباركة على كافة امل�ستويات.
جـناح اجلـائزة:
وكان �أن تلقت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
دعوة للم�شاركة يف املعر�ض امل�صاحب لفعاليات
مهرجان ليوا الرابع ملزاينة الرطب والذي عقد
باملنطقة الغربية خالل الفرتة من 2008/7/17
م �إىل 2008/ 8 /2م ،حيث قامت اجلائزة
ب�إعداد جناح مميز مبا يتنا�سب مع �أهمية
احلدث.
حيث مت جتهيز اجلناح وعر�ض �شعار اجلائزة،
بالإ�ضافة �إىل عر�ض بو�سرتات خا�صة باجلائزة
والإعالن عنها ،وكذلك مت توزيع كتيب فاخر

عن اجلائزة لكبار الزوار ،بالإ�ضافة �إىل توزيع
الكتيب التعريفي على الأجنحة امل�شاركة باملعر�ض
من داخل الدولة وخارجها بالإ�ضافة �إىل جمهور
وزوار املعر�ض واملهتمني ،وبع�ض الهدايا الرمزية
التي كانت حتمل �شعار اجلائزة.
جناح اجلائزة قام بدور تعريفي و�إعالين
للجائزة ،مت فيه �شرح �شروط اجلائزة وفئاتها
والتعريف بقيمة اجلائزة للفائز الأول والفائز
الثاين وهي فر�صة طيبة لتعريف الأخوة
املواطنني املزارعني باجلائزة وت�شجيعهم على
امل�شاركة فيها.
كما �شكل جناح اجلائزة �إقبا ًال وا�سع ًا
وا�ستح�سان ًا من احلا�ضرين مما �شكل تعريف ًا
جيد ًا باجلائزة و�أن�شطتها املختلفة من قبل
امل�شاركني باملعر�ض والزائرين ،وقد تركزت
ا�ستف�سارات الأخوة زوار املعر�ض حول انطالق
اجلائزة لأول مرة ،وقيمة اجلائزة ،والأ�س�س
املتبعة يف تقييم نتائج االختيار.
الشجرة المباركة مارس 2009

و�سط ح�ضور وزاري عربي ودويل وممثلي الأمم املتحدة

نهيان مبارك يفتتح معرض
اإلمــارات الدولــي الثالـث
للنخيـل والتمـور
أكثر من  100مشارك يمثلون  25دولة بالعالم

العـني /خـا�ص :حتت رعاية وح�ضور معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير
التعليم العايل والبحث العلمي الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة
ورئي�س جمل�س �إدارة جمعية �أ�صدقاء النخلة مت افتتاح فعاليات معر�ض الإمارات
الدويل الثالث للنخيل والتمور  2008خالل الفرتة من � 26 – 22أكتوبر املا�ضي
 2008يف مدينة العني والذي نظمته جامعة الإمارات العربية املتحدة بالتعاون
مع جمعية �أ�صدقاء النخلة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.
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دعم خليفة للشجرة
المباركة وسام على
صدر اإلمارات

و�أ�شاد معاليه يف كلمة له خالل افتتاح املعر�ض
باالهتمام الكبري الذي يوليه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
«حفظه اهلل» باملجال الزراعي على م�ستوى الدولة
خا�صة زراعة �أ�شجار النخيل .واعترب معاليه هذا
االهتمام ا�ستمرار ًا للنهج الذي و�ضعه املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان «رحمه اهلل» والذي جعل من
ً
ً
غذائيا للأجيال القادمة..
وخمزونا
النخلة م�صدر ًا
ً
منوها معاليه بامل�شاركة الوا�سعة من العار�ضني من
خمتلف دول العامل والنخبة املتميزة من الباحثني
والأكادمييني املخت�صني بنخيل التمر امل�شاركني يف
املعر�ض واملنتدى العلمي امل�صاحب للمعر�ض.
كما �أعرب الدكتور عبد اهلل اخلنب�شي مدير جامعة
الإمارات عن تقديره للح�ضور النوعي املميز والرعاة
وامل�شاركة الوا�سعة التي �شهدها املعر�ض يف ن�سخته
الثالثة ،حيث بلغ عدد امل�شاركني �أكرث من  100عار�ض
ميثلون  25دولة عربية و�أجنبية وعدد من اخلرباء
واملخت�صني والباحثني يف جمال النخيل والتمور
�إ�ضافة �إىل امل�شاركة الوا�سعة من امل�ؤ�س�سات الوطنية
التي �ساهمت يف عر�ض جتاربها املتميزة يف �إنتاج
وت�صنيع التمور.

وعن جديد املعر�ض لهذا العام قال �سعادة
الدكتور عبد الوهاب زايد رئي�س اللجنة املنظمة
�أنه توجد زيادة ملحوظة يف عدد الدول وعدد
اجلهات امل�شاركة من داخل وخارج الدولة
وزيادة اجلهات الراعية لهذا احلدث املتميز.
بالإ�ضافة �إىل وجود م�سابقة خا�صة بالتمور
موجهة للجمهور من زوار املعر�ض و�أم�سية لنخيل
ال�سودان وزيارة خا�صة ل�ضيوف املعر�ض من
امل�شاركني والباحثني �إىل وحدة درا�سات وبحوث
تنمية النخيل والتمور وزيارة �أخرى �إىل م�صنع
الإمارات للتمور بال�ساد التابع ل�شركة الفوعة
لتطوير وتنمية قطاع النخيل بالإمارات.

الزوار� ،أما زوار املعر�ض فقد مت توزيع بر�شور
تعريفي عن اجلائزة عليهم ،بالإ�ضافة �إىل
بع�ض الهدايا الرمزية التي كانت حتمل �شعار
اجلائزة .بالإ�ضافة �إىل توزيع ا�ستمارة الرت�شيح
على الزوار والراغبني بامل�شاركة .كما �شكل جناح
اجلائزة �إقبا ًال وا�سع ًا وا�ستح�سان ًا من احلا�ضرين
مما �شكل تعريف ًا جيد ًا باجلائزة و�أن�شطتها
املختلفة من قبل امل�شاركني باملعر�ض والزائرين،
وقد تركزت ا�ستف�سارات الأخوة زوار املعر�ض
حول انطالق اجلائزة لأول مرة ،وقيمة اجلائزة،
والأ�س�س املتبعة يف تقييم نتائج االختيار.

�شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
مبعر�ض الإمارات الدويل الثالث للنخيل والتمور
كراع رئي�سي للمعر�ض حيث قامت اجلائزة
ٍ
ب�إعداد اجلناح مبا يتنا�سب مع �أهمية احلدث.
حيث مت عر�ض �شعار اجلائزة ،بالإ�ضافة �إىل
عر�ض بو�سرتات خا�صة باجلائزة والإعالن
عنها ،وكذلك مت توزيع كتيب عن اجلائزة لكبار

كما قام اجلناح بدور تنظيمي للمعر�ض
بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية املتحدة
وجمعية �أ�صدقاء النخلة بالإ�ضافة �إىل الدور
التعريفي للجائزة ،و�شرح �شروط اجلائزة
وفئاتها والتعريف بقيمة اجلائزة للفائز الأول
والفائز الثاين وت�شجيع املزارعني للم�شاركة
فيها ،كما كان هناك تو�ضيح لربنامج اجلائزة
و�آلية امل�شاركة ومعايري اجلائزة.

جنـاح اجلـائزة
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بدعوة من نهيان مبارك �آل نهيان

 73من أعضاء السلك
الدبلوماسي و ممثلي
المنظمات الدولية
في زيارة لمركب النخيل والتمور بالعين

ا�ستجابة للدعوة التي كان قد وجهها معايل
ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم
العايل والبحث العلمي الرئي�س الأعلى
جلامعة الإمارات العربية املتحدة يف �أعقاب
�إطالق جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
خالل الأ�سبوع الأول من ال�شهر �أبريل املا�ضي
ا�ستقبلت وحدة الدرا�سات وبحوث تنمية
النخيل والتمور مبنطقة الفوعة مبدينة
العني بتاريخ � 30أبريل  2008وفد ًا من �أع�ضاء
ال�سلك الدبلوما�سي مكون من � 37سفري ًا
معتمدين لدى الدولة �إىل جانب الدكتور
�أكرم كيان اجلاف ممثل منظمة الأغذية
والزراعة للأمم املتحدة(الفاو) باالمارات
و�سعادة خالد علو�ش املمثل املقيم لربنامج
الأمم املتحدة الإمنائي لدى الدولة.
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وكان يف ا�ستقبال �أ�صحاب ال�سعادة ال�سفراء يف
ملتقى �أ�سرة اجلامعة الدكتور عبداهلل اخلنب�شي
مدير اجلامعة والدكتور عبد الوهاب زايد كبري
اخلرباء الفنيني مدير الوحدة ومعهم الدكتور
هالل حميد الكعبي املدير املواطن مل�شروع بحوث
وتنمية النخيل والتمور حيث ا�صطحبوا ال�سفراء
يف جولة ميدانية على �أق�سام وحدة الدرا�سات
وبحوث تنمية النخيل والتمور يف منطقة الفوعة
اطلعوا خاللها على نظم وبرامج الوحدة والدور
الذي تقوم به وما حققته من اجنازات جتاوزت
ال�صعيد املحلي �إىل العاملية حيث �أ�صبحت
الوحدة مركز ًا للعديد من امل�ؤ�س�سات والأن�شطة
ذات العالقة يف نخيل التمر.
و�أكد الدكتور اخلنب�شي �أنه وبف�ضل توجيهات
ودعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» ومتابعة واهتمام

معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان تبلور
االهتمام بقطاع النخيل والتمور وتطور ب�شكل
ملحوظ ،حيث كان جلامعة الإمارات �إ�سهام كبري
يف االرتقاء بقطاع النخيل والتمور على م�ستوى
الدولة عن طريق ت�أ�سي�س وحدة درا�سات وبحوث
تنمية النخيل والتمور التابعة للجامعة وتطورها
املدرو�س واملت�سارع الذي ا�ستحقت به وبكل جدارة
ح�صولها على �شهادة اجلودة العاملية االيزوا
(.)2000-9001
ً
كما مت اختبار الوحدة مقرا لل�شبكة العاملية
لنخيل التمر واختيارها �أي�ض ًا مقر املركز العربي
للهند�سة الوراثية والتقنيات احليوية بالإ�ضافة
�إىل كونها مقر ًاجلمعية �أ�صدقاء النخلة وكان
�آخر هذه االجنازات �إطالق جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر التي احت�ضنته العا�صمة �أبوظبي
خالل �شهر �أبريل املا�ضي  2008و�أ�شار �سعادة
مدير اجلامعة خالل اجلولة �إىل طبيعة هذه
الوحدة املتميزة التي ت�أ�س�ست بتوجيهات من
املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل م�ؤ�س�س الدولة وباين
نه�ضتها ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان يف
�شهر فرباير من العام  ،1989ويف العام 1993

مت �إ�ضافة مبنى جديد مبوا�صفات حديثة و�أجهزة
متطورة ومتكاملة وب�سعة كافية لإنتاج مئات
الألوف من �شتالت النخيل الن�سيجية.
من جهته قدم �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
مدير الوحدة وكبري اخلرباء الفنيني بتعريف
الوفد الدبلوما�سي و�أع�ضاء املنظمات خالل
جولتهم مبركب النخيل والتمور بالفوعة على
طبيعة العمل الفنية يف خمترب زراعة الأن�سجة
النباتية و�شاهدوا عن قرب طريقة ا�ستنبات
النخيل بوا�سطة التقنيات احلديثة يف خمترب �أقيم
على م�ساحة  200مرت مربع منها  1200مرت مربع

منطقة معقمة ل�ضمان التو�صل �إىل نباتات بعيدة
عن �أي ملوثات �إو �إ�صابات باحل�شرات والآفات
كما تعرف الوفد على غرف النمو والتي تعرف
احل�ضانات وعددها  8غرف �سعة كل واحدة
منها ت�صل �إىل  90000نبتة �إ�ضافة �إىل احتواء
املختربعلى  16جهاز عزل جرثومي باال�ضافة
�إىل جممع جلينات النخيل التي �أقيمت مب�ساحة
 20هكتار ًا مع وجود  17بيت ًا حممي ًا و7م�شاتل
مب�ساحة 5هكتارات كما �ضمت الوحدة  15هكتار ًا
جديد ًا حت�سب ًا للتو�سعات امل�ستقبلية.
كما ا�ستمع �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي �إىل �شرح
من الدكتور هالل الكعبي عن القدرة الإنتاجية
للمخترب الذي �أنتج ووزع حتى الآن � 400ألف �شتلة
نخيل ن�سيجية من خمتلف الأنواع والأ�صناف
املتميزة على م�ستوى املنطقة وقال الدكتور
الكعبي �أن اجلامعة ت�سعى و من خالل دعمها
للمخترب الو�صول بالإنتاج ال�سنوي �إىل مليون �شتلة
نخيل ن�سيجي حيث من املقرر �إ�ضافة وردية عمل
ثالثة بعد التو�سعات املتوقعة يف املخترب(.الفاو)
بالرمارات و�سعادة خالد علو�ش املمثل املقيم
لربنامج الأمم املتحدة .

الشجرة المباركة مارس 2009

د .حمـمد علي بـدوي
م�صنع الإمارات للأ�سمدة البيولوجية

تأثير مصادر األسمدة
العضوية على إنتـاج التمـور
العضـوية وصفـات الثمـرة

تعد نخلة التمر من الأ�شجار املهمة اقت�صادي ًا
يف املناطق اجلافة وال�صحراوية وقد ارتبط
ا�سمها يف هذه املناطق بقدرتها على مقاومة
اجلفاف وامللوحة وجتهيز الغذاء يف الأوقات
ال�صعبة ,واندمج ا�سمها بالرتاث .وقد جهزت
الإن�سان بعنا�صر الغذاء ال�ضرورية خالل �سنوات
القحط واجلفاف .كما �أن �أ�شجار النخيل لها
�أهمية بيئية عظيمة ال ميكن اال�ستغناء عنها ب�أي
�أ�شجار �أخرى ,فهي ت�ستخدم كم�صدات رياح
وحماية املحا�صيل الأخرى وت�ضليلها .وللتمور
التي تنتجها �أهمية اقت�صادية عاملية حيث تعر�ض
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اليوم يف جميع �أ�سواق العامل .وقد تزايد الطلب
يف ال�سنوات الأخرية على املنتجات الزراعية
الع�ضوية حيث تقدر التبادالت التجارية الع�ضوية
مبقدار  23مليار دوالر وهناك طلب على اخل�ضار
والثمار الع�ضوية وتقدر الزيادة ال�سنوية بحوايل
 ,%20كما �أن �أ�سعار هذه املنتجات �أعلى بكثري
من املنتجات التقليدية لذا كان البد من االهتمام
بالإنتاج الع�ضوي للتمور .وقد بد�أت الإمارات
العربية املتحدة برناجم ًا طموح ًا لتنمية الزراعة
الع�ضوية يف الدولة وادخل الإنتاج الع�ضوي
للتمور ك�أحد الربامج الأ�سا�سية.

وتودي الأ�سمدة ب�أنواعها املختلفة دور ًا رئي�سي ًا
يف منو و�إنتاج املحا�صيل الزراعية كافة �إال
�أن اال�ستخدام املفرط يف ا�ستعمال الأ�سمدة
الكيماوية قد جنم عنه تلوث البيئة وتدهور
�صفات الرتبة كما نتج عنه حدوث م�شاكل �صحية
عديدة �إ�ضافة �إىل ارتفاع تكاليف الإنتاج .ولقد
�أ�شارت درا�سات عديدة بان الت�سميد الع�ضوي
يودي �إىل زيادة الإنتاج وحت�سني النوعية

(جدول  )1التحليل الكيميائي للأ�سمدة الع�ضوية امل�ستخدمة يف التجربة
EC

نوع
ال�سماد

Mmhos/

PH

cm

%
للرطوبة

NaCl

N

بلدي

12.13

6.41

5.2

2.34

1.16

النوايع

--

--

25.0

0.80

2.70

P2O5

K2O

()S

()S

2.77

C/N

املادة
الع�ضوية

26.96 1.58

53.79

11.00 3.85

55.00

(Patidar and mali, 2002, Ghalleb and
);Salem, 2001 Shahein et al , 2003

ال توجد حلد الآن درا�سات بحثية وافية حول
اقت�صاديات الإنتاج الع�ضوي ومدى ت�أثره
بالأ�سمدة الع�ضوية امل�ضافة حتت ظروف
املنطقة .ولأهمية النخيل والتمور واهتمام الدولة
ب�إنتاج غذاء �صحي مع املحافظة على البيئة
فقد �أجريت هذه الدرا�سة ملعرفة ت�أثري م�صادر
الأ�سمدة الع�ضوية على �إنتاج التمور.
املواد وطرق البحث
�أجريت هذه الدرا�سة يف حمطة �أبحاث الذيد
التابعة للمنطقة الزراعية الو�سطى التابعة
لوزارة البيئة واملياه خالل املو�سم الزراعي
 .2007 - 2006مت اختيار جمموعة متماثلة من
النخيل وبعمر واحد هو � 10سنوات� .أجريت كافة
العمليات الزراعية املطلوبة من حراثة وتع�شيب
وري منتظم للأحوا�ض املحيطة بالنخيل.
ا�ستخدمت يف التجربة ثالث معامالت هي:
�سماد بلدي وهو منتج داخل املزرعة ,و�سماد
ُم�صنع يف معمل (�سماد النوايع من م�صنع
الإمارات للأ�سمدة البيولوجية) ومت مقارنة ذلك
مع معاملة �أخرى قيا�سية مل ي�ضف لها �أي �سماد
ع�ضوي (بدون ت�سميد) .تهدف الدرا�سة ملعرفة
ت�أثري الأ�سمدة الع�ضوية من م�صادر خمتلفة
على �إنتاج التمور لثالثة �أ�صناف من النخيل
هي :خال�ص وبرحي ونبتة �سيف .ويبني اجلدول
رقم ( 1بع�ض ال�صفات الفيزيائية والكيمائية
للأ�سمدة امل�ستخدمة يف التجربة.
�أ�ضيفت الأ�سمدة دفعة واحدة ومبعدل  50كغم

مكونات الإنتاج:
يو�ضح (جدول  )2ت�أثري الت�سميد على بع�ض مكونات الإنتاج لثالثة �أ�صناف من
النخيل وحتت نوعني من الت�سميد الع�ضوي
املعاملة

عدد ثمار
الرطب /عذق

عدد ثمار
الب�سر/عذق

عدد الثمار
الكلية/عذق

 %لعدد ثمار
الرطب/جمموع
الثمار

 -1خال�ص  /بدون ت�سميد
 -2خال�ص�/سماد بلدي
 -3خال�ص �سماد النوايع

577
568
757

83
73
51

640
641
807

87.3
88.6
93.8

املعدل

627

69

696

89.8

 -1برحي/بدون �سماد
 -2برحي�/سماد بلدي
 -3برحي� /سماد النوايع

910
670
793

310
544
902

1220
1214
1695

74.6
55.2
46.8

املعدل

791

585

13670

58.9

 -1نبتة �سيف/بدون ت�سميد
 -2نبتة �سيف� /سماد بلدي
 -3نبتة �سيف� /سماد النوايع

208
134
255

78
38
77

286
272
332

72.7
86.0
76.8

املعدل

232

64

297

78.5

معدل /بدون ت�سميد

565

157

722

78.3

457.3

218.3

775.6

59.0

601.7

343.3

945.0

63.7

معدل�/سماد بلدي
معدل�/سماد املعمل (النوايع)

�أعطـت املعاملـة امل�سمدة ب�سماد املعمل �أعلى عدد من الرطب والب�سر وبالتايل
تفوقت يف العدد الكلـي للثمــار يف العـذق الواحـد بينمـا تفوقت املعاملة غري
امل�سمدة بالن�سبة املئوية.
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ن�سبة الكربون �إىل النرتوجني زادت �إىل �أكرث
من ال�ضعف ,كما احتوى ال�سماد البلدي على
ن�سبة مرتفعة من املواد الع�ضوية غري املتحللة
والنيماتودا غري ال�ضارة ,وازدادت ن�سبة كلوريد
ال�صوديوم �إىل ثالثة �أ�ضعاف تقريب ًا بينما
ت�ساوت ن�سبة املادة الع�ضوية فيهما تقريب ًا.
�أعطت املعاملة امل�سمدة ب�سماد املعمل �أعلى عدد
من الرطب والب�سر وبالتايل تفوقت يف العدد
الكلي للثمار يف العذق الواحد بينما تفوقت
املعاملة غري امل�سمدة بالن�سبة املئوية لثمار
الرطب يف العذق ,ومن هذا يبدو �أن الت�سميد
يزيد من عدد الثمار ولكنه ي�ؤخر قلي ًال من
ن�ضجها� .أما ال�سماد البلدي فقد �أعطى عدد ًا
�أكرث من ثمار الب�سر وعدد ًا �أقل من الرطب
باملقارنة مع املعاملة القيا�سية غري امل�سمدة.
لكل نخلة ,ومت توزيع ال�سماد ب�صورة منتظمة
حول النخلة وخلطت جيد ًا ثم مت تغطيتها
بالرتبة .ور�شت جميع املعامالت مببيد النيم
(نيمكارد )Neem Guard,وبثالث دفعات تف�صل
بينها فرتة  20يوم ,وقد ُبدء بالر�ش يف الأ�سبوع
الأول من �شهر مايو .وعند الن�ضج مت ح�ساب
ال�صفات التالية :عدد العذوق يف النخلة .وزن
الثمرة .وزن حلم الثمرة ووزن البذرة .احلا�صل
(الب�سر والرطب لكل نخلة) /عذق .احلا�صل
(ب�سر ورطب)  /نخلة.
ويف نهاية املعاملة مت �أخذ مناذج من الرتبة بعمق
� 60-50سنتمرت ًا ومب�سافة � 75سنتيمرت ًا من جذع
النخلة لإجراء التحليل الكيميائي عليها وملعرفة
التغريات يف ال�صفات الكيميائية للرتبة نتيجة
�إ�ضافة الأ�سمدة.
النتائج واملناق�شة
يو�ضح (جدول  )1التحليل الفيزيائي والكيمائي
للأ�سمدة امل�ستخدمة يف التجربة ,حيث جند �أن
ن�سبة الرطوبة انخف�ضت يف ال�سماد البلدي كما
انخف�ض م�ستوى النرتوجني والبوتا�سيوم �إىل �أقل
من الن�صف مقارنة مع �سماد امل�صنع ,كما �أن
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تفوق ال�صنف برحي يف عدد العذوق يف النخلة
بينما ت�ساوى عدد العذوق يف النخلة الواحدة
يف ال�صنف خال�ص ونبتة �سيف .كما �أعطى
ال�صنف برحي �أعلى عدد من الثمار يف العذق
الواحد حيث تفوق على ال�صنف خال�ص مبعدل
ال�ضعف وعلى ال�صنف نبتة �سيف مبا يزيد
عن � 4.5ضعف .كانت الن�سبة املئوية للرطب
مرتفعة قي ال�صنف خال�ص تبعه ال�صنف نبتة
�سيف وقد ت�أخر ال�صنف برحي يف الن�ضج عن
ال�صنفني الآخرين .عند مقارنة معامالت
الت�سميد يت�ضح بان �سماد املعمل �أعطى �أعلى
عدد من ثمار الرطب و�أعلى عدد من ثمار الب�سر
يف العذق الواحد بينما قلل من الن�سبة املئوية
للرطب ب�شكل �ضئيل (�شكل  .)1ويت�ضح من ذلك
�أن ال�سماد اجليد يزيد من فر�ص الإخ�صاب
وتكوين الثمار وفر�صة بقائها على العذوق.

(جدول  )3ت�أثري الت�سميد الع�ضوي على مكونات الإنتاج واحلا�صل الكلي
جمموع
وزن الثمار
(كغم)/عذق

وزن الثمار
الكلي
(كغم)/نخلة

 -1خال�ص  /بدون ت�سميد
 -2خال�ص�/سماد بلدي
 -3خال�ص �سماد النوايع

7.0
8.0
8.8

4.581
4.450
6.640

0.911
0.795
0.597

5.492
5.245
7.237

26.346
36.900
52.491

املعدل

7.7

5.220

0.765

5.991

38.579

 -1برحي/بدون �سماد
 -2برحي�/سماد بلدي
 -3برحي� /سماد النوايع

10.0
9.8
9.4

6.870
6.911
6.651

3.350
7.200
9.720

11.951
14.110
16.373

86.040
113.678
138.490

املعدل

9.7

6.814

6.760

14.14

112.860

 -1نبتة �سيف/بدون ت�سميد
 -2نبتة �سيف� /سماد بلدي
 -3نبتة �سيف� /سماد النوايع

8.1
7.4
7.4

2.551
2.770
3.080

1.510
0.840
2.830

3.060
3.610
5.840

22.369
24.070
38.908

املعدل

7.4

2.783

1.393

4.170

28.449

معدل /بدون ت�سميد

8.4

4.750

1.92

6.434

44.918

معدل�/سماد بلدي

8.4

4.71

2.95

7.655

58.216

معدل�/سماد املعمل (النوايع)

8.5

د5.46

4.38

9.840

76.630

املعاملة

وزن) الب�سر
وزن
عدد
(كغم /
العذوق /الرطب(كغم)/
العذق
العذق
نخلة

ت�أثري الت�سميد على الإنتاج
مل تختلف معامالت الت�سميد على عدد العذوق
ويبدو �أن الت�سميد لي�س له �أثر على عدد العذوق
املتكونة وقد يكون له ت�أثري الحق على هذه ال�صفة.
غري �أن الأ�صناف اختلفت يف عدد العذوق
املتكونة يف كل نخلة حيث تفوق ال�صنف برحي
يف جميع املعامالت على ال�صنفني الآخرين يف
هذه ال�صفة .كما تفوق على الأ�صناف الأخرى
يف وزن الرطب والب�سر يف العذق الواحد والإنتاج
الكلي للتمور كما هو مو�ضح يف (جدول .)3
تفوقت املعاملة امل�سمدة ب�سماد املعمل على
املعامالت الأخرى يف وزن الرطب والب�سر يف
العذق الواحد والإنتاج الكلي حيث بلغ الإنتاج

وتفوق ال�صنف نبتة �سيف على ال�صنفني
الآخرين يف وزن الرطبة والب�سرة ووزن حلم
الرطبة والب�سرة بينما كان وزن البذرة الواحدة
�أعلى يف ال�صنفني خال�ص وبرحي .وقد كان
وزن بذرة الب�سرة يف جميع املعامالت �أعلى من
وزن بذرة الرطبة وذلك لزيادة حمتواها من
املاء .وقد اختلفت الن�سبة يف وزن حلم الرطبة
والب�سرة �إىل وزن الثمرة الكلي ,فقد �أعطى
ال�صنف خال�ص امل�سمد بال�سماد البلدي الن�سبة
الأعلى بينما كانت هذه الن�سبة قليلة يف ال�صنف
خال�ص امل�سمد بال�سماد الع�ضوي املنتج يف
املعمل (جدول .)4
يف نهاية التجربة مت اخذ مناذج من الرتبة ملعرفة
التغريات احلا�صلة يف املكونات الأيونية الغذائية
لها� .أخذت النماذج من الرتبة املحيطة بال�صنف
خال�ص فقط ومب�سافة تبعد � 70سم من ال�ساق
وبعمق � 50سم تقريب ًا .كانت كمية العنا�صر
الغذائية متدنية يف املعاملة غري امل�سمدة بينما
حدثت زيادة كبرية يف املكونات الكيميائية للرتبة
امل�سمدة ب�أ�سمدة املعمل وب�شكل �أقل بالن�سبة
للمعاملة امل�سمدة بال�سماد البلدي وخا�صة

يف النخلة الواحدة كمعدل  76.630كغم/نخلة
باملقارنة مع  44.918كغم/نخلة ملعاملة املقارنة
و  85.216كغم/نخلة ملعاملة امل�سمدة بال�سماد
البلدي (�شكل  .)2وقد �أخر ال�سماد البلدي غري
امل�صنع بطريقة �صحيحة من كمية الرطب وذلك
نتيجة ت�أخر عملية الن�ضج يف الثمار.
�صفات الثمرة
�أعطى �سماد املعمل �أعلى معدل لوزن حبة الرطب
وتفوق مع ال�سماد البلدي يف وزن الب�سرة �أي�ض ًا
على املعاملة غري امل�سمدة بينما تفوقت املعاملة
بال�سماد البلدي يف وزن حلم الرطبة� .إن هذه
النتائج تتفق مع ما وجده �شاهني وجماعته يف
املرجع ()Shahein et al, 2003
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(جدول  )4ت�أثري م�صدر الت�سميد الع�ضوي على �صفات الثمرة
املعامــلة

وزن الرطبة
(غم)

وزن
الب�سرة
(غم)

وزن حلم
الرطبة
(غم)

وزن حلم
الب�سرة
(غم)

وزن بذرة
الرطبة
(ملغم)

وزن بذرة
الب�سرة
(ملغم)

%
حلم الرطب/
البذرة

%
حلم الب�سر
/بذرة

 -1خال�ص  /بدون ت�سميد

8.20

10.85

7.24

10.08

772

942

88.93

92.90

 -2خال�ص�/سماد بلدي

7.83

10.87

7.60

10.14

730

950

99.62

93.28

 -3خال�ص �سماد معمل
(النوايع)

8.76

11.41

7.71

10.60

780

970

88.01

92.90

امل ــعدل

8.26

10.38

7.58

10.27

797

954

91.18

93.03

 -1برحي/بدون �سماد

7.54

10.80

6.70

9.83

800

980

88.86

91.01

 -2برحي�/سماد بلدي

10.30

13.22

9.37

12.20

870

1001

90.97

92.28

 -3برحي� /سماد معمل
(النوايع)

8.39

10.77

7.73

9.70

722

970

92.13

90.06

امل ــعدل

8.74

11.60

7.93

10.58

797

984

90.65

91.12

 -1نبتة �سيف/بدون
ت�سميد
 -2نبتة �سيف� /سماد
بلدي
 -3نبتة �سيف� /سماد
معمل نوايع

12.23

15.75

12.05

15.32

780

633

98.53

97.27

11.80

16.79

10.98

15.93

788

837

93.05

94.88

13.65

17.51

12.18

14.49

782

823

89.23

83.75

املـ ــعدل

12.56

14.98

11.74

11.89

783

764

91.60

91.97

معدل /بدون ت�سميد

9.32

12.47

8.66

11.74

784

852

92.95

94.15

19 - 18

معدل�/سماد بلدي

9.97

13.63

9.38

12.76

796

925

94.11

93.62

معدل�/سماد املعمل
(النوايع)

10.26

13.23

9.22

11.60

761

921

89.87

87.68
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(جدول  )5التحليل الكيميائي لرتبة املعامالت يف م�ستخل�ص الرتبة امل�شبعة (جزء باملليون)
املعاملة
بدون ت�سميد

Zn

S

P

Na

Mo

Mn

Mg

K

Fe

Cu

B

28

2040

140

2940

0.8

228

5960

3120

5360

18

1480

�سماد املزرعة

40

7004

264

11200

0.4

326

14000

4780

6480

16

6980

�سماد(املعمل)
النوايع

116

9890

465

12500

1.2

340

13100

4640

7020

27

9010

بالن�سبة للعنا�صر التالية :الزنك والف�سفور
واملغني�سيوم والبورون (جدول .)5
اال�ســــتنتاج
�أجريت جتربة حقلية ملعرفة ت�أثري ال�سماد البلدي

املنتج داخل املزرعة وغري املنتج بطريقة فنية
و�سماد ع�ضوي منتج ب�شكل فني داخل امل�صنع
ومقارنة ت�أثريهما مع معاملة غري م�سمدة على
�إنتاج التمور ومكونات الإنتاج وبع�ض �صفات
الثمرة .لقد �أدى الت�سميد �إىل حت�سني كبري
يف ن�سب العنا�صر الغذائية للرتبة �إ�ضافة �إىل
�صفاتها الفيزيائية وهذا انعك�س يف زيادة �إنتاجية
التمور .وقد �أثرت الأ�سمدة الع�ضوية على الإنتاج
وذلك نتيجة الزيادة احلا�صلة يف عدد الثمار يف
العذق الواحد ,ورمبا يعود ذلك �إىل حت�سن ن�سبة
الإخ�صاب وقلة ت�ساقط الثمار وزيادة ال�شماريخ
الثمرية للعذق ,فقد لوحظ �أن الت�سميد ب�سماد

املعمل قد زاد من عدد ال�شماريخ املثمرة حيث
بلغ املعدل  82لل�صنف برحي بينما قل هذا العدد
�إىل  75يف املعاملة غري امل�سمدة� .إ�ضافة �إىل ذلك
فان الت�سميد قد �أدى �إىل حت�سني وزن الثمرة
الواحدة حيث زاد وزن الرطبة مبقدار 0.94
غم وزاد من وزن الب�سرة مبعدل  0.76غم يف
املعاملة امل�سمدة ب�سماد املعمل مقارنة باملعاملة
القيا�سية .ومل ي�ؤثر الت�سميد على عدد العذوق يف
النخلة.
من هذا يت�ضح �أن ال�سماد املنتج بطريق فنية
مالئمة يودي �إىل زيادة الإنتاجية ويح�سن من
ال�صفات النوعية للثمرة.

امل�صـــادر:
of farmyard manure fertilizer and biofertilizer
on succeeding wheat (Triticum aestivum, L).
Indian Journal of Agronomy. Vol. 47 (1): 1632.
5- Salem, M.S.B. and I.A. Mousa. 1989. Effect
of nitrogen and potassium fertilization on
Hayany date palms in sandy soil. II. Yield and
fruit quality”. Egypt J. Appl. Sci., 4 (3): 406-415.
6- Shahein, A. H., A. M. Attalah, H. A. Kassim
and Hoda S. H. Aly. 2003. Effect of applying
different organic and inorganic nitrogen
sources on Zaghloul and Samany date
cultivars on 11. Yield, fruit quality and fruit
content of some pollutants . Date palm
international conference. Alkasem, Saudi
Arabia.

1- G
 haleb, A. M. and S.M. Salim .2001. Effect of
some biofertilizer treatments on growth and
productivity of wheat under different levels
of NPK fertilization. Annals Agric. Res. Vol.26
(5:1267-1278).
2- H
 ussein, F., S. Moustafa, F. El-Samiraie and M.
Mahdi. 1979. Effect of nitrogen fertilization
on growth, yield and fruit quality of dates
grown in Saudi Arabia”. Res. Bull No. 12.
Ministry of Agriculture and Water, Research
and Development, Saudi Arabia. (1979).
3- O
 mar, A.E.K.S. 1997. Fertilization trials on
some date palm varieties in Balteem district,
Kafr El-Sheikh governorate”. M.Sc. Thesis, Fac.
of Agric. Kafr El-Sheikh, Tanta, Univ., Egypt..
4- P
 atdar, M. and A. L. Mali (2002). Residual effect
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استخدام طفيلي التريكوجرام في
عثمان خـوالـدية
املعهد الوطني للبحوث الزراعية
اجلمهورية التون�سية

المكافحة الحيوية
لدودة التمور
رغم ما حققه قطاع النخيل من تطور ملحوظ خالل ال�سنني الأخرية �إال �أن جودة التمور
مل تواكب هذا التح�سن بفعل تعر�ضها للإ�صابة بالعديد من الآفات احل�شرية وخا�صة
دودة التمور ,فهذه الأخرية عبارة عن فرا�شة �صغرية من عائلة حر�شفية الأجنحة,
متعددة العوائل تتغذى على �أنواع عديدة من الثمار كالرمان ,التني ,اخلروب وخا�صة
التمور ,حيث ت�صل ن�سبة �إ�صابتها �إىل حدود % 20من الإنتاج الوطني .لقد مت التمكن
من اكت�شاف �ساللة حملية من طفيلي الرتيكوجرام الذي ي�صيب بي�ض دودة التمور من
خالل بعث وحدة �صغرية لإكثاره و�إطالقه داخل الواحات لدرا�سة جناعته .النتائج
امل�سجلة ت�شري بو�ضوح �إىل وجود الطفيلي ب�شكل طبيعي يف الواحات ولكن ن�سبة تطفله
على بي�ض دودة التمور ال تتجاوز  ,% 3يف املقابل �أدت عمليات الإطالق �إىل زيادة هذه
الن�سبة لت�صل �إىل % 78.8وبلغت ن�سبة الثمار امل�صابة بدودة التمور حوايل% 3.5
على النخيل املعامل مقابل % 6.5وهي الن�سبة التي �سجلت على نخيل املقارنة.
لت�سهيل عملية ا�ستخدام هذا الطفيلي من قبل املزارعني مت درا�سة مدى قابلية
انت�شاره عموديا وقد �أظهرت النتائج امل�سجلة �أن لهذا الطفيلي الـقدرة على الو�صول
�إىل م�ستوى العراجني حيث بلغت ن�سبة اكت�شافه لبي�ض العائل % 100بغ�ض النظر عن
موقع �إطالقه على �ساق النخلة التي هي يف �أوج �إنتاجها .كما �أو�ضحت النتائج �أن ن�سبة
التطفل ترتفع بزيادة �أعداد الطفيلي املطلوق وتنخف�ض بزيادة امل�سافة الفا�صلة بني
موقع الإطالق وم�ستوى العراجني احلاملة لبي�ض العائل .هكذا ف�إن املزارع مل يعد
يف حاجة لت�سلق النخلة حتى يطلق الطفيلي قرب العراجني و�إمنا ي�ضعها على �ساق
النخلة يف م�ستوى ارتفاعه مع مراعاة الزيادة يف عدد الطفيلي املطلوق.

يعترب نخيل التمر من �أهم العنا�صر التي ترتكز
عليها الزراعة يف واحات اجلنوب التون�سي,
وي�شكل بذلك القاعدة الأ�سا�سية القت�صاد هذه
املنطقة حيث تلعب النخلة دور العمود الفقري يف
ت�شكيل النمط الزراعي داخل الواحات.
رغم ما حققه قطاع النخيل من تطور ملحوظ
21 - 20
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خالل ال�سنني الأخرية �إال �أن جودة التمور مل
تواكب هذا التح�سن بفعل تعر�ضها للإ�صابة
بالعديد من الآفات احل�شرية وخا�صة منها دودة
التمور:
)Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep : Pyralidae

والتي تعرف �أي�ضا بدودة اخلروب ,هذه الأخرية
عبارة عن فرا�شة �صغرية احلجم من عائلة
حر�شفية الأجنحة تتغذى على �أنواع عديدة من
الثمار كالرمان ,التني ,اخلروب وخا�صة التمور
;(Biliotti et Daumal 1969; Balachowsky,1972
; Jarraya et Vinson,1980 : Daumal, 1987
Dhouibi, 1989 ).

لقد �أظهرت العديد من التجارب حمدودية
املبيدات الكيميائية يف مكافحة هذه الآفة
( )1989العتبارات عديدة �أهمها:
 1ـخروج احل�شرات الكاملة على مدى فرتة
زمنية طويلة ن�سبي ًا.
 2ـال�سلوك املميز لريقات الطور الأول لدودة
التمور ,فهذه الأخرية تتجه �إىل داخل الثمرة
مبا�شرة بعد الفق�س وت�صبح بذلك يف من�أى
عن املبيدات الكيميائية ,ومن هنا ت�أتي �أهمية
املكافحة احليوية لهذه الآفة.
لقد مت اكت�شاف �ساللة حملية من طفيلي
الرتيكوجرام الذي ي�صيب بي�ض دودة التمور,
من بعث وحدة �صغرية لإكثاره و�إطالقه داخل
الوحدات �ضمن برنامج متكامل �أع ّد ملكافحة
دودة التمور.

الطرق واملواد:

 1-1املزرعة التجريبية:
مت هذا العمل داخل مزرعة تعود �إىل مركز
بحوث النخيل بتوزر حتوي جمموعة مهمة من
�أفحل النخيل وعدد من �أ�صول النخيل املت�أتي
من عمليات التهجني و 125نخلة من �صنف دقلة
نور ذات الأربعني �سنة من العمر .النخيل مزروع

يف �أ�سطر متباعدة بثمانية �أمتار وهي امل�سافة
الفا�صلة بني نخلة و�أخرى يف نف�س ال�سطر.
� 2-1إكثار طفيلي الرتيكوجرام:
يتم �إكثار طفيلي الرتيكوجرام على بي�ض فرا�شة
الطحني  Ephestia kuehniella Zellerتبعا لطريقة
كل من  (1993). Rossiو ) Dauma(1987مبجرد
خروج احل�شرات الكاملة لطفيلي الرتيكوجرام
داخل �أنابيب االختبار يتم و�ضع بطاقات من
الورق املقوى مبقايي�س � 0.9 x 6سم حتوي كل
منها على  1000بي�ضة من بي�ض العائل داخل
كل �أنبوب .عندما يتحول بي�ض العائل �إىل اللون
الأ�سود (داللة على �إ�صابته بالطفيلي) يتم �إخراج
البطاقة ويقع تق�سيمها �إىل خم�سة �أجزاء يو�ضع
كل منها يف �أنبوب جديد يتم جتهيزه ببطاقة
حاوية على  1000بي�ضة من بي�ض العائل مبجرد
خروج الطور الكامل للطفيلي� ,أما ظروف الإكثار
فهي كالآتي:
درجة حرارة يف حدود  22درجة مئوية،
والرطوبة الن�سبية يف حدود % 5 ± 70
� 8ساعات �ضوء و � 16ساعة ظالم.
وبهذه الطريقة مت توفري الطفيلي على مدار
ال�سنة يف املواعيد وبالأعداد املطلوبة لإجراء
التجارب.
� 3-1إطالق الطفيلي و�أخذ العينات:
لقد مت �إطالق الطفيلي بطريقة الغمر وهي
عبارة عن �إطالق الطفيلي ب�أعداد كبرية مرة
واحدة ,ولت�أمني �أف�ضل كفاءة ،متت �أوىل عمليات
�إطالق الطفيلي بالتزامن مع بداية ن�شاط الطور
الكامل لدودة التمور ,وتوفر عمليات الإطالق
الإ�ضافية والأجيال املت�أتية من عملية الإطالق
الأوىل تغطية كاملة لفرتة و�ضع البي�ض لدى
دودة التمور.
لقد مت حتديد اخلام�س ع�شر من �سبتمرب
كموعد لعملية الإطالق الأوىل اعتماد ًا على
نتائج امل�صائد الفريمونية اخلا�صة بدودة

التمور  (Zagatti Khoualdia, 1995).اختريت ع�شر
�أ�شجار نخيل ومت اختيار عرجونني على كل
منها ب�شكل ع�شوائي حتى يتم �إطالق الطفيلي
عليهما� ,أما عملية الإطالق فتتمثل يف و�ضع
البطاقات احلاوية على بي�ض العائل امل�صاب
بالطفيلي (البي�ض امل�صاب بعمر  12يوم ًا مما
يعني اقرتاب موعد خروج الطفيلي) داخل
�صناديق �صغرية من البال�ستيك بقطر � 5سم
وبارتفاع � 2.5سم جمهزة بفتحات �صغرية جد ًا
متكن الطفيلي من اخلروج ,مت تعليق ال�صناديق
و�سط العراجني ويبني اجلدول رقم ( )1الأعداد
امل�ستخدمة وتواريخ الإطالق.
جدول رقم ()1
تاريخ الإطالق و�أعداد بي�ض العائل
امل�صاب بالطفيلي امل�ستخدم
تاريخ الإطالق

عدد بي�ض
العائل امل�صاب
بالطفيلي

09 / 15

90000

09 / 25

23000

10 / 05

22000

10 / 10

22000
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يف كل عملية �إطالق يتم جلب البطاقات ال�سابقة
�إىل املخرب حيث يتم فح�صها حتت املجهر لتحديد
ن�سبة خروج الطفيلي من بي�ض العائل وتتمثل
العملية يف �أخذ خم�س بطاقات ب�شكل ع�شوائي
يتم فح�ص  100بي�ضة على كل منها وت�سجل
ن�سبة اخلروج� .أما العينات فيتم �أخذها �أ�سبوعيا
وت�شمل  150ثمرة من كل �شجرة نخيل معاملة
ت�أخذ ب�شكل ع�شوائي و � 300إىل  400ثمرة ت�أخـذ
ع�شوائيا من خم�س نخالت متثل ال�شاهد وتبعد
حوايل  50مرتا عن النخيل املعامل .يتم فح�ص
العينات حتت املجهر وي�شمل الفح�ص منطقة
القمع ,ال�شمروخ ,الثمرة ب�أكملها من اخلارج
ومن الداخل ويتم ت�سجيل عدد بي�ض دودة التمور
امل�صاب بالطفيلي ,عدد البي�ض اململوء ,عدد
البي�ض الفارغ والأطوار املختلفة لدودة التمور
�إن وجدت ,يو�ضع البي�ض اململوء داخل �أنابيب
اختبار حلني الفق�س �أو التلون باللون الأ�سود
داللة على �إ�صابته بالطفيلي.
4-1قدرة االنت�شار العمودي لدى طفيلي
الرتيكوجرام:
يف هذه التجربة مت ا�ستخدام الطفيلي بالرتاكيز

جلب البطاقات احلاملة لبي�ض العائل �إىل املخرب
وتو�ضع حتت درجة حرارة  2 ± 25مئوية ورطوبة
ن�سبية بحدود  %5 ±70حلني حتولها للون الأ�سود
(داللة على الإ�صابة بالطفيلي) �أو الفق�س ويتم
ت�سجيل ن�سبة االكت�شاف ون�سبة التطـفل.

النتائج واملناق�شة:
(الأعداد) التالية20000 ,10000 ,5000 ,
طفيلي ولكل تركيز مت ا�ستخدام م�ستويات
الإطالق التالية  2.5 , 1.5مرت وعلى م�ستوى
العرجون �أي بحدود � 6أمتار انطالق ًا من
القاعدة وباجتاه ر�أ�س النخلة .لكل تركيز ولكل
م�ستوى �إطالق مت و�ضع �أربع بطاقات حتوي كل
منها  500بي�ضة من بي�ض العائل مبعدل بطاقة
بكل اجتاه (�شمال ,جنوب ,غرب�,شرق) و�ضعت
مب�ستوى العراجني ,كررت كل معاملة (تركيز +
م�ستوى �إطالق) �أربع مرات.
بعد مرور � 72ساعة من تعليقها على النخلة يتم

اجلدول رقم ()2
ن�سبة خروج الطور الكامل للطفيلي والعدد الفعلي للطفيالت امل�ستخدمة
التاريخ

عدد بي�ض
العائل امل�صاب
بالطفيلي
والذي مت فيه
الفق�س

عدد بي�ض
العائل امل�صاب
بالطفيلي
والذي مل
يفق�س

ن�سبة
خروج
الطفيلي
()%

عدد بي�ض
العائل احلامل
للطفيلي
امل�ستخدم

العدد
الفعلي
للطفيلي
امل�ستخدم

09/15

478

22

95,6

90 000

86 040

09/25

490

10

98,0

23 000

22 540

10/05

482

18

96,4

22 000

21 208

10/10

471

29

94,2

22 000

20 724

 1-2فاعلية طفيلي تريكوجرام:
�أن معرفة ن�سبة خروج الطور الكامل لطفيلي
الرتيكوجرام من بي�ض العائل متكننا من معرفة
الأعداد الفعلية التي يتم �إطالقها يف كل موعد
كما يو�ضحه اجلدول رقم (:)2
�إن النتائج امل�سجلة ت�شري �إىل وجود تطفل
طبيعي على �أ�شجار نخيل ال�شاهد و�إن مل يتجاوز
معدّله  ,%3وب�صورة عامة نالحظ �أن �إطالق
الطفيلي �أدى �إىل ح�صول ن�سبة تطفل مهمة على
�أ�شجار نخيل املعاملة و�صلت �إىل حدود %78.7
 ،يف حني مل تتجاوز هذه الن�سبة حدود %2.4
على نخيل املقارنة ولنف�س الفرتة كما يو�ضحه
اجلــدول رقم ()3
معدل �إ�صابة الثمار بدودة التمور مل يتجاوز %3.5
على النخيل املعامل يف حني بلغ  %16.5على نخيل
املقارنة لي�صل �إىل حدود  %36.5بتاريخ � 6أكتوبر
املوافق لأعلى ن�شاط م�سجل لدى الطور الكامل
لدودة التمور كما يو�ضح ذلك اجلدول رقم (:)4
لقد �أدى �إطالق طفيلي الرتيكوجرام �إىل ح�صول
ارتفاع يف ن�سب التطفل على بي�ض دودة التمور
واىل انخفا�ض يف معدل �إ�صابة التمور الذي
بلغ ن�سبة  %3.5على النخيل املعامل وهي ن�سبة
�أدنى من الن�سبة املقبولة يف الأ�سواق العاملية� ,أن
النتائج التي مت ت�سجيلها يف هذه الدرا�سة م�شابهة
جدا لتلك التي مت احل�صول عليها �إثر ا�ستخدام
 Ostrinia nubilalis HBKيف مكافحة دودة الذرة
 ( Kabiri & al. (1990كما ذكر يف �أعمال كل من
; Lienard Von Der Heyde, 1990 ; Frandon et
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Kabiri, 19900

2-2قابلية االنت�شار العمودي لدى
طفيلي الرتيكوجرام :
لقد �أظهرت هذه الدرا�سة �أن لطفيلي
الرتيكوجرام القدرة على االرتفاع والو�صول
�إىل م�ستوى العراجني حيث بلغت ن�سبة اكت�شافه
لبي�ض العائل  % 100بغ�ض النظر عن م�ستوى
�إطالقه ,كما �أو�ضحت �أن معدل التطفل على
بي�ض العائل يتنا�سب طرديا مع �أعداد الطفيلي
املطلوق وعك�سيا مع امل�سافة الفا�صلة بني موقع
بي�ض العائل وم�ستوى �إطالق الطفيلي كما يظهر
يف ال�شكل رقم (.)1

اجلدول رقم ( )3ن�سبة التطفل امل�سجلة على بي�ض دودة التمور
التاريخ

املعاملة

عدد
الثمار
التي مت
فح�صها

22/09

املعاملة

1376

29/09

06/10

13/10

23/10

عدد
عدد
البي�ض البي�ض
غري
الفاق�س
الفاق�س
9

10

عدد
البي�ض
امل�صاب
بالطفيلي
والفاق�س

عدد البي�ض
امل�صاب
بالطفيلي
ومل يفق�س

%
التطفل

0

34

64,15

�شاهد

333

27

20

0

2

4,08

املعاملة

1449

20

10

48

26

78,72

�شاهد

353

48

33

1

1

2,40

املعاملة

1545

52

16

69

56

64,76

�شاهد

323

42

37

0

0

0,00

املعاملة

1702

29

8

75

44

76,28

�شاهد

384

0

5

0

1

16,66

املعاملة

2226

0

34

13

37

59,52

�شاهد

325

1

4

0

0

0,00

اجلدول رقم ( : )4ن�سبة �إ�صابة الثمار بدودة التمور
التاريخ

املعاملة

عدد الثمار التي
مت فح�صها

عدد الريقات
امل�سجلة

الن�سبة املئوية
للإ�صابة

09/22

املعاملة
�شاهد
املعاملة
�شاهد
املعاملة
�شاهد
املعاملة
�شاهد
املعاملة
�شاهد

1376

18

1,30

333

29

8,70

1449

19

1,31

353

46

13,02

09/29

10/06

10/13

10/23

1545

56

3,62

323

118

36,53

1702

42

2,46

384

62

16,14

2226

78

3,50

325

26

8,00
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أصنـاف التمـور
المشهورة
�صـــدر حـديثــــ ًا

بالمملكة العربية السعودية
�إدراك ًا من وزارة الزراعة ب�أهمية عر�ض
�أ�صناف التمور امل�شهورة يف اململكة فقد
تبنت �إ�صدار كتاب (�أ�صناف التمور امل�شهورة
باململكة العربية ال�سعودية) ليكون مرجعا
للباحثني واملهتمني ب�أ�صناف التمور باململكة
والرتكيز على �أن يكون كتاب ًا �إعالمي ًا يعتمد
على ال�صور واملعلومات الأ�سا�سية ويتم
عر�ضه على املوقع االلكرتوين للوزارة لي�سهل
على املهتمني والباحثني الرجوع �إليه.

وبح�سب معايل الدكتور فهد بن عبد الرحمن
بالغنيم وزير الزراعة باململكة يف تقدميه للكتاب
فقد �أ�شار �إىل �أن القطاع الزراعي هو احد
الروافد الهامة لالقت�صاد الوطني يف اململكة
العربية ال�سعودية وله �إ�سهامات فعالة يف زيادة
رفاهية املواطنني ،وحت�سني م�ستواهم الغذائي
وتقليل تكاليف املعي�شة ،وتوفري فر�ص وظيفية
للعاملني فيه والأن�شطة املرتبطة به .وقد �ساهم
هذا القطاع يف توطني التقنية واخلربات الوطنية
التي ت�ساهم بف�ضل من اهلل يف رفع كفاءة الإنتاج
وتر�شيد ا�ستهالك املوارد الطبيعية .واىل جانب
الدور االقت�صادي الهام لهذا القطاع فان هناك
�أبعاد ًا اجتماعية ودميوغرافية و�أمنية ال تقل
�أهمية ،تتمثل يف �إحداث التنمية املتوازنة بني
املناطق وتوفري �سبل العي�ش الكرمي واملحافظة
على منو القرى والهجر وتوطني �أبناء البادية
واحلد من معدالت البطالة والفقر .وبتوفيق من
اهلل ثم دعم واهتمام الدولة «�أيدها اهلل» للقطاع
الزراعي حتقق االكتفاء الذاتي يف العديد من
املنتجات الزراعية ويف مقدمتها التمور حيث
بلغت الكمية املنتجة منها � 970ألف طن عام
 2005وبن�سبة اكتفاء ذاتي بلغت  % 107وتتعدد

�أ�صناف التمور يف مناطق اململكة وتختلف من
حيث اخل�صائ�ص  ،و�إدراك ًا من وزارة الزراعة
ب�أهمية التعريف ب�أ�صناف التمور قامت ب�إ�صدار
كتاب «�أ�صناف التمور امل�شهورة يف اململكة العربية
ال�سعودية» باللغتني العربية واالنكليزية يف طبعته
الأوىل لو�ضعه �أمام كافة امل�ستثمرين والباحثني
وغريهم من املهتمني بالقطاع الزراعي.
وي�ضيف معايل الوزير ب�أن وزارة الزراعة وهي
تقدم هذا الإ�صدار لتتطلع �إىل �أن ي�ساهم يف
دعم القنوات الت�سويقية ،و�أن يربز ال�صورة
احلقيقية للتمور ال�سعودية.
الكتاب يت�ضمن يف ف�صله الأول زراعة النخيل
و�إنتاج التمور يف اململكة (القيمة الغذائية
للتمور ،والنخلة يف املوروث ،والنخلة ال�شجرة
املباركة ،والنخلة يف الأدب العربي ،وم�سميات
تتعلق بالنخلة ،والنخلة والأمثلة العربية) ،ويف
ف�صله الثاين �أ�صناف التمور الأكرث �شهرة ،بينما
ت�ضمن الف�صل الثالث �أ�صناف التمور الأقل
�شهرة يف اململكة العربية ال�سعودية.
الشجرة المباركة مارس 2009

الشبكــة العــالمية
لنخـيـــــل الـــتــمــــــر
جامعة الإمارات العربية املتحدة
منظمة االغذية والزراعة الدولية

تحت مظلة منظمة األغذية والزراعة الدولية لألمم المتحدة

�أغرا�ض عامة:
 1ـتعزيز التعاون الفني بني كافة الدول املنتجة
للتمور (التقليدية واجلديدة مع ًا) يف كل ما
يتعلق بتنمية وحت�سني �صناعة نخيل التمور،
وح�شد اجلهود امل�شرتكة لتلك الدول من �أجل
حتقيق االكتفاء الذاتي يف الغذاء ،وحت�سني
نوعية حياة �شعوبها ،واملحافظة على النظام
البيئي واملوارد الطبيعية ،وتطوير زراعة
و�صناعة نخيل التمر.
 2ـوكنتاج عام ف�إن ال�شبكة العاملية لنخيل التمر
�سوف ت�سهم يف حتقيق الأغرا�ض التنموية
الآتية :تعزيز الأمن الغذائي ،حماية البيئة،
حتقيق دخل �إ�ضايف ل�سكان املناطق القاحلة
و�شبه القاحلة بالبلدان املنتجة للتمور.
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�أغرا�ض خا�صة:
 1ـجمع ون�شر املعلومات املتعلقة بالإنتاج ،وغر�س
�أ�شجار النخيل ،والت�سويق ،والبحوث ،وكذا
تقنيات ما بعد اجلني ،واملعاجلة اخلا�صة
بالتمور ،ومنتجاتها الفرعية ،وم�شتقاتها.
 2ـتعزيز التعاون فيما يتعلق بجمع ،وحفظ،
وتقييم ،و�إكثار وا�ستغالل البنك اجليني
لنخيل التمر.
 3ـبث الوعي على خمتلف م�ستويات �صنع
ال�سيا�سات وامل�ستويات الفنية داخل الدول
الأع�ضاء فيما يتعلق ب�أهمية تنمية نخيل
التمر عن طريق املدخل املتكامل.
 4ـزيادة املنافع البيئية واالجتماعية لنخيل
التمر ،والقيام ب�أن�شطة ترويجية للتعريف

آ

سيا

ججننوو
ببأأ
ممرريي
ككا

 8ـ حتديد م�ستويات
وموا�صفات فنية وعامة
كجزء من نظام اجلودة
الشبكة الدولية للنخيل والتمور
ال�شاملة فيما يتعلق بت�سويق
املنسق العام
التمور ومنتجاتها يف الأ�سواق
املنسق الوطني
األمانة الفنية
املحلية والعاملية.
التنسيق
مجلس
جمموعاتالعملالفنية:
مجموعات العمل
مت حتديد مهام معينة
لل�شبكة العاملية لنخيل
اإلنتاج
الوقاية
صاد
د احل
اإل
مابع
التمر ،وهذه ت�شكل �أ�سا�س
كثار
عمل املجموعات الفنية.
وبالن�سبة لكل جمموعة عمل
فنية ثم حتديد امل�ؤ�س�سات
قيا
ال
فري
ال أ
شرق
املتخ�ص�صة مبختلف الدول
شم
األو
لون الساحل
جنوب أفريقيا
سط
الأع�ضاء والتي ميكن �إقامة
تعاون معها ،علما ب�أن
املنسقون اجلهويون
امل�شاركة يف جمموعات العمل
الفنية تلك مفتوحة لكل من
يعنيه الأمر من العلماء،
واملنظمات ،واجلمعيات،
والقطاع اخلا�ص.
ولقد مت حتديد �شكل
بالقيمة الغذائية للتمور ،واملنافع االجتماعية جمموعات العمل الفنية الأربع والرتتيبات
اخلا�صة بها على النحو التايل:
والبيئية لنخيل التمر.
 5ـت�شجيع قيام الربامج امل�شرتكة من �أجل البنك اجليني للنخيل:
تبادل اخلربات واملعلومات ،وتنظيم دورات  1ـالنهو�ض بجمع ،وت�شخي�ص ،وحفظ (باملخترب
وباحلقل) ،وتبادل ،وا�ستغالل التنوع الوراثي
تدريبية وور�ش عمل واجتماعات للخرباء من
(اجليني) يف خمتلف املناطق اجلغرافية،
�أجل اال�ستخدام الفعال للمعلومات واخلربات
و�إعداد �أدلة خا�صة بالبنك اجليني.
الفنية التي ميكن تبادلها ونقلها.
 6ـامل�ساهمة يف تكوين �شبكة وطنية بكل  2ـت�شجيع تبادل املواد الوراثية (اجلينية) بني
الدول الأع�ضاء بال�شبكة ،وكذلك ت�شجيع
دولة ،وذلك لزيادة التعاون بني امل�ؤ�س�سات
�إقامة وحدات لزراعة الأن�سجة يف خمتلف
الوطنية ،وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية،
البلدان ،و�إدخال وتطوير طريقة التعرف
والقطاع اخلا�ص ،وب�صفة خا�صة لتعزيز
على �أنواع نخيل التمر با�ستخدام التقنية
االت�صال بني امل�ؤ�س�سات العلمية واملزارعني
اجلزيئية.
املنتجني للتمور.
 7ـت�شجيع درا�سة وبحث وحتليل امل�شاكل ال�شائعة ،الإنتـــاج:
والعمل على �إيجاد حلول مالئمة لها ،من  1ـت�شجيع البحث العلمي فيما يتعلق بكافة
اجلوانب التقنية يف الزراعة والإنتاج.
خالل القيام بربامج تنمية وبحوث م�شرتكة.

 2ـحتديد ا�سرتاتيجيات �إمناء نخيل التمر
با�ستخدام كل من الطرق التقليدية ،و�أدوات
التقانة احليوية بعد تطويعها للتغلب على
قيود ا�ستخدامها (مثل اجلفاف وامللوحة)،
وكذلك على ت�أثريها يف الإنتاجية (مثل
الآفات والأمرا�ض) يف جودة الثمار.
 3ـدعم الدرا�سات الف�سيولوجية الأ�سا�سية،
وذلك لتعزيز عمل �أخ�صائيي الزراعة
والب�ستنة ،وذلك يف اجلوانب التي تتعلق
ب�إدارة الب�ساتني ،وجني الثمار ،وعمليات ما
بعد احل�صاد.
مكافحة الآفات والأمرا�ض:
 1ـجمع وتبادل املعلومات واخلربات الفنية
فيما يتعلق بالآفات والأمرا�ض التي حتد من
الإنتاج وت�ؤثر يف جودة الثمار .ويرتبط بذلك
اجلوانب احليوية (البيولوجية) ،ومعدالت
الإ�صابة ومدى �شدتها واخل�سائر الناجمة
عنها ،والو�سائل الراهنة ملكافحة تلك الآفات
والأمرا�ض.
 2ـالنهو�ض بالبحث العلمي فيما يتعلق باملكافحة
املتكاملة للآفات ،و�إعداد مناذج ميكن للدول
املنتجة للتمور ا�ستخدامها.
 3ـ�إعداد ون�شر مل�صقات �أو دليل متخ�ص�ص
حول نخيل التمر يتعلق ب�إمكانيات التعرف
حقليا على الآفات والأمرا�ض املهمة ،وذلك
بالإ�ضافة �إىل �إ�صدار ن�شرة دورية متخ�ص�صة
يف هذا املجال.
تقنيات ما بعد اجلني ،والت�سويق:
 1ـدرا�سة جودة الثمار بعد اجلني على �أ�سا�س
الأنواع ،ومرحلة الن�ضج وقت اجلني،
وظروف التخزين.
 2ـابتكار �أ�ساليب مفيدة ملكافحة تدهور الثمار
بعد اجلني.
 3ـاالرتقاء ب�أ�سلوب جمع ون�شر املعلومات
االقت�صادية املتعلقة بالتجارة الدولية،
والتطورات امل�ستقبلية ،ومعدالت الغر�س،
والإمدادات املتوقعة ،والطلب املحلي والطلب
العاملي على التمور.
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 4ـ�إجراء م�سح للأ�سواق لتقدير احتياجاتها،
ودرا�سة م�شاكل الت�سويق وا�ست�شراف التو�سع
يف الطلب امل�ستقبلي.
 5ـحتديد امل�ستويات واملوا�صفات اخلا�صة
مبنتجات التمور مبا يت�سق مع تلك ال�صادرة
عن منظمة التجارة العاملية وغريها من
املنظمات الدولية والتكتالت االقت�صادية.
الأن�شطة املبا�شرة:
 1ـمن املهام الأ�سا�سية لكل من النقاط املحورية
التعريف مبزايا ومنافع و�أهمية نخيل التمر،
وت�شجيع احلكومات املعنية ـ بقدر ما ميكن ـ
على الإهتمام بذلك املح�صول القيم.
 2ـتنظيم اجتماعات جمموعات العمل الفنية،
وو�ضع خطط لعملها وتنفيذ �أن�شطتها.
 3ـت�شجيع عقد االتفاقات الثنائية بني البلدان
الأع�ضاء يف ال�شبكة ،و�إطالق م�شروعات
م�شرتكة بني خمتلف الدول واملناطق التي
تعاين من م�شاكل م�شرتكة فيما يتعلق بنخيل
التمر.
 4ـ�إقامة عالقات قوية ،وعقد اتفاقيات مع
�شبكات التعاون الفني التابعة ملنظمة الأمم
املتحدة للأغذية الزراعة (فاو) ،ومع
ال�شبكات ،وامل�ؤ�س�سات الوطنية والدولية التي
تقوم ب�أن�شطة خمتلفة يف املناطق القاحلة.
 5ـ�إ�صدار ن�شرة دورية تت�ضمن املعلومات التي
تقدمها الدول الأع�ضاء بال�شبكة العاملية
لنخيل التمر.
 6ـحتديد املمولني املحتملني على امل�ستويني
الوطني والدويل.
 7ـ�إعداد دليل حول اجلهود الراهنة يف جمال
بحوث وتنمية نخيل التمر ،مع بيان �أ�سماء
الباحثني ،وما يتوفر لهم من �إمكانات ،كل يف
امل�ؤ�س�سة التابع لها.
 8ـ�إعداد نظام لزيادة الوعي ب�أهمية التمور
كم�صدر للكربوهيدرات والفيتامينات،
ومن ثم لزيادة ا�ستهالكها ،ويتعني �إ�شراك
املهتمني ب�صناعة وجتارة املواد الغذائية يف
تلك اجلهود.
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 9ـ�إعداد موقع لل�شبكة العاملية لنخيل التمر على
الإنرتنت ،باللغات العربية ،والإجنليزية،
والفرن�سية والإ�سبانية ،ولغات �أخرى حتى
يت�سنى ت�سهيل االت�صال.
 10ـ�إن�شاء قائمة �إلكرتونية باملراجع اخلا�صة
بنخيل التمر.
ا�سرتاتيجية التن�سيق بال�شبكة:
 1ـ مت حتديد �أربع جمموعات عمل فنية للقيام
بالأعمال العلمية والفنية اخلا�صة بال�شبكة
العاملية لنخيل التمر .وي�شرف على كل
جمموعة من�سق ،بينما يتوىل املن�سق العام
لل�شبكة تن�سيق كافة �أعمالها.
 2ـيدير ال�شبكة جمل�س للتن�سيق يرت�أ�سه املن�سق
العام لل�شبكة ،وي�ضم من�سقي جمموعات
العمل الفنية ،واملن�سقني الإقليميني ،وممثلي
خمتلف �شبكات نخيل التمر الإقليمية ومتعددة
الأقاليم� .إن الدول  /امل�ؤ�س�سات الكربى
املعنية التي مل ت�شرتك بعد يف ال�شبكات
الإقليمية �أو متعددة الأقاليم مدعوة للح�ضور
وامل�شاركة يف اجتماعات جمل�س التن�سيق.
 3ـتعقد اجلمعية العامة اجتماعا كل �أربع
�سنوات ،ويف�ضل �أن يتزامن مع �أحداث
عاملية (م�ؤمترات ،ندوات ،الخ) تتعلق بنخيل
التمر.
 4ـت�شجع جمموعات العمل الفنية على تنظيم

اجتماعات ملناق�شة م�سائل و�أمور فنية معينة،
ويف�ضل �أن تكون تلك االجتماعات على
هام�ش انعقاد ور�ش عمل وطنية او ندوات �أو
م�ؤمترات دولية.
 5ـتخ�ضع م�س�ؤوليات التن�سيق ملراجعة دورية
لدى كل اجتماع ملجل�س التن�سيق ،وكلما دعت
ال�ضرورة لذلك ،وذلك ل�ضمان ا�ستمرار
تلقي ال�شبكة وجمموعات العمل بها للدعم
والقيادة التي حتتاجها .ويف هذا ال�صدد يتم
�إحالة امل�سائل اخلا�صة ب�أداء ال�شبكة ملجل�س
التن�سيق الذي يتخذ �إجراءات م�ؤقتة وفقا
لل�ضرورة ل�ضمان ح�سن �سري العمل.
 6ـتعمل ال�شبكة العاملية لنخيل التمر بدعم من
ثالثة من�سقني �إقليميني� :أفريقيا اجلنوبية،
وال�شرق الأو�سط و�آ�سيا ،و�أمريكيا اجلنوبية.
ويجوز تعيني من�سقني �إقليميني �إ�ضافيني
لدى ان�ضمام مزيد من الدول لل�شبكة (مثل
مناطق ال�ساحل ،و�أمريكا ال�شمالية).
 7ـالنقاط املرجعية لكل م�ستوى من التن�سيق،
ودور نقاط العمل القطرية.
 8ـالهيكل التنظيمي لل�شبكة العاملية لنخيل
التمر.
 9ـ�أ�سماء امل�ؤ�س�سات املقرتح �ضمها ملجل�س
التن�سيق وتن�سيق عمل املجموعات

نقاط العمل الوطنية
املن�سق العام

.

جمل�س التن�سيق

 من�سقو جمموعات العمل الفنية. الإكثار من البنوك اجلينية. احلماية. مكافحة الآفات والأمرا�ض .� -أ�ساليب ما بعد اجلني والت�سويق.

الأمانة الفنية
املن�سقون الإقليميون.
 �شمال �أفريقيا. ال�شرق الأو�سط . �آ�سيا. ال�ساحل. �أفريقيا اجلنوبية.� -أمريكيا اجلنوبية.

جمل�س التن�سيق بال�شبكة العاملية لنخيل التمر

�سـامل �سـعيد النـاعور
جمعية خورفكان للثقافة والفنون ال�شعبية
خورفكان ال�ساحل ال�شرقي للإمارات

الخـوص عطـاء بـال حـدود
خوص النخلة مادة أساسية لتصنيع مفردات
العيش والحياة في زمن اآلباء واألجداد

اخلو�ص جمعه خو�صة ا�سم ي�شري �إىل �سعف النخلة وال يق�صد به ال�سعف كام ًال �إمنا هو
اجلزء الطري �أو املنت�شر يف الذورة (الغ�صن الذي تنمو عليه �أوراق ال�سعف بالنخلة) وهذا
اخلو�ص له فوائد عدة قد يكون  %80من فوائد النخلة ت�أتي عن طريق ت�صنيع وحياكة
خو�صة النخلة ،ومبا �أن اخلو�ص له هذه املنافع نرى انه قد يختلف من نخلة الخرى من
حيث النوعية وبالتايل املنتجات امل�صنوعة منه فهناك خو�ص نخله (النغال) وخو�ص نخلة
(ال�شهل) وغريها من النخيل املتنوعة واملنت�شرة يف خمتلف مناطق دولة االمارات ،والبد
من الإ�شارة هنا �إىل �أن ت�صنيع خو�ص النخيل يتنوع �أي�ض ًا حيث منه الرطب �أو الياب�س �أو ما
حتيكه الن�ساء حيث يقطع �إىل �أجزاء �صغرية طولية ولي�س عر�ضية ،في�صنع منه �أ�شياء عدة
منها ال�سفافه واملخرافه واملزماه ولقفاف واملغطى وامل�شب واملهفه ولرياب الوخيفه وغريها
من الأ�شياء التي كانت ال غنى عنها �أبد ًا يف ال�سابق حتى الأطفال كانوا ي�ستخدمون اخلو�ص
يف اللعب حيث كانت ت�صنع منها الدوامة التي يلعب بها الأطفال� ،أما الن�ساء ونظر ًا جلمالهن
ف�إنهن ي�ضفني عليها بع�ض الألوان.
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منتجات اخلو�ص:

و�أكرث من القفري نظر ًا الت�ساعها.

ال�سـفافـة:
ِّ

املِـنْـفاظ:

ويتم �إدخال العذق به كام ًال فال يت�ساقط منه
�شيء وذلك كان �سبب ًا لت�سميته باملنفظ.

وهي عملية �سف اخلو�ص �أي حياكته وربطه
ببع�ض بطريقة هند�سية حاكها من مل يكن
مهند�س ًا ف�أنتج منها ما مل ي�ستطع املهند�سون
املهرة �إنتاجه وكان ال�سابقون يهند�سون
بخرباتهم فاخلو�ص يحاك ويرتب بحيث يربط
ببع�ض لينتج عنه �سل�سلة كبرية ح�سب احلاجة
وكان الن�ساء يف ذلك الوقت يجتمعن ل�سف
اخلو�ص وكانت لهن موا�سم ولهن تخ�ص�صات
�ضمنية يتوا�صفن بها وعند �صف و�سف
اخلو�ص ت�ستطيع الن�ساء �أن ُيـ َك ِّون منه دوائر
حيث يتحكمن به ويطوعنه بحاجتهن ميين ًا
وي�سار ًا حتى ينتجن منه �أ�شياء عدة بالإ�ضافة
�إىل �صبغه ب�أ�صباغ جميلة كانت متوفرة ذلك
الوقت .كما �أن ال�سفافه نف�سها تتنوع بتنوع
املادة امل�صنوعة منها ف�إن كانت مث ًال عمل
ح�صري (�سمـَّه) تختلف من �سفافه لرياب
واملهفه واملغطى.

وهو ي�شبه املزماه �شيئ ًا ما ويكون �أكرب بقليل حيث
ي�ستخدم يف جني الثمار ويف عملية نفاظ النخلة
حيث يحمله �صاحب املزرعة عندما يركب النخلة
ليجني ثمار الرطب منها حيث يتميز بات�ساعه

القفـري:

املزْ مـاه:
وهو مفرد مزامي هذه الأداة التي �أ�سا�س ًا ُ�صنعت
من خو�ص النخلة بعد �أن تعدت مرحلة ال�سف
وت�ستخدم يف عدة م�شاريع منها جني ثمار
النخيل كالرطب وال�سح ،وت�ستخدم يف عملية
النفاظ وهو جني الثمار من النخيل وهي �أداة
كبرية مقارنة بالقفري وت�ستخدم لأغرا�ض �أكرب
31 - 30

الشجرة المباركة مارس 2009

وجمعه قِـفْـره وي�سمى �أحيان ًا (جفـري) با�ستعمال
حرف اجليم بد ًال من القاف وعليه فهذه الأداة
عبارة عن �إحدى منتجات خو�ص النخلة بعد

ببع�ضها البع�ض عن طريق �إدخال هذه امل�سلة
بها .وت�صنع امل�سلة من زورة النخلة يف البداية
حيث تقـ َّلم وتثقب من �أحد طرفيها ويدخل بها
اخليط وعلى مرور الزمن �أ�صبحت امل�سلة ت�صنع
من احلديد وهي ت�شبه �إبرة اخلياطة ولكن
بحجم �أكرب.

حياكته حيث يقوم ال�شخ�ص الذي ي�صنع القفري
ال�سفَة .وذلك عن طريق ربطها
برتتيب وجتميع ِّ
�إما باحلبال �أو (بال�شماريخ) بعد �أن يقوم بدقها
وعمل منها خيط ًا تخاط به ال�سفة لت�صنيع
القفري وهو يتو�سط بني املخرافة واملزماه من
حيث احلجم وغالب ًا تكون ا�ستعماالته يف جني
الثمار و�أي�ض ًا يف البناء حيث يحمل به الرمل
واحل�صى.
املِخْ را َفـة:
وهي مفرد وجمعها خماريف وهي �أداة من
الأدوات التي ت�ستعمل يف جني الثمار اجليدة
حيث ت�ستخدم يف �إلتقاط الثمر من النخلة
حبة حبة ويحمله املزارع �إىل املنزل ليطعم
�أوالده ويكون مبثابة �سلة فواكه ولذلك نرى
�أن هذه املخرافة تتميز ب�شكلها الأنيق فتكون
�سفافتها من اخلو�ص الرقيق الرطب وتكون
ال�سفة �صغرية من ناحية العر�ض ويدخل
فيها الألوان لتزيدها جما ًال ولذلك تختلف يف
�شكلها عن املزماه والقفري حيث �أن لها حام ًال
يت�شابك ببع�ضه ب�شكل �أنيق جد ًا وتكون على
�شكل ورده متفتحة عندما ينظر لها ال�شخ�ص
من الأعلى.

املغْـطى:
وجمعها مغاطي وهي �أداة جميلة جد ًا وتزداد
جما ًال عن �سابقتها وذلك نظر ًا ال�ستخداماتها
حيث ت�ستخدم لتغطية الطعام
ولي�س �أي طعام ولكن هي مغطى
للفولة �أي لطعام ال�ضيوف يف
املجل�س فتكون �إحدى واجهات
املنزل التي تر�سم لل�ضيف مدى
الكرم وم�ستوى �صاحب املنزل
لذا نرى �أنها قد �أ�ضفي عليها
جما ًال و�ألوان ًا جذابة وجعل
�شكلها هرمي ًا ويقال عندما
ت�ستخدم لتغطية الأ�شياء
احلارة حتافظ على حرارتها
ويقال �أي�ض ًا ب�أن ال�شكل الهرمي
تتجمع به احلرارة وال ي�ستطيع
�أن يتحمل كميتها فتنزل مرة
�أخرى وترجع فيبقى الطعام
طازج ًا حار ًا فهنيئ ًا لكم.

ال�سـ َّمة (احل�صري):
ِّ
مل يكن هناك فرا�ش م�ستورد �أو �سجاد حاكته
امل�صانع بل كل �شيء كان ي�صنع من النخلة
فاحل�صري عبارة عن مرحلة من مراحل
ال�سفافة بحيث تكون �أكرب عر�ض من �أي �سفافة
�أخرى وتكون من اخلو�ص النا�ضج ويكون
اخلو�ص مزدوج ًا �أي بد ًال من �أن يكون خو�صة
يكون خو�صتني بحيث تكون ال�سفافة غليظة
جد ًا لكي تتحمل اجللو�س عليها ولتتحمل ق�ساوة
الأر�ض فال تتمزق وال يح�س اجلال�س عليها
بتلك الق�ساوة وال�سمه او احل�صري حتاك وتر�ص
بع�ضها ببع�ض ح�سب الطول والعر�ض املطلوبني

امل َِ�سلـَّه:
وهي الإبرة التي تخاط بها
ال�سفه حيث تربط ال�سفه
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�شيء لرغبة هذا الإن�سان الذي ت�أقلم على هذه
احلياة ف�أتاه كل �شيء طوع ًا وكره ًا ب�إرادة من
اهلل �سبحانه وتعاىل.
ـــب:
امل َِ�ش ْ
وجمعه �إم�شا َّبـه والناظر للم�شب وهو ال يعرفه �أو
لأول مرة يت�صور ب�أنه منوذج م�صغر من الكفار
فهو عبارة عن كفار �صغري وتكون ا�ستخدامات
امل�شب يف حتريك الهواء �أمام النار فت�شتعل
وي�ستخدم دائما عندما يكون الهواء متوقفا �أو
عند بداية ا�شعال النار �شيئا �صعبا بدون اللجوء
�إىل امل�شب ومن ذلك جاءت ت�سميته حيث ت�شب
به النار �أي توقط به.
املهفــــة:
وجمعها امهاف وجاءت الت�سمية من هف يهف
وكلمة مهف �أي حتريك الهواء البارد اجلميل،
وهي �سفه واحدة بطريقة خا�صة ال ي�ستطيع
�صنعها اال املتخ�ص�صون حيث لها مقب�ض من
�سعف النخيل وتكون مربعة تقريبا ويكون طول
ال�سعف امل�ستخدم خم�سني �سم تقريبا مي�سكه
امل�ستخدم وغالبا يف ف�صل ال�صيف ويحرك
ن�صف دائرة ميينا وي�سار ًا ب�سرعة فيتحرك
الهواء كحركة التكييف احلالية انه تكييف
طبيعي و�صحي �أكرث منه اليوم.

ومن �أ�سمائها �سمة غظف وهناك �سمة تكون
�أكرث نعومة من هذه ال�سمة وت�ستخدمها الن�ساء
غالب ًا يف جمال�سهن يف الأماكن املغطاة كاخليمة
لذلك جند �أن هذه ال�سمة متتاز ب�صغر حجمها
وحجم �سفها وت�ضاف لها �ألوان جميلة وت�شكل
من هذه الألوان �أ�شكال هند�سية جميلة.
لِـكْـفار:
مفرد وجمعها كفره وهو ناجت من نواجت ال�سفافة
ولذلك تعترب ال�سفافة مادة خام كالبرتول
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الذي ينتج منه منتجات عديدة مثل الكريو�سني
والبنزين والديزل وغريه ..هنا جند �أن ال�سفافة
ينتج منها هذا املنتج اجلميل وهو عبارة عن
�شكل دائري يكون ن�صف قطره ن�صف مرت
تقريب ًا وقد يزيد �أو يقل �أحيان ًا وي�ستخدم لكفار
ك�سفرة حتت الطعام وميتاز ب�شكله الدائري وقد
ي�ستغرب الناظر له من حيث كيف ا�ستطاعت
الن�ساء يف ذلك الوقت تطويع ال�سفه لت�أخذ
ال�شكل الدائري بدون وجود (�أدوات هند�سية)
هناك فقط �إرادة وحاجة �أدت �إىل تطويع كل

لقفــاف:
وهو ي�أخذ ال�شكل املقعر وغالب ًا ال يكون مرن ًا
وت�ضاف �إليه الألوان نظر ًا ال�ستخدامه يف املنزل
وقد يراه ال�ضيوف �أحيان ًا لذلك كانت الن�ساء
يعتنني يف حياكته وي�ضفن عليه الألوان اجلميلة
وتعود �صالبته نظر ًا ال�ستخدامه يف حفظ
�أغرا�ض املنزل ويكون معلق ًا يف �إحدى �شرفات
البيت حتت ال�سبلة.
ليرِّ اب:
�أو (اخل�صف) وجمعه يربان ففي مو�سم
ال�صيف والذي ميتاز بوجود الرطب حيث يهتم
املتخ�ص�صون يف �صنع وحياكة وعمل لرياب

�أي عاجلها وحفظها من التلوث وهنا الت�ضميد
�أي معاجلة الرطب �أي البلح اجلاف وحفظه يف
ال�ضميدة وهي �صغرية بالن�سبة للرياب.
الوخيفة:
وهي عبارة عن �أداة حلفظ التمر وغالب ًا اجليد
منه �أو اخلا�ص والوخيفة م�صنوعة من ال�سعف

حبل يطلق عليه اع�صامات يربط بع�صى طويلة
تو�صل بني الكفتني.
الدوامـة:
مل يقت�صر ا�ستعمال النخلة و�سعفها يف
ا�ستخدامات الكبار فقط فحتى ال�صغار طوعوها
لألعابهم ال�شعبية فكانوا ي�صنعون الدوامة
من �سعف النخلة بعد ربطها ببع�ضها البع�ض
وتتكون الدوامة من خو�صتني تتداخل بع�ضها
ببع�ض ويو�ضع و�سطها �شوكة وهي توجد يف زروة
النخلة .وك�أن اهلل �سبحانه وتعاىل قد و�ضعها
حماية للنخلة فهي مدببة يف نهاية طرفها يقوم
الأطفال ب�إم�ساك طرف ال�شوكة غري املدبب
يدخل يف الدوامة ويقف الطفل على عك�س الهواء
في�ضرب الهواء يف �أطراف الدوامة فتدور.
الليف:

وي�سرعون يف االنتهاء منه.
ي�ستخدم لرياب �أو اخل�صف وي�سمى �أي�ض ًا
ايراب عندما يكون حم�شو ًا �أما وهو فارغ
في�سمى خ�صف وي�ستخدم يف حفظ التمر
بعد جتفيفه ويكون اخل�صف عبارة عن �سفه
بي�ضاوية قريبة من امل�ستطيلة بطول ثالثة
�أرباع املرت يحفظ به التمر وذلك خل�صو�صيته
يف املحافظة على جودته وطعمه اللذيد فال�سفه
حتتفظ مب�سام يدخل منها الهواء للتمر املوجود
داخل لرياب ويقال باملثل (من خلق لغرب ما
ر َّبع ايراب ر ّبع �ضميده وح�شاها تراب) ر ّبع �أي
عمل �أو ح�شى �أو �صنع.
ال�ضميده:
�أتت من �ضمد وقد ي�ؤخذ منها �ضمد اجلراح

بعد �سفه وهي �صغرية جد ًا باملقارنة بالرياب
حيث تكون على �شكل م�ستطيل منفوخ بعد ح�شوه
بالتمر اجليد تكون مبقا�س �40سم×�20سم وقد
تزيد قلي ًال وهذه الوخيفة ت�ستخدم يف الرطب
ولي�س التمر وخا�صة يف بداية القيظ حيث يتم
�إهدا�ؤها للأ�صحاب واخلالن تعبري ًا عن �أ�صول
املحبة والألفة.
امليزان:
وال يعنينا هذا امليزان يف حد ذاته بل �إن كفتي
امليزان ت�صنعان من �سعف النخلة حيث ت�شبه
كل كفة املخرافة �سابقة الذكر ولكن قد تت�سع
فيو�ضع يف �إحدى الكفتني الوزن ويف الكفة
الأخرى الب�ضاعة التي توزن لذلك تكون كفة
امليزان امل�صنوعة من �سعف النخيل يف نهايتها

جمعه ليفة وهي ما يلف النخلة ويتما�سك به
الكرب �أي بعد تنظيف النخلة من الكرب وال�سعف
الزائد يخرج مع الكرب مادة ليفية يطلق عليها
الليف .وهناك ا�ستخدامات عديدة لليف فمنه
ت�صنع احلبال التي لها ا�ستخدامات ال نهائية
نذكر بع�ضها كما �أن هناك ا�ستخدامات لليف
كا�ستخداماته يف التنظيف �أو يف در�س البقر
والغنم (الدر�س هو مكان �سكن البقر والغنم)،
كما ي�ستخدم يف عملية �إ�شعال النار حيث
يتميز ب�سرعة ا�شتعاله و�سرعة جفافه �إن كان
رطب ًا ،كما ي�ستخدم يف حفظ املواد التي حتتاج
لالحتفاظ بدرجة حرارة معينة �أو درجة رطوبة
حيث تكون متوازنة وا�ستخدامه يف الغميلة (وهو
مكان �صب املاء امل�ستخرج من البئر بوا�سطة
الزايرة �أو اليازرة).
احلـبال:
وهو جمع مفرده حبل وهذا احلبل معروف �إىل
يومنا هذا وال �أعتقد انه �سيتغنى عنه م�ستقب ًال
نظر ًا لت�أقلمه مع الزمن وقابليته للتجديد وهو
من املواد املطاوعة والتي ميكن تطويعها ح�سب
احلاجة يف املا�ضي �أو احلا�ضر وامل�ستقبل.
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النخـل الملـكي
املهند�س مدحت ال�سيد �شريف
�أخ�صائي زراعي
�إدارة احلدائق العامة والزراعة /بلدية دبي

االسم العلمي Roystonea regia oreodoxa regia :
االسم العام Royal palm :
اسم العائلـة Palmae :

�سمي هذا ال�صنف من نخيل الزينة بهذا اال�سم ن�سبة �إىل اجلرنال الأمريكي
 Ray stoneالذي كان يعمل مهند�س ًا يف بورتوريكو ويطلق عليه بالعربية النخيل
امللوكي �أو الرخامي  Royal palmنظر ًا جلمال �ساقه الذي ي�شبه �أعمدة الرخام
وتعترب من �أهم الأ�شجار التي تزرع بالق�صور ومداخلها وكذلك الفنادق واملباين
املهمة وينت�شر هذا النوع يف كوبا وبنما وم�صر.
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بيئة النمـــو:
تنمو يف املناطق املفتوحة وال�شم�س املبا�شرة
وهي مقاومة للرياح وتتحمل الربودة حلد ما
كما ميكنها �أن تنمو يف املناطق اال�ستوائية وحتت
اال�ستوائية.
الو�صف النباتي:
ال�ساق �أمل�س �أبي�ض رمادي فاحت اللون ي�شبه
�أعمدة الرخام ي�صل ارتفاعه �إىل  40مرت ًا عند
توفر اجلو والرتبة املنا�سبني ويبلغ �سمك ال�ساق
حوايل � 60سم ـ الأوراق ري�شية ذات �أعناق
طويلة قد ت�صل �إىل � 3أمتار وهي خ�ضراء فاحتة
وتُكون الأوراق تاج ًا كثيف ًا م�ستدمي اخل�ضرة
الأزهار املذكرة قطرها  6مم ،والأزهار الأنثوية
قطرها  4مم وتنتج الأزهار كمية كبرية من
الرحيق بالإ�ضافة �إىل حم�صول حبوب اللقاح
الكبري مما يجعلها هدف ًا مرغوب ًا جد ًا من
النحل ـ الثمار تكون خ�ضراء ثم تتحول �إىل
اللون الأحمر �إىل البني الغامق وهي م�ستديرة
قطرها حوايل  5ـ  8مم .
اال�ستخدام:
تزرع يف مداخل الق�صور والهيئات احلكومية
وبحدائق اجلامعات والفنادق.
ت�صلح للزراعة بالدوارات وامليادين وداخل
امل�سطحات اخل�ضراء وجوانب الطرق املهمة .
كما ت�صلح للزراعة يف جمموعات بحيث يجب �أال
تقل امل�سافة بني ال�شجرة والأخرى عن 10 – 8
�أمتار.
الرتبة:
جتود زراعتها يف الرتبة اخلفيفة والرملية جيدة
ال�صرف.
الـــــري:
حتتاج �إىل ري معتدل ومنتظم ويعترب نظام
الري بالتنقيط �أو الري الفقاعي من �أنظمة
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ت�ضاف الدفعة الثالثة من
�سلفات الأمونيوم خالل
�شهر �سبتمرب.
التقليم:

و�أخرى م�ؤنثة �أي �أن الأزهار وحيدة اجلن�س
وحيدة امل�سكن وهي ذات لون �أبي�ض م�صفر،
والثمار م�ستديرة ال�شكل ذات لون بنف�سجي
ي�صل قطرها �إيل � 1.25سم.

فقط حتتاج �إىل �إزالة
الأوراق اجلافه (ال�سعف
اجلاف) والتي عادة ما
ت�سقط تلقائي ًا.
التكاثر:
الري الأوتوماتيكية املالئمة لري �أ�شجار النخيل
امللوكي.
الت�سميد الع�ضوي:
حتتاج �إىل الت�سميد الع�ضوي مرة واحدة �سنوي ًا
ب�إ�ضافة  12.5كجم �سماد ع�ضوي متحلل �إىل
جورة ال�شجرة وتقلب جيد ًا مع الرتبة.
الت�سميد الكيميائي:
حتتاج هذه ال�شجرة �إىل الت�سميد الكيميائي
ثالث مرات �سنوي ًا مبعدل  250 – 150جرام ًا
يف املرة الواحدة على النحو التايل:
ت�ضاف الدفعة الأوىل من �سلفات الأمونيوم
خالل �شهر يناير.
ت�ضاف الدفعة الثانية من الأ�سمدة الكيميائية
املركبة بطيئة الذوبان خالل �شهر مايو.
م
1
2
3
4
5
6
7
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وجه املقارنة
لون ال�ساق
وجود انتفاخ بال�ساق
طول ال�شمراخ الزهري
ارتفاع ال�ساق
قطر ال�ساق
الثمار
املقاومة للربودة
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تتكاثر البذرة والتي يف�ضل
زراعتها يف الربيع حيث يجب �أال تقل درجة
احلرارة عند زراعتها عن  27م وحتتاج البذور
�إيل فرتة �إنبات ترتاوح بني  90 – 35يوم ًا من
تاريخ زراعة البذور باملهاد لتبد�أ يف الإنبات .
التكاثر بتقنية زراعة الأن�سجة:
ويوجد �صنف �آخر من النخيل امللوكي �أ�سمه
العلمي  Roystonea elataويتميز ب�ساق �أمل�س
رمادي اللون وال�ساق به انتفاخ خفيف من �أعلى
ويعترب من �أكرث �أ�شجار النخيل ارتفاعا حـيث ي�صل
ارتفاع �ساقه �إيل  32مرت ًا ،وقطرها � 60سم.
والأوراق كثيفة مقو�سة ي�صل طولها �إىل � 4أمتار
وهي ذات عنق طويل يبلغ  2مرت والوريقات
خ�ضراء غامقة عديدة طولها يرتاوح بني – 60
� 90سم.
ال�شماريخ الزهرية طويلة وحتمل �أزهار ًا مذكرة
Roystonea regia

Roystonea elata

رخامي �أبي�ض
يوجد انتفاخ يف و�سط ال�ساق
يت�ساوى طول ال�شمراخ الزهري وعر�ضه
عادة  20مرت ًا
� 60 – 50سم
ذات لون بني غامق وقطرها � 1.2 – 0.8سم
مقاومة

رمادي
يوجد انتفاخ خفيف �أعلى ال�ساق
طول ال�شمراخ الزهري �أكرب من عر�ضه
 32مرت ًا
� 60سم
ذات لون بنف�سجي وقطرها � 1.25سم
مقاومة حلد ما

املهند�س �أجمـد قـا�سم

كيميائي متخ�ص�ص يف تكنولوجيا
ال�صناعات الكيميائية
ع�ضو الرابطة العربية للإعالميني العلميني
ع ّمان – الأردن
engamjad@gmail.com

إنتـاج الحـرير
الصـناعي من التمور
عرفت �صناعة التمور يف منطقتنا العربية منذ
زمن طويل� ،سواء كمادة غذائية مهمة ذات
قيمة عالية� ،أو ك�إحدى املواد الأولية لبع�ض
ال�صناعات احليوية والكيميائية املختلفة .وقد
تنبهت كثري من دول العامل �إىل املزايا املتعددة
التي متتلكها �أ�شجار النخيل ،Phoenix dactylifera
كالواليات املتحدة الأمريكية والتي عملت على
�إيالء زراعة تلك الأ�شجار اهتمام ًا خا�ص ًا ،كما
طورت تقنيات حديثة للعناية بالنخيل و�أن�ش�أت
�صناعات غذائية وحيوية وكيميائية تعتمد على
كافة �أجزاء نخيل التمر ،كما �شهدت منطقتنا
العربية ،وخ�صو�ص ًا دول اخلليج العربي والعراق
وم�صر ،اهتمام ًا وا�سع ًا بتلك الرثوة الزراعية،
وقد قدرت املنظمة العربية للتنمية الزراعية
�أن منطقتنا العربية تنتج زهاء  %70من جممل
الإنتاج العاملي للتمور.
وبالرغم �أن التمور هي املنتج الرئي�س للنخيل،
بيد �أن كافة �أجزاء النخلة ميكن اال�ستفادة
منها يف العديد من ال�صناعات ،فال�سعف ميكن
ا�ستخدامه يف �صناعة الورق واخل�شب امل�ضغوط،
وخملفات ال�شجرة كاللحاء ميكن �أن ي�ستغل
يف �إنتاج الوقود احليوي ،ونوى التمر ي�ستخدم
ل�صناعة عليقة غذائية للحيوانات ،ولإنتاج
الكربون الن�شط .وتتعدد �أ�صناف و�أنواع التمور،
وكل نوع يتميز ببع�ض ال�صفات اخلا�صة ،ك�أن
تتفاوت يف ن�سبة احتوائها على ال�سكريات� ،أو
الربوتينات� ،أو املعادن� ،أو الفيتامينات ،وقد
�صنف بع�ض الباحثني التمور �إىل نوعني ،الأول
وت�سمى متور املائدة ،وتتميز مبذاقها الطيب

ومنظرها اجلذاب وارتفاع ن�سبة الرطوبة فيها،
�أما النوع الثاين فهي التمور امل�ستخدمة ب�شكل
كبري يف بع�ض ال�صناعات املتفرقة وميكن
تناولها كمادة غذائية.
وتبني بع�ض الدرا�سات� ،أن ثلثي �إنتاج التمور يف
الوطن العربي ،يندرج �ضمن النوع الثاين ،الأقل
ا�ستخدام ًا كمادة غذائية وميكن اال�ستفادة
منه يف بع�ض ال�صناعات الغذائية والكيميائية،
ك�صناعة الدب�س و�سكر التمر و�إنتاج بع�ض
الأحما�ض الع�ضوية كحام�ض ال�سرتيك وحام�ض
اخلليك ،وت�صنيع الكحوالت التي تعترب ركيزة
�أ�سا�سية يف الكثري من ال�صناعات الدوائية
والكيميائية املتفرقة.
وتتميز التمور باحتوائها على ن�سب متفاوتة
من العنا�صر الغذائية املهمة ،كال�سكريات
والربوتينات والأحما�ض الأمينية والأحما�ض
الع�ضوية والفيتامينات والأمالح املعدنية ،وهذا

Rayon Cheese

خيوط حرير الرايون جاهزة حلياكة املن�سوجات
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ي�ؤهل التمور لأن تكون مادة غذائية مهمة ،ومادة
�أولية يف التقنية احليوية لإنتاج العديد من
املركبات الع�ضوية ال�صناعية.
لقد ازدهرت بع�ض ال�صناعات الكيميائية يف
العديد من دول العامل ،والقائمة على ا�ستغالل
ف�ضالت التمور �أو التمور الرديئة �أو تلك التي
�أ�صابها التلف والف�ساد ،حيث يتم معاجلتها
بطريقة كيميائية خا�صة ،لإنتاج بع�ض املركبات
ال�صناعية ،ومن �أهمها الكحول الإيثيلي الذي
يتم حتويله �إىل حام�ض اخلليك والذي تتعدد
ا�ستخداماته يف كثري من جماالت حياتنا
اليومية ،كما يدخل يف �صناعة عدد هائل من
املنتجات ال�صناعية ،من �أهمها �إنتاج احلرير
ال�صناعي والذي �أ�صبح يت�صدر �سوق الأقم�شة
ال�صناعية يف العامل.

حرير الرايون ال�صناعي:

تركزت جهود الإن�سان منذ �سنوات طويلة،
على �إنتاج الألياف ال�صناعية ،والتي حتاكي
خيوط احلرير الطبيعي ،وتكون �أثمانها زهيدة
وذات ملم�س ومظهر متميز وجذاب .وتعد املواد
ال�سليلوزية املوجودة يف النباتات ،اخلام الرئي�س
لتلك الألياف ،التي يتم �إنتاجها عن طريق
معاجلة املادة الأولية ،وهي ال�سليلوز ،ببع�ض
املواد الكيميائية وفق طرق خا�صة وحمددة،
فتتحول تلك املواد الطبيعية �إىل �ألياف وخيوط
يف غاية النعومة
واجلمال ولتكون
مناف�س ًا قوي ًا يف
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عمليات املعاجلة الكيميائية املختلفة لأحد املحا�صيل للح�صول على االيثانول

�أ�سواق الأقم�شة عاملي ًا.
وتتوفر مادة ال�سليلوز يف جميع النباتات ،لكن
بع�ض تلك النباتات تكون �أكرث مالءمة لإنتاج
مادة ال�سليلوز ،حيث تكون نقية �أو �أن ال�سليلوز ال
ميكن اال�ستفادة منه ب�شكل مبا�شر ،وبالتايل يتم
ا�ستخدام تلك املواد اخلام يف بع�ض ال�صناعات
الهامة ،ك�صناعة �إنتاج احلرير ال�صناعي
(الريون  ،)Rayonوالذي ي�شمل عدة �أنواع ،من
�أهمها رايون الف�سكوز  ، Viscose Rayonورايون
النحا�س الن�شادري Cuprammonium Rayon ،
ورايون الأ�سيتات Acetate Rayon .

Ethand Production

�إنتاج رايون الأ�سيتات:

يعد حام�ض اخلليك ،مادة �أ�سا�سية لإنتاج
احلرير ال�صناعي من نوع الرايون �أ�سيتات،
ويتم احل�صول على هذا احلام�ض عن طريق
�أك�سدة الإيثانول الذي يتم احل�صول عليه
من تخمر العديد من املواد الغذائية النباتية
كالتفاح والبطاطا والعنب وغريها من الفواكه
واخل�ضروات ،وكذلك من التمور �سواء كانت
على �شكل خملفات غذائية� ،أو متور رديئة �أو
متور فا�سدة ال ت�صلح لال�ستهالك الب�شري.
وتتميز �ألياف الرايون �أ�سيتات ،ب�أنها �ضعيفة
ن�سبي ًا� ،إذا ما
قورنت بالألياف

Rayon Embroidery Thread

الوان متعددة وجذابة حلرير الرايون ال�صناعي

الأخرى� ،إال �أنها ال تفقد قوتها عندما تتعر�ض
للبلل ،كما �أنها ال تت�شوه �أو تنكم�ش �أثناء
الغ�سيل ،وهي قريبة ال�شبه باحلرير الطبيعي،
ذي امللم�س الناعم ،وقد قدرت بع�ض الدرا�سات
�أن �ألياف الرايون �أ�سيتات متثل حوايل  %5من
�إجمايل الألياف ال�صناعية يف العامل .ولإنتاج
هذا النوع من احلرير ال�صناعي ،تتم معاجلة
ال�سليلوز بحام�ض اخلليك غري املائي ،يف درجة
احلرارة العادية ،وبوجود حام�ض الكربيتيك
كعامل م�ساعد ،حيث ين�شط ال�سليلوز عن
طريق تفاعله معه لإنتاج كربيتات ال�سليلوز التي
تتحول الحق ًا �إىل اخلالت ،ثم يتم الغ�سل باملاء
ال�ساخن والبخار.
Distillation Column Ethand Production

عمود التقطري امل�ستخدم يف عملية التقطري ال�صناعية

كذلك ميكن �إنتاج حرير الأ�سيتات عن طريق
معاجلة عوادم القطن وزغبه ،بحام�ض اخلليك
بوجود حام�ض الكربيتيك كعامل م�ساعد ،ثم
يتم رفع درجة احلرارة ،ليبد�أ التفاعل ،ثم
يربد املزيج مع �إ�ضافة حام�ض اخلليك املخفف،
وترك املزيج لكي يتم التفاعل ب�شكل كامل ،ثم
ي�ضاف املاء لرت�سيب �أ�سيتات ال�سليلوز ،التي
تطحن على �شكل ق�شور بي�ضاء ،ثم ي�ضاف �إليها
الأ�سيتون %90والذي ي�ؤدي �إىل �إنتاج حملول
الغزل ،الذي ير�شح �ضمن نظام خا�ص لينتج
عنه خروج �سائل �أ�سيتات ال�سليلوز الذي يقابله
تيار هوائي دافئ ،فيتبخر الأ�سيتون ،وتت�شكل
�شعريات رفيعة م�ستمرة هي احلرير ال�صناعي
من نوع رايون �أ�سيتات.

�أهمـية اخلـل و�إنتاجـه:

يتبني لنا مما �سبق� ،أن احل�صول على احلرير
ال�صناعي من نوع رايون �أ�سيتات ،ي�ستلزم �إنتاج
حام�ض اخلليك بكميات كبرية ،وقد عرف
الإن�سان �إنتاج هذه املادة الكيميائية منذ قرون
طويلة ،حيث ا�ستخدمها البابليون كمادة ملطفة
وحافظة وكعالج للجرب ولت�ضميد اجلروح
املختلفة وم�ضاد حيوي فعال ،كما ا�ستخدم
الرومانيون اخلل كمادة غذائية تخلط مع البي�ض
�أو مع املاء لل�شرب.
�أما يف الوقت الراهن ،ف�إن اخلل يتم ا�ستخدامه
ب�شكل وا�سع يف كثري من مناحي حياتنا اليومية،
�إذ ي�ستعمل كمذيب يف العديد من ال�صناعات
الكيميائية املهمة ،كما يدخل يف �صناعة بع�ض
الأدوية واملواد الغذائية واملواد احلافظة ،وي�ضاف
لبع�ض الأغذية حلفظ درجة احلمو�ضة  PHوملنع
منو الأحياء الدقيقة .وقد ا�ستعمل الإن�سان عدة
طرق للح�صول على اخلل ،ويف منت�صف القرن
املا�ضي مت تطوير الطريقة احلديثة املتبعة الآن
لإنتاج هذه املادة الع�ضوية املهمة ،ويكون ذلك من
خالل عمليتني مايكروبيولوجيتني ،ففي املرحلة
الأوىل يتم حتويل ال�سكريات املوجودة يف املادة
اخلام ،كع�صري التمر مث ًال� ،إىل �إيثانول ،ثم يتم
�أك�سدته �إىل اخلل املعروف با�سم Vinegar Stock.

وميكن تو�ضيح �آلية احل�صول على الإيثانول من
ال�سكريات با�ستخدام بع�ض اخلمائر اخلا�صة
و�ضمن ظروف كيميائية حمكمة ،باملعادلة
التالية:
C6H12O6

2C2H5H +2O2

علم ًا ب�أن هذا التخمر يتم يف ظروف ال هوائية،
�آخذين بعني االعتبار وجود بع�ض النواجت
اجلانبية التي يتم التعامل معها والتخل�ص منها
و�ضبط �شروط حدوث التفاعل .يلي ذلك عملية
حتويل الإيثانول �إىل حام�ض اخلليك يف ظروف
هوائية باال�ستعانة ببع�ض الإنزميات امل�ؤك�سدة
التي تفرز بوا�سطة بكترييا خا�صة ،ويجري
التفاعل وفق املعادلة التالية:
CH3COOH+H2O

acetobacte r / enzymesyst em

C2H5OH+O2

خيوط الرافيون امل�صنعة من معاجلة ال�سيليلوز
Rayon

لكن التفاعل الأخري يتم وفق معادلتني كيميائيتني
متعاقبتني ،يتكون يف الأوىل مركب و�سطي هو
اال�سيتالدهايد  CH3CHOثم يتحول �إىل حام�ض
اخلليك  ،وفق املعادلتني التاليتني:
CH3CHO+H2O
2CH3COOH

acetobacte r / enzymesyst em

acetobacte r / enzymesyst em

C2H5OH+O2

2CH3CHO+O2
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مراحل �إنتاج الإيثانول من
التمور:

�إن ال�سكريات املوجودة يف التمور ،ت�ؤهلها لإنتاج
الإيثانول عايل النقاوة ،فظروف �إجراء هذا
التفاعل تتطلب وجود �سكريات يف املادة الأولية
برتكيز �أدنى قدرة  ،%8لكي تتم عملية التخمري
الالهوائية واحل�صول على الإيثانول ،مت حتويله
�إىل املنتج النهائي ،وهو اخلل الذي يحتوي على
 %4من حام�ض اخلليك CH3COOH.
لقد بينت التجارب املخربية� ،أن مكونات
التمر ،تعترب مثالية للح�صول على الإيثانول،
فن�سبة املواد ال�صلبة غري ال�سكرية يف ع�صري
التمر بعد تنقيته� ،أقل بكثري منها يف امل�صادر
النباتية الأخرى ،كذلك ف�إن ارتفاع تركيز املواد
ال�سكرية يف التمر ووجود مواد غذائية للخمرية
فيه ،ت�ضفي عليه ميزات ايجابية جتعل عملية
احل�صول على الإيثانول منه تتم بكفاءة عالية.
ومتر مراحل �إنتاج الإيثانول من التمر عموما
بثالث خطوات رئي�سة هي:

خالط وا�سطوانات تدار مبحركات لف�صل النوى
وال�شوائب عن التمر ،وكذلك لإذابة ال�سكريات
املوجودة يف التمر.
ويف هذه املرحلة ،يجب املحافظة على درجة
احلرارة �ضمن املدى احلراري ال�سابق ،فعند
انخفا�ض درجة حرارة املزيج ،ي�ؤدي ذلك �إىل
فقدان بع�ض ال�سكريات املوجودة يف التمر� ،أما
عند زيادتها فوق  %85ف�إن بع�ض ال�سكريات
تتحول �إىل مركبات �أخرى ،كما يظهر امليثانول
ب�سبب حتول البكتني املوجود يف التمر .كذلك
ينبغي االنتباه �إىل لزوجة املحلول املت�شكل� ،أي

 -1حت�ضري ع�صري التمر:
ويطلق عليها ا�سم اال�ستخال�ص ،وهي عملية
ف�صل فيزيوكيميائية تخ�ضع لقوانني كتلة املواد،
والهدف منها احل�صول على ع�صري متر برتكيز
مواد �صلبة ذائبة مقداره  %19و�ألياف بن�سبة
ال تتجاوز  .%8ولإجناز ذلك ت�ستعمل �أحوا�ض
خا�صة حتتوي على ماء �ساخن بدرجة حرارة
من مدى � 80إىل  85درجة �سل�سيو�س ،بوجود
Textile

حياكة خيوط الرايون من �أجل �أقم�شة ناعمة وجذابة
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عملية �صناعة خيوط الغزل

والتحكم الدقيق يف زمن مكوث اخلليط يف حو�ض
اال�ستخال�ص والتي تقدر بحوايل  15دقيقة،
و�سرعة خلط تبلغ  23دورة  /دقيقة .يعقب تلك
املرحلة ،مرور املزيج على مناخل خا�صة ،تعمل
على الطرد املركزي ،لف�صل النوى عن املحلول
املتكون ،ثم ينقل املزيج �إىل منخل �آخر ذي
فتحات �صغرية لف�صل الألياف اخل�شنة ،والتي
يتم نقلها �إىل ا�سطوانة لولبية متحركة لغ�سل
تلك الألياف من جديد باملاء ال�ستخال�ص ال�سكر
العالق فيها قبل التخل�ص منها.
 -2تخمري ع�صري التمر:
ويتم يف هذه العملية حتويل ال�سكريات �إىل
�إيثانول وثاين �أك�سيد الكربون باال�ستعانة ببع�ض
اخلمائر اخلا�صة وفق املعادلة التالية:
2C2H5OH+2CO2

Wide selection of Silk and Rayon

�أقم�شة متعددة الألوان م�صنوعة من حرير الرايون

الن�سبة بني التمر واملاء ،فعند زيادة اللزوجة،
قد يحدث ان�سداد للأنابيب الناقلة للمزيج،
�أما عند زيادة كمية املاء باملقارنة بكمية التمر،
ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل انخفا�ض الكفاءة الت�شغيلية
للأجهزة وزيادة يف الكلفة املادية الت�شغيلية،
وقد بينت احل�سابات الكيميائية �أن ن�سبة %19
من املادة ال�صلبة �إىل ال�سائلة تعترب منا�سبة ،مع
�ضبط �سرعة مرور املزيج يف الأنابيب الناقلة،

C6H12O6

ولت�سريع عملية التخمري ،يتم �إ�ضافة �أحد
مركبات الفو�سفات الالع�ضوية ،والتي �سوف
تتحول الحق ًا �إىل فو�سفات ع�ضوية ،مع �ضرورة
االنتباه �إىل �أن التفاعل ال�سابق يتم �ضمن ظروف
حمكمة ،فتغري درجة احلرارة وارتفاعها،
ي�ؤدي �إىل ت�شكل بع�ض املركبات الع�ضوية،
كالألدهايدات ،وت�ستغرق عملية تخمري ع�صري
التمر حوايل � 24ساعة.
 -3مرحلة التقطري:
وتهدف هذه العملية �إىل احل�صول على الإيثانول
برتكيز ال يقل عن  ،%96وبالرغم من وجود عدد

كبري من املركبات الكيميائية يف مزيج التمر
املتخمر� ،إال �أن التفاوت يف درجات غليان تلك
املواد ،يلعب دور ًا حا�سم ًا يف ف�صل الإيثانول الذي
تبلغ درجة غليانه � 78.3سل�سيو�س .وتتم عملية
التقطري داخل �أبراج خا�صة بذلك ،وقد يتفاوت
عددها ،من برجني �إىل خم�سة �أبراج تبع ًا حلجم
امل�صنع ور�أ�س ماله ،ويتم خالل تلك العملية نقل
املزيج من برج �إىل �آخر لزيادة تركيز الإيثانول
للو�صول �إىل تركيز يبلغ حوايل  %96يف الربج
الأخري.
يتم يف الربج الأول ،ف�صل الإيثانول عن املواد
الثقيلة واخلمرية وال�شوائب املختلفة ،حيث
يتم احل�صول على �إيثانول برتكيز  %50فقط،
ثم ينقل ناجت التقطري �إىل الربج الثاين ،ثم
�إىل الربج الثالث وهكذا ،لرفع تركيز الإيثانول
والتخل�ص من املاء يف كل مرحلة من مراحل
عملية التقطري ،والتي تتم �ضمن ظروف ت�شغيلية
حمكمة ووفق منحنيات االتزان الديناميكي لكل
من البخار وال�سائل.
�إن احل�صول على الإيثانول من التمر ،يعترب يف
الواقع عملية كيميائية �صناعية مهمة للغاية،
فالإيثانول يعترب مادة كيميائية ت�ستخدم يف
العديد من ال�صناعات ،ولها ا�ستعماالت طبية
مهمة ،كما تعترب مادة �أولية لإنتاج اخلل الذي
بدوره �سيتم ا�ستخدامه لإنتاج احلرير ال�صناعي
املطلوب حمليا وعامليا ب�شكل كبري.

عملية �صناعة خيوط الن�سيج �صناعي ًا

املراجـع:

 -1عاطف حممد �إبراهيم وحممد نظيف
حجاج خليف ،نخلة التمر زراعتها رعايتها
و�إنتاجها ،الطبعة الثانية،1997،من�ش�أة املعارف،
الإ�سكندرية ،م�صر.
� -2أحمد ف�ؤاد النجعاوي ،تكنولوجيا الألياف
ال�صناعية وخلطاتها ،من�ش�أة املعارف،
الإ�سكندرية ،م�صر.
 -3ح�سن خالد ح�سن العكيدي ،الت�صنيع الغذائي
للتمور ،دار زهران ،2002 ،عمان ،الأردن.
 -4نخبة من �أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم

خيوط احلرير ال�صناعي الرايون املتعددة االلوان

الهند�سة الزراعية وق�سم علوم الأغذية والتغذية
يف جامعة امللك �سعود ،تطبيقات هند�سية يف
ت�صنيع التمور ،الطبعة الثانية ،2008 ،اململكة
العربية ال�سعودية.
 -5حممد ممتاز اجلندي ،مو�سوعة الأغذية
حفظها وت�صنيعها ،دار املعارف ،م�صر.
 -6فالح �سعيد جرب ،تطلع نحو امل�ستقبل يف
قطاع التمور العربية ،جملة ال�صناعات الغذائية
العربية ،العدد الرابع ،املجلد التا�سع.
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ندوة علمية برعاية معالي الدكتور
راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه
وزارة البيئة واملياه

إنتاج السكر من التمور
له جدوى اقتصادية عالية
القيمة الغذائية والصحية
حتت رعاية معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد
وزير البيئة واملياه نظمت وحدة الأمن الغذائي
بالوزارة يوم االثنني املوافق  26يناير 2009
بق�صر الثقافة مبدينة ال�شارقة ندوة لبحث
(جدوى �إنتاج ال�سكر من التمور)� ،شارك فيها
�أكرث من � 70شخ�ص ًا من اخلرباء واملخت�صني
والباحثني واملزارعني واملنتجني يف جمال �إنتاج
وت�صنيع التمور بالإ�ضافة �إىل �شركة « هيا�شيبارا
« اليابانية املتخ�ص�صة يف �إنتاج ال�سكر وم�صنع
اخلليج لل�سكر و�شركة الطاقة النظيفة والهيئة
العربية لال�ستثمار والتنمية الزراعية و�شركة
الفوعة لتطوير وتنمية قطاع النخيل والتمور.
وبعد عر�ض �ست حما�ضرات من قبل اخلرباء
امل�شاركني تناولت املو�ضوع من كافة جوانبه
مت �إدارة حوار مفتوح بني جميع امل�شاركني
حل�سم اجلدل حول اجلدوى الفنية والغذائية
واالقت�صادية لإنتاج ال�سكر من التمور.
وقالت الدكتورة مرمي ال�شنا�صي م�ست�شارة معايل
وزير البيئة واملياه� .إن الندوة بحثت يف �إمكانية
اال�ستفادة من فائ�ض الإنتاج من التمور يف ت�صنيع
ال�سكر حيث تعترب التمور من �أهم املحا�صيل
الزراعية الرئي�سية بدولة الإمارات ذات املحتوى
العايل من ال�سكريات .و�أ�شارت �إىل �أن الوزارة
قامت بالتعاون مع �إحدى ال�شركات اليابانية
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بت�صنيع عينة من ال�سكر املحبب اجلاف من دب�س
التمر با�ستخدام مادة « الرتيهالوز « .وتهدف
الندوة للخروج بتو�صيات حت�سم اجلدل القائم بني
املخت�صني حول جدوى ت�صنيع ال�سكر من التمور
من النواحي الفنية واالقت�صادية والغذائية..
والقيام بخطوات عملية يف هذا املجال.

توفري خطوط �إنتاج جلميع منتجات التمور
مبا فيها ال�سكريات ,وفتح �آفاق ت�سويقية
جديدة مل�شتقات التمور املبتكرة تقوم على
ا�ستخدامها كمواد �أولية يف �صناعات غذائية
قائمة.

�أهداف الندوة:
 1ـتقريب وجهات النظر حول جدوى �إنتاج
ال�سكر من التمور كم�صدر بديل لل�سكريات
مما ي�ساعد يف ح�سم اجلدل القائم يف
�إنتاج ال�سكر من التمور اقت�صادي ًا وغذائيا
و�صحي ًا.
 2ـ�إلقاء ال�ضوء نحو فر�ص ا�ستثمارية و�إنتاجية
�أخرى تعظم اال�ستفادة من ثمار النخيل
داخل �إطار بيئي وت�ساهم يف �سد الفجوة
الغذائية وحتقيق الأمن الغذائي.
 3ـالوقوف على �أهم امل�شكالت وال�صعوبات التي
تواجه تطوير �إنتاج التمور ومنتجاتها داخل
دولة الإمارات العربية املتحدة.
 4ـعر�ض ما قدمته وتقدمه الوزارة من
م�شروعات بحثية وتنفيذية يف جمال زراعة
النخيل وتطوير منتجات التمور.
نتائج الندوة:
�إىل ذلك فقد �أبرزت يف الندوة �أهمية التفريق
بني �سكر املائدة و�سكريات التمور من حيث
الرتكيب الكيماوي والنوع والقيمة الغذائية (من
الناحية الغذائية وال�صحية) ،و�أتفق احلا�ضرون
على �أن �إنتاج ال�سكر من التمور له جدوى عالية
من حيث القيمة الغذائية وال�صحية ممثلة يف
�سكر الركتوز.

من الناحية الفنية والتطبيقية:
هناك �إمكانيه فنية لتطبيق مثل هذه الأنواع
من التكنولوجيا ولكن تواجهها �صعوبات يف
عدم توافر تكنولوجيا الت�صنيع الغذائي للتمور
ومنتجاتها ب�شكل متطور ومواكب لتكنولوجيا
الت�صنيع العاملية وما هو متوفر ال يعلو عن
�صناعة تعبئة فقط .

 4ـ�إقامة حلقة نقا�شية للمخت�صني والباحثني
واملنتجني وامل�ستثمرين لبحث تعظيم
اال�ستفادة من التمور ومنتجاتها وال�صناعات
القائمة عليها.
 5ـفتح قنوات ات�صال مع �شركات القطاع اخلا�ص
وبيوت اخلربة العاملة يف جمال تكنولوجيا
الت�صنيع الغذائي لتطوير �صناعات التمور.

من الناحية االقت�صادية:
 1ـما زال هناك بع�ض اجلوانب التي تعيق �إنتاج
ال�سكر من التمور ب�شكل اقت�صادي وتعظيم
اال�ستفادة من ثمار النخيل متمثلة يف جوانب
عديدة من كافة الأوجه �سواء احل�صول على
التمور اخلام �أو الت�صنيع �أو الت�سويق.
 2ـاالتفاق على حلقة نقا�ش تعتمد يف املقام
الأول على مناق�شة اجلوانب االقت�صادية التي
حت�سم اجلدل يف �إنتاج ال�سكر من التمور.
التو�صيات:
 1ـالتوجه نحو امل�شاريع الريادية املتكاملة
املتعددة الأغرا�ض يف جمال ت�صنيع منتجات
التمور و�إنتاج ال�سكريات بهدف حتقيق قيمة
م�ضافة ملنتجي وم�صنعي التمور.
 2ـالتعاون مع اجلهات املعنية لدرا�سة تركيب
للتمور.
 3ـاالهتمام بعمليات ت�صنيع التمور والعمل على
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التقومي الزراعي

التـنبـيـت

ب�إ�شراف �شركة الفوعة لتطوير وتنمية
قطاع النخيل والتمور
جترى هذه العملية بنف�س خطواتها خالل الأ�شهر
التالية :فرباير ،مار�س� ،أبريل من كل عام.
تعترب عملية تنبيت (تلقيح) النخيل من العمليات
الزراعية املهمة للح�صول على ثمار عالية
اجلودة ومبوا�صفات مرغوبة لدى امل�ستهلكني.
تتبع �أ�شجار النخيل �إىل جمموعة الأ�شجار
ثنائية امل�سكن �أي �أن الأزهار املذكرة موجودة
على �شجرة والأزهار امل�ؤنثة على �شجرة �أخرى
وتتواجد الأزهار �ضمن غطاء ي�سمى الطلع
والذي ين�شق طبيعي ًا عند ن�ضج الأزهار ،ولكل
من الطلوع امل�ؤنثة واملذكرة موا�صفات تختلف
عن الأخرى ويتم التمييز بينهما كما يلي:
يبد�أ الإزهار عادة من �شهر مار�س وحتى �شهر
مايو ح�سب ال�صنف والعمر والأحوال اجلوية،
ووجد �أن �صنف الفحل له ت�أثري كبري على نوعية
الثمار وكميتها ويعترب نخيل ال�سكر من �أف�ضل
�أ�صناف الأفحل التي تنجح زراعتها حتت ظروف
الدولة حيث تتميز بوفرة عدد الطلع وكمية
الطلع الذكري

النبات ذي احليوية العالية والتبكري يف ن�ضج
الثمار ،وتتم هذه العملية بنقل حبوب اللقاح من
النخيل املذكر �إىل امل�ؤنث ب�أحد الطرق التالية:

الطريقة الأوىل :التنبيت اليدوي
مراحل جمع الطلع الذكري:

 1ـالت�أكد من جودة �صنف الفحل واحتواء الطلعة
الطلع الأنثوي

 1ـال�شماريخ ق�صرية وغالبيتها تكون يف نهاية املحور  1ـ ال�شماريخ طويلة و�أقل جتمع ًا.
وبالتايل تظهر ب�شكل �أعر�ض و�أغلظ.
 2ـ عند م�سك الطلع الذكري يتناثر منه غبار اللقاح 2 .ـ ال يتطاير منها �أي �شيء.
 3ـ له رائحة جميلة ومميزة وجذابة للنحل.
 3ـ لي�س لها رائحة.
 4ـبعد ت�شقق غالف الطلعة تظهر نورة الفحل من بعد  4ـتظل الأزهار �صاحلة للتلقيح مدة
�شمعية منقو�شة.
(� )7-3أيام..
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خلط حبوب اللقاح مع الطحني

ربط الطلع االنثوي

الأ�صناف يف طول وق�صر هذه الفرتة ،لذا
يف�ضل تنبيت معظم الأ�صناف خالل ()3-1
�أيام من ت�شقق الطلع.

الذكرية على كمية كافية من النبات.
 2ـقطع النبات بعد �إمتام ن�ضجه وقبل انفالق
�أو ت�شقق غالف الطلعة ،وميكن �أن ي�ستدل
على ن�ضج الطلعة الذكرية غري املنفلقة
(املفتوحة) عن طريق كرب حجمها وانحنائها
قلي ًال �إىل الأ�سفل �أو عن طريق ال�ضغط على
اجلزء الأ�سفل من الطلعة بالأ�صابع ،و�إذا
�أ�صدرت الطلعة �صوت فرقعة دل ذلك على
ن�ضجها وجاهزيتها للقطع كما �أن لطلع بع�ض
�أ�صناف الأفحل عند متام ن�ضجه رائحة
�شديدة نفاذة.
 3ـجمع الطلع الذكري و�شق غالفه و�سحب
االغاري�ض (النورات الزهرية) ،وتفريدها
�إىل جماميع من ال�شماريخ (كل جمموعة
حتتوي على � 5 - 3شماريخ).
 4ـن�شر ال�شماريخ على �سطح نظيف �أو يف �أطباق
معدنية وو�ضعها يف مكان مظلل وغري معر�ض
للتيارات الهوائية� ،أو تعليقها على حبال داخل
غرفة ذات تهوية جيدة ورطوبة منخف�ضة.
 5ـتقليب ال�شماريخ بني فرتة و�أخرى من اجل
�ضمان جفافها وت�ستغرق عملية التجفيف من
(� )3 - 2أيام.
مراحل التنبيت اليدوي:
 1ـحمل عدد من ال�شماريخ الذكرية داخل

�آلة التنبيت الآيل

تكميم الطلوع بعد التنبيت
خمرافة ومن ثم و�ضع عدد منها داخل كل
طلعة متفتحة وغالب ًا يتم ا�ستخدام من
(� )6-4شماريخ.
 2ـ يف�ضل نف�ض ال�شماريخ الذكرية على
االغري�ض الأنثوي ب�صورة خفيفة لت�سقط
كمية من حبوب اللقاح مبا�شرة على ميا�سم
الطلع الأنثوي .ثم و�ضع ال�شماريخ الذكرية
مقلوبة يف قلب الطلع املتفتح وربطها مع ًا
ب�شكل خفيف من الثلث العلوي.
 3ـ�إجراء عملية التنبيت �أو ًال ب�أول ،وعدم �إجراء
التنبيت جلميع طلع النخلة مرة واحدة وذلك
ب�سبب تفاوت الطلعات يف مواعيد تفتحها.
 4ـ�سميت الفرتة الالزمة لتنبيت الطلع بعد
تفتحه بفرتة اال�ستقبال نظر ًا الختالف

 5ـتكميم الطلوع بعد االنتهاء من عملية التنبيت
بوا�سطة �أكيا�س ورقية مثقبة وترك هذه
الأكيا�س ملدة ( )15-7يوم ًا للو�صول �إىل
زيادة عقد الثمار يف العذوق املكي�سة عما هو
عليه يف العذوق غري املكي�سة وزيادة حجم
الثمرة والتبكري يف ن�ضج الثمار وجتنب
الإ�صابة بالأمرا�ض واحل�شرات.
بعد االنتهاء من عملية التنبيت ين�صح بتجميع
ال�شماريخ الذكرية غري امل�ستخدمة ون�شرها يف
مكان ظليل بعيد ًا عن التيارات الهوائية وعند
متام التجفيف تو�ضع بالغربال �أو (املنخل)
ال�ستخال�ص حبوب اللقاح ،ثم تو�ضع احلبوب
امل�ستخل�صة يف �أكيا�س ورقية داخل �أكيا�س
نايلون وحتفظ يف املجمدة ال�ستخدامها يف
تنبيت الأ�صناف املبكرة الأزهار يف العام
القادم وين�صح باختبار احليوية قبل البدء
بعملية التنبيت.

الطريقة الثانية :التنبيت الآيل

مراحل جمع الطلع الذكري:
يتم ا�ستخال�ص حبوب اللقاح ب�أحد الطرق
التالية:
 1ـ ا�ستخال�ص حبوب اللقاح يدوي ًا :عن طريق
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ثم تو�ضع يف �أكيا�س ورقية ال�ستعمالها
مبا�شرة يف عملية التنبيت �أو خزنها للمو�سم
القادم.

جمع الطلع النا�ضج و�إزالة �أغلفته وفرد
�شماريخه ونرثها يف �أطباق وو�ضعها يف مكان
مظلل وغري معر�ض للتيارات الهوائية وتركها
جتف متام ًا من (� )5-3أيام .ثم تو�ضع يف
غربال (منخل) لف�صل حبوب اللقاح عن
باقي �أجزاء الزهرة و�إعادة العملية على نف�س
الأزهار بعد يوم �أو �أكرث لف�صل �أكرب كمية من
حبوب اللقاح.
 2ـا�ستخال�ص حبوب اللقاح �ألي ًا :عن طريق
جتفيف الطلع الذكري النا�ضج يف غرفة
خا�صة ميكن ال�سيطرة داخلها على درجات
احلرارة بوا�سطة املدفئة ،وترتاوح درجة
احلرارة املنا�سبة لتجفيف الطلع من
( )32 - 28درجة مئوية ،ويتم تغيري هواء
الغرفة با�ستمرار بوا�سطة مفرغات هوائية
لئال ترتفع الرطوبة الن�سبية داخلها وت�ؤدي
�إىل تعفن النورات الزهرية .ويتم تق�سيم
غرفة التجفيف بوا�سطة �أنابيب �أو زوايا
الدك�سن وت�سليكــها لتعليق �أكبــر كمية من
الطلع الذكري حيث يعمل �شق يف حامل
النورة الزهرية ب�شكل مائل لت�سهيل تعليقها،
وت�ستغرق فرتة جتفيف الطلع وملختلف
الأ�صناف الذكرية من (� )72 - 48ساعة
وعندئذ تكون الطلعة جاهزة ال�ستخال�ص
حبوب اللقاح .ثم ت�ستخل�ص حبوب اللقاح من
الطلع الذكري بوا�سطة جهاز خا�ص (ماكينة
ا�ستخال�ص حبوب اللقاح) ومن ثم يتم ن�شر
حبوب اللقاح امل�ستخل�صة داخل �أطباق
معدنية لتجفيفها متام ًا .بعد ذلك جترى
عملية فح�ص حبوب اللقاح بوا�سطة �صبغة
اال�سيتوكارمني واملجهر للت�أكد من حيويتها
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مراحل التنبيت الآيل:
 1ـخلط حبوب اللقاح مع طحني ناعم �أبي�ض
وعلى �أن يكون جاف ًا متام ًا وبن�سبة ()7:1
�أي (ملعقة واحدة من حبوب اللقاح مع �سبع
مالعق من الطحني-يف�ضل طحني رقم )1
خلط ًا جيد ًا ومن ثم تو�ضع يف امللقحة لإجراء
عملية التنبيت.
 2ـالبدء بعملية التنبيت الآيل بوا�سطة ملقحات
يدوية �أو �آلية ،والآلة عبارة عن معفرة عادية
يت�صل بها �أنبوب طويل وخفيف م�صنع من
الأملنيوم �أو البال�ستيك يتم بوا�سطته الو�صول
�إىل الطلع الأنثوي املتفتح و�إي�صال خليط
حبوب اللقاح والطحني �إليه ،ويجب �إجراء
عملية التنبيت بعد (� )4 - 3أيام من بدء تفتح
الطلع الأنثوي ولثالث مرات للنخلة الواحدة
حيث تعاد هذه العملية بعد (� )3أيام.
 3ـتكميم الطلوع بعد االنتهاء من عملية التنبيت
بوا�سطة �أكيا�س ورقية مثقبة وترك هذه
الأكيا�س ملدة ( )15-7يوم ًا للو�صول �إىل
زيادة عقد الثمار يف العذوق املكي�سة عما هو
عليه يف العذوق غري املكي�سة وزيادة حجم
الثمرة والتبكري يف ن�ضج الثمار وجتنب
الإ�صابة بالأمرا�ض واحل�شرات.
ال�شروط الواجب توفرها يف حبوب
اللقاح:
 1ـ�أن تكون حبوب اللقاح ذات حيوية مرتفعة
كما يف �أفحل غريف ،ال�سكة والغنامي.
 2ـ�أن ينتج الذكر عدد ًا كبري ًا من الأكمام
الزهرية ب�أحجام كبرية.
 3ـ �أن تكون جافة متام ًا.
 4ـ �أن تكون خالية من الفطريات.
 5ـ�أن تخلط مع الطحني بطريقة �صحيحة وقبل
عملية التنبيت مبا�شرة.

ت�أثري العوامل اجلوية على التنبيت:
 1ـدرجة احلرارة :ترتاوح درجات احلرارة املثلى
لهذه العملية بني ( )35 - 25درجة مئوية
و�إذا انخف�ضت عن ذلك ف�سوف يكون لها
ت�أثري �سلبي على عملية الإنبات ،لذا يف�ضل
�إجراء عملية التنبيت بعد ال�ساعة العا�شرة
�صباح ًا عند اعتدال درجة احلرارة� .أما
يف حالة الأ�صناف التي تزهر مبكر ًا وتكون
درجات احلرارة منخف�ضة فيجب القيام
بعملية التنبيت يف منت�صف النهار عند
ارتفاع درجات احلرارة وتكي�س الطلعات بعد
تنبيتها بوا�سطة �أكيا�س ورقية لتح�سني ن�سبة
العقد.
 2ـالرياح :جتف ميا�سم الأزهار الأنثوية يف
حالة الرياح اجلافة ال�سريعة مما ي�ؤدي
�إىل انخفا�ض فر�ص �إنبات حبوب اللقاح
و�أما الرياح ال�شديدة ف�إنها تعمل على دفع
حبوب اللقاح بعيد ًا عن ميا�سم الأزهار مما
يقلل فر�ص الإنبات لذا يجب جتنب �إجراء
عملية التنبيت يف حالة هبوب رياح �شديدة
وخ�صو�ص ًا عملية التنبيت الآيل.
 3ـالأمطار :تغ�سل مياه الأمطار حبوب اللقاح
وتزيلها عن ميا�سم الأزهار الأنثوية .ومبا
�أن فرتة التنبيت (الفرتة الالزمة حتى تبد�أ
حبة اللقاح بالنمو) ت�ستغرق (� )6ساعات،
فيجب �إعادة عملية التنبيت �إذا �سقطت
الأمطار خالل ال�ست �ساعات الأوىل من بدء
�إجراء العملية.
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في لقاء خاص مع عاشق النخلة معالي جمعة الماجد

الشيخ زايد “رحمه اهلل”
هو أول من خدم
الشجرة المباركة في اإلمارات

ولد �سنة  1359هـ1930/م يف منطقة ال�شندغة,
وهي من �أعمال مدينة دبي ,وهناك ن�ش�أ مع
عائلته ,حيث كان ي�صطحبه والده منذ ال�صغر
معه �إىل رحالت الغو�ص يف ف�صل ال�صيف,
وكانت رحالت �شاقة تعلم منها ال�صرب واملثابرة
على العمل .تعلم القراءة والكتابة و�شيئ ًا من
علوم الدين والقر�آن الكرمي واللغة العربية يف
الكتاتيب على يد املطوع ,وكان منذ �صغره ي�شعر
بقيمة الكتاب ,حيث مل يكن متوافر ًا ب�سهولة يف
تلك الأيام.
بد�أ حياته العملية يف التجارة مع خاله ,ثم �صار
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تاجر ًا ,ففتح اهلل له �أبواب ف�ضله ,ويف مطلع
اخلم�سينات قام مع زمالء له بت�أ�سي�س جلنة
مبباركة ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم ,وتت�ألف
اللجنة من ال�سادة :حميد الطاير ,عبد اهلل الغرير,
جمعة املاجد ,نا�صر را�شد لوتاه ,وقد قامت هذه
اللجنة بجمع التربعات من املح�سنني بدبي ,حيث
�شيدت بها ثانويتني ,واحدة للذكور يف بر دبي,
وا�سمها ثانوية جمال عبد النا�صر ,و�أخرى للبنات
يف ديرة ,وا�سمها ثانوية �آمنة ,كما �سعى يف املدة
نف�سها �إىل ت�أ�سي�س املكتبة الوطنية بدبي .ويف عام
 1983وب�سبب الظروف االقت�صادية واالجتماعية

أهم إنجازات الشيخ زايد تأسيس مختبر زراعة األنسجة
في جامعة اإلمارات ،وبتشجيع الشيخ نهيان فقد
أصبحت اإلمارات في مقدمة دول العالم في إكثار
النخيل وتحسين نوعيته
التي حالت دون قبول �أبناء الوافدين من الدول
العربية والإ�سالمية يف املدار�س الر�سمية� ,أن�ش أ�
�سيادته املدار�س الأهلية اخلريية لتعليم الفقراء
من الطالب الوافدين جمان ًا .وملا تكاثر عدد
التالميذ حتى و�صل يف الآونة الأخرية �إىل 9000
تلميذ وتلميذة ,بقي التعليم جمان ًا للفقراء,
وب�سعر التكلفة ملن دونهم.
ويف عام � 1987شعر بحاجة املر�أة �إىل العلم
و�صعوبة و�صولها �إىل جامعة الدولة يف مدينة
العني� ,أو ال�سفر �إىل اخلارج ,ف�أن�ش�أ كلية
الدرا�سات العربية الإ�سالمية ,و�شهاداتها
معادلة من جامعة الأزهر ال�شريف ,ومن كلية
دار العلوم ,ومن قبل وزارة التعليم العايل بدولة
الإمارات العربية املتحدة ,وهي خم�ص�صة
لأبناء الوطن و�إخوانهم من دول جمل�س التعاون
اخلليجي ,حيث يدر�س بها الآن نحو 3700
طالب؛ منهم  2500من الإناث ,و 1200من
الذكور ,وقد تخرج منها حتى الآن؛  4119طالب ًا؛
منهم  3302طالبة  817 -طالب ًا ,كما يوجد بها
ق�سم للدرا�سات العليا يف العلوم الإ�سالمية,
واللغة العربية ,حيث مينح املنت�سبون �إليه �شهادة
املاج�ستري والدكتوراه يف الفقه و�أ�صوله ,واللغة
العربية ,ويبلغ عدد امل�سجلني به حتى الآن 132
طالبة ,وقد نالت  23طالبة منهن حتى الآن
�شهادة املاج�ستري.
ويف عام � 1991شعر بحاجة الطالب والباحثني
�إىل الكتب واملراجع ,و�أكرثهم من الفقراء,
كما �أن طالب الدرا�سات العليا ي�ضطرون �إىل
ال�سفر من بلد �إىل بلد ليح�صلوا على بغيتهم من
�صور املخطوطات ,ولكنهم يرجعون غالب ًا بخف
حنني ,وذلك نظرا لل�صعوبات التي تعرت�ضهم,

ف�أن�ش�أ مكتبة عامة ,تطورت املكتبة فيما بعد
لت�صبح مركز ًا ثقافي ًا يقدم اخلدمات لطالب
العلم بي�سر و�سهولة� ,أال وهو مركز جمعة املاجد
للثقافة والرتاث.
وقد قام �سيادته مرات عديدة برحالت علمية
�إىل دول عربية و�إ�سالمية ,رفقة موظفني
متخ�ص�صني باملركز ,وذلك جلمع �صور
املخطوطات� ,أو ت�صويرها �إن �أمكن ,ق�صد
تقريبها من طالب العلم والباحثني عنها  ,كما
مكنته هذه الرحالت من االطالع على �أو�ضاع
املخطوطات يف العامل العربي والإ�سالمي ,فوجد
من ال�ضروري تطوير جهاز ملعاجلتها و�إنقاذها
من التلف والت�آكل ,وقد جنحت جهوده يف هذا
املجال بحمد اهلل ,فتم تطوير جهاز املاجد
للرتميم الآيل ,وذلك باالعتماد على خربات من
املركز نف�سه ,ومت �إهداء اجلهاز �إىل  14دولة
حتى الآن.
ويف عام  1990قام بت�أ�سي�س جمعية بيت اخلري
مع نخبة من زمالئه اخلريين ,بغر�ض تقدمي
امل�ساعدات املالية والعينية للمحتاجني من
الفقراء ,وي�ستفيد منها مواطنو دولة الإمارات
العربية املتحدة ,كما تقدم اجلمعية املعونة
للطالب الفقراء ,وتقدم �أي�ضا العون للمت�ضررين
من الكوارث والنكبات  ,كما �ساهم مع زمالء
له قدر اال�ستطاعة يف �إن�شاء املدار�س يف عدد
من الدول العربية والإ�سالمية ,وتقدمي الدعم
للتعليم عامة ,وكان حري�صا ب�صفة خا�صة
على �أبناء فل�سطني ,فكانت لهم الأولية حتى يف
الأعمال التجارية ,وذلك ق�صد متكينهم من
الإنفاق على �أقاربهم يف الأر�ض املحتلة.

الوطني رجل البناء والتنمية ،رجل ينتمي �إىل
الرعيل الأول رعيل زايد اخلري ورا�شد العطاء
رحمهما اهلل ،تبو�أ ومازال �أ�صعب املنا�صب
والعديد من امل�س�ؤوليات ،وقد حاز على �أعلى
ال�شهادات واجلوائز والأو�سمة على امل�ستوى
املحلي والعربي والعاملي ،حيث ت�ضيق �صفحات
املجلة على ح�صرها.
لكن ما ال يعرفه عموم النا�س عن جمعة املاجد
هو حبه بل �شغفه ب�شجرة نخيل التمر ،فعندما
تذكر النخلة �أمامه يطرب قلبه فرح ًا وحب ًا بهذه
ال�شجرة التي باركها اهلل يف كتابه العزيز يف
�أكرث من �آية.
وبالنظر لأهمية املو�ضوع فقد بادرت
“ال�شجرة املباركة” يف باكورة �أعدادها
�إىل لقاء معاليه ليكون �ضيف �شرف على
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
وقراء جملتها يف العدد الأول .فكان هذا
اللقاء مع معايل جمعة املاجد الذي متيز
بقليل الكلمات وغزارة امل�ضمون.
منذ متى كانت بداية عالقة املحبة
واالهتمام ب�شجرة النخيل املباركة؟
منذ طفولتي كان لدينا  3مزارع نخيل يف دبي
وكنت ممن يذهبون �إىل هذه املزارع يف مو�سم
القيظ حلمل الرطب من النخل �إىل البيت على
احلمار ،ويف ذلك الوقت كان النا�س يف دبي ال
يعرفون كيف ي�صنعون التمر بل يبيعونه رطب ًا
وكنت كل يوم �أذهب لإحدى هذه املزارع وهي يف
مناطق خمتلفة.

�إنه وبدون �ألقاب جمعة املاجد الرجل املو�سوعي
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على األجيال المقبلة من
رجال ونساء االهتمام
بتطوير النخيل ،واالقتداء
باآلباء والجدود والحكام
في هذا المجال للحفاظ
على رمز من رموز الوطن
وهو النخلة المباركة
إقامة جائزة دولية للتمور
هو أكبر دليل على اهتمام
الشيخ خليفة “حفظه اهلل”
بهذه الشجرة المباركة،
وهذا مفخرة لدولة اإلمارات
ماذا كانت تعني لك هذه ال�شجرة يف
املا�ضي ،وماذا تعني لك الآن؟
يف املا�ضي كانت م�صدر دخل للعائلة ،فما جتنيه
العائلة من حم�صول ،تبيعه للعي�ش منه.
ما هو الدور الذي لعبتموه يف خدمة
ال�شجرة املباركة على م�ستوى الدولة؟
�إن من خدم هذه ال�شجرة املباركة هو املغفور
له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
رحمه اهلل ،من خالل اهتمامه الكبري ب�إكثارها
وتطويرها وت�شجيع املواطنني على االعتناء
بها .وكل ما وجد اليوم على �أر�ض الإمارات هو
من بركات ال�شيخ زايد ،و�إحدى �أهم �إجنازاته
يف خدمة النخلة هو خمترب زراعة الن�سيج يف
جامعة الإمارات ،حيث �أح�ضر �أف�ضل الأنواع
وطورها ،وما يزال ال�شيخ خليفة بن زايد حفظه
اهلل يتبع هذا النهج ،ويويل النخلة كل الرعاية
واالهتمام.
�أين ترى موقع الإمارات يف جمال نخيل
التمر على املنطقة والعامل؟
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بتكاثر النخيل والنوعية فقد �أ�صبحت دولة
الإمارات من الدول املتقدمة جد ًا يف �إنتاج
التمور الفاخرة .وكما ذكرت �سابق ًا يعود الف�ضل
يف ذلك لل�شيخ زايد “رحمه اهلل” وال�شيخ
خليفة “حفظه اهلل” .كما كان الف�ضل يف ذلك
�أي� ًضا لكافة حكام الإمارات ،فعلى �سبيل املثال
ف�إن اهتمام ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم
بالنخلة دفعه لزراعة النخيل يف خ ّران يف ر�أ�س
اخليمة (لتوفر املياه احللوة) وملا اط ّلع على نخلة
(الربحي) بعث بع�ض الأ�شخا�ص �إىل العراق
ل�شراء الربحي من العراق وكان غري موجود يف
الإمارات فانت�شرت هذه النخلة الطيبة على يده.
�أما حكام الإمارات الأخرى فلقد كان لديهم مياه
وفرية فزرعوا على الأفالج الكثري من النخل
وكانت النخلة من الأ�شجار املهمة بالن�سبة لهم.
كيف ترون م�ستوى اخلدمات التي تقدمها
معظم اجلهات املعنية على م�ستوى الدولة
لل�شجرة املباركة؟
بف�ضل مركز الإكثار يف جامعة الإمارات،
وبت�شجيع ال�شيخ نهيان للإكثار وم�ساندته لهذا
املخترب �أ�صبحت دولة الإمارات يف مقدمة دول
العامل يف �إكثار الن�سيج وحت�سني النوعية.
ح�سب ر�أيك ما هو املطلوب على امل�ستوى
(احلكومي والأهلي واجلمعيات) لتطوير
نخيل التمر كم ًا ونوع ًا؟ �أو لنقل ما
هي �آليات تطوير نخيل الإمارات كم ًا
ونوع ًا على امل�ستوى (احلكومي والأهلي

واجلمعيات) كل من موقعه؟
�إن اجلميع يف دولة الإمارات �شغفهم حب النخلة
وتبادلوا التمور ب�أنواعها املختلفة و�سعوا لتقدمي
�أف�ضل الأنواع .و�إن معر�ض التمور الذي يقام يف
اجلامعة هو من �أف�ضل املعار�ض يف العامل وهو
منا�سبة جيدة لالطالع على ما تو�صل �إليه علم
زراعة النخيل ومل�شاهدة الأنواع املختلفة من
التمور من كافة �أنحاء العامل.
ما ر�أيك يف جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر ،وما هو امل�أمول منها؟
كما ذكرت ال�شيخ زايد “رحمه اهلل” وال�شيخ
خليفة “حفظه اهلل” اهتما بالنخلة ،و�إقامة
جائزة دولية للتمور هي �أكرب دليل على اهتمام
ال�شيخ خليفة “حفظه اهلل” بهذه ال�شجرة
املباركة ،وهذا مفخرة لدولة الإمارات.
فالهند مث ًال طلبت من جامعة الإمارات �أن
ت�ساعدها على تطوير ف�سائل النخيل وهذا
دليل على �أن دولة الإمارات �أ�صبحت من الدول
املتطورة يف �إكثار النخيل اجليدة واملثمرة.
مباذا تن�صح اجليل احلايل والأجيال
القادمة اجتاه ال�شجرة املباركة؟
على الأجيال املقبلة من رجال ون�ساء االهتمام
بتطوير النخيل ،واالقتداء بالآباء واجلدود
واحلكام يف هذا املجال للحفاظ على رمز من
رموز الوطن وهو النخلة املباركة.

الدكتور عبد اهلل الدخيل
خبري الأعالف واملحا�صيل احلقلية
املركز الدويل للزراعة امللحية
a.dakheel@biosaline.org.ae

النـخـيــل
والزراعة الملحية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

تعرف �شجرة النخيل
ب�أنها “�شجرة احلياة” لأنها من �إحدى الأنواع
النباتية القليلة جد ًا التي لعبت دور ًا مهم ًا يف
حياة الب�شر يف البيئات احلارة واجلافة .لأنه لوال
�شجرة النخيل ،ملا ا�ستطاع الب�شر حتمل �شظف
العي�ش يف املناطق ال�صحراوية احلارة والقاحلة
حول العامل.
)(Phoenix dactylifera L.

فقد ازدهرت �شجرة النخيل يف بيئة مل ت�ستطع
�أن تتواجد فيها غريها من الأ�شجار املثمرة.
وحتى لو تواجدت ،ف�إن �إنتاجها من الثمار
�سيكون حمدود ًا للغاية .ولهذا فقد اعتربت
كل من الإبل وهذه ال�شجرة املباركة من رموز

البيئات ال�صحراوية القا�سية ،وكانت �شجرة
النخيل �أكرث الأ�شجار املثمرة القادرة على النمو
يف �أنظمة زراعية م�ستدامة.
لقد ازدهرت �أ�شجار النخيل يف منطقة اجلزيرة
العربية وال�شرق الأو�سط منذ ما يزيد عن
 7.000عام ب�سبب ت�أقلمها وتكيفها مع الظروف
ال�صحراوية القا�سية .فهذه الأ�شجار ت�ستطيع،
متام ًا مثل الإبل� ،أن ت�ستفيد من موارد ال�صحراء
حيث تنتج كل �شجرة منها ما ي�صل 200 – 100
كغ من الثمار �سنوي ًا .وللتمر قيمة غذائية عالية
جد ًا كما تعي�ش �شجرة النخيل لفرتة طويلة قد
ت�صل �إىل  100عام .وال تتميز هذه ال�شجرة
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ب�أنها م�صدر للغذاء فقط ،فالواقع �أن قاطني
ال�صحراء ي�ستخدمون كل جزء منها �سواء لت�أمني
امل�أوى �أو الوقود �أو الألياف الخ...
�شجرة النخيل يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي
تعترب �شبه اجلزيرة العربية م�صدر ًا لأ�صل
وتنوع �أ�شجار النخيل .حيث يتواجد بها حوايل
� 250صنف ًا من � 1.500صنف معروف لهذه
ال�شجرة ويتواجد منها � 120صنف ًا يف دولة
الإمارات العربية املتحدة وحدها .ويتواجد يف
حمطة بحوث احلمرية التابعة لوزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية � 100صنف ،ويف مزرعة جامعة
الإمارات يف العني � 120صنف ًا.
�إن دول جمل�س التعاون اخلليجي تنتج وت�ستهلك
حوايل ن�صف الإنتاج العاملي من التمر ،ويتواجد
حوايل  50مليون �شجرة مثمرة يف جزيرة العرب
فقط من �أ�صل  105ماليني �شجرة متواجدة
عاملي ًا .وقد ازدادت �أ�شجار النخيل يف دولة
الإمارات ب�شكل ملحوظ يف العقود الأخرية
فارتفع العدد من حوايل  1.5مليون �شجرة يف
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي �إىل ما يزيد عن
 40مليون �شجرة ح�سب �آخر التقديرات لتغطي
م�ساحة تزيد عن  185.000هكتار.
العوائق البيئية لزراعة �أ�شجار النخيل
يف دولة الإمارات العربية املتحدة
�ساعد تطور تقنيات زراعة �أ�شجار النخيل وتوفر

53 - 52

الشجرة المباركة مارس 2009

الدعم احلكومي يف هذا اخل�صو�ص �إىل التو�سع
ال�سريع يف زراعتها على مدى ال�سنوات الثالثني
املا�ضية ،مما �أدى �إىل تعر�ضها لبع�ض الآفات
والأمرا�ض (مثل �سو�سة النخيل احلمراء)،
وبع�ض العوائق البيئية (احلرارة واجلفاف
وامللوحة) ،وعوائق الإنتاج (الري وممار�سات ما
قبل وبعد جني الثمار).

امللوحة
بالرغم من �أن �أ�شجار النخيل تعترب من بني
�أكرث الأ�شجار املثمرة حتم ًال للملوحة ،ف�إن
تزايد م�ستويات امللوحة �أثر على �إنتاج التمر يف
املنطقة ب�شكل كبري ،لأن �أ�شجار النخيل
تعتمد على املياه اجلوفية التي

تناق�صت ومتلحت �سريع ًا .وقد �أجرى كل من
املركز الدويل للزراعة امللحية ،ووزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية ،وبلدية �أبو ظبي درا�سة مل�شاكل
امللوحة يف مزارع النخيل و�أو�صت الدرا�سة ببع�ض
الإجراءات ال�ضرورية حلل هذه امل�شاكل.
م�صادر املياه وا�ستخداماتها يف الإنتاج
الزراعي يف دولة الإمارات العربية
املتحدة
متثل املياه اجلوفية امل�صدر الرئي�سي ملياه الري
يف الإمارات ،ولكن و�ضع هذه املياه اجلوفية ينذر
باخلطر .فقد �ضخت املياه اجلوفية من بع�ض
املناطق بكميات كبرية فلم يبق منها �إال كميات
قليلة ذات ملوحة مرتفعة ،حيث د�أب املزارعون
على االعتماد على املياه اجلوفية لري مزروعاتهم
ب�شكل �أدى لتناق�ص م�ستوى املياه اجلوفية حلوايل
 30-20مرت ًا بينما ازدادت ملوحة املياه لت�صل
�إىل حوايل  5000-3.000جزء/مليون وو�صلت
يف بع�ض املناطق املنخف�ضة و�شبه ال�ساحلية �إىل
�أكرث من  8.000جزء/مليون.
�أما يف املناطق ال�ساحلية و�شبه ال�ساحلية

الأخرى ويف املناطق ذات املن�سوب املرتفع للمياه
اجلوفية ف�إن املياه ال تزال متوفرة بكميات
مرتفعة ن�سبي ًا .ولكن هذه املياه تتميز مبلوحتها
املرتفعة ب�سبب تر�شح مياه البحر �إىل تلك
الطبقات ب�سبب �ضح هذه املياه منها .ومما زاد
الأمر �سوء ًا ارتفاع من�سوب املياه عالية امللوحة
من الطبقات الدنيا وامتزاجها مع مياه الطبقات
ال�ضحلة الأقل ملوحة ،وهذا ما �أدى لتزايد ملوحة
هذه املياه �أي�ض ًا.
وقد �أظهرت درا�سة ميدانية �أجراها املركز
الدويل للزراعة امللحية انت�شار هذه امل�شكلة
وتو�سعها� .إذ ارتفعت ملوحة املياه اجلوفية يف
�أكرث من  50مزرعة �شملتها الدرا�سة منت�شرة يف
�إمارة �أبو ظبي والإمارات ال�شمالية للدولة �إىل
حوايل  25دي�سي�سيمنز/م ،وهو ما يعادل حوايل
ن�صف ملوحة مياه البحر .تو�صلت الدرا�سة �إىل
ارتفاع امللوحة عموم ًا يف مزارع النخيل التي يزيد
عمرها عن � 15سنة ،و�أن م�صادر املياه التي ال
تزيد ملوحتها عن  3دي�سي�سيمنز/م �أ�صبحت
حمدودة للغاية .كما �أن امل�شكلة تزداد �سوء ًا
با�ستمرار ،فاملياه تتناق�ص من جهة كما تزداد
ملوحتها من جهة �أخرى.
وعندما ال يتوفر للمزارعني �إال مياه عالية امللوحة
ف�إنهم يلج�ؤون �إىل تعوي�ض هذا الأمر بزيادة
كميات الري مما ي�ؤدي �إىل تراكم الأمالح يف
الطبقات العليا من الرتبة في�ؤدي �إىل نتائج

عك�سية على الأ�شجار .وتتفاقم امل�شكلة يوم ًا
بعد يوم وخ�صو�ص ًا يف تربة ذات نوعية متدنية
وعدم جودة الت�صريف الزراعي والتبخر العايل.
كما �أن زراعة حما�صيل الأعالف بني الأ�شجار
وتوزيع مياه الري �ضمن قنوات مفتوحة تعترب من
املمار�سات اخلاطئة التي تزيد من الآثار العك�سية
لرتاكم الأمالح ،حتى ا�ضطر بع�ض املزارعني
لهجرة مزارعهم ب�سبب تفاقم هذه امل�شاكل.
الأبحاث اال�سرتاتيجية
�إن الذي ميكن �إجرا�ؤه لتاليف تدهور �إنتاج �أ�شجار
النخيل عندما ترتفع ملوحة املياه اجلوفية هو
زراعة �أ�صناف نخيل متحملة للملوحة من جهة،
وتطوير ممار�سات زراعية منا�سبة با�ستخدام
املياه املاحلة من جهة �أخرى .وحل�سن احلظ،
ف�إن اجلزيرة العربية هي موطن لأ�صناف ذات

تنوع وراثي وا�سع من �أ�شجار النخيل ،فالكثري
منها يت�أقلم مع الظروف البيئية املحلية وامللوحة
واحلر ال�شديد واجلفاف .كما توفر هذه
الأ�صناف املحلية الفر�صة لتطوير �أ�صناف ذات
حتمل �أكرث للملوحة .ويف نف�س الوقت ،البد من
تطوير الطرق التي تتيح للمزارعني زراعة �أ�شجار
النخيل بحيث حتقق لهم عائد ًا جيد ًا بالرغم من
نوعية املياه املتوفرة لديهم والتي تتزايد ملوحتها
تدريجي ًا.
امل�شاريع احلالية
اختبار حتمل امللوحة طويل الأمد
�أ�س�س كل من املركز الدويل للزراعة امللحية
ووزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية بدولة الإمارات
العربية املتحدة جتربة طويلة الأمد يف حمطة
بحوث املركز الختبار حتمل امللوحة لع�شرة
�أ�صناف مميزة من �أ�شجار النخيل الإماراتي
وهي :فر�ض ،لولو ،جربي ،نغال ،خ�صاب،
برحي ،خال�ص ،خنيزي �شهال ،بو معان .و�سوف
يتم اختبارها حتت ثالث م�ستويات ملوحة (،5
 15 ،10دي�سي�سيمنز/م) وخم�سة مكررات لكل
�صنف وذلك منذ زراعة الف�سائل يف احلقل
وحتى بلوغها املرحلة الإنتاجية.
كما �أدخل املركز م�ؤخر ًا على هذه التجربة ثمانية
�أ�صناف من �أ�شجار النخيل ال�سعودي وهي:
�سكري ،روثان� ،أم حمام� ،شقرا ،عجوة املدينة،
مكتومي ،نبوت �سيف ،نبوت �سلطان .وي�أمل
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املركز �أن تتو�سع التجربة لت�شمل �أ�صناف مهمة
�أخرى من املنطقة.
اختبار �أ�صناف الزراعات الن�سيجية
يعترب خمترب الأن�سجة النباتية للنخيل التابع
جلامعة الإمارات العربية املتحدة من الرواد يف
�إنتاج النخيل بالزراعة الن�سيجية .ويعترب الإنتاج
املو�سع بالزراعة الن�سيجية مثالي ًا يف اختبارات
حتمل امللوحة لإنتاجه املكثف من جهة ،ولتوفريه
ف�سائل متماثلة يف العمر واحلجم ومرحلة النمو
من جهة �أخرى .وميكن �إجراء االختبار ب�سرعة
�ضمن ظروف بيئية خمتلفة واحل�صول على نتائج
موثوق بها .وبتوفر الف�سائل املنتجة بكمية كافية،
ي�صبح بالإمكان �إجراء االختبارات الالزمة
ملعرفة الأ�صناف املتحملة للملوحة ب�صورة �أ�سرع.
وبعد معرفة الأ�صناف الواعدة بتحمل امللوحة
من خالل االختبار ال�سريع ،ويتم االنتقال �إىل
اخلطوة الالحقة املتمثلة يف االختبار احلقلي.
و�سوف يتعاون املركز مع خمترب زراعة الأن�سجة
النباتية بتقييم حتمل امللوحة يف �أكرث من 15
�صنف ًا من �أ�صناف النخيل املكرثة بوا�سطة زراعة
الأن�سجة.
الدرا�سات امليدانية للملوحة
بالرغم من انت�شار ظاهرة امللوحة ب�شكل وا�ضح
يف دولة الإمارات ،ف�إنه ال يتوفر �إال القليل من
البيانات الدقيقة عن �أثر امللوحة واملمار�سات
الزراعية على امل�ستوى احلقلي لأ�صناف النخيل

املختلفة .ول�سد هذه الفجوة� ،سوف يعمل املركز
الدويل للزراعة امللحية بالتعاون مع وزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية والبلديات وعدد من امل�ؤ�س�سات
الزراعية يف الدولة ،على �إجراء درا�سة ميدانية
حلوايل  100-50حقل مزروع ب�أ�صناف خمتلة
من النخيل وتعاين من امللوحة بدرجات خمتلفة.
�إن هذه املهمة �شاقة بالت�أكيد ولكنها �سوف توفر
يف نهاية الأمر بيانات دقيقة ومهمة وحتدد �أكرث
املناطق �أهمية لإجراء البحوث.
املخزون الوراثي احلقلي
ال ي�شمل املخزون الوراثي “البنوك التقليدية”
فقط بل ي�شمل �أي�ض ًا اجلانب الب�شري يف تطوير
وتبادل املعلومات واملعرفة بني كثري من املجموعات
املختلفة املهتمة بالتنوع الوراثي .وحتفظ البنوك
الوراثية التقليدية بذور املحا�صيل ال�ستخدامها
الحق ًا يف التجارب البحثية وتطوير النباتات.
ولكن هناك فر�ص ًا كثرية �إ�ضافة �إىل هذه البنوك
التقليدية ذات التنوع الوراثي النباتي تتمثل يف
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توفري م�صدر ق ِّيم للدول العربية .ولهذا يخطط
املركز الدويل للزراعة امللحية حالي ًا بتوفري حممية
طبيعية لأ�شجار النخيل كم�صدر تطوير �أ�شجار
نخيل متحملة للملوحة يف املنطقة م�ستقب ًال.
وكما تهدف هذه امل�شاريع القليلة �إىل التغلب
على م�شاكل تزايد ملوحة مياه الري يف
�أ�شجار النخيل ،ف�إن امل�شاريع الأخرى ال تزال
قيد الدرا�سة من �أجل �إحداث تغيري يف �إنتاج
النخيل يف املنطقة .و�أحد هذه امل�شاريع املمكنة
يف امل�ستقبل هو يف حتديد اجلينات املتحملة
للملوحة ونقل هذه املورثات �إىل �أ�صناف النخيل
التجارية .وهناك م�شروع �آخر ي�ستخدم تقانات
الزراعة الن�سيجية لإكثار نباتات النخيل التي
تكيفت ب�شكل طبيعي للبيئات املاحلة واال�ستفادة
منها يف برامج تطوير �أ�صناف متحملة �أكرث
للملوحة .و�سوف توفر مثل هذه النباتات
معلومات مهمة عن كيفية و�أ�سباب ت�أقلم هذه
النباتات الفردية لت�صبح متحملة للملوحة.

الب�صـام
الدكتور رعـد ّ
رئي�س وحدة التخمرات � /شركة الواحة
info@oasisnakoil.com
www.oasisnakoil.com

طريقة كفؤة في
إنتاج اإليثانول الحيوي
من عصير تمور الدرجة الثانية
Introduction

ع�صري التمور من املواد الغنية باملواد الغذائية
كال�سكريات الأحادية والثنائية وكذلك الأمالح
املعدنية والفيتامينات وتعترب هذه املواد عنا�صر
�أ�سا�سية لنمو الأحياء الدقيقة وخ�صو�ص ًا اخلمائر
التي ت�ستغل يف �إنتاج الإيثانول ( ,)1ويتطلب يف
عملية �إنتاج الإيثانول من ع�صري التمور حتديد
الطريقة املنا�سبة والظروف املثلى للتخمر وقد
ا�ستخدمت عدة طرق للتخمر منها التي متت
با�ستعمال اخلاليا املثبتة immobilized cell
خلمرية  Saccharomyces cervisiacوبا�ستخدام
حوامل خمتلفة مثل
Sodium alginate, Calcium alginate, Polyr
acrylamide, Collagen, Agar, Dialysis memr
)brane (2,3,4,8

وقد �أظهرت النتائج التي توفرت من ا�ستخدام
طريقة اخلاليا املثبتة ب�إنتاجية كبرية تفوق
�إنتاجية التخمر بوا�سطة اخلاليا احلرة وبالطرق
التقليدية  Batch cultureوبنفقات اقت�صادية
�أقل.

 utilisوبا�ستعمال طريقتني للتخمر هما الطريقة
التقليدية وطريقة اخلاليا املثبتة بعد حتديد
الظروف املثلى للتخمر (احلرارة , PH ,تركيز
املادة ال�سكرية).
Materials and method

 -1مت احل�صول على عزالت ل�سالالت
Saccharomyces
cervisiac
اخلمرية
وحفظت يفSucrose 2%، Yeast extract 1% :
Peptone 2%، Agar 2%

ومت �إعادة وجتديد زرع هذه ال�سالالت كل 15
يوم ًا .مت احل�صول على ع�صري التمر من الدب�س
املحلي امل�صنع من متور الزهدي وح�ضرت منه
تراكيز خمتلفة هي:
 ,300 ,200 ,100 ,50غم/لرت  .كما عدل ال ـ pH

يف هذه الدرا�سة ا�ستخدم ع�صري التمور املح�ضر
من الدب�س الزهدي برتكيز  %70بوحدة ال ـ
 Brixوح�ضرت منه تراكيز خمتلفة وكذلك
ا�ستخدمت اخلمائر لأجل �إمتام عملية التخمر
وهما خمرية  Saccharomyces cervisiacوالـ ـ Candida
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 cerevisiaeو  C utilisحيث بلغت ن�سبة Residual

 -4الطرق التحليلية :ال�سكريات الكلية واملختزلة
مت تقديرها بوا�سطة طريقة  )11( Nikersonو
 )12( Rimengtonetعلى التوايل� .أما تقدير
الإيثانول فتم حتديده بوا�سطة جهاز  GLCح�سب
طريقة � )7( Marawaha et alأو بوا�سطة
طريقة  Pyrometerح�سب طريقةNanba et al
()10
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درجة احلرارة
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خاليا حرة
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خاليا مثبتة

ت�أثري احلرارة على الإيثانول

املنتج من خمرية S.cerevisiae
Fig: 2

درجة احلرارة

تو�ضح الأ�شكال ( )5,7,Figت�أثري ال ـ  phعلى
ظروف التخمر و�إنتاجية الإيثانول حيث ترتفع

40

45

خاليا حرة

3

37

30

خاليا مثبتة

ت�أثري احلرارة على ال�سكر

املتبقي من خمرية S.cerevisiae
Fig: 3

�إىل �أن درجة حرارة  30م كانت هي الأمثل
للطريقتني املذكورتني �أعاله لكل من خمرية S
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درجة احلرارة
45

خاليا حرة

الإنتاجية عند  4.5 phوذلك بتثبيت درجة
30م  .كما و�ضحت الأ�شكال
احلرارة عند ْ
( ) 6,8,Figب�أن كفاءة ال�ساللة  S cerevisiaeيف
�إنتاج الإيثانول هي الأف�ضل وبن�سبة متثيل بلغت
 % 100لل�سكريات املوجودة يف ع�صري التمور.
يف هذه الدرا�سة مت التعرف �أي�ض ًا على ت�أثري
تركيز �سكر ع�صري التمور امل�ستخدم لعمليات
التخمر وعالقته بن�سبة الأيثانول املنتجة ويالحظ
من الأ�شكال (� )9,10,11,12أن ن�سبة % 20
كانت هي الأف�ضل يف �إنتاج  % 12,8من الأيثانول
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ت�شري النتائج املختربية لتحديد احلرارة املثلى
لإجراء عمليات التخمر بالطريقتني

(Bach and

9
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Results and discussion

عند درا�سة وحتديد الظروف املثلى لعمليات
التخمر بوا�سطة طريقة اخلاليا احلرة Batch
� cultureصممت جتارب �أولية ملعرفة �أف�ضل فرتة
زمنية لإنتاج الإيثانول حيث �أظهرت النتائج �أن
الإنتاجية للخمرية  S cerevisiaeبلغت % 8,4
�إيثانول بعد مرور � 36ساعة ,بينما بلغت �إنتاجية
خمرية  C utilisمن الإيثانول  % 6,8بعد مرور 48
�ساعة وهذا يقودنا �إىل القول ب�أن كفاءة خمرية
 S cerevisiaeيف متثيل ال�سكريات الأحادية
والثنائية املوجودة يف ع�صري التمور وحتويله �إىل
�إيثانول تفوق كفاءة اخلمرية C utilis

0

ال�سكريات املتبقية غ/ل

� -3أجنزت عملية التخمر با�ستخدام دوارق
زجاجية خمروطية ب�سعة  250مل يحتوي على
 100مل من الو�سط الغذائي حتت ظروف غري
30م وملدة � 48ساعة
هوائية وعند درجة حرارة ْ
وجمعت اخلاليا بوا�سطة عملية الطرد املركزي
عند �سرعة  4500دورة /دقيقة وملدة ()15
دقيقة ثم ا�ستخدمت يف عملية التثبيت بوا�سطة
حوامل من  sodium alginateتبع ًا لطريقة
 )7( Marwaha et alوذلك بو�ضعه يف �أنبوب
زجاجي بطول � 50سم وقطر � 4سم و�سرعة تدفق
ال�سائل بلغت  6مل�/ساعة.

� sugarصفر عند هذه الدرجة ون�سبة التمثيل �إىل
�إيثانول  %100كما مبينة بالأ�شكال (.)fig 1,2,3,4
كذلك ن�ستنتج ب�أن خمرية  S cerevisiaeهي الأكف�أ
يف �إنتاج الإيثانول حيث �أعطت  % 10,6عند درجة
حرارة ْ 30م با�ستعمال طريقة اخلاليا احلرة
 Batch fermentationمع وجود كمية  0,4غم/
لرت �سكريات غري م�ستهلكة ) (Residual sugarمن
قبل هذه اخلمرية .بينما �أعطت طريقة اخلاليا
املثبتة  Immobilized cellن�سبة � %11.4إيثانول
وبا�ستهالك كامل جلميع ال�سكريات املوجودة يف
الو�سط الغذائي.

الإيثانول وزن/حجم ٪

�إىل  4,5با�ستعمال حام�ض .HCL N

Fig: 1

12

عند ا�ستخدام خمرية  S cerevisiaeب�شكل خاليا
حرة و � % 13,4إيثانول عند تثبيت خاليا هذه
اخلمرية بوا�سطة ـ( sodium alginateا�ستخدمت
احلرارة30م ph,
الظروف املثلى للتخمر ,درجة
ْ
.)4.5

Summary

در�ست قابلية كل من �سالل ة
 evisiaeوالـ  candida utilisعلى ا�ستهالك املادة
ال�سكرية يف ع�صري التمر و�إنتاج الإيثانول وذلك
با�ستعمال طريقتني للتخمري الأويل بوا�سطة
اخلاليا احلرة  batch fermentationوالثانية
بوا�سطة اخلاليا املثبتة Immobilized cell
با�ستخدام مادة sodium alginate
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يت�ضح من التجارب الوارد ذكرها �أعاله �إمكانية
ا�ستعمال اخلاليا املثبتة يف �إنتاج الإيثانول ومن
م�صادر رخي�صة واملتمثلة بع�صري التمور من
الدرجة الثانية حيث بلغت الإنتاجية بحدود
 % 13,4عند ا�ستخدام طريقة Immobilized cell
وبوا�سطة خمرية � S cerevisiaeإ�ضافة �إىل ذلك
ف�إن لهذه الطريقة مميزات اقت�صادية كبرية
حيث حتتفظ خاليا اخلمرية بن�شاطها وفعاليتها
التخمريية ملدة تطول على ثالثة �أ�شهر(.)9

10

الإيثانول وزن/حجم ٪

يعزى انخفا�ض كفاءة �إنتاج الإيثانول عند
الرتاكيز العالية � %30إىل التثبيط الذي ح�صل
عند حتلل الكربون نتيجة فقدان الفعاليات
الأنزميية خ�صو�ص ًا �أنزمي  Invertaseنتيجة
ارتفاع ن�سبة الإيثانول يف الو�سط الغذائي () 5,6

Fig: 5
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ت�أثري احلمو�ضة  pHعلى ال�سكريات
املتبقية من خمرية S.cerevisiae

rsaccharomyce ce

بينت النتائج �أن خمرية  S cerevisiaeلها كفاءة
�أكرث با�ستهالك �سكر التمر بتحويله �إىل �إيثانول.
يف كلتا الطريقتني املذكورتني �أعاله� ,أظهرت
جتارب حتديد الظروف املثلى امل�ستخدمة خالل
العمليات التخمريية (حرارة , ph ,تركيز املواد
ال�سكرية يف الو�سط الغذائي) نتائج مت�شابهة
عند ا�ستعمال طريقة التخمري بوا�سطة اخلاليا
املثبتة �أو بوا�سطة اخلاليا احلرة لكل من خمرية
لكل من خمرية  S cerevisiaeوالـ  C utilisوكانت
�أعلى ن�سبة �إيثانول ناجت عليها عند ا�ستخدام

اخلاليا احلرة واملثبتة خلمرية S cerevisiae
هي  %12,8و( %4.13وزن/حجم) على التوايل
عندما كان تركيز املادة ال�سكرية يف الو�سط
30م
الغذائي 200غم/لرت ودرجة حرارة املخمر ْ
والـph . 4.5

ي�ستدل من نتائج هذه الدرا�سة �أنه بالإمكان
ا�ستعمال ع�صري التمر لإنتاج الإيثانول ال�صناعي
وبكفاءة عالية عند �إجراء عملية التخمري
بوا�سطة طريقة اخلاليا املثبتة خلاليا خمرية الـ
S cerevisiae
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زراعـة النخـيـل
وإنـتـاج الـتــمــور
بالجمهورية اليمنية
تتمتع اليمن بظروف مناخية وجغرافية مالئمة لزراعة النخيل و�إنتاج التمور لذا ا�شتهرت
اليمن بزراعة النخيل و�إنتاج التمور ُ
منذ زمن قدمي ويعترب النخيل من املحا�صيل املهمة باليمن
ويحتل املرتبة الأوىل يف حما�صيل الفاكهه من حيث امل�ساحة حيث ت�شكل امل�ساحة املزروعة
بالنخيل  %25من �إجمايل امل�ساحة املزروعة بالفاكهة.
بلغ �أعداد نخيل التمر باليمن حوايل  4.047.586نخلة (التعداد الزراعي لعام 2000م ــ
الإح�صاء الزراعي ــ وزارة الزراعة والري) ،ن�سبة النخيل املثمر بلغ حوايل  % 67.4والأفحل
( % 3امل�سح امليداين لأ�صناف النخيل عامي  2002 - 2001ــ الهيئة العامة للبحوث والإر�شاد
الزراعي فرع �سي�ؤن ــ وزارة الزراعة والري) يحتل زراعة النخيل باليمن م�ساحة تقدر
بحوايل  23601هكتار وتنتج حوايل  33312طن ًا (كتاب الإح�صاء الزراعي لعام 2001م ــ
وزارة الزراعة والري ) .تنت�شر زراعة النخيل باليمن يف منطقتني رئي�سني هما:
�أو ًال:املناطق احلارة اجلافة وت�شمل :وادي ح�ضرموت .اجلوف� .شبوة .مارب.
ثاني ًا:املناطق احلارة ال�ساحلية وت�شمل� :ساحل ح�ضرموت� .سهل تهامه .ابني .حلج.
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ترتكز زراعة النخيل باليمن يف ٍكل من حمافظتي
ح�ضرموت واحلديدة حيث ي�شكل �أعداد النخيل
يف هاتني املحافظتني حوايل  % 66.7من �أعداد
النخيل وحوايل  % 96.4من �إجمايل امل�ساحة
املزروعة بالنخيل باجلمهورية اليمنية .حتتل
حمافظة ح�ضرموت املرتبة الأوىل من حيث
�أعداد النخيل باجلمهورية حيث ي�شكل �أعداد
النخيل بح�ضرموت حوايل  % 47.22من العدد
الكلي للنخيل باليمن ( التعداد الزراعي عام
2000م ـ وزارة الزراعة والري وكتاب الإح�صاء
الزراعي لعام  2003ـ وزارة الزراعة والري).
ت�ستورد اليمن من التمور من اخلارج حيث بلغ

كمية التمور امل�ستوردة من اخلارج 17640طن ًا
بقيمة �إجمالية تبلغ  1296849 000ريال ميني
عام 2003م بينما بلغت كمية التمور امل�صدرة
�إىل اخلارج يف نف�س العام  79طن ًا بقيمة �إجمالية
تبلغ  5768000ريال ميني (كتاب الإح�صاء
الزراعي عام 2003م ـ وزارة الزراعة والري).

بلغ عدد الأ�صناف املحلية من نخيل التمر ب�أهم
مناطق زراعة النخيل باجلمهورية اليمنية
(�ساحل ووادي ح�ضرموت ،جزيرة �سقطرى
�،سهل تهامة� ,شبوه واملهرة ) حوايل � 352صنف ًا
منها � 49صنف ًا ثمارها ممتازة (،)% 14.12
� 65صنف ًا ثمارها جيدجد ًا (119 ،)% 18.73
�صنف ًا ثمارها جيدة (� 72 ،)%34.29صنف ًا
ثمارها مقبولة ( )% 20.75و� 42صنف ًا ثمارها
رديئة (( )% 12.10درجة جودة الثمار على
�أ�سا�س ذوق الفالح ) ،تتوزع على مناطق زراعة
النخيل ح�سب الظروف اجلوية ال�سائدة ،وهناك
�أ�صناف تنت�شر زراعتها يف �أكرث من منطقة ،وقد
تطلق �أ�سماء متعددة على �صنف واحد �أو ا�سم
واحد على �صنفني خمتلفني �أو �أكرث من ذلك.
كما توجد بع�ض الأ�صناف اجليدة امل�ستوردة
من خارج اجلمهورية تنت�شر يف م�ساحة حمدودة
(برحي ،خال�ص ،مني�شي ،زهدي ,جمهول,
خنيزي ،زغلول� ،سكري ،بومعان ،حياين ،نبوت
161-- 602
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 % 45 ، % 82و ( . % 24امل�سح امليداين لأ�صناف
النخيل–2002-2001الهيئة العامة للبحوث
والإر�شاد الزراعي فرع �سي�ؤن  -وزارة الزراعة
والري).

�سيف ،ل�ؤل�ؤ ,هاليل و�شي�شي).

الو�ضع الراهن لب�ساتني نخيل التمر
باليمن:
معظم ب�ساتني النخيل القدمية باليمن يف معظم
مناطق زراعة النخيل (خ�صو�ص ًا ح�ضرموت,
املهرة و�شبوه) غري منتظمة الزراعة وت�شكل
حوايل  %52.5وهي عبارة عن غابات من �أ�شجار
النخيل ت�ضم جميع الطرز الوراثية من نخيل
التمر وهذه الو�ضعية لب�ساتني النخيل ناجت من
زراعة النخيل بطريقه غري منتظمة وعدم �إزالة
الف�سائل من حول الأمهات بالإ�ضافة �إىل �ضيق
م�سافات الزراعة وهذا �أدى �إىل �ضعف الإنتاجية
واجلودة وكذا �صعوبة خدمة النخلة.

هناك �أ�شجار نخيل بذرية ب�إعداد كبرية ومتفاوتة
يف درجة اجلودة ت�شكل حوايل  %8من �أعداد
النخيل مبناطق امل�سح وهي يف الواقع طرز وراثية
خمتلفة ت�شكل خمزون ًا وراثي ًا بانواع متميزة
منها �أنواع ثمارها ممتازة وحتتاج هذه الأ�شجار
�إىل ت�صنيف ،يطلق على النخيل البذري �أ�سماء
خمتلفة تختلف من منطقة �إىل �أخرى ففي
ح�ضرموت ,املهره و�شبوه يطلق عليها بقلة ويف
�سهل تهامة �شبه �أو مواليد ويف جزيرة �سقطرى
نقا�ضة ,هناك �أ�صناف �سائدة يف مناطق امل�سح
وهي:

يروى معظم النخيل �أن مل نقل جميعه بطريقة
الري التقليدي (ري �سطحي) وهذه الطريقة
ت�ستنزف كميات كبرية من املياه ،م�صدر الري
ال�سائد هو الآبار حيث ي�شكل هذا حوايل % 61.7
يليه مياه العيون وي�شكل حوايل  % 31.7يليه مياه
ال�سيول وي�شكل حوايل . % 6.6

ال�صنف حمراء يف وادي و�ساحل ح�ضرموت,
ال�صنف �سقطري يف حمافظة �شبوة ،ال�صنف
ثعل (منا�صف) يف �سهل تهامة ،جزيرة �سقطره
ال�صنف �صرفانة ويف حمافظة املهرة ال�صنف
(بقال) وبلغت ن�سبة �إنت�شار هذه الأ�صناف يف
تلك املناطق على التويل، % 89 ، % 63 ، % 35 :

عمليات خدمة النخيل املو�سمية (الت�سميد وخف
الثمار) تكاد تكون مهملة من قبل املزارعني
نتيجة لالعتقاد اخلاطئ لديهم ب�أن النخيل ال
يحتاج �إىل الت�سميد ،حيث �أثبتت الدرا�سات ب�أن
هناك عالقة طردية بني الت�سميد وكلٍ من كمية
وجودة الإنتاج .علم ًا ب�أن �إنتاج النخلة الواحدة

حوايل  29كيلوجرام ًا (امل�سح امليداين لأ�صناف
النخيل 2001ـ  2004ـ الهيئة العامة للبحوث
والإر�شاد الزراعي فرع �سي�ؤن ـ وزارة الزراعة
والري) وهي �إنتاجية متدنية ويرجع ذلك �إىل:
 1ـ عدم خدمة النخيل وخ�صو�صا الت�سميد.
 2ـعدم �إدخال امليكنة يف خدمة النخيل خ�صو�صاً
التلقيح واجلني.
 3ـقلة و ندرة الأيدي العاملة املاهرة يف جمال
خدمة النخيل وارتفاع �أجورها وهذا ناجت
ل�صعوبة العمل يف جمال خدمة النخيل
وهروب ال�شباب من الريف �إىل املدن.
 4ـتزاحم النخيل وهذا �أدى �إىل �صعوبة خدمة
النخيل و تدين الإنتاجية( .امل�سح امليداين
لأ�صناف نخيل التمر عامي  2001ـ  2004م ـ
الهيئة العامة للبحوث والإر�شاد الزراعي فرع
�سي�ؤن ـ وزارة الزراعة والري).
معوقات زراعة النخيل و�إنتاج التمور:
�أو ًال :املعوقات الزراعية والفنية:
 1ـانت�شار الآفات �أهمها عنكبوت الغبار،
احلمرياء ،حفار �ساق النخيل والأر�ضة ويف
الآونة الأخرية ظهرت �آفة الدوبا�س بالنخيل
مبحافظة املهرة ـ وانت�شر ب�شكل �سريع يف
معظم مناطق زراعة النخيل باملحافظة
ويعتقد �أنه �أدخل من املناطق العمانية
احلدودية وتهدد النخيل بح�ضرموت و�شبوة
ومعروف �أن هذه الآفة ت�سبب خ�سائر كبرية
يف �إنتاج النخيل ـ والأمرا�ض �أهمها التفحم
الكاذب ،الق�شريات ،عفن الرطب ،خيا�س
الطلع.
 2ـ قلة البحوث والدرا�سات يف جمال النخيل.
 3ـ الزراعة الكثيفة والع�شوائية.
 4ـ عدم العناية بعمليات الت�سميد واخلف.
 5ـعدم وجود �سدود حديثة وعدم �إ�صالح
ال�سدود التحويلية وهذا �أدى �إىل انخفا�ض
من�سوب املياه ال�سطحية.
 6ـ عدم وجود م�شاتل مركزية.

 7ـندرة ف�سائل الأ�صناف املمتازة وارتفاع
قيمتها.
 8ـ جرف ال�سيول للرتبة و�أ�شجار النخيل.
 9ـ قلة الكادر الفني املتخ�ص�ص يف النخيل.
 10ـ �ضعف �شديد يف اخلدمة الإر�شادية.
 11ـاملخاطر التي تنجم من طلوع النخيل بطرق
بدائية و�أدى ذلك �إىل ارتفاع �أجور الأيدي
العاملة مبجال النخيل.
 12ـ انخفا�ض الوعي ب�أهمية التمور وفوائدها.
ثاني ًا :معوقات الت�سويق واالقت�صاد:
 1ـ �ضعف ت�سويق التمور.
 2ـ عدم وجود معامل لتعبئة وت�صنيع التمور.
 3ـارتفاع تكاليف الإنتاج ويعود ذلك �إىل ندرة
الأيدي العاملة املاهرة بخدمة النخيل وارتفاع
�أجورها وعدم �إدخال امليكنة يف عمليات
خدمة النخيل.
ثالث ًا :املعوقات االجتماعية والب�شرية:
 1ـتفتت امللكية الناجت من التوارث �أدى �إىل عدم
االهتمام بعمليات اخلدمة الزراعية للنخيل.
 2ـعدم وجود عالقات وا�ضحة وحمددة بني
املزارع واملالك.
 3ـانخفا�ض امل�ستوى املعي�شي ل�سكان مناطق
زراعة النخيل.
 4ـعدم توفر اخلدمات االجتماعية (طرقات،

كهرباء ،مياه )..لبع�ض مناطق زراعة
النخيل.
 5ـ الزحف العمراين على مزارع النخيل.
 6ـ عدم توفر قرو�ض مي�سرة للمزارعني.
 7ـعدم وجود جمعيات �أو احتادات ملنتجي
التمور.
مقرتح تطوير �إنتاج التمور:
 1ـو�ضع خطة متو�سطة املدى للبحوث والدرا�سات
منطلقة من الأولويات (درا�سة مكافحة
الآفات والأمرا�ض و�إدخال امليكنة وت�صنيع
التمور ..الخ).
 2ـت�أهيل الكادر الفني (درا�سات عليا ودورات
تدريبية وح�ضور امل�ؤمترات والندوات).
 3ـتن�شيط العمل الإر�شادي وتكثيف احلمالت
الإعالمية وتوعية ال�سكان ب�أهمية التمور
وكذا توعية املزارعني ب�أهمية خدمة النخيل
ومكافحة الآفات.
 4ـ �إقامة احلمالت ملكافحة الآفات والأمرا�ض.
 5ـ�إن�شاء حقول منوذجية �إر�شادية يف جميع
مناطق زراعة النخيل وو�ضع �آلية لإعادة
ت�أهيل ب�ساتني النخيل القدمية.
 6ـ �إقامة اجلمعيات الأهلية ملنتجي التمور تقوم
بخدمة املنتجني وت�سويق متورهم.
 7ـ�إدخال امليكنة يف خدمة النخيل وطرق الري
احلديثة يف ري النخيل.
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 8ـ�إقامة ال�سدود حلجز وتنظيم توزيع مياه
ال�سيول وبالتايل اال�ستفادة منها.
 9ـ�إن�شاء امل�شاتل املركزية لتوفري الف�سائل
املطلوبة للأ�صناف املمتازة.
 10ـ �إدخال �أ�صناف جديدة عالية اجلودة.
 11ـاتخاذ �إجراءات �صارمة ت�ضمن تنفيذ
قوانني احلجر الزراعي وحتد من ا�سترياد
الف�سائل من خارج اجلمهورية بطرق غري
قانونية وكذا الزحف العمراين على ب�ساتني
النخيل.
 12ـتوفري اخلدمات االجتماعية ال�ضرورية
ملناطق زراعة النخيل خ�صو�ص ًا الكهرباء
واملياه وتعبيد الطرقات ..الخ.
 13ـ�إقامة م�صانع لتعبئة التمور وت�صنيع
املنتجات الثانوية للنخلة.
 14ـو�ضع قوانني ت�شجيع اال�ستثمار يف جمال
زراعة و�إنتاج النخيل.
 15ـحماية الرتبة و�أ�شجار النخيل من جرف
ال�سيول وزحف الكثبان الرملية.
جهود الهيئة العامة للبحوث والإر�شاد
الزراعي يف جمال حت�سني �إنتاج النخيل:
احلقيقة �إن الهيئة العامة للبحوث والإر�شاد
الزراعي فرع �سي�ؤن هي �أكرث امل�ؤ�س�سات العلمية
التي قدمت جهود ًا كبرية يف جمال بحوث
ودرا�سات النخيل وميكن �إيجاز الأن�شطة البحثية
والدرا�سات التي قامت الهيئة العامة للبحوث
والإر�شاد الزراعي بتنفيذها كالتايل:
� -1إن�شاء حقل جتميع الأ�صول الوراثية باملزرعة
البحثية بال�سويري التابعة لفرع الهيئة العامة
للبحوث والإر�شاد الزراعي ب�سي�ؤن عام  1996م
وا�ستمر التجميع �إىل  2005حيث مت جتميع 42
�صنف ًا من الأ�صناف املحلية بوادي ح�ضرموت
بالإ�ضافة �إىل �إدخال ع�شره �أ�صناف عاملية
ممتازة لتقييمها حتت ظروف وادي ح�ضرموت
عام 2003م (برحي ،خال�ص� ،سكري� ،سلطانة,
مني�شي ,ل�ؤل�ؤ ,زهدي ,خ�ضراوي ,عنربه و�شي�شي)
و�أطلق عليه حقل املدخر الوراثي للنخيل و�سوف
63 - 62
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ـاجلانب االقت�صادي والت�سويقي (�سعر التمور،
وكلفة الإنتاج).
ح�صر �أهم معوقات زراعة و�إنتاج النخيل
ومقرتحات باجتاهات للتغلب على هذه املعوقات.
 4ـدرا�سة ت�سميد �أ�شجار النخيل بالأ�سمدة
الكيميائية (نيرتوجني وفو�سفور) ملو�سمي
 2003ـ 2003م وكانت النتائج كالتايل:
�أف�ضل املعامالت هي  460جم  N +920جم
ل�شجرة الواحدة حيث �أعطت زيادة يف الإنتاج
عن املقارنة تقدر  21كجم  /نخلة .بينما املعاملة
 460جم P2O5مج � N +460أف�ضل معاملة من حيث
وزن التمرة واللحم.

P2O5

يتم ا�ستكمال هذا املدخر من الأ�صناف املحلية
والأ�صناف العاملية املمتازة يف ال�سنوات القادمة.
 2ـ�إن�شاء وحدة بحوث النخيل مبحطة البحوث
الزراعية ب�سيئون.
 3ـ�إجراء م�سح ميداين لأ�صناف النخيل ب�أهم
مناطق زراعة النخيل (ح�ضرموت� ،سهل
تهامة ,حمافظات كال من :املهرة و�شبوه
وم�أرب واجلوف) للفرتة من � 2001إىل
2006م وتناول امل�سح ثالثة حماور رئي�سية
هي:
ـاجلانب الوقائي (ح�صر �أهم الآفات
والأمرا�ض).
ـاجلانب الب�ستاين (ح�صر الأ�صناف ومميزاتها
الإنتاجية ،عمليات اخلدمة املو�سمية وتقدير
ن�سبة النخيل املثمر وغري املثمر والأفحل).

 5ـتنفيذ برنامج م�شروع حت�سني �إنتاج النخيل
بوادي ح�ضرموت املمول من منظمة الأغذية
والزراعة الدولية (الفاو) و�صندوق الت�شجيع
الزراعي وال�سمكي بوزارة الزراعة والري.
ويتلخ�ص الربنامج يف النقاط التالية:
�إقامة  4حقول �إي�ضاحية يف مزارع الفالحني
باملديريات التالية� :سي�ؤن ،القطن� ،ساه .م�ساحة
احلقل الواحد هكتار.
ـ�إقامة  6حقول �إعادة ت�أهيل �أ�شجار النخيل يف
مزارع الفالحني باملديريات التالية� :شبام،
حري�ضة ،ترمي� ،سي�ؤن .م�ساحة احلقل الواحد
هكتار .ومت يف هذه احلقول زراعة �أ�صناف
نخيل حملية ممتازة وهي جمراف وجزاز
بالإ�ضافة �إىل �أ�صناف نخيل عاملية ممتازة وهي

برحي ،خال�ص� ،سكري و�سلطانة .وكذلك مت
�إدخال �شبكات الري احلديثة بالتنقيط يف هذه
احلقول.
ـ�إقامة خمترب زراعة الأن�سجة للنخيل :مت
جتهيز مبنى املخترب و�سوف ي�ستكمل بقية
ت�أهيل املبنى وكذا توفري الأجهزة واملعدات يف
الأ�شهر القادمة ،و�سوف يقوم املخترب بتكاثر
الأ�صناف املمتازة املحلية النادرة و�إنتاج ف�سائل
نخيل خالية من الأمرا�ض والآفات وتتمتع بقوة
و�سرعة النمو.
ـجتميع بيانات حول قطاع النخيل بح�ضرموت.
بهدف �إعداد وثيقة م�شروع النخيل يف
امل�ستقبل.

تفريد العذوق مع خف الثمار عند التلقيح
بق�ص �أطراف ال�شماريخ بن�سبة .%30
 8ـتقليل خ�سائر التمور املخزونة التي حتدثها
اخلنف�ساء ذات ال�صدر املن�شاري وذلك بو�ضع
التمور داخل �أكيا�س بويل �إيتلني �أو�ضحت
النتائج �إن خنف�ساء  .O.surinamensis Lال
تثقب �أكيا�س البويل �إيثلني املحتوية على متور
حيث ماتت جميع احل�شرات خارج الأكيا�س
يف خالل ع�شرين يوما من تاريخ بدء التجربة،
بينما بقيت احل�شرات داخل الأكيا�س حية
تتكاثر .عند توفر �أي ثقب بالأكيا�س فيمكن
للح�شرات �أن تدخل من خالله وت�صيب

ـ�إعداد كتيب عن �أهم الأ�صناف املحلية بوادي
ح�ضرموت مدعم ًا بال�صور امللونة للثمار بهدف
التعريف مبميزات هذه الأ�صناف.

 11ـدرا�سة ت�أثري طرق خف عذوق النخيل عامي
1991 – 1990م على بع�ض ال�صفات الثمرية
والإنتاجية :مت التو�صل �إىل تقنية خف الثمار
تتلخ�ص يف ق�ص �أطراف ال�شماريخ عند
�إجراء عملية التلقيح بن�سبة . % 30

 13ـدرا�سة مقارنة ثالث طرق لتكيي�س العذوق
عند تلون ثمار النخيل التمر حلمايتها من
الطيور والدبابري وحفظها من التلوث عامي
1987 – 1986م :مت التو�صل �إىل تقنية
لتكيي�س العذوق تتلخ�ص يف ا�ستخدام كل من
الأكيا�س املثقبة وامل�صنعة من :البال�ستيك �أو
امل�صنعة من اجلوت �أو امل�صنعة من خو�ص
النخيل ال�صاوي املروحي.

ـمت تدريب ق�صري خارجي لباحثني خمت�صني يف
املجاالت التالية:
�أ ـتكاثر النخيل بالأن�سجة يف كلٍ من دولة
الإمارات العربية املتحدة وعمان.
ب ـ زراعة النخيل يف دولتي ناميبيا وتون�س.

 7ـاختبار طرق خمتلفة ملكافحة ح�شرة احلمرياء
) (Batrachedra amydraula, Meyrickعلى ثمار
الهجري وخف الثمار وت�أثريه على الإنتاجية
واجلودة ملو�سمي  1994 – 93م :مت التو�صل
�إىل تقنية تتلخ�ص يف تكيي�س الطلع ب�أكيا�س
ورقية مثقبة بعد التلقيح مبا�شرة حتى موعد

 10ـدرا�سة بع�ض ال�صفات املورفولوجية الثمرية
واخل�ضرية وبع�ض املميزات لأهم �أ�صناف
النخيل املحلية بوادي ح�ضرموت عام
2001م :الزالت الدرا�سة م�ستمرة .ومت و�ضع
موا�صفات ومميزات لأهم الأ�صناف.

 12ـدرا�سة �أثر الف�سائل املرتوكة حول النخيل
الأم على �إنتاجية الأم القابل للت�سويق عامي
1992 – 1991م :مت التو�صل �إىل تو�صية
تتلخ�ص يف �إزالة جميع الف�سائل من حول
الأمهات.

ـعقد دورات تدريبية للفالحني والفنيني
واملر�شدين والباحثني الزراعيني وقد مت عقد
 4دورات تدريبية يف املجاالت التالية :ب�ست،
عمليات ما بعد احل�صاد وتكاثر النخيل.

 6ـاختبار مبيدات خمتلفة ملكافحة عنكبوت
الغبار على ثمار النخيل ملو�سمي 1986 – 85م
 :مت التو�صل �إىل تقنية تتلخ�ص يف ا�ستخدام
العكار �أو النريون ر�ش عند بدء الإ�صابة
مبعدل � 4سم /3جالون.

با�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية خالل الفرتة من
�إبريل �إىل �أغ�سط�س حيث تتكاثر احل�شرات
الكاملة يف هذه الفرتة.

التمور .ويتوفر الغذاء والظروف املالئمة
لتكاثر احل�شرات ف�إنها ت�ؤدي �إىل تلف التمور
وت�صبح غري �صاحلة لال�ستهالك الآدمي.
 9ـ درا�سة مكافحة حفار �ساق النخيل
) (Oryctes rhinoceros L.با�ستخدام مبيد
الفربونيل وامل�صائد ال�ضوئية على �صنف املديني
بوادي ح�ضرموت ملو�سم  2001ـ 2002م :مت
التو�صل �إىل تقنية ملكافحة ح�شرة احلفار

 14ـدرا�سة �إنتاجية �أهم �أ�صناف النخيل املحلية
بوادي ح�ضرموت عام 2002م :بلغت
املتو�سط العام للنخلة للأ�صناف التالية:
املديني  31كجم ،املجراف  56كجم،
اجلهمي  51كجم وهذه الأ�صناف ثمارها
ممتازة� ,أزار 33كجم ،حمراء  33كجم،
عرقدي  42كجم ،وهذه الأ�صناف الثالثة
ثمارها جيدة.
 15ـامل�شاركة يف الندوات واملومترات واملهرجانات
واحلمالت املحلية والعاملية.
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المركز العربي للهندسة
الوراثية والتقنية الحيوية
باإلمارات
يف �أعقاب اعتماد م�شروع املركز العربي للهند�سة
الوراثية والتقنية احليوية من جانب الفريق �أول
�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد
�أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
وبنا ًء على تو�صية من �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان ،وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،و�سمو ال�شيخ
نهيان مبارك �آل نهيان  ،وزير التعليم العايل
والبحث العلمي ،الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات
العربية املتحدة  ،مت يوم اخلمي�س املوافق 29
مار�س 2007م التوقيع على �إتفاقية �إن�شاء املركز
الإقليمي للتقانات احليوية والهند�سة الوراثية
من طرف كل من وزارة �ش�ؤون الرئا�سة ،الهيئة
العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي ،وجامعة
الإمارات العربية املتحدة.

وقد مت التوقيع على الإتفاقية من قبل معايل
عبدالكرمي العامري ،رئي�س الهيئة العربية
لال�ستثمار والإمناء الزراعي ممث ًال عن الهيئة،
و�سعادة الدكتور عبدالرحمن عبد اخلالق،
ممث ًال عن وزارة �ش�ؤون الرئا�سة ،و�سعادة
الدكتور هادف بن جوعان الظاهري ،مدير
جامعة الإمارات العربية املتحدة ،ممث ًال عن
اجلامعة .ويتطلع امل�شروع �إىل حتقيق الأهداف
التالية:
�أو ًال :الأهداف العامة:
نقل وتوطني التقانات احليوية التطبيقية
واال�ستفادة منها يف تطوير الزراعة العربية.
�إجراء البحوث والدرا�سات التطبيقية حلل
امل�شكالت التي تواجه القطاع الزراعي
وحت�سينه.
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تدريب وت�أهيل الكوادر العربية علميا وفنيا يف
جمال التقانات احليوية املختلفة وال�سالمة
احليوية.
الإكثار الن�سيجي للمحا�صيل الزراعية املهمة
للم�ساهمة يف تلبية احتياجات الدول العربية من
ال�شتالت والتقاوي.
اال�ستفادة من تقانات الب�صمة الوراثية يف
التعرف على الأ�صناف والأنواع النباتية واملطابقة
الوراثية للنباتات املنتجة ن�سيجيا والك�شف عن
م�سببات الأمرا�ض واملنتجات املح�سنة وراثيا
وحتديد املوروثات واخلرائط الوراثية لبع�ض
املحا�صيل الزراعية املهمة.
اال�ستفادة من تقانات الهند�سة الوراثية يف
التح�سني الوراثي لبع�ض املحا�صيل و�إنتاج

�أ�صناف جديدة تتنا�سب مع حاجة البيئة
والأ�سواق العربية.
امل�ساعدة يف و�ضع الت�شريعات والقوانني اخلا�صة
بحماية البيئة و�صحة الإن�سان.
تقدمي الدرا�سات واال�ست�شارات يف جمال
التقانات احليوية.
اال�ستثمار يف التقانات احليوية.
ثاني ًا :الأهداف التخ�ص�صية:
الإكثار ال�سريع للنباتات االقت�صادية املهمة
با�ستخدام طرق زراعة الأن�سجة املختلفة.
احل�صول على م�ؤ�شرات وراثية لأ�صناف النخيل
املهمة يف املنطقة العربية با�ستخدام تقانات
الب�صمة الوراثية ) (DNA Fingerprinting
املختلفة(AFLP,SSR).

الت�أكد من املطابقة الوراثية ملنتجات الزراعة
الن�سيجية ملختلف �أ�صناف النخيل.
و�ضع اخلريطة اجلينية) (Genome mapping
لنخيل التمر.
التو�صيل لإنتاج نباتات حم�سنة وراثيا ذات
�صفات مهمة ومرغوبة يف املنطقة.
م�ساعدة الدول الأع�ضاء يف الهيئة العربية لو�ضع
وتطبيق قوانني املحافظة على البيئة وال�سالمة
العامة Bio-safety Regulation .
تدريب الكوادر الفنية من الدول العربية يف
املجاالت ال�سابقة الذكر وتوفري فر�ص لطلبة
الدرا�سات العليا لإجراء بحوثهم يف تخ�ص�صات
املركز.
توفري الفر�ص اال�ستثمارية جلذب القطاع
اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات العربية والأجنبية.
الشجرة المباركة مارس 2009

م .منـال فا�ضـل

املدير الفني م�صنع متور العني

مـصـنـع تـمــور
الـعــيـن
بداية مكننة ت�صنيع التمور يف دولةالإمارات العربية املتحدة
حتتل �شجرة النخيل مكانة مميزه لدى �سكان
جزيرة العرب ووادي الرافدين حيث ت�شري
العديد من الأحافري �إىل قدم زراعة هذه ال�شجرة
املباركة يف املنطقة ،وقد كان لتوجيهات املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب
اهلل ثراه” م�ؤ�س�س ح�ضارة الدولة حول �ضرورة
االهتمام بالنخيل مبا يتنا�سب وما لهذه ال�شجرة
وكما �أ�سماها (�شجرة احلياة) من مكانة
مرموقة يف ثقافة وتراث �سكان هذه املنطقة
الف�ضل الكبري يف ازدهار هذه الزراعة ومناف�سة
�أكرث الدول �إنتاج ًا للتمور بعد �إدخال التقنيات
احلديثة يف �إكثار النخيل و�إنتاج التمور.
وقد �سار �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
“حفظه اهلل” على نهج الوالد يف االهتمام
بالقطاع الزراعي ب�صورة عامة وقطاع النخيل
ب�صورة خا�صة ,ولتزايد كميات التمور املنتجة
فقد دعت ال�ضرورة �إىل ا�ستحداث م�صنع
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لتو�ضيب و�إعداد التمور ب�إتباع �أحدث الطرق
امليكانيكية وال�صحية املتبعة عاملي ًا يف �أكرث
الدول تطور ًا يف هذا املجال .تعترب مدينة العني
واحدة من �أكرب واحات النخيل يف العامل وعليه
فقد اختريت لتحت�ضن �أول م�صنع حديث لتعبئة
التمور يف الدولة �أن�شىء حتت �إ�شراف �سعادة
امل�ست�شار الزراعي ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
الأ�ستاذ زهري �أبو االديب يف عام  1986حتت
م�سمى م�صنع متور العني.
�إن �أهم خطوة يف عمليات الت�صنيع الغذائي
هو توفري مواد خام ذات جودة عالية ومن هذا
املنطلق املهني ,فقد �أ�شرف امل�ست�شار على توفري
�أن�سب الظروف للح�صول على منتج عايل اجلودة
حيث �شمل ب�ساتني النخيل برعاية متكاملة بدء ًا
من عمليات الري والت�سميد واملكافحة وانتها ًء
بالتنبيت با�ستخدام �أعلى حبوب اللقاح حيوية
م�ستفيدين بذلك من التجارب العلمية لإكثار

بع�ض الأ�صناف النادرة كما ح�صل يف ال�صنف
(فحل العني) حيث مت م�ؤخر ًا التمكن من
احل�صول عليه عرب تقنية الزراعة الن�سيجية
وبنجاح باهر.
ُيجهز امل�صنع ب�أكرث من (� )150صنف ًا �سنوياً
معظمها بكميات وبجودة ت�ؤهلها للت�صنيع مما
�ساهم يف متيز �إنتاج امل�صنع ,كما و�شجع املزارع
الإماراتي على العمل بجد لال�ستفادة من هذه
النتائج والتي مت ا�ستعرا�ضها يف العديد من
املعار�ض املتخ�ص�صة لزيادة توعية املزارعني
وفتح �آفاق جديدة �أمامهم للإكثار من الأ�صناف
الواعدة يف بيئة االمارات وا�ستبدالها بعدد من
الأ�صناف غري املرغوبة .ومتا�شي ًا مع املنهج
العلمي املتطور فقد خ�ص�صت العديد من
الدرا�سات ال�ستنباط عدد من الأ�صناف اجلديدة
كما يف ال�صنف (نادرة) املتميز بكونه خالي ًا
من البذور وما زالت الأبحاث والدرا�سات يف
هذا املجال م�ستمرة ال�ستنباط �أ�صناف جديدة
متميزة ,كما اعتمدت منتجات امل�صنع املتنوعة
لتكون قاعدة لعدد من الأبحاث العلمية والتي
قام بها املخت�صون يف جامعة االمارات العربية
املتحدة ووزارة البيئة واملياه.
لقد مت جلب بع�ض الأ�صناف اجلديدة املتميزة
كما يف ال�صنف (جمهول� ،صقعي� ،سلطانه� ،أم
الدهن ،عجوه ،خياره ،حالوي ،دقلة نور ،دخيني،
�أم كبار ،نادره ،عنربه ،وغريها) .ان االهتمام
بالعمليات الزراعية والتي تلي مرحلة التنبيت
تبد�أ وب�صورة منتظمة جلميع �أ�شجار النخيل
ك�إجراء عمليات التكي�س وخف الثماراملتنوع
متبوعة بعمليات اجلني املتعدد والتي متكننا

من احل�صول على الثمار
يف �أح�سن حاالتها بدء ًا
مبرحلة الرطب ومن ثم
الرطب الهامد لتتبعها املرحلة
الأخرية �أال وهي التمر .ولل�سيطره على
هذه امل�شاكل ف�إن تطبيق عمليات التجفيف
ال�صناعي املبتكرة من قبلنا وامل�صاحبة ملرحلة
ن�ضج الثمار هي �إحدى �أهم اخلطوات املتبعة
والتي �ساهمت �إىل حد كبري يف احل�صول على
متور عالية اجلودة لبع�ض الأ�صناف �صعبة
التكيف مع بيئة ومناخ دولة الإمارات وكذلك
حتديد ن�سبة الرطوبة املالئمة لكل �صنف مما
ي�ؤهله للدخول اىل خطوط الإنتاج دون �أن
يتعر�ض للتلف نتيجة املعامالت احلركية والتي
تتعر�ض لها الثمار �أثناء هذه املراحل.
تتزايد كميات التمور امل�ستلمة �سنويا كنتيجة
حتمية لهذه الرعاية وعليه فقد �أ�ضيفت وحدات
جديدة من املخازن املربدة حلفظ كافة التمور
امل�ستلمة وعلى مدار العام حتت ظروف مثالية
من درجات حرارة ورطوبة والتي يزيد من
كفاءتها �إجراء عمليات تعفري م�سبقة للتمور
وذلك للق�ضاء على احل�شرات وبيو�ضها كي
ت�ساهم يف احلد من التغريات والتي عادة ما
ت�صاحب عمليات التخزين.
�أما الوحدات الرئي�سية للت�صنيع فت�شمل وحدات
لتعبئة التمور ب�أ�صناف وعبوات و�أوزان متنوعة,
ووحده متكاملة ووفق �أحدث التقنيات العلمية

لإنتاج دب�س التمر
ال�صايف ,و�أخرى لإنتاج
عجينة التمر �إ�ضافة �إىل
وحدة معاملة نوى التمر والذي
يعد من �أكرث املنتجات الطبيعية ا�ستخدام ًا
يف العالئق احليوانية الرتفاع قيمته الغذائية.

مراحل �إعداد وتعبئة التمور:
�إن �أهم ما مييز التقانات املطبقة يف م�صنع متور
العني هو �إجراء عمليات الفرز والتدريج قبل
وبعد الغ�سيل والتي ي�صعب �إتباعها يف غالبية
امل�صانع التجارية كونها حتتاج اىل �أيدي عاملة
ماهرة ووقت غري �أنها ت�ساهم واىل حد كبري يف
االرتقاء بالنوعية �إىل درجة عالية من اجلودة
كما ويراعى يف هذه املرحلة من �إعداد التمور
�إزالة الأقماع من الثمار لإك�ساب التمور بعد
تعبئتها بعد ًا جمالي ًا متنا�سق ًا.
الغ�سيل والتجفيف:
ت�ستخدم يف هذه املرحلة مياه عذبة معاجلة
الشجرة المباركة مارس 2009

مبر�شحات خا�صة لإزالة الروائح غري املرغوب
فيها �أما كميات املياه الزائدة والعالقة بالتمور
فيتم التخل�ص منها عرب جتفيفها يف نفق
خا�ص (غرفة تكييف) معد لهذا الغر�ض.
لتبد�أ بعدها مرحلة التعبئة حيث تتباين �أنواع
العبوات امل�ستخدمة معتمدين على مبد�أ التفريغ
الهوائي لأغلب املنتجات وتتوفر لدى امل�صنع
عبوات متنوعة يتفاوت وزنها ما بني مائة غرام
وثالثة كيلو غرامات م�صنعة با�ستخدام مكائن
الغلق احلراري وبتفريغ هوائي� .إ�ضافة �إىل هذه
اخلطوط ف�إنه يتوفر �أي�ضا عبوات ب�أوزان متفاوتة
ومعب�أة على هيئة متور مفككه (نرث) ومن �أ�صناف
التمور املنتجة نذكر منها على �سبيل املثال
ال احل�صر ما يلي( :برحي ،بومعان ،جربي،
خال�ص� ،سكري� ،سلطانه ،رزيزن� ،شي�شي،
�شبيبي ،فر�ض� ،صقعي ،جمهول ،مكتومي،
نبتة �سيف� ،أم الدهن ،دخيني� ،صفري� ،شيخة
خال�ص ،عنربه ،وغريها) كما وتعد بع�ض الأنواع
الأخرى من التمور ذات اال�ستخدامات اخلا�صة
كما يف احللويات والتمور املح�شوة باملك�سرات �أو
املغط�سة بال�شكوالتة با�ستخدام عبوات فاخرة.
خط ت�صنيع الدب�س:
ت�صنع �سنوي ًا كميات كبرية من دب�س التمر ب�إتباع
�أحدث الطرق امليكانيكية عاملي ًا حيث يعد الدب�س
وهو ع�صري التمر املركز كواحد من �أهم و�أقدم
املنتجات ال�سكرية التي تدخل يف العديد من
الو�صفات الغذائية نظر ًا الرتفاع قيمته الغذائية
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مبا يحتويه من �سكريات �سهلة االمت�صا�ص
وعنا�صر معدنية �أ�سا�سية لتغذية اجل�سم ,ومتر
عملية ت�صنيعه يف العديد من اخلطوات حيث
تبد�أ بعملية الطبخ ال�ضرورية كون التمر من
الثمار قليلة الع�صارة وتتم حتت ظروف منتقاة
من درجة حرارة وفرتة زمنية كافية ال�ستخال�ص
جميع ال�سكريات املتواجدة يف �ألياف التمور
وتفكيك كل املادة البكتينية مبا ي�ؤهل الناجت لأن
يكون �صايف ورائق �إ�ضافة �إىل اختيار الن�سبة
املثالية لكمية املاء امل�ستخدم يف عميلة الطبخ
ويتبع هذه الإجراءات عملية الرت�شيح التي
ي�ستبعد من خاللها الألياف ال�سيللوزية املتبقية
يف الع�صري حيث ت�ستخدم �أحدث تقنيات الطرد
املركزي عالية الكفاءة للو�صول بالع�صري �إىل
اعلى درجات النقاوة ,عندها تبد�أ عملية الرتكيز
لرفع ن�سبة املواد ال�صلبة الذائبة يف الع�صري من
� %14إىل ما يقارب  %76با�ستخدام احلرارة
العالية حتت ال�ضغط ليتم تعبئته بعد ذلك يف
عبوات متفاوتة الوزن وح�سب احلاجة.

خط عجينة التمر:
تدخل عجينة التمر يف العديد من الو�صفات
الغذائية حيث يتم ا�ستخدامها يف احللويات
وال�شكوالته بكميات كبرية .تتم تهيئة التمور من
عمليات غ�سيل وتطرية وجتفيف مع احلر�ص على
اختيار ن�سبة رطوبة مثالية ملا لها من ت�أثري مبا�شر
على جودة املنتوج ليتبع ذلك بعدد من اخلطوات

الت�صنيعية ك�إزالة النوى والفرم والتجني�س ومن
ثم تعبئة املنتج ب�صورته النهائية.
نـوى التمـر:
ت�صل ن�سبة نواة التمريف الثمار �إىل ما يقرب
من  %13من وزنها ,حيث ترتاوح مابني ن�صف
اىل �أربعة غرامات .وملا كان هناك العديد من
ال�صناعات التحويلية القائمة على التمور ف�إن
النواجت العر�ضية لها والتي متثل البذور الن�سبة
الأكرب ميكن �أن ت�ستغل يف العديد من ال�صناعات
اعتماد ًا على العديد من مكوناتها وخا�صة
العنا�صر املعدنية كالبوتا�سيوم والفو�سفور
واحلديد والزنك �إ�ضافة �إىل حمتواها العايل
من الزيوت وغريها من العنا�صر الأخرى ,ومنذ
بدء التاريخ فقد ا�ستخدم قدماء امل�صريني نوى
التمر يف العديد من املجاالت كما ا�ستخدمها
البدو الرحل يف حت�ضري بع�ض و�صفات الأطعمة
و�أن دورها كبديل للقهوة �أثبت جناحه يف عدد
من الأبحاث العلمية والتي �أكدت �صالحية
ا�ستخدامه لهذا الغر�ض كما �أن له العديد من
اال�ستخدامات الطبية الأخرى ,ويعترب �أي�ض ًا
م�صدر ًا جيد ًا لإنتاج مادة الفورفورال املهمة,
�أما �أكرث ا�ستخداماتها �شيوع ًا فهو كمادة رئي�سية
يف عالئق احليوانات ملا حتتويها من عنا�صر
معدنية مهمة �إ�ضافة �إىل ارتفاع ن�سبة الألياف
املوجودة فيها ,وا�ستناد ًا �إىل ما ذكرنا فنحن
نقوم يف امل�صنع بغ�سل وجتفيف هذه البذور ليتم
طحنها فيما بعد وحتديد درجة نعومة املنتج
على �أ�سا�س نوع احليوانات التي تعتمد عليه يف
تغذيتها ثم يعبا يف �أكيا�س خا�صة لهذا الغر�ض.

د .ع�صام عبداهلل مولود

باحث علمي

نا�صر بن زاهر العربي

م�ساعد باحث علمي

حممد بن خلف الهنائي

فني زراعي
حمطة بحوث النخيل يف وادي قريات-بهالء
�ســلطنة عُ ــمان
esamd52@yahoo.com

تطوير زراعة النخيل
في سلطنة عمان
بنك النخيل الوراثي في محطة أبحاث النخيل
في وادي قريات ــ والية بهالء
حتر�ص العديد من دول العامل على جمع امل�صادر الوراثية لأهم املحا�صيل و�أ�شجار الفاكهة
التي ت�شتهر بزراعتها والتي متثل القاعدة الأ�سا�سية القت�صادياتها� .إن �إحدى �أهم الطرق
التي تندرج يف هذا الإطار هو جمع الأ�صناف املختلفة لأنواع النباتات التي يراد احلفاظ
عليها و �أن�شاء بنك وراثي .وتقوم امل�ؤ�س�سات العلمية يف هذه البلدان بهذا العمل م�ستفيدة من
الدعم املادي الذي توفره الدولة والكادر العلمي املتخ�ص�ص العامل يف هذه املراكز.
متثل نخلة التمر رمز ًا ح�ضاري ًا لل�سلطنة �إ�ضافة اىل كونها متثل عام ًال �أ�سا�سي ًا يف اقت�صاديات
وحركة الأ�سواق .كما �أن لها دور ًا فعا ًال يف احلفاظ على التوازن البيئي .وت�أ�سي�س ًا على هذه
املفاهيم تبنت وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية م�شروع ًا علمي ًا رائد ًا يف هذا املجال اال وهو
ت�أ�سي�س حمطة �أبحاث النخيل بوادي قريات بوالية بهالء يف عام  1988وهي �إحدى املحطات
الرئي�سية التابعة اىل حمطات البحوث الزراعية يف جماح .يبلغ �إجمايل عدد النخيل املزروع
يف املحطة ما يقارب  5000نخلة متتد على م�ســـاحة  90فدان ًا .لقد مت تق�سيم املحطة اىل قطع
زرعت فيها (� )11صنف ًا جتاريــ ًا وهي خــــال�ص الظاهــــرة وخال�ص عـــمان (نغل هاليل) والزبد
واخل�صاب واجلربي واحلنظل والربين واملدلوكي وبونارجه واخلنيزي وهاليل عمان(�شكل .)1

�شكل ( : )1عدد �أ�صناف النخيل املختلفة املزروعة يف حمطة بحوث النخيل يف وادي قريات
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�صورة � :1أ�صناف خمتلفة من �أ�صناف النخيل الذكري يف
حمطة بحوث النخيل بوادي قريات

الهدف من زراعة هذه القطع هو �إعطاء
اخل�صو�صية لإجراء البحوث ذات العالقة لهذه
الأ�صناف كل على حده ،وكمثال على ذلك جتربة
ت�سميد �صنف خال�ص الظاهرة وجتارب خف
الزبد والربين وجتارب التلقيح املتعلقة بفرتة
جاهزية ميا�سم الأزهار الأنثوية ال�ستقبال
حبوب اللقاح� .إ�ضافة �إىل قطعة رئي�سية متثل
بنك النخيل والذي يحتوي على � 166صنف ًا من
النخيل الأنثوي وبواقع ثالث نخالت لكل �صنف،
كذالك مت زراعة � 21صنف ًا من �أ�صناف النخيل
الذكرية بواقع ثالث نخالت �أي�ض َا لكل �صنف ما
عدا �أ�صناف البهالين واخلوري والغريف فقد
زرعت ب�أعداد كبرية ويبلغ عدد النخيل الذكري
الكلي املزروع يف املحطة  320فح ًال(�صورة .) 1
لقد مت جمع امل�صادر الوراثية للنخيل الذكري
و الأنثوي من كافة مناطق ال�سلطنة وهي عمان
الداخل وال�شرقية والباطنة وحمافظة م�سندم
والظاهرة ( �شكل .)2

�أهداف �إن�شاء املحطة:

 1ـ�إن�شاء بنك وراثي لنخلة التمر ي�ضم معظم
الأ�صناف العمانية بهدف �أملحافظة عليها
و�أجراء الدرا�سات والبحوث.
 2ـتوفر املحطة جزء ًا من م�ستلزمات واحتياجات
برنامج الإحالل والتجديد لإكثار النخيل.
 3ـ�أن تكون القاعدة الأ�سا�سية لتجهيز خمترب
الزراعة الن�سيجية بالف�سائل املرغوبة
وامل�ضمونة ال�صنف .
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�شكل � : 2أعداد �أ�صناف النخيل التي متت زراعتها يف حمطة بحوث النخيل
وادي قريات ح�سب مناطق ال�سلطنة

 4ـدرا�سة عمليات خدمة ورعاية النخيل على
�أحدث الطرق العلمية.
ولتحقيق هذه �أالهداف كان ال بد من معاينة
اال�صناف والتحقق منها ،و�سوف نحاول هنا
�إعطاء ت�صور كامل عن جممل ما �أمكن حتقيقه
يف مدى مطابقة الأ�صناف واالختالفات الناجمة
عند زراعة الف�سائل يف بداية �إن�شاء هذا املجمع
الوراثي� .إ�ضافة اىل و�ضع ت�صور عن �أهم
الأ�صناف التي ميكن التو�صيةب�إكثارها ن�سيجي ًا
�أو تقليدي ًا ون�شرها يف خمتلف مناطق ال�سلطنة.
وقد تركز العمل يف هذا اخل�صو�ص على مايلي:
�أو ًال:غربلة الأ�صناف :يتباين �أداء اال�صناف
�أملزروعة حيث �أن بع�ض الأ�صناف بد�أت بالإنتاج
بعد عامني من الزراعة يف حني مل تثمر غالبية
الأ�صناف ب�صورة وا�ضحة اال يف عام .1994
ابتد�أ العمل يف ح�صر ومعاينة الأ�صناف من

خالل جمع املالحظات وتراكم اخلربة لدى
العاملني.
ثاني ًا :التحقق من اال�صناف :مت تنفيذ هذه
اخلطوة بالتوازي مع برنامج الغربلة وكما يلي:
القيام ببع�ض الزيارات العلمية امليدانية اىل
بع�ض املناطق املعروفة بزراعة النخيل وذلك
للتحقق من بع�ض الأ�صناف التي ت�شتهر بها
وبالتن�سيق مع مراكز التنمية الزراعية .فقد
قام فريق من العاملني يف املحطةبزيارة معظم
مزارع نخيل املنطقة الداخلية وبع�ض مزارع
املنطقة ال�شرقية .
التعاون مع بع�ض مزارعي النخيل املتواجدين
يف املنطقة لال�ستفادة من خربتهم الزراعية يف
جمال التعرف على الأ�صناف.
اال�ستفادة من تراكم اخلربة لدى الفنيني
والعاملني يف املحطة والتي اكت�سبوها ميداني ًا
�أثناء الزيارات احلقلية للتعرف والتحقق من
الأ�صناف املزروعه يف البنك الوراثي و�إيجاد
احللول لبع�ض امل�شاكل الزراعية للنخيل.
اال�ستفادة من الن�شرات والكتب العلمية التي
تقوم بو�صف وتقييم �أ�صناف النخيل العمانية.
�إن تنفيذ هذه اخلطوة ب�صورة �صحيحة �ساهم
ب�صورة فعالة يف تتبع كل �صنف مزروع يف البنك
الوراثي .وعلى �ضوء النتائج امل�ستح�صلة مت
التحقق والتعرف على نوعية الثمار و�أوجه ال�شبه

واالختالف مع �أ�صل ال�صنف املزروع لكافة
اال�صناف املزروعة يف البنك الوراثي.

اال�ستنتاجات والتو�صيات:

�أو ًال :من خالل هذه الدرا�سة �أمكن حتديد اخللط
احلا�صل يف الأ�صناف �سوا ًء كان ذلك بوجود
�أكرث من م�سمى لل�صنف الواحد� ،أو بالتعرف
على الأ�صناف التي تكررت زراعتها حتت �أ�سماء
خمتلفة .ولغر�ض االرتقاء بالبنك الوراثي للنخيل
�إىل حالة مثالية يف ن�سق الأ�صناف ومتاثلها
فقد متت �ألتو�صيةبا�ستبعاد النخيل املختلف
وا�ستبداله بنخيل ال�صنف املطلوب.
ثاني ًا :لقد �أظهرت متابعة �أ�صناف بنك النخيل
الوراثي يف املوا�سم ال�سابقة على ان هنالك 81
�صنف ًا ثمارها �صفراء اللون من �إجمايل عدد
الأ�صناف التي مت التحقق منها ،فيما كان عدد
الأ�صناف ذات الثمار احلمراء اللون  24وباقي
الأ�صناف املدرو�سة كان لونها �أ�شهل �(10شكل)3
وبهدف ر�صد بداية ن�ضج الثمار (الرطب) فقد
مت ت�صنيف �أ�صناف البنك الوراثي اىل خم�سة
جماميع ح�سب مواعيد ن�ضجها ويعترب بداية
موعد ووفرة الرطب املقيا�س يف حتديد هذه
ال�صفة(جدول 1و�شكل  .)4مما تقدم يتبني
�أن الأ�صناف ذات اللون الأ�صفر هي �أ�صناف
�سائدة وهذا يعك�س رغبة املزارعني لزراعة هذه
الأ�صناف.
يبد�أ مو�سم الرطب يف �سلطنة عمان يف �شهر
مايوحيث تكون اال�سواق خالية من االرطاب
ليمتد املو�سم من �شهر مايو حتى نهاية �شهر
نوفمرب وهذا يعني ان مدة فرتة مو�سم الرطب
�سبعة �شهور تعر�ض فيها العديد من اال�صناف،
وهو من �أطول موا�سم الأرطاب على م�ستوى
مناطق النخيل يف العامل� .أن اال�صناف �سوا ًء
كانت املبكرة جد ًا �أو �أملت�أخرة جد ًا هي لي�ست
ذات انت�شار وا�سع ويرجع �سبب ذالك هو تواجدها
وانح�سارها يف مزارع معينة ويف مناطق جغرافية
حمددة من ال�سلطنة .لذا ميكن الرتكيز على

�شكل  :3عدد �أ�صناف النخيل يف البنك الوراثي ح�سب لون ثمارها

موعد الن�ضج (ال�شهر)
جماميع الأ�صناف
مايو
�أ�صناف مبكرة جد ًا
يونيو
�أ�صناف مبكرة
من بداية يوليو �إىل منت�صف �أغ�سط�س
�أ�صناف متو�سطة
�أ�صناف مت�أخرة متو�سطة من منت�صف �أغ�سط�س �أىل منت�صف �سبتمرب
من منت�صف �سبتمرب اىل نوفمرب
�أ�صناف مت�أخرة جد ًا
جدول ( : )1جماميع �أ�صناف بنك النخيل الوراثي ومواعيد ن�ضج ثمارها

�شكل  : 4عدد �أ�صناف النخيل يف البنك الوراثي ح�سب جماميع موعد الن�ضج

�إكثار وتوزيع هذه الأ�صناف وخا�صة املبكرة جد ًا.
لقد تبنى خمتربالزراعة الن�سيجية يف حمطة
البحوث الزراعية يف جماح دور ًا حيوي ًا وفعا ًال يف
�أكثار هذه اال�صناف وزراعتها يف خمتلف مناطق
�أل�سلطنة وعلى نطاق وا�سع.
�أن الرطب املبكرجد ًا يوجد عليه طلب واقبال
�شديد من قبل امل�ستهلكني وبغ�ض النظر عن
ارتفاع ا�سعاره فيما يقل هذا الطلب على الرطب
يف نهاية املو�سم مع قلة املعرو�ض منه بالطبع.

وميكن تلخي�ص احلقائق التالية والأخذ بها
بعني الإعتبار عند �إعطاء التو�صيات لإكثار
وتوزيع الأ�صناف.
توجد رغبة عند املزارعني لزراعة الأ�صناف
املبكرة وهي بادرة ب�شرى وتفا�ؤل بعد انق�ضاء
مو�سم ال�شتاء وال يدخل لون الثمار عام ًال حمدد ًا
�سواء كانت الثمار �صفراء �أو حمراء اللون
عند وفرة الرطب يف منت�صف املو�سم بداية
من �شهر يوليو مييل معظم امل�ستهلكني اىل
الشجرة المباركة مارس 2009

الأ�صناف ذات اللون الأ�صفر وخا�صة �صنف
خال�ص الظاهرة وميكن ا�ستثناء �صنف
اخلنيزي من هذه القاعدة .

الأ�صناف املبكرة االرطاب:

يقل الطلب على ارطاب الأ�صناف املت�أخرة يف
نهاية املو�سم حيث يف�ضل ا�ستهالك التمورالتي
مت تخزينها يف بداية وو�سط املو�سم .

ق�ش جما:

كما تنفرد �سلطنة عمان ب�إنتاج �أ�صناف معينة
من الرطب خالل الن�صف الأول من �شهر مايو
وهي �أ�صناف مبكرة جد ًا يف حني تبد�أ الأ�صناف
املبكرة املعروفة مثل �صنف النغال وق�ش بطا�ش
ب�إنتاج الرطب يف نهاية �شهر مايو و بداية �شهر
يونيو� .أما بالن�سبة للأ�صناف املت�أخرة جد ًا
ف�أنها ت�ستمر بالإنتاج حتى نهاية �شهر نوفمرب.
ومن خالل العمل و تتبع �أداء الأ�صناف املوجودة
يف البنك الوراثي �أمكن حتديد مواعيد ن�ضج
الأ�صناف وو�ضعها يف جماميع اخذين بعني
االعتبار ال�صفات الثمرية وذوق امل�ستهلك
والتو�صية ب�إكثارها علم ًا ب�أن الثمار قد مت
ت�صنيفها من حيث الوزن �إىل� :صغرية 7غم
ومتو�سطة 11-7غم وكبرية 11ـ .15

معدل احلا�صل  50كجم(�صورة.) 3
يبد�أ مو�سم الرطب بداية من �شهر يونيو ،وت�ضم
هذه املجموعة العديد من الأ�صناف �أهمها:
�صورة  :1ثمار �صنف النخيل ق�ش بو هبي�شه

تتحول �إىل اللون البني عند الن�ضج ،وزن الثمار
متو�سط �شكلها بي�ضاوي منعك�س و�شكل القمع
مف�ص�ص م�ستوي يبلغ معدل طول العرجون
�80سم ومعدل احلا�صل  40ـ  50كجم  .يحتاج
هذا ال�صنف �إىل عناية خا�صة يف عملية التلقيح
و�ضرورة �إجراء التلقيح بعد تفتح الطلع مبا�شرة
ل�ضمان ن�سبة عقد عالية(�صورة .)2
ق�ش قاروت:

لون ثمار هذا ال�صنف حمراء يف مرحلة الب�سر
تتحول �إىل �أحمر غامق يف مرحلة الرطب والتمر.
الثمار كبرية الوزن �أ�سطوانية ال�شكل والقمع
�أ�سطواين �أحمر مف�ص�ص ويبلغ طول العرجون
� 121سم .ميتاز ب�سهولة عملية حتديره ،يبلغ

لون الب�سر �أ�صفر يتحول �إىل بني غامق يف
مرحلة التمر �شكل الثمرة �أ�سطواين متو�سطة
الوزن ،القمع مف�ص�ص م�ستدير �أ�صفر يبلغ
طول العرجون � 115سم ،ومعدل احلا�صل 60
كجم/نخلة وعند و�صول الثمار �إىل مرحلة التمر
تتعر�ض للجفاف وتتدنى نوعيتها.

ق�ش قنطره :

لون الب�سر �أ�صفر خم�ضر �أحيان ًا يتحول �إىل
لون بني فاحت يف مرحلة التمر �شكل الثمرة
بي�ضوي م�ستطيل متو�سطة الوزن ويبلغ معدل
طول العرجون �90سم معدل املح�صول ي�صل
�إىل  70كجم ،يحتاج هذا ال�صنف �إىل �ضرورة
�إجراء عملية التلقيح ب�صورة �سريعة وميتاز
نخيله ب�سرعة النمو وارتفاعه مقارنة مع بقية
الأ�صناف(�صورة .)4

الأ�صناف املبكرة االرطاب جد ًا:

متتاز �أ�صناف هذه املجموعة ب�صورة عامة
بخروج طلعها وتفتحه مبكر ًا وذلك يف �شهر يناير
ويبد�أ مو�سم �إنتاج الرطب يف �شهر مايو.
ق�ش بوهبي�شه:

ثمار هذا ال�صنف �صفراء اللون يف مرحلة الب�سر
تتحول �إىل لون بني فاحت ع�سلي يف مرحلة التمر.
الثمار متو�سطة الوزن ذات �شكل �أ�سطواين،القمع
م�ستوي مف�ص�ص وميتاز هذا ال�صنف بطول
العرجون (�135سم) و�سهولة �إجراء عملية
التحدير (التدلية) ويبلغ معدل املح�صول -70
 80كجم وال تواجه عملية التلقيح �أية م�شاكل �إال
�أن �إنتاجه من الف�سائل قليل جد ًا(�صورة .)1
ق�ش بهالين:

ثمار هذا ال�صنف �صفراء اللون يف مرحلة الب�سر
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�صورة  :2ثمار �صنف بهالين

�صورة  :4ثمار �صنف النخيل ق�ش قنطره

�صورة � :3صنف النخيل ق�ش قاروت

�صورة  :5ثمار �صنف النخيل ق�ش نعيم

�إىل جني م�ستمر(خراف).

الأ�صناف املت�أخــرة االرطاب جداً:
�صورة  :6ثمار �صنف النخيل ق�ش قطاري
ق�ش نعيم :

لون الب�سر �أحمر يتحول �إىل �أحمر داكن يف
مرحلة التمر،وزن الثمرة متو�سط و�شكلها
�أ�سطواين �أ�صفر حممر ،القمع مرتفع قلي ًال عن
�سطح الثمرة ،معدل طول العرجون � 81سم،
ومعدل احلا�صل  60كغم/نخلة(�صورة .)5

الأ�صناف املتو�سطة االرطاب:

كما هو معروف فان هنالك العديد من الأ�صناف
تقع حتت هذه املجموعة ،ونقرتح هنا �صنفني
وذلك لنوعية ثمارهما اجليدة يف مرحلتي
الرطب والتمر.
ق�ش جربين :

يبد�أ �إنتاج الرطب يف �شهر يوليو ،حجم الثمر
متو�سط و�شكلها �أ�سطواين ،القمع مف�ص�ص
�أ�صفر اللون ،يبلغ معدل طول العرجون 110
�سم ،معدل احلا�صل  80كغم/نخلة ،رطب هذا
ال�صنف مرغوب ،ومتتاز ثماره يف مرحلة التمر
بنوعية جيدة وال تتعر�ض للتق�شري.
ق�ش قطاري:

لون الثمار يف مرحلة الب�سر �أحمر به �صفرة
�أحيان ًا يتحول �إىل لون �أحمر م�سود يف مرحلة
التمر ،وزن الثمرة كبري و�شكلها �أ�سطواين� ،شكل

�صورة  :8ثمار �صنف النخيل ن�شو اخل�شبه

�صورة  :7عذق ثمار �صنف النخيل ق�ش زاد

القمع مف�ص�ص لونه �أحمر م�ستوي مع الثمرة،
معدل طول العرجون �80سم ،ومعدل املح�صول
 60كغم/نخلة ،الثمار يف مرحلة التمر ال تتعر�ض
�إىل التق�شر)�صورة .)6

الأ�صناف املت�أخرة االرطاب:

يبد�أ تفتح الطلع لهذه املجموعة يف بداية �شهر
فرباير ويبد�أ مو�سم الإرطاب من منت�صف
�أغ�سط�س وي�ستمر حتى �أكتوبر ونوفمرب.
زاد (لزاد):

لون الثمار �أ�صفر يتحول �إىل بني غامق يف مرحلة
التمر ،حجم الثمرة متو�سط  ،و�شكلها �أ�سطواين،
القمع �أ�صفر مف�ص�ص مرتفع قلي ًال عن �سطح
الثمرة ،معدل طول العرجون � 110سم ومعدل
املح�صول يبلغ  60كجم ،الثمار يف مرحلة التمر
نوعيتها جيدة ال تتعر�ض �إىل التق�شري.
ن�شو اخلرما:

لون الثمار �أ�صفر يتحول �إىل بني غامق يف
مرحلة التمر ،وزن الثمرة كبري و�شكلها بي�ضوي
م�ستطيل والقمع مف�ص�ص مرتفع ،معدل طول
العرجون � 90سم ،ومعدل املح�صول  65كغم،
نوعية ثماره جيدة وال تتعر�ض �إىل اجلفاف
وي�ستهلك كرطب وهو من الأ�صناف التي حتتاج

�صورة  :9ثمار �صنف اللولو

ن�شو اخل�شبة:

يبد�أ �إنتاج الطلع وتفتحه يف الن�صف الثاين من
�شهر فرباير و�إنتاج الرطب يكون يف �شهر �سبتمرب
وي�ستمر حتى نوفمرب ،لون الثمار �أ�صفر يتحول
�إىل بني غامق ،وزن الثمرة كبري و�شكلها بي�ضوي
منعك�س ،والقمع �أ�صفر مرتفع  ،يبلغ معدل طول
العرجون � 145سم ،ومعدل املح�صول  105كجم،
ال توجد يف هذه ال�صنف �أي م�شاكل يف التلقيح
اره �أحيان ًا للجفاف .نو�صي ب�إجراء عملية خف
لل�شماريخ الو�سطية.

اللولووالرملي :

لقد دلت مالحظاتنا على �أن نوعية ثمار �صنف
اللولو تبد�أ بالن�ضج يف نهاية �شهر �أغ�سط�س
وي�ستمر حتى نهاية �أكتوبر .ثماره كبرية الوزن
�صفراء اللون معدل احلا�صل  80-70كغم يحتاج
�إىل �إجراء عملية التلقيح حال تفتح الطلع وبعدد
كاف من ال�شماريخ  6-5ويف�ضل ا�ستخدام
ٍ
�صنف الفحل خوري للتلقيح.
�أما بالن�سبة ل�صنف الرملي فهو من الأ�صناف
اجليدة ويبد�أ بالأرطاب يف �شهر �سبتمرب حتى
�شهر نوفمرب ،ثماره كبرية الوزن �صفراء اللون
ن�سبة عقد ثماره عالية ويبلغ معدل احلا�صل
 90-80كغم ،معدل طول العراجني  90ـ 100
�سم .وح�سب معلوماتي ف�إن هذين ال�صنفني
يكرثان ن�سيجي َا.

�صورة :10ثمار �صنف الرملي
الشجرة المباركة مارس 2009

مكتبة النخيل
د .هالل حميد بن �ساعد الكعبي
�صدرت الطبعة  1429هـ  2008م.
برعاية ديوان �سمو ويل عهد �أبوظبي

عبقرية زايد
في الزراعة والبيئة
دراسة علمية تاريخية لعبقرية زايد في الزراعة والبيئة
قليل من الرجال ي�ستحق عن جدارة و�صفهم
بـ «�صناع التاريخ» ،و«بناة الأمم» ،ومن ه�ؤالء
املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان ،م�ؤ�س�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
وباين نه�ضتها ،وراعي م�سريتها حتى تبو�أت
مكانة مرموقة ،لي�س يف العامل العربي وحده ،بل
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يف الدنيا ب�أ�سرها .و�إن كان ال�شيخ زايد قد رحل
ف�إن �أعماله و�إجنازاته يف �شتى جوانب احلياة
باقية ،وهي را�سخة على �أر�ض الإمارات ي�شهد
بها اجلميع ،وحتفظها كتب التاريخ.
�إن ما حققه ال�شيخ زايد من �إجنازات زراعية
وبيئية على �أر�ض الإمارات على مدى ثالثة

عقود ونيف لأ�شبه باملعجزة ،وعلى املرء
�أن يتخيل ماليني الأ�شجار التي غر�ست يف
�صحراء الإمارات وبها حتولت مئات الآالف من
الهكتارات اجلرداء �إىل غابات ومزارع خ�ضراء
وارفة الظالل تنتج ثمر ًا طيب ًا يف وقت �أجمع
فيه اخلرباء الزراعيون على ا�ستحالة زراعة
تلك ال�صحراء ،نظر ًا لطبيعة الرتبة و�صعوبة
املناخ بدولة الإمارات والتي تقع �ضمن الأقاليم
الأكرث جفاف ًا يف العامل .لكنه« ،طيب اهلل ثراه»،

قد �أثبت عك�س ذلك ،و�أ�صبحت �إجنازاته حمل
�أنظار العامل وترتدد على كل ل�سان ،و�أخذت
اجلامعات ومراكز البحوث واملنظمات الدولية
بدرا�سة جتربته البيئية وا�ستخال�ص الدرو�س
والعرب من جناحات تلك التجربة اجلريئة التي
قلبت كثري ًا من املفاهيم املتعلقة با�ستحالة تغيري
الأو�ضاع البيئية يف منطقة �صحراوية .ومل ي�أتِ
ذلك من فراغ ،بل كانت وراءه عبقرية وا�ضحة،
و�إرادة كبرية متيز بها ذلك القائد الفذ .و�إن
هذا الكتاب:
 1ـيعترب مرجع ًا متخ�ص�ص ًا ،روعي فيه الت�سل�سل
التاريخي للأحداث وتعاقبها على مر ال�سنني،
يجمع م�سرية خ�ضراء قادها ال�شيخ زايد بدء ًا
من توليه م�س�ؤولية ممثل احلاكم يف مدينة
العني واملنطقة ال�شرقية يف العام 1946م
وحتى عام 2004م �سنة وفاته «رحمه اهلل».

 2ـي�ستعر�ض ويناق�ش الإجنازات الزراعية
والبيئية الكبرية التي حققها ال�شيخ زايد على
�أر�ض الإمارات.
 3ـيناق�ش الر�ؤية والفكر الزراعي والبيئي عند
ال�شيخ زايد ،ومفهوم «�أعطوين زراعة �أ�ضمن
لكم ح�ضارة» التي �صدح بها م�شجع ًا �شعبه يف
وقت مبكر من م�سريته.
 4ـير�صد �أهم التحديات التي واجهها ال�شيخ
زايد يف م�سريته اخل�ضراء وكيف تغلب
عليها.
 5ـي�ضم الكتاب عدد ًا كبري ًا من الروايات
واملواقف امليدانية التي تعك�س جهود ال�شيخ
زايد وعبقريته الفذة التي كان يتمتع بها
والتي من ورائها حول �أر�ض ال�صحراء �إىل
ريا�ض تنت�شر يف كل مكان.
ول�سوف يظل ال�شيخ زايد «طيب اهلل ثراه» �أحد
القادة الكبار و�أهمهم يف تاريخنا املعا�صر ،فقد
�ضرب �أ�سمى معاين اال�ستخالف يف الأر�ض
ب�إجنازاته العظيمة على �أر�ضه ،و�إخال�صه
ل�شعبه و�أمته العربية والإ�سالمية ،و ِليَـدِ ه
البي�ضاء التي امتدت طوال حياته
باخلري والعطاء �إىل كافة الب�شرية.
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الدكتور �أحمد ح�سني ال�سعود

حمطة بني يا�س للتجارب والبحوث الزراعية
الإدارة العامة لزراعة �أبو ظبي
ranahm58@hotmail.com

دور المبيدات الحشرية
في المصائد الفيرمونية
التجميعية لسوسة النخيل الحمراء
�سو�سة النخيل احلمراء  Rhynchophorus ferrugineus Oliver,( Coleoptera: Curculionidaeمن
�أهم و�أخطر احل�شرات التي تهاجم جوز الهند والنخيل يف معظم �أماكن زراعتها يف العامل،
فقد �سجلها  )1906( Lefroyعلى جوز الهند يف �شبه القارة الهندية ،و�أفاد )1920( Buxton
بوجودها يف العراق ،وذكر  Rebeccaورفاقه ( ،)1999العجالن(� )1999أنها من �أخطر
احل�شرات التي تهاجم نخيل التمر ،كبرية احلجم ،ا�سطوانية ال�شكل ،لون الغمدين برتقايل
حممر ،واحلافة �سوداء اللون يف كثري من احلاالت ،ويالحظ وجود خطوط �سوداء على
الغمدين ،ال تغطي الأجنحة الغمدية كامل اجل�سم  ،ال�صدر بني حممر ،ويوجد عليه
عدد من البقع ال�سوداء ،ويف الغالب  8-2بقع �شكل( )1وتختلف �أعرا�ض الإ�صابة بهذه
احل�شرة ،بح�سب درجاتها و�شدتها وتقدمها مع مرور الزمن ،وال ميكن اكت�شافها يف كثري من
احلاالت ،ومن �أعرا�ض الإ�صابة ،خروج مادة هالمية بي�ضاء من الأماكن امل�صابة على اجلذع،
�شكل( ،)2وجود ن�شارة خ�شبية حتت الأماكن امل�صابة� ،شكل( ،)3وجود جتاويف على ال�ساق،
�شكل( ،)4وجود اهرتاء حتت الكرب� ،شكل( ،)5وجود مادة هالمية بلون بني مت�صلبة على
اجلذع� ،شكل( ،)6ك�سر اجلذع ،بعد جتويفه� ،شكل(. )7

تتفوق �أعداد �إناث �سو�سة النخيل احلمراء على
�أعداد الذكور ،ال�سعود()2007 ،2006 ،2004
وهذا ما يزيد من خطورة الآفة ،وت�ضع الأنثى
�أعداد ًا كبرية من البي�ض ،فقد بنيRahalkar Lever
( ، )1972( )1969ورفاقه �أن الأنثى الواحدة
ت�ضع حوايل  500بي�ضة خالل فرتة حياتها،
وذكر  Abraham ، )1912( Ghoshورفاقه(
 Faleiro ،)2000 ،1998و ، )2000( Rangnekar
ال�سعود( � 2004 ، 2004أ) ،)2007( Al- Saoud،
 Faleiro ،)2000( Faleiroورفاقه (،)2000
تواجد احل�شرة على مدار ال�سنة ،وهو ما يزيد
من خطورتها و�أ�ضرارها على �أ�شجار النخيل
وجوز الهند.
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�شكل(� )1سو�سة النخيل احلمراء

ي�صعب مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء،
با�ستخدام �إحدى طرق املكافحة ،وال بد من
ا�ستخدام خمتلف طرق و�أ�ساليب املكافحة
للح ـ ــد من �أ�ضرار ه ــذه الآفـ ــة ،فق ــد بيـن
 Abrahamورفاقه ( ،)2000جناح برنامج
املكافحة املتكاملة ،يف احلد من �أ�ضرارها ء يف
منطقة القطيف ،يف اململكة العربية ال�سعودية،
aAbr
خالل الفرت ة  1997ـ  ،1994وبني
 hamورفاقه (،)2002 ،2001 ،2000 ،1998
 Faleirooورفاقه (Fa� ،)2000 ،1998،1999
 leiroو  Faleiro ،)1999( Chellapanورفاقه
( Ajlan ،)2002و aF ،)2000(Abdulsalam
 leiroورفاقه( ،)2003ال�سعود (2004 ،2004
�أ 2004 ،ب� 2007 ،2007 2006 ،أ) Faleiro
(� )2005أهمية امل�صائد الفريمونية التجميعية
ل�سو�سة النخيل احلمراء ،يف برامج مكافحة
احل�شرة من خالل ال�صيد الكثيف واملتوا�صل
لها وحتديد مناطق انت�شارها وكثافتها ،و�أوقات
ن�شاطها ،وي�ؤدي ا�ستخدامها بال�شكل ال�صحيح
�إىل خف�ض اعداد �سو�سة النخيل احلمراء وهي
العمود الفقري يف برامج املكافحة املتكاملة.
فقد وجد�)1998(Anonymous ،أن هـذه التقنية
�ساهمت يف خف�ض الإ�صابة بها يف ال�سعودية،
وبني  Vidyasagarورفاقه(� ،)2000أن ا�ستخدام
امل�صائد الفريمونية بالإ�ضافة �إىل طرق املكافحة
الأخرى �أدى �إىل خف�ض �أ�ضرار احل�شرة ب�شكل
كبري يف منطقة القطيف ،يف اململكة العربية
وبين ـ ــت درا�سـ ــات Bokhari
ال�سعوديـ ــة،
و Abuzuhairah ،)1992( Abozuhairrah
ورفاقه ( )1996ف�شل املكافحة الكيميائية يف
الق�ضاء على هذه احل�شرة �أو و�ضعها حتت احلد
االقت�صادي احلرج ،يف اململكة العربية ال�سعودية
وال بد من اتباع عدد من الطرق لتحقيق
هذا الهدف ،وقد �أدت امل�صائد الفريمونية
التجميعية ،دور ًا ،كبري ًا ،يف هذا املجال ،فقد بني
 Muralidharanورفاقه (� ،)1999أن ا�ستخدام

ورفاقه (� )1993أنه مت التقاط حوايل 123000
ح�شرة كاملة يف امل�صائد الفريمونية ،خالل
الفرتة ني�سان (ابريل) � -1991أيلول (�سبتمرب)
 ، 1992ومت التخل�ص من حوايل  200000ح�شرة
خالل الفرتة  ،1993 -1991وجتدر الإ�شارة
هنا �إىل �أهمية مكونات امل�صيدة ،وبخا�صة،
الفريمون ،الكريمون،املاء ،املادة الغذائية التي
ت�ضاف �إليها ،ومدة تبديلها ،املبيدات احل�شرية
التي يلج�أ البع�ض �إىل ا�ضافتها للم�صائد للق�ضاء
على احل�شرات التي تلتقطها.
�شكل( )2خروج �سائل هالمي �أبي�ض من
منطقة الإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء
امل�صائد الفريمونية التجميعية ل�سو�سة النخيل
احلمراء ،ملدة �سنتني متتاليتني يف مزارع النخيل
يف الهند �أدى خف�ض �أعداد احل�شرات امللتقطة،
فيها بحوايل  .%75وبني  Oehlschlagerورفاقه
(� )2002أن �أعداد احل�شرة R. palmarum
امللتقطة يف امل�صائد الفريمونية التجميعية
انخف�ضت ب�شكل كبري بعد عدة �سنوات من
ا�ستخدامها يف كو�ستاريكا  ،وذكر Chinchilla

�شكل( )3وجود ن�شارة خ�شبية مبللة
بالع�صارة النباتية عند منطقة الإ�صابة
ب�سو�سة النخيل احلمراء

تختلف فرتات ن�شاط احل�شرة من ،مكان �إىل
�آخر ،ومن فرتة� ،إىل �آخري ،فقد وجد
و )2001(Rangnekarيف الهند ومنطقة ال�شرق
الأو�سط ،زيادة ن�شاطها خالل الفرتة ،من
ت�شرين �أول -ت�شرين ثاين (�أكتوبر – نوفمرب)
يف املناطق الغربية ال�ساحلية (الرطبة) من
الهند ،وانخفا�ضه خالل �شهري حزيران ومتوز
(يونيو ويوليو) ويف منطقة ال�شرق الأو�سط،
التقطت امل�صائد الفريمونية� ،أعداد ًا كبري ًة من
احل�شرة،يف املناطق اجلافة خالل الفرتة �أيار
ـ ت�شرين ثاين (مايو ـ نوفمرب) ،وانخف�ضت
الأعداد خالل �شهري �شباط و�آب(فرباير
و�أغ�سط�س) ،وبني  Abrahamورفاقه(�،)1999أن
الن�شاط الأعظمي ل�سو�سة النخيل احلمراء يف
اململكة العربية ال�سعودية كان خالل الفرتة من
ني�سان -ت�شرين الثاين) �أبريل ـ نوفمرب) من
عام  1995وخالل الفرتة من �أيار ـ حزيران
(مايو ـ يونيو) وت�شرين �أول (�أكتوبر) من عام
1996ويف �شهر �أيار ( مايو) و�أيلول (�سبتمرب)
من عام  ،1997وبينت نتائج ال�سعود(،2004
،)2007( Al _ Saoud ،)2007 ،2006
تواجد �أعداد كبرية من احل�شرة يف امل�صائد
الفريمونية خالل الفرتة �آذار ـ ني�سان (مار�س
ـ ابريل) وقلت �أعدادها خالل الفرتة ت�شرين
�أول وت�شرين ثاين (اكتوبر ونوفمرب) يف منطقة
Faleiro
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�شكل( )4جتاويف وحفر على جذع النخلة
ب�سبب �سو�سة النخيل احلمراء
الرحبة التابعة لإمارة �أبو ظبي.
تت�أثر فاعلية امل�صائد الفريمونية التجميعية
مبا يو�ضع فيها من حمتويات ويو�صي الباحثون
بغ�ضافة املبيدات احل�شرية غليها ،للق�ضاء على
احل�شرات امللتقطة ومنعها من الهروب من
امل�ص ــائد بعد �سقوطها بداخلهــا ،فق ــد وج ــد
 Oehlschlacherورفاقه (� )1993أن املبيد
احل�شري ي�شل احل�شرات امللتقطة ويقتلهــا
ومينعها من الهـروب ،و�أن املبي ــدات احل�شـ ــرية
 Carbofuranو  Carbarylهي الأكرث فاعلية يف
امل�صائد الفريمونية للح�شرة R. palmarum
يف حقول النخيل الزيتي يف ماليزيا وبينت
نتائج  Hallettورفاقه (Abraham ، )1999
و  )2001( Nairحيث �سجلــوا �أكــرب عدد من
احل�شــرات امللتقطــة يف امل�صائ ــد التي احت ــوت
عل ــى  ،Carbofuranوبنت نت ــائ ــج Faleiro
و  )2002(Satarkarوجود فروق معنوية بني
املبيدات املختربة خالل الإ�سبوعني الثاين
والرابع ،من �إجراء التجارب ،وكانت �أكرب
الأعداد امللتقطة  9.33ح�شرة /م�صيدة خالل
الإ�سبوع الثاين للمعاملة التي احتوت عل ى rCa
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 .bofuran G3و�سجل � Monocrotophosأكرب
الأعداد من احل�شرات امللتقطة 4.33ح�شرة/
م�صيدة يف الأ�سبوع الرابع من التجربة ،تبعه
 Carbofuranو�سجل  3ح�شرات /م�صيدة .وتبني
�أن امل�صائد التي احتوت على Carbofuran G3
�سجل �أكرب الأعداد امللتقطة يف نهاية التجربة
( 25ح�شرة /م�صيدة) واحتلت امل�صائد
التي احتوت على  Deltamethrinو Carbaryl
املرتبتني الثانية والثالثة على التوايل ،والتقطت
�أقل الأعداد من احل�شرات  7ح�شرات /م�صيدة
يف امل�صائد التي احتوت على Nimbicidine
ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إىل الرائحة املزعجة
لهذا املبيد ،وكانت �أعداد احل�شرات امللتقطة
منخف�ضة يف ال�شاهد ومعادلة للم�صائد التي
احتوت على املبيدات احل�شــريـة ذات الرائحـ ـ ــة
الكريه ـ ــة مثــل .Nimbecidine, Chlorpyriphos
و Phorate
تهدف هذه الدرا�سة �إىل ،حتديد دور
املبيدات احل�شرية يف امل�صائد الفريمونية
التجميعية ل�سو�سة النخيل احلمراء،
على �أعداد احل�شرات التي تلتقطها .
الطرق واملواد:
�أو ً
ال -موقع وفرتة تنفيذ التجربة :مت
تنفيذ التجربة خالل الفرتة �شباط(فرباير)-
متوز(يوليو)  2007يف �أربعة مزارع نخيل يف
منطقة الرحبة التابعة لإمارة �أبو ظبي ،حيث
ت�شتد ا�صابة �أ�شجار النخيل بهذه احل�شرة ،يف
هذه املنطقة  ،حتتوي كل مزرعة من هذه املزارع
على حوايل � 140شجرة نخيل ،وترتاوح �أعمارها
بني � 25-5سنة.
ثاني ًا -امل�صيدة الفريمونية التجميعية:
امل�صيدة عبارة عن �سطل بال�ستيكي ،معامل
بالأ�شعة فوق البنف�سجية� ،أ�صفر اللون ،يت�سع
لكمية  8- 6لرتات من املاء ،ارتفاعه 26
�سم (قطره � 25سم من الأعلى و � 20سم من

الأ�سفل)� ،أمل�س من الداخل لعرقلة خروج
احل�شرات بعد �سقوطها بداخل امل�صيدة وت�سهيل
تنظيفه ،وخ�شن من اخلارج ،ب�سبب وجود نتوءات
من الأ�سنان البال�ستيكية ال�صغرية والتي يبلغ
طولها حوايل  2مام لت�سهيل ت�سلق احل�شرات
عليه ،ودخولها �إىل امل�صيدة ،يوجد على ال�سطح
اخلارجي من اجلوانب اربع فتحات ،وثالث
فتحات على الغطاء ،بطول � 8سم وعر�ض � 3سم
للفتحة الواحدة ،امل�سافة بني الفتحة وال�سطح
ال�سفلي حوايل � 16سم  ،وتبعد هذه الفتحات
عن بع�ضها  ،يوجد يف منت�صف الغطاء فتحة
�صغرية لو�ضع �سلك معدين �أو بال�ستيكي لتعليق
الفريمون والكريمون �شكل(.)8
احتوت كل م�صيدة على ما يلي:
 1ـكمية  350غرام ًا من ثمار التمر العلفي كمادة
غذائية جاذبة للح�شرة.
 2ـ �أربعة ـ خم�سة ـ ليرتات من املاء ،بحيث و�صل
م�ستواه يف داخل امل�صيدة �إىل م�سافة تقل 4-3
�سم عن احلافة ال�سفلية للفتحات اجلانبية ملنع
احل�شرات التي ت�سقط يف داخل امل�صيدة من
الهروب �أو الطريان.
�شكل( )5اهرتاء الن�سيج حتت الكرب

�شكل( )6وجود هالم مت�صلب بلون بني
على اجلذع
 3ـ الفريمون التجميعي:
4-Methyl-5-Nonanol (9 parts) + 4- Meth-

yl-5- Nonanol (one parts

عيار  700ملغ و�إ�ضيفت عبوة جديدة لكل
م�صيدة �شهري ًا.
 4ـالكريمون  Ethyl acetate 98%و�أ�ضيفت عبوة
جديدة كل �شهرين.
مت تبديل املادة الغذائية واملاء كلما دعت احلاجة
�إىل ذلك( عند منو الأعفان والفطريات على
ال�سطح ) ،و�أ�ضيف املاء �إىل امل�صائد كلما كانت
كمياته تنق�ص فيها للمحافظة على فاعليتها.
اجريت عمليات تنظيف و�صيانة للم�صائد ب�شكل
دائم وعند احلاجة لذلك ،حتى االنتهاء من
التجربة.
ثالث ًا -املعامالت :مت اختبار مبيدين من
املبيدات التي ت�ضاف �إىل امل�صائد الفريمونية
التجميعية يف مناطق العامل املختلفة ( كارباريل
وديازينون) �إ�ضافة �إىل �شاهد بدون معاملة.
رابع ًا� -أماكن و�ضع امل�صائد :مت تثبيت كل
م�صيدة يف حفرة بعمق حوايل � 12سم وطمر
الق�سم ال�سفلي منها لتثبيتها ومنعها من القلب

بفعل الرياح �أو احليوانات �أو امل�ؤثرات اخلارجية
الأخرى ،ويف م�سافة بني �أ�شجار النخيل تبعد
حوايل �أربعة �أمتار عن ال�شجرة.
خام�س ًا -ت�صميم التجربة وتوزيع املعامالت يف
احلقل :مت تنفيذ جتربة بالت�صميم الع�شوائي
الكامل ،احتوت على ثالث معامالت ،يف �ستة
مكررات فكان املجموع الكلي ثماين ع�شرة
م�صيدة� ،أخذت القراءات الأ�سبوعية خالل
فرتة تنفيذ التجربة ،ومت توزيع امل�صائد يف
نطاق حول حميط املزرعة والذي يحتوي على
�أ�شجار النخيل ،وبفا�صل حوايل  50مرت ًا بني كل
م�صيدتني متجاورتني.
مت ترقيم هذه امل�صائد يف كل مكرر من هذه
املكررات ال�ستة بالأرقام امل�سل�سة من 3 -1ح�سب
الرتتيب ال�سابق ،و�سجلت �أعداد احل�شرات
امللتقطة ( ذكور� ،إناث والعدد الكلي)�أ�سبوعيا،
كما مت نقل كل م�صيدة من مكانها �إىل املكان
املجاور لها عند �أخذ القراءات يف كل ا�سبوع
للق�ضاء على ت�أثري املكان على العدد امللتقط
من احل�شرات وكي ت�صطاد كل م�صيدة يف كل
الأماكن وعدة مرات خالل فرتة التجربة.
مت تبويب النتائج يف نهاية فرتة الدرا�سة
وحللت �إح�صائيا لتحديد الفروق بني املعامالت
بعد احل�صول على قيمة �أقل فرق معنوي بني
متو�سطات املعامالت.

هذه املعامالت ،كما هو الأ�شكال( 10 ،9و )11
وحللت النتائج �إح�صائي ًا ملعرفة �أف�ضل هذه
املعامالت من خالل مقارنة املتو�سطات و�أقل
فرق معنوي بينها.
�أعداد احل�شرات الكاملة ل�سو�سة النخيل
احلمراء  R. ferrugineusامللتقطة يف
امل�صائد الفريمونية التجميعية:
مت ت�سجيل النتائج الأ�سبوعية لأعداد احل�شرات
التي مت ا�صطيادها يف هذه امل�صائد ،و�سجلت
�أعداد الذكور والإناث واملجموع الكلي  ،لكل
معاملة من هذه املعامالت ،خالل فرتة الدرا�سة،
ويبني التمثيل البياين يف الأ�شكال()11 ،10 ،9
�أعداد الذكور والإناث والعدد الكلي للح�شرات
امللتقطة يف كل معاملة من هذه املعامالت
الثالث ،وبالنظر �إىل �أعداد احل�شرات امللتقطة
تبني هذه النتائج ما يلي.
� -1أعداد الذكور امللتقطة :مت ر�سم النتائج
التي مت احل�صول عليها ب�شكل متثيل بياين يف
ال�شكل( )9ي�شري هذا ال�شكل �إىل تباين �أعداد
الذكور امللتقطة يف امل�صائد التي احتوت على
�شكل( )7ك�سر جذع النخلة بعد جتوبفه
بفعل يرقات �سو�سة النخيل احلمراء

خام�س ًا -حتليل النتائج :مت جمع النتائج
وتبويبها ،وحتليلها اح�صائي ًا  ،باحل�صول على
�أقل فرق معنوي العلى م�ستوى  %5بني متو�سطات
املعامالت.
النتائج واملناق�شة:
مت ت�سجيل �أعداد احل�شرات امللتقطة يف كل
م�صيدة من هذه امل�صائد (ذكور� ،إناث واملجموع
الكلي) �أ�سبوعيا ومن ثم جمعت الأعداد
ال�شهرية لها ،والأعداد الكلية لكل معاملة من
الشجرة المباركة مارس 2009

�شكل( )8امل�صيدة الفريمونية التجميعية
ل�سو�سة النخيل احلمراء
هذه املعامالت املختلفة ،وكانت هذه الأعداد،
151 ، 212و  173ح�شرة للمعامالت ،ديازينون،
كارباريل وال�شاهد على التوايل،وبني التحليل
الإح�صائي لهذه النتائج ما يلي:

�أعداد �إناث �سو�سة النخيل احلمراء
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ال�شكل(� )9أعداد ذكور �سو�سة النخيل
احلمراء  R.ferrugineusامللتقطة يف الرحبة
خالل الفرتة فرباير -يوليو (�شباط -متوز)
2007
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ال�شكل(� )10أعداد �إناث �سو�سة النخيل
احلمراء  R.ferrugineusامللتقطة يف امل�صائد
الفريمونية التجميعية يف الرحبة خالل
الفرتة فرباير -يوليو (�شباط -متوز)
2007

 عدم وجود فروق معنوية بني �أعداد الإناث
التي التقطت يف هاتني املعاملتني وال�شاهد .فقد
مت التقاط �أكرب الأعداد من الإناث (  )373يف
امل�صائد التي مل ي�ضاف �إليها �أي مبيد(ال�شاهد)
و�أقلها(  )292ح�شرة يف امل�صائد التي احتوت
على الكارباريل ،وكانت ن�سب اجلمع ،34.4
 28.8و %36.8للمعاملتني ،ديازينون ،كارباريل
وال�شاهد على التوايل ،فقد كانت مقادير
الزيادة يف �أعداد احل�شرات امللتقطة يف ال�شاهد
 25و 81باملقارنة مع ما مت التقاطه يف امل�صائد
التي احتوت على ديازينون والكارباريل على
التوايل ،و�شكلت هذه الأعداد ما ن�سبته 2.5
و ، %8وازدادت الأعداد التي التقطتها امل�صائد
التي احتوت على ديازينون مبقدار  56ح�شرة
باملقارنة مع ما التقطته تلك التي احتوت على
كارباريل و�شكل هذا العدد ما ن�سبته %5.5
من املجموع العام للإناث امللتقطة خالل فرتة
�أعداد �إناث �سو�سة النخيل احلمراء

 تفوق الديازينون على الكارباريل.
 مل تالحظ �أية فروق معنوية بني الديازينون
وال�شاهد.

�-2أعداد الإناث امللتقطة :تدل النتائج
الواردة يف ال�شكل( )10على ما يلي:

�أعداد �إناث �سو�سة النخيل احلمراء

 مل تالحظ �أية فروق معنوية بني الكارباريل
وال�شاهد.
وتبني هذه النتائج �أن �أكرب �أعداد من
الذكور( )212ح�شرة التقطت يف امل�صائد التي
�أ�ضيف �إليها الديازينون ،و�أقلها ( )151ح�شرة
يف امل�صائد التي �أ�ضيف �إليها الكارباريل .فقد
كانت ن�سب اجلمع  28.2 ،39.5و %32.3
للمعامالت ديازينون ،كارباريل وال�شاهد
على التوايل .ازدادت �أعداد احل�شرات التي
التقطت يف امل�صائد التي �أ�ضيف �إليها ديازينون
مبقدار ،61و  39ح�شرة عن الأعداد التي
التقطت يف املعاملة التي احتوت على كارباريل
وال�شاهد ،و�شكلت هذه الأعداد ما ن�سبته 11.4
و %7.3لهذا املبيد وال�شاهد على التوايل،
والتقط ال�شاهد �أعداد ًا �أكرب مبقدار 22
ح�شرة باملقارنة مع الأعداد التي التقطت يف
امل�صائد التي احتوت على كارباريل ،ومبا يعادل
 ،%4.1وكانت معدالت ال�صيد  4.2 ،5.8و
 4.8ح�شرة /م�صيدة� /شهر لهاتني املعاملتني
وال�شاهد على التوايل.

 تفاوت �أعداد الإناث التي جمعت يف امل�صائد
التي احتوت على املعامالت املختلفة ،فقد مت
التقاط 292 ،348 ،و 373ح�شرات للمعامالت
ديازينون ،كارباريل وال�شاهد على التوايل ،وقد
بني التحليل الإح�صائي لهذه النتائج ما يلي:
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ال�شكل( )11الأعداد الكلية ل�سو�سة النخيل
احلمراء  R.ferrugineusامللتقطة يف
امل�صائد الفريمونية التجميعية يف االرحبة
(الإمارات العربية املتحدة) خالل الفرتة
فرباير -يونيو ( �شباط -متوز) 2007

الدرا�سة وكانت معدالت ال�صيد  8.1 ،9.7و
10.4ح�شرة /م�صيدة� /شهر لهاتني املعاملتني
وال�شاهد على التوايل.

�إن التقاط �أعداد كبرية من الإناث يف ال�شاهد
يدل على عدم احلاجة �إىل �إ�ضافة املبيدات �إىل
امل�صائد ،وقد يكون ال�سبب يف ذلك بحث الإناث
عن الأماكن التي ت�ؤمن لها الغذاء ونفورها من
روائح املبيدات التي �أ�ضيفت �إىل امل�صائد فكانت
�أعداد الإناث التي التقطتها تلك امل�صائد �أقل
من تلك التي التقطتها امل�صائد التي مل ت�ضيف
�إليها �أية مبيدات.

 – 3الأعداد الكلية للح�شرات امللتقطة :
يبني ال�شكل( )11اختالف �أعداد احل�شرات
التي التقطت يف كل معاملة من هاتني املعاملتني
وال�شاهد ،فقد كانت الأعداد امللتقطة،560 ،
 443و  546ح�شرة لهاتني املعاملتني وال�شاهد
على التوايل .وبني التحليل الإح�صائي لهذه
النتائج ما يلي:
 عدم وجود فروق معنوية بني هاتني املعاملتني
وال�شاهد .ت�شري هذه النتائج �إىل التقاط �أكرب
الأعداد من احل�شرات(  )560ح�شرة يف امل�صائد
التي احتوت على ديازينون ،و�أقلها(  )443ح�شرة
يف امل�صائد التي احتوت على كارباريل ،وكانت
ن�سب اجلمع  28.6 ،36.2و  %35.3للمعامالت
ديازينون  ،كارباريل وال�شاهد على التوايل.
تدل هذه النتائج على �أن �أعداد احل�شرات التي
التقطت يف امل�صائد التي احتوت على مبيد
ديازينون كانت �أكرب من تلك التي التقطت
يف امل�صائد التي احتوت على مبيد كارباريل
مبقدار  117ح�شرة ومبا يعادل  %7.6من
جمموع احل�شرات التي التقطت يف كافة امل�صائد
وخالل فرتة تنفيذ التجربة ،وكانت هذه الزيادة
 14ح�شرة عن تلك التي جمعت يف ال�شاهد ومبا
يعادل  %0.9من املجموع العام للح�شرات،
وازدادت الأعداد يف ال�شاهد مبقدار 103
ح�شرات عن الأعداد التي التقطت يف امل�صائد
التي احتوت على كارباريل  ،وي�شكل هذا العدد
ما ن�سبته  % 6.6من املجموع العام للح�شرات،
وكانت معدالت ال�صيد  12.3 ، 15.6و 15.2
ح�شرة /م�صيدة � /شهر لكل من امل�صائد
التي احتوت على ديازينون ،كارباريل وال�شاهد
على التوايل ومبعدل �صيد كلي  14.3ح�شرة/
م�صيدة� /شهر .

جتويف ال�ساق واليد بداخله
تواجدت احل�شرة ب�شكل دائم وخالل كامل
فرتة تنفيذ التجربة ،وكانت �أعداد الإناث �أكرب
من �أعداد الذكور ويف كافة القراءات التي
�سجلت ،وبن�سب جن�سية (ذكور� :إناث) ملجموع ما
مت التقاطه من ح�شرات خالل فرتة الدرا�سة:1
 1 1.93 :1 ، 1.64و  2.16 :1للم�صائد التي
احتوت على ديازينون ،كارباريل وال�شاهد على
التوايل ،وبن�سبة جن�سية عامة . 1.89 :1

وتدل الأ�شكال( )11 ،10 ،9على �أن �إ�ضافة
املبيدات �إىل امل�صائد الفريمونية التجميعية
ال تزيد من فاعليتها ،بل على العك�س من ذلك
يكون لها �أثر طارد للإناث ،وهي امل�ستهدف الأول
من هذه التقنية ناهيك عن �أ�سعار هذه املواد
والكميات الكبرية التي ت�ضاف منها �إىل امل�صائد
الفريمونية التجميعية لهذه احل�شرة والتي تقدر
ب�أكرث من  300,000م�صيدة موزعة يف مزارع
النخيل واحلدائق العامة والطرقات املنت�شرة
يف �إمارة �أبو ظبي ،فاحتياج الواحدة منها
حوايل ع�شرة غرامات من املبيد كل �أ�سبوعني،
�أي حوايل  240غرام ًا يف ال�سنة ،فيحتاج هذا
الكم الهائل من امل�صائد الفريمونية التجميعية

جتويف داخل ال�ساق دون �أن تت�أثر الأوراق
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جتويف منطقة التاج بفعل �سو�سة النخيل احلمراء

ل�سو�سة النخيل احلمراء �إىل كميات كبرية جد ًا
من املبيدات ،والتي تهدر بدون فائدة �أو مربر
لها� ،إ�ضافة �إىل ما ت�سببه هذه الكمية الهائلة
من املبيدات من �أ�ضرار للإن�سان والكائنات
احلية الأخرى والبيئة واملياه اجلوفية بالإ�ضافة
�إىل �أ�سعارها العالية جد ًا والتي يتكبدها املزارع
فتزيد من تكاليف � ،إن تزويد امل�صائد باملاء
ب�شكل دائم وم�ستمر هو العامل املهم والأ�سا�سي
يف قيامها بدورها يف برامج مكافحة هذه الآفة،
فجفاف املاء من امل�صائد يعني تعطيل دورها،
حيث تتوقف عملية حتلل املواد الغذائية فيها،
وعدم انبعاث الروائح التي ت�صدر منها وت�ساهم
زيادة جذب احل�شرات �إىل امل�صائد التي حتتوي
على املادة الغذائية والفريمون والكريمون ،
حيث وجد � )2007(Al-Saoudأن ا�ستخدام
التمر والفريمون التجميعي واملاء يف امل�صائد
الفريمونية التجميعية ل�سو�سة النخيل احلمراء
83 - 82
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ي�ضاعف الأعداد امللتقطة فيها مبقدارحوايل
ع�شرة �أ�ضعاف الأعداد التي التقطت يف
امل�صائد التي حتتوي على الفريمون التجميعي
واملاء فقط ،فعدم �إ�ضافة املاء �إىل امل�صائد يلغي
دور الغذاء واملبيدات امل�ضافة �إىل امل�صائد،
لأن جفاف املاء يعني تعطيل دور الذي �أثبتت
هذه النتائج عدم وجود �أي دور ايجابي له يف
امل�صائد ،وحتى يف حال وجود �أية �أدوار ايجابية
لإ�ضافة املبيدات احل�شرية �إىل هذه امل�صائد
فجفاف املاء �أو عدم وجوده يف امل�صيده يعني
تعطيل دور املبيد املحبب امل�ضاف والذي يفقد
دوره املطلوب ،كما �أن جفاف املاء يعني جفاف
املبيدات ال�سائلة امل�ضافة وفقد دورها ،وعلى
العك�س من ذلك فوجود املاء يعمل على حتلل
املواد الغذائية امل�ضافة �إىل امل�صيدة ،وانبعاث
الروائح التي ت�صدر منها ،والتي تعمل على
زيادة جذب احل�شرات الكاملة ل�سو�سة النخيل

احلمراء ،بالإ�ضافة �إىل منعه للح�شرات التي
ت�سقط يف امل�صيدة من الهروب بل يعمل على
قتلها مع مرور الزمن .

تتفق هذه النتائج مع نتائج  Abrahamورفاقه
 Faleiro ،2001( ،)2000,1999,1998ورفاقه
( Ajlan،( 2003 ،2002 ،1998و Abdulsalam
( )2000ال�سعود(� ، 2004أ) Bokhariو oAb
 )1992( zuhairrahالذين بينوا �أهمية امل�صائد
الفريمونية التجميعية يف برامج مكافحة �سو�سة
النخيل احلمراء ،و تتعار�ض مع ما وجده    eO
 hlschlacherورفاقه ( Hallett )1993ورفاقه
( Abraham ، )1999و Faleiro )2001( Nair
و  )2005( Faleiro ،)2002(Satarkarالذين
�أكدوا على �ضرورة �إ�ضافة املبيدات احل�شرية �إىل
امل�صائد الفريمونية التجميعية لقتل احل�شرات
امللتقطة ومنعها من الهروب ،يف حني تبني من
هذه الدرا�سة عدم احلاجة �إىل �إ�ضافة املبيدات

يرقات �سو�سة النخيل احلمراء
ب�أعمار خمتلة

احل�شرية �إىل امل�صائد الفريمونية التجميعية
ل�سو�سة النخيل احلمراء ،واالكتفاء ب�إ�ضافة
املاء ب�شكل دائم وكلما نق�صت كمياته ،فجفافه
من امل�صائد يفقدها دورها وتتناق�ص �أعداد
احل�شرات التي تلتقطها.
اخلال�صة:
�سو�سة النخيل احلمراء ،من �أهم و�أخطر
ح�شرات النخيل يف دولة الإمارات العربية
املتحدة  ،وال ميكن ال�سيطرة على هذه احل�شرة،
وو�ضعها حتت احلد االقت�صادي احلرج� ،إال
با�ستخدام برامج املكافحة املتكاملة ،التي تعتمد
على امل�صائد الفريمونية التجميعية كعن�صر

�أ�سا�سي فيها  ،ويف �أي منطقة من مناطق زراعة
النخيل ،ويكون جناح هذه الربامج عند ا�ستثمار
امل�صائد الفريمونية التجميعية بال�شكل الأمثل
اعتماد ًا على الدرا�سات والأبحاث اخلا�صة بكل
منطقة من مناطق انت�شار احل�شرة وبح�سب
الظروف املحيطة بها ،وتلعب مكونات امل�صيدة
ومقادير كل منها  ،و�صيانتة امل�صيدة و�أماكن
تعليقها ،دور ًا مهم ًا وم�ؤثر ًا على فاعليتها ،وقد
بينت الأبحاث عدم �ضرورة �إ�ضافة املبيدات
احل�شرية �إىل امل�صائد  ،واالكتفاء ب�صيانتها
وتنظيفها وتزويدها باملاء ب�شكل دائم ،ملنع
احل�شرات من الهروب والطريان ثانية ،ومن
ال�ضروري القيام بالدرا�سات والأبحاث املحلية
واجلدية واملتعمقة وامل�ستمرة للح�صول على
�أف�ضل النتائج ،ولتحقيق الأهداف املن�شودة
منها  ،يجب اال�ستمرار بالأبحاث اخلا�صة،
بدور كل مكون من هذه املكونات ،و�إجراء بحوث
عن ت�أثري ،وزن املادة الغذائية ،ومدة تبديلها،
و�أنواعها ،الختيار الأف�ضل والأرخ�ص ،ولون
امل�صائد ،وطريقة ا�ستخدامها ،و�أحجامها،
و�أماكن و�ضعها ،و�صيانتها ،وغريها من
امل�ستجدات التي يجدها الباحثون جديرة
بالدرا�سة واالهتمام ،وت�ساهم يف زيادة فاعلية
هذه التقنية التي ال ت�ضر بالكائنات احلية �أو
البيئة ،وال يحتاج تطبيقها �إىل مهارات عالية �أو
تكاليف مادية كبرية.

ـ ال�سعود� ،أحمد ح�سني�2004 .أ .دور العمليات
الزراعية يف حماية �أ�شجار النخيل من الإ�صابة
ب�سو�سة النخيل احلمراء
Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Co)leoptera : Curculionida

جملة املر�شد ــ �إدارة الإر�شاد والت�سويق الزراعي
والرثوة احليوانية ــ دائرة بلدية �أبو ظبي
وتخطيط املدن ــ الإمارات العربية املتحدة العدد
اخلام�س والع�شرون .ت�شرين ثاين (نوفمرب).2004
�صفحة  45ــ .40
ــ ال�سعود� ،أحمد ح�سني2004 .ب .دور الفريمونات
التجميعية يف مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء.
Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Co-

واحلد من �أخطار
املبيدات على البيئة .جملة �ش�ؤون بيئية -جمعية
�أ�صدقاء البيئة يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
العدد الثاين والع�شرون �أغ�سط�س � 2004صفحة
.40-42
)leoptera: Curculionidae

ال�سعود� ،أحمد ح�سني . 2006.مكافحة �سو�سة
النخيل احلمراء Rhynchophorus ferrugineus
 Olivier Coleoptera: Curculionidaeبا�ستخدام
الفريمونات النجميعية .جملة جامعة دم�شق للعلوم
الزراعية .جملد( )22العدد (.164-147 : )1

عدد من الريقات حتت الكربة

املراجع العربية

ــ ال�سعود� ،أحمد ح�سني ـ  2004ـ دور الفريمونات
التجميعية يف املكافحة املتكاملة ل�سو�سة النخيل
احلمراء
Rhynchophorus ferrugineus (Olivi)er) (Coleoptera: Curculionidae

ور�شة العمل الإقليمية حول النظام البيئي القائم
على املكافحة املتكاملة لآفات نخيل التمر يف دول
اخلليج العربي ،العني 28-30مار�س(�آذار) 2004
الإمارات العربية املتحدة.
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management in plant protection during
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25- Falerio, J. R. and Sataekar, V. R. 2003.
Ferrugineol Based Pheromone Lures for
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Indian Journal of Plant Protection 31(1):
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Dept. Agr. India. Ent. Ser. II (10): 205-217.

of the red palm weevil Rhynchophourus
ferrugineus. Indian J. Agric. Sci. 69: 602-604.
31- Oehlschlager, A.C., Chinchilla, C., Castillo,
G. and Gonzalez, L.M. 2002. Control of
Red Ring Disease by Mass Trapping of
Rhynchophorus palmarum (Coleoptera:
Curculionidae), Fla. Entom. 85: 507-513.
32- Rahalkar, G.W., Hawalkar, M.R. and H.D.
Rananvar, 1972. Development of red palm
weevil, Rhynchophorus ferrugineus Oliv. On
Sugarcan. Indian J. Ent., 34: 213-215.
33- Rebecca, H., A. Hallett., C. Oehlschlager
and John Borden. 1999. Pheromone
trapping protocols for the Asian palm weevil,
Rhynchophorus ferrugineus ( Coleoptera:
Curculionidae). International Journal of Pest
Management. 45(3): 231-237.
34- Vidhyasagar, P. S. P. V., AL- Saihati, A.A.,
Al- Mohanna, O.E., Subbei,A.I. and Abdul
Mohsin, A.M. 2000. Management of Red
Palm Weevil Rhynchophorus ferrugineus
Olivier. A serious Pest of Date Palm in AlQatif, Kingdom of Saudi Arabia, Journal of
Plantation Crops, 28(1): 35-43.

 ت�أثري مكونات..2007 . �أحمد ح�سني،ــ ال�سعود
امل�صائد الفريمونية التجميعية ل�سو�سة النخيل
Rhynchophorus ferrugineus Olivier احلمراء
 على �أعــــــــداد.(Coleoptera: Curculionidae
 ندوة النخيل الرابعة.احل�شرات التي تلتقطها
.حتديات الت�صنيع والت�سويق ومكافحة الآفات
كلية الزراعة ــ جامعة امللك في�صل ــ الهفوف
. اململكة العربية ال�سعودية2007/5/8ــ5
 ا�ستخدام.  �أ2007 . �أحمد ح�سني،ــ ال�سعود
الفريمونات التجميعية يف برامج مكافحة �سو�سة
Rhynchophorusferrugineus النخيل احلمراء
Olivier Coleoptera: Curculionidae

ــ ور�شة عمل حول ا�ستعمال الفريمونات واملواد
اجلاذبة الأخرى يف مكافحة الآفات الزراعية ــ
 ــ2007/ 7/ 19ــ14 هيئة الطاقة الذرية ــ دم�شق
.اجلمهورية العربية ال�سورية
 �سو�سة.1999. عبد العزيز حممد،ــ العجالن
النخيل احلمراء
 الدورةOlivier Coleoptera: Curculionidae
التدريبية القومية حول املكافحة املتكاملة لآفات
 جامعة.27/11ــ8/12/1999 النخيل والتمور
.امللك في�صل اململكة العربية ال�سعودية
Rhynchophorus ferrugineus

27- Hallett, R.H., Oehlschlager, A.C. and
Borden, J.H. 1999. Pheromone trapping
protocols for the Asian palm weevil,
Rhynchophorus ferrugineus Oliv.(Coleoptera:
Curculionidae). International Journal of Pest
Management 45: 231-237.
28- Lefroy, H. M. 1906. The more important
insects injurious to Indian Agriculture (Govt.
Press, Culcutta).
29- Lever, R. J. V. W. 1969. Pests of Coconunt
Palm. FAO. Agricultural Studies, Rome, 113119.
30- Muralidharan, C. M., U. R. Vagjasia and N. N.
Sodagar. 1999. Population, food preference
and trapping using aggregation pheromone
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خنفسـاء
نــواة البــلـح
عرف نخيل البلح  Phoenix dactyliferaيف م�صر
من قدمي الزمن ويوجد يف م�صر (1999م)
حواىل  8.9مليون نخله تنتج حوايل � 906آالف
طن من التمور والبلح الرطب حيث يرتاوح
متو�سط �إنتاج النخلة الواحدة من  82كجم يف
الأرا�ضي اجلديدة اىل 105كجم يف الأرا�ضي
القدمية (وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي).
وتعترب ثمار النخيل �إحدى ال�سلع الغذائية
واالقت�صادية املهمة يف مناطق الزراعات
الكثيفة ويرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بحياة املزارعني
واقت�صاديات �أ�سرهم.
ي�صاب نخيل البلح بالعديد من الآفات �سواء
الفطرية �أو احل�شرية �أو احليوانية والتي
متثل �أحد العوامل الرئي�سية يف تدهور �إنتاجه
وانخفا�ض عائده.
خنف�ســاء نــواة البــلح
)Coccotrypes dactyliperda (Fabricius
)(Coleoptera : Scolytidae

من احل�شرات املهمة التي ت�صيب ثمار البلح
�سواء على النخيل �أو املت�ساقط �أو يف املخزن
وال ت�صيب احل�شرة الثمار قبل تكوين النواة
داخلها وتنت�شر يف زراعات النخيل الكثيفة يف
�شمال الدلتا يف حمافظات كفرال�شيخ والبحرية
ودمياط والدقهلية.
واحل�شرة الكاملة (الأنثى) هي التي لها القدرة
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على عمل ثقب حمدثه نفق ًا م�ستقيم ًا �أو مائ ًال
يف لب الثمرة (البلحة) م�ستهدفة النواة بغر�ض
التغذية وو�ضع البي�ض وتربية احل�ضنة مما
ي�ؤدي اىل ت�ساقط الثمار و�إحداث ثقوب بها تكون
م�صـدر ًا للعدوى بالعـديد من الكائنات الأخـرى.
وقـدر  )1998( El-Sufty and Helalن�سبة الإ�صابة
يف منطقة الربل�س (بلطيم – كفرال�شيخ)
بحواىل  %14.6 ، 11.4بالن�سبة لثمار البلح
على ال�سوباط و  %32.7 ، 21.7للثمار املت�ساقط
خالل مو�سمي  1996 ،1995على الرتتيب
وتنت�شر خنف�ساء نواة البلح يف العديد من دول
العامل فتوجد يف �سيلون� ،إيطاليا ،اكوادور،
اليونان� ،أوغندا ،جنوب �أفريقيا ،هافانا ،غنيا،
برمودا ،املانيا ،كاليفورنيا وغريها.
ويف الدول العربية تنت�شر هذه احل�شرة يف
منطقة الإح�ساء بال�سعودية ،ليبيا ،الأردن،
العراق ،الإمارات� ،سلطنة عمان وفل�سطني.
ويف م�صر �سجلها  )1976( ,Alfieriعلى نخيل
الدوم ب�أ�سيوط.
وقد در�س . Boraei et al,)1994( Boraei
( )1994كما در�س  )1998( .Anber et alيف
منطقة بلطيم  )1998( El-Sufty and Helal ،يف
منطقة بلطيم ومطوب�س (حمافظة كفرال�شيخ)،
ر�شيد (البحرية) ،الزيان (الدقهلية)،
كفر�سعد (دمياط)� .أما  )1999( Salimفقد

در�سها يف منطقة �أبوحماد (�شرقية) .وكذلك
 )2002( . Donia etalدر�سها يف منطقة �شمال
الدلتا يف ر�شيد � ،إدكو وبرج العرب.

الأم بالريقات وتعتنى بها عناية خا�صة ،تتحرك
الريقات داخل النفق ولكنها ال تخرج منه �أبد ًا
ومتوت الريقات ال�صغرية �إذا مت حرمانها من
الأم بعد � 48ساعة.

درا�سات بيولوجية و�أيكولوجية

احل�شرة الكاملة :
الأنثى  :خنف�ساء �صغرية طولها 2.5مم والعر�ض
1.1مم ذات لون بني يرتاوح بني البني الفاحت
يف احل�شرات احلديثة ال�سن والبني الداكن يف
احل�شرات امل�سنة .ت�ضع الأنثى البي�ض يف دهليز
احل�ضنة والذي يقع غالب ًا يف نهاية نفق دخول
احل�شرة وهو عبارة عن حجرة م�ستديرة �أو
�أ�سطوانية ي�صل طولها اىل 0.8مم تقريب ًا وت�ضع
الأنثى البي�ض فردي تدفعه اىل بع�ضه البع�ض
يف كتلة ( 14-8بي�ضة) ومتتنع الأنثى عن و�ضع
البي�ض مبجرد ظهور الريقات حيث تتفرغ متام ًا
لتغذيتها والعناية بها.
الذكر  :طوله 1.7مم وعر�ضه 0.8مم وظيفته
تلقيح الإناث ال ي�ستطيع �أن يثقب النواة.

الريقة :
عدمية الأرجل لها ثالثة �أعمار عليها �شعريات
وذات لون �أبي�ض يتحول اىل ال�سمني الباهت
قبل كل ان�سالخ ي�صل طولها يف العمر الأول
0.6مم وعر�ضها 0.2مم �أما يف العمر الأخري
في�صل طولها 2.8مم وعر�ضها 0.6مم  ،علبة
الر�أ�س وا�ضحة ذات لون بني فاحت ،الريقة يف
عمرها الثالث غليظة تتحرك ببطء �شكلها
برميلي مع تقو�س منطقتي الر�أ�س وال�صدر
من الناحية البطنية والريقات ال�صغرية لها
فكوك ولكنها غري قادرة على النخر يف خ�شب
النواه وتتغذى على بقايا نخر الأم حيث تهتم

ـ ويتم الت�سافد بني الذكر والأنثى داخل
النواة وميكن للأنثى �أن ت�ضع بي�ض ًا
دون تلقيح ينتج عنه ذكور فقط.
البي�ضة :
البي�ضة ذات لون �أبي�ض المع
�أ�سطوانية ذات طرفني م�ستديرين
متو�سط طولها 0.6مم وعر�ضها
0.3مم ،ت�ضع الأنثى البي�ض فردي ًا يف
دهليز مت�سع (حجرة احل�ضنة).

�شكل تخطيطي لقطاع طويل يف نواة
م�صابة يبني احل�شرة و�أطوارها داخل النواة

العــذراء :
حرة ذات لون �سمني باهت عند بدء تكوينها
وتتحول اىل اللون البني الفاحت بتقدمها يف
العمر� ،أما قرنا الإ�ست�شعار والفكوك فتكون
ذات لون بني غامق ،ويبلغ طول العذراء 2.2مم
وعر�ضها مم واحد.
دورة احلياة :
ت�ضع الأنثى البي�ض يف دهليز �أو حجرة للح�ضنة
ت�صنعه يف جميع �أ�صناف البلح ودهليز احل�ضنة
يقع غالب ًا يف نهاية نفق دخول احل�شرة وت�ضع
الأنثى البي�ض فردي ًا تدفعه اىل بع�ضه يف كتل من
 12-4بي�ضه وعادة متتنع الأنثى عن و�ضع البي�ض
مبجرد ظهور الريقات حيث تتفرغ لتغذيتها يف
العمرين الأول والثانى والعناية بها وت�ست�أنف
الأنثى و�ضع البي�ض بو�صول الريقات اىل
العمر الثالث �أو طور العذراء.
والبي�ض �أبي�ض المع يفق�س اىل يرقات
عدمية الأرجل عليها �شعريات دقيقة
ذات لون �أبي�ض تتحول اىل اللون
ال�سمنى قبل االن�سالخ وعلبة الر�أ�س
ذات لون بني فاحت ـ تغذي الأنثى يرقات
العمر الأول والثاين �أما يرقات العمر
الثالث فتتغذى مبفردها على بقايا نخر الأنثى
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اىل ظهور احل�شرة الكاملة  45يوم ًا على درجة
°22م.

حتى يكتمل منوها فتتحول اىل ما قبل عذراء
ثم عذراء حرة ذات لون �سمني باهت وتتحول
اىل اللون البني الفاحت بتقدمها يف العمر ما عدا
قرين اال�ست�شعار والفكوك فتكون ذات لون بني
غامق وي�ستغرق الطور الريقي  29يوم ًا وطور
ما قبل العذراء � 8أيام وفرتة التطور من البي�ضة

تبقى احل�شرات الكاملة الإناث والذكور احلديثة
من � 3-2أيام على الأقل داخل دهليز احل�ضنة
ويحدث التزاوج داخل الدهليز.

واجلدول التاىل يبني بع�ض ال�صفات البيولوجية
Salim
)(1999
)(70-90% R.H.

El-Sufty
and Helal
)(1998
)(75% R.H.

Boraei et al.
)(1994
)(60-70% R.H.

Blumberg
& Kehat
)(1982
)(70% R.H.

مظهر الإ�صابة وال�ضرر

احل�شرة الكاملة الأنثى هي الطور ال�ضار فتخرق
لب الثمرة (البلحة) ينفق �ضيق يت�سع بالكاد
جل�سم احل�شرة ويكون غالب ًا م�ستقيم ًا اىل النواة
وتقع معظم ثقوب الدخول على الثلث العلوي
�أو بالقرب من القمع ،ويف بلح ال�سوباط تتحول
اخلنف�ساء يف طريقها
للإ�صابة

Biological characters

31°C

25°C

21°C

(27°C

25°C

21°C

28°C

3.7

4.4

4.7

4.6

5.9

8.4

5.9

18.5

16.8

19.5

11.9

15.3

21.7

12-15

3.7

4.0

4.2

5.6

6.4

10.9

4.0

25.9

25.3

28.3

20.9

26.1

41.4

22.1

Male

24.8

Female

Incubation period
Larva duration
)(Range

ر�سم تخطيطي يبني اخرتاق
احل�شرة للب الثمرة

احل�شرة تخرتق النواة

Pupa duration
Total development:

23.8
6.3

6.9

6.9

9.11

9.2

9.8

-

Pre-oviposition

39.1

44.7

40.5

44.2

10.6

1.6

-

oviposition

10.8

9.6

10.4

15.6

28.3

67.4

-

Post- oviposition

16.2

43.3

23.3

37.4

27.8

40.0

-

Progony/female

83.1

77.1

84.1

80.9

-

-

-

)Sex ratio fem. (%

7.6

10.6

10.7

-

22.0

33.7

16.0

Male

31.2

34.9

31.6

68.9

49.6

75.4

62.9

Female

Longevity :

فرتة الأطوار غري الكاملة خلنف�ساء نواة البلح حتت ظروف احلقل فى الفرتة
من يوليو حتى �أكتوبر  1996حتت ظروف منطقة (الربل�س  ،بلطيم) كفرال�شيخ
)Duration (Days
September

August

July

7.9

6.0

5.8

5.2

October
20 – 27

18 – 24

13 – 18

16 – 24

Biological characters
Incubation period
)Larva duration (Range

8.2

6.9

6.9

5.4

Pupa duration

39.6

33.9

28.2

30.6

Total development

22.7

25.6

25.7

24.6

Temp. °C

59.5

66.7

65.5

16.6

)R.H. (%
* El-Sufty and Helal, (1998).
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نواة م�صابة �أزيل
جزء منها

مظهر الإ�صابة
يف الأنوية

املنطقة حول الثقب اىل اللون البني ويف النا�ضج
اىل الأ�سود دون ان�سداد الثقب وتكمل احل�شرة
نخرها اىل النواة �صانعة نفق ًا فيها.
ويف كل الأحوال ت�سقط الثمرة مبجرد و�صول
احل�شرة اىل النواة ،وقد حتدث احل�شرة
ندب ًا غائر ًا (ثقوب تغذية) دون نفق على بلح
ال�سوباط ويف البلح املت�ساقط امل�صاب فتكون
الثمار حول الثقب لينه ومتعفنه وت�صاب ب�أنواع
من احل�شرات الرمية �أما اخلنف�ساء فتكمل
نخرها �صانعة دهليز احل�ضنة حيث ت�ضع البي�ض

لتكمل دورة احلياة ،كذلك تنخر اخلناف�س يف
�أنوية البلح من جميع الأ�صناف وت�صنع �أنفاق ًا
ودهاليز متقاطعة ومتداخلة خا�صة يف �أنوية
البلح القدمية (الباقية يف احلقل من املو�سم
ال�سابق) وميكن للنواة الواحدة �أن ت�ستوعب
عدد ًا كبري ًا من احل�شرات قد ت�صل يف نواة البلح
احليانى اىل � 78أنثى بالإ�ضافة اىل  133من
الأطوار غري الكاملة.
م�صدر الإ�صابة :
الأنوية العارية القدمية والأنوية داخل الثمار
املتعلقة (الباقية يف احلقول من املو�سم ال�سابق)
هي امل�صدر الوحيدة للإ�صابة يف املو�سم اجلديد
وتوجد حتت �أ�شجار النخيل ويف قلب الف�سائل
حتت الكوبا�ش ويف اللوف وبني قواعد الأوراق
على �ساق النخلة ويف املنطقة ال�ضيقة بني �ساق
النخلة و�سطح الرتبة ،ويف املخلفات املهملة يف
احلقل ،وتعترب الثمار املت�ساقطة يف املو�سم هي
امل�ستودع الرئي�سى الطبيعى للخناف�س والتي
تق�ضي فيه بياتها ال�شتوي للمو�سم التايل.

�أجيــال احل�شــرة
من الدرا�سة التي �أجراها :
� : Van Der Merwe (1923) أن فرتة اجليل
ت�ستغرق حوايل �شهر يف ف�صل ال�صيف.
� Herfs (1959) أن فرتة اجليل ت�ستغرق من
�شهرين اىل �شهرين ون�صف يف ف�صل ال�شتاء.
� : Blumberg and Kehat (1982) أن فرتة اجليل
ت�ستغرق فرتة اجليل � 9أ�سابيع على درجة حرارة
°20م� 3 ،.أ�سابيع على درجة حرارة °30م.
 Boraei (1994) وجد �أن لهذه احل�شرة 9
�أجيال ت�ستغرق فرتة اجليل  20يوم ًا يف ال�صيف،
�شهرين يف اخلريف �أما اخلناف�س التي تفق�س يف
دي�سمرب ف�أنها تظل حتى مايو من العام التايل.
 : Aly (1995) وجد �أن لهذه احل�شرة � 4أجيال يف
�سلطنة عمان (حتت ظروف املعمل) من فرباير
وحتى منت�صف �أغ�سط�س.
 :Salim (1999) در�س �أجيال هذه احل�شرة حتت
ظروف املعمل خالل عام من  10نوفمرب 1995
وحتى � 13أكتوبر 1996م وجد �أن لها � 6أجيال
وكانت متو�سط فرتة اجليل،40.6 ،173.7 :
 29.9 ،32.3 ،38.7و  30.3يوم ًا بالن�سبة
للجيل الأول اىل اجليل ال�ساد�س على الرتتيب.
 يف �إطار م�شروع مكافحة �آفات النخيل
(خنف�ســاء نــواة البلــح) «البــاحث الرئي�سى
�أ.د /رفعت ال�صفطي» ب�إقليم الدلتا يف الفرتة
من (1997 – 1995م) �أمكن ر�صد � 4أجيال
رئي�سية للح�شرة يف منطقة الربل�س يف الفرتة
من نوفمرب  1995وحتى دي�سمرب . 1996
وهذه الأجيال هي:

بع�ض �أماكن تواجد الأنوية
والثمار م�صدر الإ�صابة

 جيل نوفمرب � :أخر جيل يف املو�سم ويو�ضع
بي�ضه من احل�شرات الكاملة الن�شطة خالل
�أواخر �أكتوبر ونوفمرب ودي�سمرب وترتبى يرقاته
على �أنوية نف�س املو�سم وتدخل ح�شراته الكاملة
طور ال�سكون خالل فرتة ال�شتاء وتن�شط عند

ارتفاع درجة احلرارة خالل الن�صف الثاين من
مايو وي�ستمر ن�شاطها ل�صنع دهاليز احل�ضنة
وو�ضع البي�ض خالل �شهر يونيو ويبقى �آخر هذه
احل�شرات حي ًا حتى حوايل منت�صف يوليو.
 جيل يونيو  :يبد�أ بالبي�ض القليل الذي
ت�ضعه �أوائل الإناث ال�ساكنة والتي تن�شط يف
منت�صف مايو ويزداد عدد البي�ض خالل يونيو
وترتبى يرقاته يف الآنوية القدمية نظر ًا لأن
ثمار البلح تكون يف طور حبابوك وتظهر �أوائل
ح�شراته الكاملة �أواخر يونيو وتزداد كثافتها
العددية خالل يوليو ويعترب هذا اجليل مهم ًا
لأن ح�شراته الكاملة تهاجم ثمار البلح اجلديد
م�شرتكة مع احل�شرات ال�ساكنة يف املراحل الأوىل
لتكوينه في�ؤدى اىل ت�ساقط �شديد يف الثمار خالل
يوليو و�أغ�سط�س حتى قبل �أن يكتمل تكون النواة.
وي�ستغرق تطور احل�شرة من البي�ضة اىل احل�شرة
الكاملة يف هذا اجليل من  32ـ  43يوم ًا.
 جيل يوليو  :ويظهر �أوائل بي�ض هذا اجليل
حواىل منت�صف يوليو وي�ستمر خالل �أغ�سط�س
وترتبى يرقاته يف �أنويه البلح القدمية وتظهر
�أوائل ح�شراته الكاملة يف �أواخر �أغ�سط�س وتزداد
كثافتها العددية خالل �سبتمرب وهذا اجليل
يهاجم ثمار البلح النا�ضج (الطور اخلاليل)
وترجع خطورة هذا اجليل اىل �سرعة تطور
ح�شراته حيث ت�ستغرق من  27ـ  32يوم ًا.
 جيل �سبتمرب  :تظهر �أوائل بي�ض هذا اجليل
يف الأ�سبوع الأول من �سبتمرب ويتناثر خالل فرتة
طويلة حتى �أواخر نوفمرب وهو �أول جيل ترتبى
يرقاته على �أنويه البلح اجلديد وتظهر �أوائل
الشجرة المباركة مارس 2009
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النتائج التي حت�صل
�أن �أعلى تعداد للح�شرة على النخلة الواحدة
) كان يف منطقة ر�شيد �أما منطقة برج43.69(
)14.41( العرب فكانت �أقل املناطق مبتو�سط
ح�شرة لكل نخلة وكانت �إ�صابة ال�صنف زغلول يف
منطقة ر�شيد �أعلى الأ�صناف �إ�صابة بينما كان
 �سجلت �أعلى الأعداد،�صنف ال�سماين هو �أقلها
.على خمتلف الأ�صناف يف �شهر �أغ�سط�س
ويرجع الإختالف يف ن�سبة الإ�صابة ب�صفة عامة
بني �صنفي الزغلول وال�سماين اىل تباين حمتوى
كل منهما من مادة التانني كذلك درجة الن�ضج
.خالل مو�سم الإثمار
وبلغت ن�سبة الإنخفا�ض يف املح�صول حواىل
) بالن�سبة ل�صنف الزغلول يف ر�شيد تاله%19.9(
،%9.29( الزغلول يف �إدكو وال�سماين يف ر�شيد
) على التوايل بينما كان الزغلول يف برج%9.95
.)%4.48( العرب �أقل الأ�صناف �إ�صابة

ح�شراته الكاملة �أواخر �أكتوبر وت�شرتك مع
ح�شرات جيل يوليو يف الهجوم على ثمار البلح
النا�ضج (الطور الرطب) وت�سبب له خ�سائر
كبرية وت�ستمر ح�شراته الكاملة يف التواجد
والإنت�شار على البلح املت�ساقط والأنوية املتخلفة
خالل نوفمرب ودي�سمرب وهذه احل�شرات هي
.املكونة جليل نوفمرب الذي يدخل طور ال�سكون

:ح�سا�سـية الأ�صـناف للإ�صـابة

�أو�ضحت الدرا�سة التي قام بها
( �أن �أنوية كل من الزيتون وامل�شم�ش1994)
،واخلوخ والربقوق واملاجنو مل تتقبلها احل�شرة
 كانت%73.4 �أن �أعلى ن�سبة ت�ساقط لثمار البلح
%29.2 لل�صنف ال�سماين وكانت هذه الن�سبة
 وكان �أعلى معدل خ�سارة.لل�صنف العرابي
للبلح املت�ساقط �أ�سفل النخيل لل�صنف ال�سماين
%23  بينما كان �أقلها لل�صنف بنت عي�شة%48.6
و�إت�ضح من الدرا�سة �أن ال�صنف العرابي كان
.�أقل الأ�صناف �أف�ضلية كعائل لهذه احل�شرة
Boraei et al.

El-Barbary et al.ومن نتائج الأبحاث التي اجراها
(من ناحية ت�أثري الغذاء املف�ضل وعلى �أ�سا�س2002)
عدد الثقوب التي حتدثها احل�شرة على ثمار البلح
كان ال�صنف الزغلول �أكرث تف�ضي ًال عن الأ�صناف
الأخرى ويليه ال�صنف الأمهات وال�صنف الفروخ
 احلياين،�أما الأ�صناف الثالثة (ال�سماين
.والعربي) كانت الأقل تف�ضي ًال

وبالن�سبة للنوايا كانت نوايا الأمهات والعربي
والفروخ �أكرث الأنوية املف�ضلة للح�شرة عن �أنوية
الأ�صناف الأخرى يليها نوايا احليان والزغلول
.�أما نوايا ال�سماين كانت �أقل الأ�صناف تف�ضي ًال
وبالن�سبة مل�ستخل�صات الأنوية والثمار كان
م�ستخل�ص امليثانول �أعلى امل�ستخل�صات ت�أثري ًا
�أما م�ستخل�ص البرتوليم اثري فكان ب�سيط الت�أثري
�أما م�ستخل�ص الكلوروفورم وامل�ستخل�ص املائي
كان �أقل امل�ستخل�صات جميعها وب�صفة عامة
فقد �أظهرت م�ستخل�صات النوايا اختالفات
 ت�شري.معنوية متميزة عن م�ستخل�صات الثمار
2009 الشجرة المباركة مارس
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الدكتور حمـمد م�صطـفى را�ضـي
املهند�س هيثم بن بدر اخلنجري

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
�سلطنة عـُمان
املديرية العامة للزراعة

تبخـير التمـور
يتعر�ض نخيل التمر للإ�صابة بعدد كبري من
الآفات احل�شرية واملر�ضية والأكارو�سية
والنماتودية والقواقع والطيور واخلفافي�ش
والقوار�ض والأع�شاب .وي�صل الفقد يف ثمار
النخيل نتيجة للإ�صابة بهذه الآفات ما
يزيد عن  .%35وتعترب املكافحة ال�صحيحة
لهذه الآفات من العمليات االقت�صادية
املهمة التي ت�ؤثر على زراعة النخيل و�إنتاج
التمور .وزيادة الدخل ال تتحقق عن طريق
ا�ستخدام الأ�ساليب الزراعية احلديثة
يف عمليات اخلدمة املختلفة بل ال بد �أن
ي�صاحبها فهم و�إدراك تام مبكافحة الآفات
التي يتعر�ض لها نخيل التمر حيث ت�سبب
الإ�صابة نق�ص ًا كبري ًا يف املح�صول كما ونوعا
وتدهورا �شديد ًا يف عمر الأ�شجار .ويف
ظل عدم العناية والرتكيز على الربامج
الإر�شادية وبرامج الوقاية �أدى ذلك �إىل
انت�شار كثري من الآفات على �أ�شجار النخيل.

اخلنف�ساء ذات ال�صدر املن�شاري

هناك العديد من الآفات احل�شرية التي
ت�صيب التمور املخزونة وت�سبب فقد ن�سبة
كبرية منها �إما ب�سبب الإتالف الكامل
للمح�صول �أو القليل من قيمته الت�سويقية,
وقد �أجريت درا�سة حل�صر �أهم الإ�صابات
احل�شرية للتمور املخزونة يف �سلطنة عمان
فكان من اجلدير �إلقاء نظرة على الأماكن
التي متر بها هذه التمور منذ جمع الثمار من
على النخيل حتى و�صوله �إىل الأ�سواق �أو
�إىل م�صانع ووحدات التمور.

�أهم احل�شرات التي ت�صيب التمور:
هناك العديد من احل�شرات التي ت�صيب التمور
املخزونة بال�سلطنة والتي لها قيمة اقت�صادية
هي لإ�صابة ب:
دودة البلح العمري �أو دودة
املخازن(فرا�شة االف�ستيا)
اخلنف�ساء ذات ال�صدر املن�شرتي

فرا�شة االف�ستية
الشجرة المباركة مارس 2009

وفيما يلي و�صف لهاتني الآفتني:
دودة البلح العامري �أو دودة املخازن
Almond Month

اال�سم العلمي
Carda ( = Ephestia cautella Lepidoptera
: Phycitidae

تنت�شر هذه احل�شرة يف املناطق اال�ستوائية
وحولها ب 2500ميل ومنها ال�سلطنة .تبد�أ الأنثى
يف و�ضع البي�ض بعد فرتة ق�صرية من التلقيح.
ويو�ضع البي�ض فرديا على �سطح الثمار .فرتة
ح�ضانة البي�ض  4ـ �6أيام .يفق�س البي�ض �إىل
يرقات �صغرية متر بخم�سة �أعمار .تتغذى يرقات
هذه احل�شرة على الثمار املوجودة على النخلة,
على التمور املت�ساقطة على الأر�ض يف املزرعة
ويف �أثناء التخزين ويف م�صانع ووحدات �إعداد
وجتهيز التمور ,وتعترب من �أهم �آفات التمور
املخزونة .تبد�أ الريقات بالتغذية بعد الفق�س
مبا�شرة حيث تعمل ثقبا �صغريا عند قاعدة
الثمرة بالقرب من القمع,و�أما الريقات الكبرية
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فيمكنها دخول الثمار من �أي مكان �آخر .تفرز
الريقات خيوطا حريرية تلت�صق بها براز احل�شرة
مما يقلل من قيمة التمور التجارية وقد لوحظ �أن
الثمار التي ال حتوي �أقماعها هي املف�ضلة .تكرث
الإ�صابة بهذه احل�شرة يف ال�سطح العلوي من
التمور عند خزنها ب�أكوام وتقل تدريجيا كلما زاد
العمق ترتك الريقات تامة النمو الثمار غالبا لكي
تتحول �إىل عذراء على جدران املخازن  .العذارى
�صفراء فاحتة طولها من  7ـ  8مللمرتا داخل
�شرنقة بي�ضاء طولها من  10ـ  12ملليمرتت.
ي�ستغرق طور العذراء ما بني  5ـ � 10أيام تتحول
بعدها �إىل ح�شرات كاملة لتعيد دورة حياتها
لهذه احل�شرة حوايل من �أربعة �إىل خم�سة �أجيال
متداخلة �سنويا.
اخلنف�ساء

ذات

ال�صدر

املن�شاري

(�سورينام) Saw - Toothed Grain Beetle

اال�سم العلمي:
Oryzaephilus surinamensis L
) (coleoptera : silvanidae

تنت�شر هذه احل�شرة يف كل املناطق اال�ستوائية
واملعتدلة يف العامل ومنها ال�سلطنة .تعترب هذه
احل�شرة من الآفات املهمة التي ت�صيب التمور
يف املخازن وم�صانع ووحدات �إعداد وجتهيز
التمور .ت�شتد الإ�صابة كلما طالت مدة التخزين
وت�صل الإ�صابة ذروتها يف �شهر �أغ�سط�س.
تتغذى الريقات يف املنطقة املح�صورة ما بني
غالف الثمرة وحلمها �إذا ت�شكل هذه املنطقة
فراغا طبيعيا يزداد ات�ساعا كلما زاد ن�شاط
احل�شرة ويالحظ وجود براز الريقات يف هذه
املنطقة نف�سها.
و�أما احل�شرات الكاملة فتوجد يف كل مناطق
الثمرة وبالقرب من حمتويات الثمرة �إال
م�سحوق يحتوي على الكثري من براز احل�شرة
وجلود االن�سالخ لقد لوحظ �أن �أعداد احل�شرة
يكون �أكرب على ال�سطح اخلارجي للتمور وتقل
كلما زاد العمق و�أن التمور غري احلاوية على
�أقماع ت�صاب ب�صورة �أ�شد من تلك التي حتتوي

على الأقماع ولكن ال تالحظ هذه احلالة عند
ا�شتداد الإ�صابة.
فرتة حياة احل�شرة الكاملة ترتاوح بني  6ـ 10
�شهور وت�ضع الأنثى حوايل  150ـ  200بي�ضة
على التمور اجلافة ويبلغ فرتة الطور الريقة
حوايل  21يوم ًا وتن�سخ الريقة  2ـ  4مرات �أما
الطور العذري ي�صل �إىل حوايل  6ـ  12يوم ًا.
وتبلغ فرتة اجليل حوايل �شهر يف مو�سم ال�صيف
وتتميز هذه احل�شرة بقدرتها الفائقة على
حتمل مدى وا�سع من احلرارة والرطوبة .ولهذه
احل�شرة من �أربعة �إىل خم�سة �أجيال متداخلة
على التمور �سنويا.
ما هي الإ�صابة بح�شرات التمور:
�أن معرفة م�صادر الإ�صابة بالآفات احل�شرية
يف التمور ـ من الأهمية مبكان ـ حيث �أن ذلك
ميكننا من تفادي الإ�صابة واتخاذ االحتياطات
الالزمة .ومن �أهم م�صادر الإ�صابة تتلخ�ص
فيما يلي:
 1ــ التمر النا�ضج على النخيل:
حيث �أن ثمر عذق واحد �أو نخلة واحدة ال ين�ضج
ويتحول �إىل متر يف �آن واحد ولكن ثمر نخلة
واحدة �أو �صنف معني يف منطقة معينة يتحول �إىل
متر خالل فرتة معينة بينما يت�أخر بع�ض الثمار
يف الن�ضج ولذا فقد اعتاد بع�ض �أ�صحاب النخيل
ترك الثمار على النخيل حتى يتم ن�ضج غالبية
الثمار و�إن بقاء التمر ملدة طويلة بعد ن�ضجه دون
جنيه ي�ؤدي �إىل �إ�صابته ببع�ض احل�شرات.
 -2التمر املت�ساقط:
�إن فرتة ت�ساقط الثمار من النخيل قد تكون
فرتة طويلة وتبلغ �شهر ًا يف بع�ض الأ�صناف ويف
�أثناء هذه ملدة يكون التمر املت�ساقط عر�ضة
للإ�صابة باحل�شرات و�أن ن�سبة الإ�صابة يف التمر
املت�ساقط خالل هذه الفرتة ترتاوح ما بني 1,67
�إىل  %16,76مبعدل  %4,12و�أن بع�ض ح�شرات
التمر املخزين تتكاثر �أي�ضا يف الفواكه الأخرى
التي تت�ساقط على الأر�ض يف الب�ستان.

خمزن مربد
 -3خلط التمر املت�ساقط مع التمر
املجني:

مكافحة احل�شرات التي ت�صيب التمور:
�أن مكافحة احل�شرات التي ت�صيب التمور
ب�صورة فعالة عملية لي�ست بال�سهلة وال حتقق �إال
باتخاذ �سل�سلة من الإجراءات الفعالة بالتعاون
ما بني �أ�صحاب املزارع املنتجة و�أ�صحاب م�صانع
ووحدات تعبئة وتغليف التمور ووزارة والرثوة
ال�سمكية .وتنق�سم الطرق املمكنة للمكافحة
�إىل:
�أو ً
ال الطرق الزراعية:

 2ـيجب ح�صاد التمور يف مرحلة الن�ضج
املنا�سبة وعدم تركها على النخيل بعد ذلك.
 3ـيجب جني التمور املت�ساقطة يف احلقل
والتخل�ص منها.
 4ـيجب عدم خلط لتمور املت�ساقطة على
الأر�ض قبل احل�صاد مع التمور املح�صودة
الن هذه التمور املت�ساقطة حتتوي على بع�ض
احل�شرات.
 5ـجمع الفواكه املت�ساقطة يف املزرعة كاملوالح
والرمان وغريها وحرقها ب�سرعة.
 6ـيف�ضل تغطية لتمور بالقما�ش يف املخازن
املفتوحة �أو املغلقة ويف ملخازن املفتوحة تغطى
التمور من �أعلى و�أ�سفل.
 7ـيجب نقل التمور املح�صودة ب�أ�سرع فر�صة
ممكنة �إىل م�صانع ووحدات و�إعداد وجتهيز
التمور �أو املخزن.
 8ـميكن تغطية التمور بقما�ش ير�ش باملالثيوم
�أثناء النقل.

يف احلقل:
 1ـالتقليل من الإ�صابة يف احلقل بتغطية
العذوق.

يف املخزن:
 1ـيجب �أن تتوفر يف املخزن ال�شروط لأ�سا�سية
لكي ي�صبح �صاحلا خلزن التمور فيجب:

�أن خلط التمر املت�ساقط وامل�صاب باحل�شرات
مع التمور اجلديد واملجني من النخيل ي�ؤدي �إىل
انت�شار الإ�صابة وتزايدها.
 -4التمر املخزون يف املزرعة:
حيث �أن خزن التمر فرتة طويلة من الزمن يف
ملزرعة قبل نقله �إىل املخازن ي�ؤدي �إىل تعر�ضه
لإ�صابة �أكرث.

�أ ـ�أن تكون هذه املخازن مبنية بالأ�سمنت
والطابوق.
ب ـ �أن تغطي الأر�ضية بالأ�سمنت تغطية جيدة.
ج ـمن امل�ستح�سن �أن تكون زوايا اجلدران مقعرة
بدال من �أن تكون قائمة.
 2ـتعقيم املخزن باملالثيوم  %57مبعدل 1ملم2
قبل �إدخال التمر �إىل املخزن.
 3ـيثبت �سلك منلية على ال�شبابيك والأبواب ملنع
احل�شرات من الدخول كما تقفل الفتحات
�أ�سفل الأبواب بقطعة معدنية �أو خ�شبية ملنع
دخول الفئران.

قفازات واقنعة
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 4ـيراعى �ضبط درجة حرارة املخزن لتكون
حتت ال�صفر ملنع حدوث الإ�صابة احل�شرية.
 5ـتنظيف املكاب�س واملعدات امل�ستعملة يف
ت�صنيع التمور (ال�سكاكني).
 6ـجتمع التمور امل�صابة يف املخازن وم�صانع
ووحدات �إعداد وجتهيز.
ثاني ًا الطريق الكيماوية:
كما هو معروف ف�إن التمور تتعر�ض للإ�صابة
باحل�شرات عند خزنها ,لذا وجب معاملتها
بالو�سائل املنا�سبة للق�ضاء على الإ�صابة ومن
الو�سائل الرئي�سية للق�ضاء على احل�شرات
املخزنية التي ت�صيب التمور هي:
 1ــ التبخري بغاز بروميد امليثيل:
الزال هذا الغاز ال�سام م�ستعمال يف كثري من
البلدان لتبخري التمور �إال �أن ا�ستعماله يتطلب
�إجراءات خا�صة معقدة �إ�ضافة �إىل �أن هناك
اجتاه ًا دولي ًا لال�ستغناء عنه ب�سبب ت�أثريه ال�ضار
على البيئة.
 2ــ مبيدات الكاربونيل �سلفايد:
وهذه مل جترب على التمور بعد� ,إ�ضافة �إىل
�صعوبة تداولها و�إجراءات ا�ستعمالها.
 3ـاملعاملة بغاز الفو�سفني املولد من �أقرا�ص
الفو�ستوك�سني والتي �سنتطرق �إليها الحقا.
 4ــ املعاملة الفيزيائية:
وت�شمل الت�شعيع

Irradiation

واحلرارة ,وهذه

املعامالت تتطلب �إمكانيات خا�صة ومهارة
تنفيذ ومراقبة هذه املعامالت لتفادي ت�أثرياتها
اجلانبية غري املرغوبة على املادة الغذائية
وامل�ستهلك وخ�صو�صا الت�شعيع.
 5ــ ا�ستعمال الأجواء امل�سيطر عليها

Controlled atmosphere :

وهذه مزيج من غازي النيرتوجني وثاين �أوك�سيد
الكربون .مل جترب هذه الطريقة على التمور
بعد �إال �أنها جربت على التني املجفف وهي
حتتاج لإمكانيات خا�صة متطورة ,مما ال�شك
فيه �أن هذه الطريقة هي الأف�ضل من الناحية
ال�صحية والبيئية فهي ال ترتك �أي بقايا يف
املادة الغذائية وال ت�سبب �ضررا يذكر على البيئة
�إ�ضافة �إىل عدم وجود خطر الت�سمم للقائمني
على �إدارتها ,وهذه الطريقة ميكن �أن ت�صبح
م�شروعا م�ستقبليا.
بنا ًء على ما تقدم ف�إننا نقرتح اللجوء �إىل
املعاملة( )3وذلك للأ�سباب التالية:
�أ ـ �سهولة �إجراء املعاملة ن�سبي ًا.
ب ـقلة التكاليف الالزمة لتنفيذ التبخري �سواء
من ناحية املواد واملعدات �أو غرفة التبخري.
ج ـهذه الطريقة جمربة على التمور و�أثبتت
جناحها يف ال�سنني الع�شرين الأخرية.
د ـ�أنها الأقل �ضررا ن�سبيا با�ستثناء الطريقة
( )5حيث �أن بقايا املبيدات تكاد تختفي بعد
�أ�سبوعني من التبخري.
كما �أن هناك طريقة بديلة للتخل�ص من
احل�شرات املخزنية وبيو�ضها وهي تعر�ض التمور
لبخار املاء يف جهاز الرتطيب ملدة ع�شر دقائق.
�آلية عمل �أقرا�ص الفو�ستوك�سني:
حتتوي اقرا�ص الفو�ستوك�سني على مادة فو�سفيد
الأملنيوم الفعالة بن�سبة  %57-65املتبقية بينما
 %44-43املتبقية هي مواد غري فعالة ت�ساعد يف
حترر وانت�شار غاز الفو�سفني مثل الكاربامات
وثاين �أوك�سيد الكربون.
يتحرر غاز الفو�سفني (فو�سفيد الهيدروجني 3
بذ) عند مالم�سة فو�سفيد الأملنيوم لأي ن�سبة
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خمزن مربد
ولو �ضئيلة للرطوبة اجلوية �أو الناجتة من املادة
الغذائية وقد يكون التفاعل عنيفا عند مالم�سته
للماء .غاز فو�سفيد الهيدروجني هو املادة القاتلة
للح�شرات وهو بنف�س الوقت غاز �سام للب�شر
وحيوانات املزرعة� .إن تنفيذ التبخري با�ستعمال
الفو�ستوك�سني يتطلب غرفا تفا�صيلها �أدناه.
موا�صفات غرف التبخري:
 1ـتكون الغرفة حمكمة الإغالق ذات باب من
الأملنيوم (به نافذة ب�شبك).
 2ـنوافذ تفتح للخارج بحيث ال ت�سمح بت�سرب
الغاز للخارج ومزودة ب�شبك ملنع احل�شرات
من الدخول �أو اخلروج يف حالة فتح النوافذ
للتهوية.
 3ـتزود الغرفة مبراوح �سحب الهواء ذات
كفاءة مالئمة بالن�سبة حلجم الغرفة
ويراعى �أن يكون حمركها للخارج ,لأن
فو�سفيد الهيدروجني املتحرر من �أقرا�ص
الفو�ستوك�سني ميكن �أن يتلف الأ�سالك
النحا�سية ملحركات هذه املراوح.
 4ـ�أن تكون جدران هذه الغرف مل�ساء متاما
والأر�ضية �أي�ضا مل�ساء مطلية بطالء زيتي
والأر�ضية مبلطة بالبالط الأمل�س.
 5ـيف�ضل �أن تكون عدة حجرات �صغرية
بدال من واحدة كبرية وتكون �أبعاد
احلجرة( )2.2×4×3م تت�سع هذه الغرفة
حلوايل � 550صندوق ًا حقلي ًا ()20*30*50

�سم وبح�ساب 20كجم لل�صندوق الواحد يكون
وزن التمور الكلي يف الغرفة هو  11طن ًا.
كيفية �إجراء عملية التبخري
 1ـحتتاجاحلجرة�إىل40قر�ص ًامنالفو�ستوك�سني
(3جم) يف املرة الواحدة .وب�شكل عام يعترب
قر�ص ون�صف من الفو�ستوك�سني (زنة 3جم)
لكل مرت مكعب من غرفة التبخري كافية.
 2ـمدة التبخري تت�أثر باحلرارة والرطوبة فكلما
ارتفعت احلرارة كلما ق�صرت مدة التبخري
وعموما تعترب � 72ساعة مدة كافية يف ال�شتاء
و� 60ساعة كافية يف ال�صيف .
 3ـمدة التهوية الالزمة للتخل�ص من بقايا الغاز
بعد �إمتام عملية التبخري هي حوايل 48
�ساعة وجتري التهوية بفتح نوافذ الغرفة مع
ت�شغيل مراوح �سحب الهواء.
 4ـيراعى عدم خلط التمور املبخرة مع التمور
اخلام� ,أي عدم �إدخال متور �إىل حجر
التبخري �أثناء �إجراء التبخري.
 5ـيراعى و�ضع الأقرا�ص يف وعاء خا�ص زجاجي
�أو بال�ستيكي مثقب اجلوانب ومفتوح من
الأعلى ل�ضمان خروج الغاز و�أن تو�ضع هذه
الأوعية بني �صفوف �صناديق التمور املراد
تبخريها ومب�سافات مت�ساوية
�إجراءات ال�سالمة الواجب مراعاتها:
 1ـيجب و�ضع علب ال�صفيح املحتوية على
الأقرا�ص يف الهواء الطلق بقرب الغرفة ثم
�إدخالها مبا�شرة وب�سرعة.

�سي�شرفون على تنفيذ العملية.
 5ـيو�صى بتوفري قناع واقٍ ي�ستعمل وقت
احلاجة.
برنامج ت�شغيل غرف تبخري التمور :
 1ـتدخل التمور �إىل غرف التبخري يف ال�صناديق
احلقلية التي تت�سع حلوايل  20كجم تقريبا
وت�صف ب�شكل منتظم واحدة فوق الأخرى
�إىل م�ستوى ال�سقف بحيث يكون هناك ممر
يف و�سط الغرفة ي�سمح للفني املكلف باملرور
ويف�ضل �أن يكون موعد �إدخال التمور �إىل
غرف التبخري يوم الأربعاء من كل �أ�سبوع
ويف يوم الأحد التايل �صباحا تفتح النوافذ
والأبواب وت�شغل مروحة ال�شفط لغاية نهاية
يوم االثنني ثم توقف املروحة ويبد�أ بتفريغ
الغرفة ثم يبد�أ يف ا�ستالم الوجبة التالية من
�صباح يوم الثالثاء.
 2ـتوزع �أقرا�ص الفو�ستو�سكني بعد �إدخال
التمور بواقع قر�ص ون�صف (وزن القر�ص
3جرامات) لكل مرت مكعب من حجم الغرفة
�أي  40قر�ص ًا وب�شكل منتظم بني ال�صناديق
بحيث تو�ضع هذه الأقرا�ص يف وعاء
بال�ستيكي(�صحون �صغرية) -يف حالة عدم
وجود متور كافية مللء الغرفة ميكن ا�ستعمال
�أقرا�ص الفو�ستو�سكني بنف�س الن�سبة (�أي
قر�ص ون�صف لكل مرت مكعب من احليز) مع

تغطية التمور بالبويل �إيثيلني ب�إحكام.
 3ـيجب على الفني الذي يدير عملية التبخري
التقيد ب�شروط ال�سالمة من حيث ارتداء
القناع الواقي من الغازات والقفازات
البال�ستيكية.
 4ـينظم جدول للمزارعني جللب متورهم
بغر�ض التبخري وتعلم متور كل مزارع على
حدة ويراعى يف التمور املعدة للتبخري �أن
تكون نرثا �أي غري مكبو�سة.
مالحظـة:
يراعى تنظيف الغرفة دوريا �أو كلما دعت
ال�ضرورة �إىل ذلك على �شرط �أن يتم جتفيفها
متاما بعد التنظيف.
املراجـع:
 1ـ�آفات التمور املخزونة :ن�شرة �إر�شادية رقم
1983/ 39م وزارة الزراعة والأ�سماك.
 2ـالنخيل تقنيات و�آفات :املركز العربي
لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي
القاحلة(�شبكة بحوث وتطوير النخيل)
ـ �إعداد املهند�س /عبد الرحمن بربندي ـ
دم�شق ـ كانون الثاين 2000م.
 3ـدرا�سة حول حت�سني نوعية التمور يف �سلطنة
عمان :جامعة ال�سلطان قابو�س ـ كلية الزراعة
ـ 1998م.

 2ـيجب عدم الدخول �إىل غرف التبخري خالل
�إجراء العملية.
 3ـ مراعاة �شروط التداول العامة للح�شرات.
 4ـيجب �أن يدرب الكادر القائم بتنفيذ التبخري
على الإجراءات اخلا�صة بالعملية مع
تو�ضيح اخللفية النظرية لكل ما يتعلق بها,
علما ب�أن خمتربنا م�ستعد لإجراء الدورات
اخلا�صة بذلك للمهند�سني الزراعيني الذين
الشجرة المباركة مارس 2009

التقومي الزراعي
ب�إ�شراف �شركة الفوعة لتطوير وتنمية
قطاع النخيل والتمور

قلع وزراعة
الفسائل
تهدف هذه العملية �إىل �إكثار النخيل عن طريق
الف�سائل (ال�صروم) بحيث تقلع الف�سائل عن
�أمهات النخيل مع �ضرورة �إبقاء ( 4ـ  )5ف�سائل
يف حالة حمل النخلة لأكرث من هذا العدد.
وجترى عمليات الزراعة تلك يف موعدين
�أ�سا�سني من كل عام :يف ف�صل الربيع خالل
الأ�شهر (مار�س� ،أبريل ،مايو) �أو يف �أواخر ف�صل
ال�صيف /اخلريف خالل الأ�شهر (�سبتمرب،
�أكتوبر ،نوفمرب).
حيث ين�صح بالزراعة يف املوعد الثاين (�أواخر
ال�صيف) لتجنب تعر�ض الف�سائل للحرارة
ال�شديدة خالل ف�صل ال�صيف وقبل �أن تنمو
جيد ًا ومن املعروف �أن احلرارة العالية �أكرث
�ضرر ًا على الف�سائل ال�صغرية.
كيفية احل�صول على ف�سائل جيدة:
 1ـالعناية بخدمة الف�سائل يف قواعد �أمهاتها

اختيار الف�سيلة املنا�سبة
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واالحتفاظ بجريدها حلني قلعها.
 2ـ�إزالة الف�سائل ال�ضعيفة املتزاحمة لتت�سع
امل�سافات بينها.
 3ـ تقليم جريدها اجلاف والزائد.
 4ـتربية عدد ال يزيد عن  5ف�سائل يف قاعدة الأم
خالل اخلم�س �سنوات الأوىل ومثلها خالل

ازالة اخلو�ص الزائد وتق�صري ال�سعف

ا�ستخدام الهيب بقلع الف�سيلة

ال�سنوات اخلم�س الثانية وذلك للح�صول
على ف�سائل قوية وال ت�ؤخذ الف�سيلة �إال بعد �أن
تثمر على الأم للتحقق من �صنفها.
 5ـلت�شجيع النخلة على �إنتاج الف�سائل يف
قاعدتها يجري حت�ضينها بتكومي الرتاب
حول جذعها حتى ارتفاع � 50سم ويرطب
باملاء للإ�سراع يف تكوين اجلذور.
موا�صفات الف�سيلة املنا�سبة للقلع:
 1ـ�أن تكون خالية من الإ�صابات املر�ضية
واحل�شرية وجيدة النمو.

تعقيم الف�سيلة

به جروح �أو ت�شققات عديدة.
 4ـ�أن تكون من الأ�صناف عالية اجلودة
واملنت�شرة يف املنطقة.
 5ـ�أن يتم ف�صلها بوا�سطة عمال مدربني جيداً
على هذه العملية.
كيفية قلع ف�سائل النخيل:
 1ـتقليم �سعف الف�سيلة املراد قلعها بحيث ال
يبقى �سوى �صفني منه حول قلب الف�سيلة.
 2ـق�ص ال�سعف املتبقي �إىل ن�صف طوله تقريباً
ويربط ويتم ذلك قبل القلع ب�أ�سبوع تقريب ًا.

 2ـ�أن تكون الف�سيلة جيدة التكوين وذات
جمموع جذري جيد وال يقل عمرها عن
(3ــ� 4سنوات) ،ووزنها من (20ــ 25كجم)،
وطولها من (1ــ 1.5مرت).
 3ـ�أن يكون مكان ف�صلها من الأم نظيف ًا ولي�ست

 4ـا�ستخدام الهيب يف ف�صل الف�سيلة عن طريق
و�ضعها يف منطقة االت�صال وحتريكها بينهما

زرعها يف املكان املعد م�سبق ًا

زراعة الف�سيلة

 3ـ�إزالة الرتاب املوجود حتت الف�سيلة حتى يظهر
مكان االت�صال بالأم (منطقة الفطيم).

تغطية الف�سيلة بالرمل واخلي�ش

مع ال�ضرب اخلفيف حتى تنف�صل.
 5ـو�ضع الف�سيلة على الأر�ض برفق وترتيب
وق�ص جذورها الزائدة.
 6ـو�ضع الف�سيلة يف مكان ظليل ولف جذورها
باخلي�ش وترطيبه باملاء يف حال نقلها �إىل
مكان بعيد �أو يف حالة الت�أخر يف غر�سها.
م�سافات زراعة الف�سائل:
تتم زراعة ف�سائل النخيل يف مكان خم�ص�ص
لها وعلى �أبعاد � 8×7أو � 8×8أمتار بني الف�سيلة
والأخرى ويف�ضل زراعة وجتميع كل �صنف على
حدة يف مكان واحد حتى ال يكون هناك اختالفات
وا�ضحة يف قوة منو الأ�شجار وقبل الزراعة بوقت
كاف جتهز جور م�ساحتها ( 1×1×1مرت) حيث
تزال الرتبة الأ�صلية وترتك عدة �أيام للتهوية
ثم تو�ضع فيها تربة رملية وعند الزراعة تو�ضع

ري الف�سيلة بعد الرزاعة
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كمية من الرمل الناعم يف قاع اجلورة ثم تو�ضع
الف�سيلة وتثبت حولها جيد ًا بكمية من الرتبة
الرملية ثم تروى ثم تو�ضع طبقة �أخرى من
الرمل ويرطب باملاء وتدك بالأقدام وهكذا
حتى متتلئ اجلورة متام ًا بالرتبة ثم تروى
الف�سيلة بعد ذلك بحيث ال يالم�س املاء قلب
الف�سيلة.
كيفية غر�س ف�سائل النخيل:
 1ـيف�ضل غر�س ف�سائل النخيل فور قلعها �أو
و�صولها �إىل مكان الغر�س ،حيث تقل ن�سبة
النجاح كلما ت�أخر موعد غر�سها.
 2ـحفر اجلور ب�أبعاد منا�سبة ح�سب حجم
الف�سيلة وعادة تكون ( )1×1×1مرت وذلك
قبل الغر�س بوقت كاف لتهوية الرتبة ،ويجب
تفتيت قاع احلفرة �إذا كانت ذات طبقة
متما�سكة �أو �صلبة.

عليها وقت الظهرية وكذلك لتعمل الرياح
على تعديل و�ضعها لال�ستقامة.

ال�شديدة �أو الربودة العالية.
 5ـتغطي�س منطقة اجلذور يف حملول فطري
لزيادة ن�سبة جناح الف�سيلة وجتنب الإ�صابة
بالدبلوديا.

 6ـعمل حو�ض م�ستدير حول الف�سيلة يبعد عن
�ساقها (� )60– 50سم.

معاملة الف�سائل بعد الزراعة:
 1ـيجب االهتمام بالري وخا�صة بعد الزراعة
مبا�شرة لت�أمني الرطوبة حول اجلذور خالل
هذه الفرتة من اجل ت�شجيع تكوين جذور
جديدة ،وتروى بالبداية يومي ًا ملدة  40يوم ًا،
ثم تروى بعد ذلك مرتني يف الأ�سبوع ح�سب
طبيعة الرتبة والظروف اجلوية ويجب عدم
ال�سماح بجفاف الرتبة املحيطة بالف�سيلة
وعدم املبالغة يف الري لتجنب تعفن اجلذور.

 5ـردم الرتاب يف اجلورة حول الف�سيلة ويبا�شر
بالدك والري.

 7ـيتم الت�سميد بعد �سنتني وذلك بعد الت�أكد من
جناح عملية الغر�س.
�أمور يجب مراعاتها عند زراعة
الف�سائل:
 1ـللق�ضاء على يرقات حفار عذوق النخيل
(العاقور) ين�صح با�ستخدام �أحد املبيدات
املتخ�ص�صة من قبل الزراعة يف تعقيم
الف�سيلة وكذلك اجلور.
 2ـيجب معاملة الف�سائل بحر�ص �أثناء عمليات
النقل والزراعة لتجنب حدوث �أي �أ�ضرار
للقمة النامية (اجلمارة).

 3ـو�ضع الف�سيلة يف و�سط اجلورة بحيث يكون
�أكرب قطر جلذعها مب�ستوى �سطح الرتبة �أو
حتته بقليل وحتى ال يتعر�ض القلب للتعفن
من دخول املاء �إليه يف حالة و�ضع الف�سيلة
�أعمق مما يجب.

 3ـعدم زرع الف�سائل بعمق �أكرث من الالزم
حتى ال يتم دفن قلب الف�سيلة يف الرتبة مما
يعر�ضها للتعفن �أثناء الري.

 4ـمراعاة �أن تكون الف�سيلة مائلة نحو ال�شمال
قلي ًال حتى ال تتعر�ض لتعامد �أ�شعة ال�شم�س

 4ـيجب �أن تغطى الف�سائل باخلي�ش �أو ال�سعف
حلماية قلب الف�سيلة �سواء من احلرارة
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 2ـبعد الت�أكد من جناح الف�سيلة وتكوينها منوات
جديدة �أي بعد مرور �سنة يتم ت�سميد الف�سائل
وكما مت �شرحه �سابقا.
 3ـ�إزالة احل�شائ�ش التي توجد بجوار الف�سائل
با�ستمرار لعدم مناف�ستها للف�سائل يف املاء
والغذاء.
 4ـبعد جناح الف�سيلة وتكوينها �أوراق ًا جديدة
تزال الأربطة واخلي�ش املحيط بالأوراق
للم�ساعدة على منو الأوراق اجلديدة مع
تقليم الأوراق اجلافة با�ستمرار.

موقع العالم العربي في السوق
�أ  .د .عبد اهلل وهـبي
كبري اخلرباء الفنيني مبنظمة الأغذية والزراعة
للأمم املتحدة ،املركز الوطني لأبحاث النخيل
والتمور ،اململكة العربية ال�سعودية.

الدولية للتمور

الواقع الحالي وآفاق
المستقبل
يبلغ الإنتاج العاملي للتمور حوايل  6.4مليون طن �سنويا وال تتعدى الن�سبة امل�صدرة من هذه
الكمية  .%6وينتج العامل العربي ما يفوق  %73من جمموع الإنتاج العاملي للتمور وميثل %41
من جمموع التمور امل�صدرة عامليا حيث تقت�سم ثالث دول عربية  %86من هذه الن�سبة وتوزع
 %14الباقية على خمتلف الدول العربية الأخرى� .أما فيما يخ�ص الإيرادات ف�إنّ ال�سوق
العربية ،با�ستثناء تون�س ،ال متثل �سوى  %24من جمموع عائدات التمور علم ًا �أنّ �أغلب هذه
الدول غائبة متام عن هذه ال�سوق الدولية للتمور رغم غزارة �إنتاج بع�ضها.
تتطرق هذه الدرا�سة للتعريف ب�أهم الأ�سباب الكامنة وراء الفرق بني كمية التمور املنتجة
بالعامل العربي والن�سبة القليلة منها املتداولة يف ال�سوق العاملية .كما تتعر�ض للتجربة
الناجحة لبع�ض الدول غري العربية احلديثة العهد ب�إنتاج وت�صدير التمور .يف اخلتام تعر�ض
الورقة لبع�ض التّو�صيات من �أجل الرفع من مردودية قطاع �إنتاج النخيل بالعامل العربي.

 1ــ املقدمة:
يعترب نخيل التمر من �أهم الزراعات التي تالئم
املناطق اجلافة وال�صحراوية لأغلب الدول
العربية حيث �أنها ت�شكل ،يف �أغلب الأحيان،
م�صدر الرزق الوحيد ملزارعي هذه املناطق يف
�شمال �أفريقيا وال�شرق الأو�سط .كما �أن �إنتاج
التمور ي�شكل �إحدى �أهم الدعامات االقت�صادية
لهذه البلدان وخا�صة تلك التي طورت �إنتاجها كما
وكيفا وعرفت كيف تروج ملنتجها يف �أهم الأ�سواق
الدولية .وقد لوحظ يف ال�سنوات الأخرية �أن دوال
حديثة العهد ب�إنتاج التمور مثل دولتي ناميبيا
وجنوب �أفريقيا �أ�صبحت تغزو ال�سوق العاملية
للتمور يف نف�س الوقت يعي�ش هذا امليدان م�شاكل

عديدة تعوق تقدمه يف معظم الدول العربية و�أدت
�إىل غياب �أكرثها عن ال�سوق الدولية للتمور.
تقدم هذه الورقة درا�سة ملخ�صة لأو�ضاع �سوق
التمور الدولية وموقع الدول العربية املنتجة
للتمور يف هذه ال�سوق وكذالك �أهم املعوقات �أمام
تطور �إنتاج التمور بالعامل العربي وتقرتح بع�ض
التو�صيات الهادفة �إىل امل�ساهمة يف اخلروج من
الو�ضعية احلالية لهذا القطاع احليوي املهم.

 2ــ ال�سوق الدويل للتمور واملوقع
العربي بها:

بلغ الإنتاج العاملي للتمور  6.4مليون طن �سنة
 ،2002ويبلغ ن�صيب الدول العربية يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا حوايل  %73من جمموع
الشجرة المباركة مارس 2009

الكمية املنتجة (جدول.)1
يف نف�س الوقت بلغ حجم التمور املتداولة
يف ال�سوق الدولية خالل الفرتة -2000
 2002ما معدله � 500ألف طن �أي حوايل
 %7.8من جمموع الإنتاج ومتثل الدول
العربية جمتمعة  %41.29من هذه الكمية
تتقا�سم كل من دولة الإمارات وتون�س
واململكة العربية ال�سعودية  35.47منها
وتتوزع  5.82منها على باقي الدول العربية
الأخرى (جدول .)2

جدول (:)1
�إنتاج التمور يف العامل العربي (طن)
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�إنتاج (طن)
م�صر
ال�سعودية
الإمارات
العراق
اجلزائر
ال�سودان
عمان
ليبيا
تون�س
املغرب
اليمن
موريتانيا
البحرين
قطر
الكويت
فل�سطني
الأردن
العامل
جمموع ن�سبة ع.ر

2000

2001

2002

الن�سبة 2002 %

1,006,710

1,11,327

1,115,000

17.41

735,000

818,000

829,000

12.94

757,601

757,601

760,000

11.87

600,000

650,000

650,000

10.15

365,616

437,332

437,000

6.82

33,232

300,000

250,000

3.90

280,030

298,006

238,611

3.73

132,500

133,000

133,500

2.08

105,000

105,000

110,000

1.72

74,000

32,400

33,200

0.52

29,837

31,509

32,364

0.51

22,000

20,000

24,000

0.37

16,508

16,508

16,508

0.26

16,116

14,230

16,500

0.26

10,155

10,376

10,376

0.16

3,819

5,051

5,127

0.08

1,320

1,420

2,110

0.03

6,175,748

6,467,845

6,405,178

100.00
72.81

جدول :2
ت�صدير التمور من العامل العربي (طن)

الإمارات
تون�س
ال�سعودية
اجلزائر
عمان
م�صر
الأردن
املغرب
اليمن
ليبيا
الكويت
فل�سطني
البحرين
قطر
ال�سودان
موريتانيا
العراق
العامل
جمموع ن�سبة
ع.ر

2000

2001

2002

� %إنتاج العاملي 2002

 %الإنتاج 2002

222030

222026

60535

15.75

7.97

22411

47043

41890

10.90

38.08

28248

31881

33925

8.82

4.46

10783

7650

11023

2.87

2.52

9881

13019

5025

1.31

2.11

2669

582

4545

1.18

0.41

633

0

1448

0.38

68.63

72

53

148

0.04

0.45

158

40

66

0.02

0.20

352

328

44

0.01

0.03

28

28

23

0.01

0.22

300

300

19

0.00

0.37

6

0

14

0.00

0.08

52

0

14

0.00

0.08

110

11

7

0.00

0.00

0

0

0

0.00

0.00

542336

57327

384442

100.00

6.00

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الدول العربية مل ت�صدر
�سوى  %3.4من جمموع �إنتاجها �سنة 2002
مقابل � % 8.6سنة ( 2001ر�سم بياين ،)1
فم�صر على �سبيل املثال وهي �أول منتج عربي
للتمور مل ت�صدر يف � 2002سوى  %1.18من
جمموع التمور املتداولة يف ال�سوق العاملية وهو ما
ميثل  %0.41من جمموع �إنتاجها .ومن بني �أهم
املنتجني للتمور يف املنطقة العربية تعترب تون�س
ظاهرة خا�صة حيث ت�صدر  % 38من �إنتاجها
الذي ميثل �صنف دقلة نور ثلثيه.

ال�سعودية �سوى  %12.53والإمارات � %5.44أما
م�صر فلم حتقق �سوى ( % 1.09ر�سم بياين
 .)2والوا�ضح من هذه املعطيات �أن هناك تفاوتا
كبري ًا من حيث �إيرادات الطن الواحد من التمور
ح�سب امل�صدر ،فمعدل ثمن الطن من التمور
التون�سية يناهز  1638دوالر ًا ،يف نف�س الوقت
بلغ معدل الطن من التمور الإماراتية  465دوالر
وامل�صرية  174دوالر ًا .وعلى �سبيل املقارنة بلغ
معدل �سعر التمور امل�صدرة من الواليات املتحدة
الأمريكية حوايل  3500دوالر ًا.

�أما فيما يخ�ص �إيرادات التمور فقد بلغت 240
مليون دوالر �أمريكي �سنة  2002بلغت منها ح�صة
تون�س  %35.5يف حني مل تكن ن�سبة اململكة العربية

ي�ستنتج مما �سبق �أن الدول العربية تنتج التمور
بكميات وافرة �إ ّال �أنّ ن�سبة الت�صدير منها �ضعيفة
جدا حيث بلغت  %6.36كمعدل ال�سنوات -2000

41.29

 .2002يف نف�س الوقت تباع �أغلب هذه التمور
ب�أثمنة بخ�سة مقارنة مبنتوج دول �أخرى.
وعلى �سبيل املقارنة جتدر الإ�شارة �إىل �أنّ دولتي
ناميبيا وجنوب �أفريقيا ،وهما حديثتا العهد
ب�إنتاج التمور �إذ مل تبد�أ يف تطوير زراعة النخيل
�إ ّال يف �أواخر الثمانينات� ،أ�صبحتا من م�صدري
التمور لأهم الأ�سواق الدولية ،وخا�صة �صنفي
�أملجهول وبرحي ،ومبعدل  4000دوالر للطن
الواحد .ويرجع هذا التباين الكبري بني املنتجني
التقليديني للتمور واملنتجني اجلدد �إىل �أ�سباب
عدة �أهمها �أنه يف الوقت الذي مازالت فيه زراعة
النخيل يف العامل العربي تعتمد على الأ�ساليب
التقليدية اختارت الدول الأخرى ا�ستعمال
الشجرة المباركة مارس 2009

�أحدث التقنيات املتاحة يف ميدان زراعة النخيل
و ت�سيري املزارع التجارية مبا يف ذالك زراعة
وحت�سني موا�صفات �أهم الأ�صناف املطلوبة يف
ال�سوق العاملية.

4,663,296.00
4,189,444.00
3,741,760.00

 3ــ موا�صفات �أهم الأ�سواق
الدولية:

اعتمادا على ما �سبق يتبني �أن �أوروبا الغربية
هي �أهم �سوق نوعي للتمور يف العامل زيادة على
�أنه يف الوقت الذي انخف�ضت فيه واردات �آ�سيا
من التمور ،من � 718ألف طن �سنة � 2001إىل
� 371ألف طن يف  ،2002نالحظ ارتفاع واردات
�أوروبا من � 78ألف طن �إىل � 90ألف طن يف نف�س
الفرتة (ر�سم بياين  4و.)5
 .2.3ال�سوق العربية:

تعترب الدول العربية ثاين م�ستورد للتمور من
الناحية الكمية وذلك بن�سبة ( % 24.5ر�سم
بياين 3و� )4إ ّال �أنها ال متثل �سوى  % 16.77من
القيمة الإجمالية للتمور امل�ستوردة على امل�ستوى
الدويل .وقد كانت دول الإمارات واملغرب واليمن
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4,000,000.00

3,000,000.00

(øW) êÉàfG
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 .1.3ال�سوق الآ�سيوية لأوروبية:

تعترب القارة الآ�سيوية �أهم م�ؤثر ،من الناحية
الكمية ،يف �سوق التمور حيث �أنها ت�ستورد �أكرث
من  %70من جمموع التمور املتداولة يف ال�سوق
الدولية (ر�سم بياين 3و� )4إ ّال �أنها ال متثل �سوى
 %35,63من جمموع �إيرادات هذه ال�سوق وذلك
يعود لكون �أن معدل ما تدفعه يف الطن الواحد من
التمور هو  245دوالر ًا� .أما �أوروبا الغربية فهي
ال ت�ستورد �سوى  %13.03من جمموع الكميات
املتداولة يف ال�سوق الدويل ،وهو ما يعادل ثالثة
�أرباع ما ت�ستورده القارة الأوروبية� ،إال �أنها متثل
 % 46.28من جمموع �إيرادات ال�سوق الدولية
للتمور (ر�سم بياين 3و .)4وباملقارنة مع القارة
الآ�سيوية ف�إن معدل ما تدفعه �أوروبا الغربية يف
الطن الواحد للتمور هو  1760دوالر ًا �أمريكي ًا.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن فرن�سا هي �أهم م�ستورد
للتمور يف القارة الأوروبية بن�سبة  %42من جممع
واردات القارة �سنة ( 2002جدول .)3
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ر�سم بياين :1
�إنتاج و ت�صدير التمور يف العامل العربي
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322,961.00

2001

158,726.00
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1,000,000.00

0.00

الر�سوم البيانية و اجلداول م�ستقاة من معطيات
منظمة الأغذية و الزراعة التابعة للأمم املتحدة.
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ر�سم بياين  :2ن�سبة �إيرادات الدول املنتجة
من جمموع �إيرادات ت�صدير التمور
مت الأخذ يف االعتبار الدول التي تبلغ ن�سبتها � %1أو �أكرث.

هي �أهم م�ستورد عربي للتمور مبا قدره 44.5
�ألف طن و� 37ألف طن و� 31ألف طن على
التوايل .وتبقى هذه ال�سوق ثانوية مقارنة مع
ال�سوق الأوروبية ويف نف�س الوقت غري مناف�سة
لها نظر ًا لأ�سباب عدة منها مردودية ال�سوق،
عدم ا�سترياد نف�س الأ�صناف ،عدم التكاف�ؤ يف
تنظيم ال�سوق.
 .3.3الأ�سواق الأخرى:

الأ�سواق الباقية وهي �أمريكا ال�شمالية و�أفريقيا
غري م�ؤثرة حلد الآن يف رواج ال�سوق الدولية للتمور

حيث ميثالن على التوايل  %4.63و %7.56من
جمموع �إيرادات ال�سوق الدولية .فدول �أمريكا ال
ت�ستورد �إ ّال كميات قليلة� 9 ،آالف طن �سنة .2002
�أما �أفريقيا و خا�صة دول ال�ساحل ،ذات الأغلبية
امل�سلمة ،ال ت�ستورد يف الغالب �إ ّال التمور اجلافة
وخا�صة من دول �شمال �إفريقيا.

 4ــ م�صادر التمور املتداولة �إىل
�أوروبا :

يبني الر�سم البياين رقم (� )5أن تون�س هي
�أول م�صدّر للتمور �إىل �أوروبا بن�سبة  % 48تليها

ر�سم بياين  :3كميات �صادرات التمور
خالل فرتة  2002-2000بالطن
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اجلزائر بـ %20يف حني يالحظ غياب كلي لباقي
الدول العربية املنتجة للتمور عن هذه املنطقة
مقابل تركيز كلي على دول �آ�سيا و هذا راجع
�أ�سا�سا �إىل عدم ا�ستجابة التمور املنتجة يف هذه
املنطقة ملوا�صفات ال�سوق �ألأوروبية وعدم القيام
بجهد يذكر من �أجل التعريف والرتويج للتمور
العربية با�ستثناء دقلة نور والتي �ساعدت ظروف
عدة على انت�شارها يف ال�سوق الأوروبية.
من خالل درا�سة توزيع �أهم م�صادر التمور
يف الأ�سواق الأوروبية يتبني �أن �أهم الأ�صناف
املتداولة يف هذه الأ�سواق هي:
 1ـ دقلة نور :من تون�س واجلزائر.
 2ـ جمهول :من الواليات املتحدة ،جنوب �أفريقيا
وناميبيا ودول �أخرى.
 3ـ برحي :من ناميبيا ودول �أخرى.
 4ـمتور عادية :من م�صادرة خمتلفة مثل �إيران
(ت�صدر خا�صة �أملانيا) ،باك�ستان ،اجلزائر،
تون�س.
ومن هذه الأ�صناف (كنت ،عليك ،زهدي،
موزافاتي.)...

 5ــ اخلامتة :

ر�سم بياين � :4إيرادات التمور
خالل فرتة  2002-2000ب�آالف الدوالرات
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من خالل هذه الدرا�سة املوجزة يتبني �أنّ �أهم
�سوق يفرت�ض �أن يركز م�صدرو التمور العرب
اهتمامهم عليها هي ال�سوق الأوروبية الغربية،
�أ ّال �أنّ النفاذ لهذه ال�سوق ي�ستلزم توفر التمور
العربية على موا�صفات لن تتحقق �إ ّال بالتغلب
على عوائق كثرية حتول دون تطور ميدان �إنتاج
التمور بالعامل العربي ومن �أهمها:
 1ـاالعتماد الكلي على التقنيات البدائية يف
�إنتاج التمور مما ال ميكن من احل�صول على
جودة مقبولة يف ال�سوق الدولية.
 2ـكرثة الأ�صناف وقلة اجليدة منها ،ح�سب
معايري ال�سوق العاملية.
 3ـعدم حت�سني موا�صفات �أجود الأ�صناف
والرتويج لها يف خمتلف الأ�سواق الدولية عرب
امل�شاركة يف خمتلف املعار�ض التي تقام يف
بلدان كثرية.

 4ـ�ضعف �شبكات ت�سويق التمور حيث غالبا
ما يعتمد يف هذا امليدان على املبادرات
ال�شخ�صية.
 5ـعدم وجود موا�صفات اجلودة لت�سويق �أهم
الأ�صناف املنتجة بالدول العربية.
 6ـ�ضعف م�ساهمة البحث العلمي يف تطوير
املنتج.
 7ـانت�شار الأمرا�ض والآفات التي ت�ضر بجودة
التمور.
 8ـعدم مالءمة طرق تعبئة التمور مع متطلبات
ال�سوق الدولية.
 9ـقلة مياه الري وت�صاعد ن�سبة امللوح فيما
تبقى منها.
�أما فيما يخ�ص معوقات تطور قطاع �إنتاج التمور
بالعامل العربي فهي كثرية ومنها ما يختلف من
قطر �إىل �آخر ح�سب الظروف املحيطة بهذا
الن�شاط الزراعي يف كل بلد وكذلك احلال
بالن�سبة للتو�صيات املمكن اقرتاحها للتغلب
على هذه امل�شاكل ،ويف ما يلي بع�ض من هذه
املقرتحات:
 1ـاالعتماد على الطرق الزراعية احلديثة و
خا�صة يف ميدان الري ملا له من جدوى يف
اقت�صاد املياه وكذالك احلد من انت�شار
الأع�شاب ال�ضارة.
 2ـ�إدخال الأ�صناف املطلوبة دولي ًا �سواء بغر�سها
بدل الأ�صناف الرديئة �أو اعتمادها من
البداية يف املزارع املحدثة واختبار مدى
ت�أقلمها مع الظروف البيئية لكل منطقة.
 3ـ�إجراء م�سح لأهم الأ�صناف املحلية من �أجل
اختيار �أجودها و حت�سني موا�صفتها كي
تتما�شى مع متطلبات ال�سوق الدولية وذلك
من �أجل �ضمان ت�سويقها ب�أ�سعار تناهز �أ�سعار
الأ�صناف املطلوبة يف هذه ال�سوق.
 4ـتطوير قنوات الت�سويق عن طريق �إن�شاء
جمعيات مهنية (على غرار ما هو موجود يف
تون�س) �أو �شركات تتكفل بت�سويق املنتج يف
ال�سوق الدولية والرتويج له.
الشجرة المباركة مارس 2009

جدول ( :)3واردات و �صادرات الدول
الأروبية من التمور �سنة 2002

فرن�سا
�إنكلرتا
�أملانيا
�إيطاليا
هولندا
بلجيكا
الدامنارك
�سوي�سرا
النم�سا
ال�سويد
الربتغال

الواردات

ال�صادرات
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ر�سم بياين  :5م�صادر التمور املوردة من طرف
الدول الأوروبية
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ر�سم بياين ( :)6ح�ص�ص �أهم امل�ستوردين
من ال�سوق الدولية للتمور
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�صندوق الربيد  82872العني,
الإمارات العربية املتحدة.
هاتف 00971 3 7832434 :
فاك�س 00971 3 7832550 :
kidpa@uaeu.ac.ae
www.kidpa.uaeu.ac.ae

جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر
األولى من نوعها على مستوى العالم
ت�أ�س�ست اجلائزة برعاية كرمية من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة “حفظه اهلل” باملر�سوم االحتادي
رقم  2007 / 15م بتاريخ  20مار�س 2007م
وبالقرار االحتادي رقم  2007 / 2بتاريخ 7
يوليو  2007ب�ش�أن حتديد �أع�ضاء جمل�س �أمناء
اجلائزة ،ويف ال�سابع من �أبريل 2008م �شهد
�سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم
العايل والبحث العلمي ،الرئي�س الأعلى جلامعة
الإمارات العربية املتحدة ،رئي�س جمل�س الأمناء،
بفندق ق�صر الإمارات يف العا�صمة �أبوظبي حفل
�إطالق «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر»
و�سط اهتمام �إقليمي ودويل ب�شجرة نخيل التمر
وامل�ستقبل اال�سرتاتيجي للتمور ك�سلعة غذائية
متوازنة واعتباره ركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان عملية

التنمية امل�ستدامة التي يقودها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
«حفظه اهلل».
الر�سالة:
�صممت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

الشجرة المباركة مارس 2009

تقدير ًا من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
«حفظه اهلل» لل�شجرة املباركة والعاملني يف قطاع
نخيل التمر �سواء يف دولة الإمارات العربية
املتحدة و�أي دولة �أخرى حول العامل وذلك احتفاء
باجلهود املتميزة التي تبذل لتطوير قطاع النخيل
من �أجل تنمية م�ستدامة لنا وللأجيال القادمة.
املهمة:
 1ـت�شجيع العاملني يف جمال زراعة نخيل التمر:
الباحثون واملزارعون وامل�صدرون �سواء كانوا
�أفراد ًا �أو م�ؤ�س�سات.
 2ـتكرمي ال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف �صناعة وزراعة
التمر على امل�ستويات املحلية والإقليمية
والدولية.
الر�ؤيـا:
 1ـتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة
عربي ًا ودولي ًا يف جمال �أبحاث نخيل التمر.
 2ـتدعيم الأبحاث املتعلقة بتطوير النواحي
املختلفة ل�صناعة نخيل التمر.
 3ـ�إقامة تعاون وطني و�إقليمي ودويل بني اجلهات
املختلفة ال�ضالعة يف �صناعة نخيل التمر
وال�سيما يف جماالت الإنتاج واملعاجلة والت�سويق
واملنتجات التي ميثل التمر فيها مكون ًا �أ�سا�سي ًا
واحلفاظ على ا�ستمرار هذا التعاون.
 4ـن�شر ثقافة نخيل التمر على امل�ستويات املحلية
والإقليمية والدولية.
الأهـداف:
 1ـتعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية
املتحدة عاملي ًا يف تنمية وتطوير البحث العلمي
اخلا�ص بالنخيل.
 2ـت�شجيع العاملني يف قطاع زراعة نخيل
التمر من الباحثني واملزارعني واملنتجني
وامل�صدرين وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات والهيئات
املخت�صة.
 3ـدعم البحث العلمي اخلا�ص بتطوير �شجرة
النخيل يف جميع جوانبها.
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 4ـتكرمي ال�شخ�صيات العاملة يف جمال نخيل
التمر ،على امل�ستوى املحلي ،والإقليمي
والدويل.
 5ـتنمية التعاون بني اجلهات املخت�صة العاملة
يف هذا املجال ،من �أبحاث ،و�إكثار ،وزراعة،
و�صناعة للمنتجات التي تعتمد على نخيل
التمر كمادة �أ�سا�سية يف املنتجات النهائية.
 6ـن�شر ثقافة االهتمام بنخيل التمر على امل�ستوى
املحلي والإقليمي والدويل.
 7ـتوطني املعرفة املتخ�ص�صة بنخيل التمر عرب
تقدمي املنح الدرا�سية.
 8ـ�إبراز مفردات النخلة الرتاثية كجزء من
الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية
املتحدة.
 9ـدعم وت�شجيع االخرتاعات والتقنيات العلمية
ذات ال�صلة بنخيل التمر.
فئات اجلائزة وقيمتها:
تنظم اجلائزة ب�شكل دوري كل �سنة ميالدية،
وتتكون من �شهادة تقدير ودرع تذكارية ومبلغ
مايل قدره  2,100,000مليونان ومائتا �ألف
درهم �إماراتي موزعة على فئات اجلائزة الثالث،
بالإ�ضافة �إىل م�صاريف وخدمات �أمور اجلائزة.
وتنق�سم اجلائزة للفئات التالية:
الفئة الأوىل :البحوث والدرا�سات املتميزة يف
جمال �صناعة النخيل ب�صفة عامة:
يح�صل الفائز الأول على مبلغ وقدره 200.000
درهم.
يح�صل الفائز الثاين على مبلغ وقدره 150.000
درهم.
الفئة الثانية :املنتجون املتميزون (�أفراد ،هيئات،
�شركات):
يح�صل الفائز الأول على مبلغ وقدره 200.000
درهم.
يح�صل الفائز الثاين على مبلغ وقدره 150.000
درهم.

الفئة الثالثة :ال�شخ�صية امل�ؤثرة يف �صناعة نخيل
التمر:
يح�صل الفائز على مبلغ وقدره 200.000
درهم.
اختيار الفائزين:
يتم اختيار (الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات
�أو الهيئات واجلمعيات )...الفائزين بفئات
اجلائزة بوا�سطة جلنة حتكيم دولية م�ؤلفة من
نخبة من اخلرباء والعلماء املخت�صني بنخيل
التمر عرب العامل،على �أن تتخذ جلنة التحكيم
قراراتها بالإجماع .ويف حال عدم تو�صل جلنة
التحكيم بالإجماع ل�صالح �أي من املر�شحني
فلها �أن تتخذ قرارها ب�أ�صوات �أغلبية الأع�ضاء
احل�ضور.
اجلهات التي مُتنَح لها اجلائزة:
اجلائزة مفتوحة للأفراد �أو جمموعات الأفراد
�أو امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات �أو اجلمعيات ومنظمات
املجتمع املدين والهيئات احلكومية واخلا�صة التي
تقوم ب�أعمال متميزة ذات نتائج مبا�شرة وفعالة
يف جمال نخيل التمر .ويجوز لأي جهة �أن تر�شح
نف�سها دون �أي تزكية من �أي جهة �أو �شخ�ص.
متنح اجلائزة لأي (فرد� ،شركة ،هيئة) مرة
واحدة فقط يف نف�س الفئة.

مدة �صالحية اجلائزة (مزايا اجلائزة):
مينح الفائز �شهادة تقدير ودرع ًا تذكارية
ومبلغ ًا مالي ًا �ضمن حفل فاخر يقام يف العا�صمة
�أبوظبي ،كما ميكن للحا�صلني على جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر ا�ستخدام �شعار اجلائزة
على املواد الدعائية والت�سويقية اخلا�صة بهم ملدة
�أق�صاها ثالثة �أعوام تبد�أ من تاريخ ح�صولهم
على اجلائزة .يف حني يحق للحا�صلني على
اجلائزة ب�إحدى فئاتها الرت�شح لنيل اجلائزة يف
الدورة التالية ما عدا يف نف�س الفئة والتي ميكن
التقدم لها مرة �أخرى بعد مرور ثالث دورات
قادمة من تاريخ ح�صولهم على اجلائزة .حيث
متنح جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر التقدير
والتميز للفائزين بفئاتها املختلفة ،كما �سيتم
التعريف ايجابي ًا بالفائزين من خالل و�سائل
الإعالم املختلفة املحلية والدولية بالإ�ضافة �إىل
جملة اجلائزة وموقعها على �شبكة الإنرتنت.
ال�شروط العامة:
 1ـتقبل طلبات الرت�شيح من كافة �أنحاء
العامل ،ميكن حتميل ا�ستمارة الرت�شيح من
خالل املوقع الإلكرتوين للجائزة على �شبكة
الإنرتنت وملئها �إما باللغة العربية �أو باللغة
االنكليزية .مع تقدمي ن�سخة من ال�سرية
الذاتية للمر�شح ،و�صورة من جواز ال�سفر
وثالث �صور �شخ�صية.
 2ـ�إرفاق ثالث ن�سخ من العمل �أو البحث املر�شح،
واحدة �أ�صلية ون�سخة �إ�ضافية وثالثة �إلكرتونية
(CD).

 3ـال تعاد �أي من ملفات الرت�شيح �إىل �أ�صحابها
�سواء فازت �أم مل تفز ،بل تودع يف مقر الأمانة
العامة للجائزة مبدينة العني.
 4ـيحق للجنة التحكيم حجب اجلائزة عن �أي
ت�ستوف ال�شروط.
فئة �إن مل
ِ
 5ـفرتة تقدمي طلبات الرت�شيح من  1يونيو لغاية
� 30سبتمرب م� . 2008سيتم �إ�شعار املر�شحني
بت�سلم طلبات حتويلها �إىل جلنة التحكيم.

علم ًا ب�أنه �سوف يجري فرز وت�صنيف الطلبات
امل�ستوفية لل�شروط خالل الفرتة من  1ولغاية
� 31أكتوبر 2008م يف حني تبد�أ جلنة التحكيم
بتقييم طلبات الرت�شيح خالل الفرتة من 1
نوفمرب لغاية  31دي�سمرب  2008م بينما تقييم
نتائج االختبار خالل الفرتة من  1ولغاية 31
يناير 2009م على �أن تعلن �أ�سماء الفائزين
يف الأ�سبوع الأول من �شهر فرباير 2009م
وحفل التكرمي يف الأ�سبوع الثالث/الرابع من
�شهر فرباير  2009م ب�إذن اهلل.
املعـايري:
الفئة الأوىل (البحوث/الدرا�سات/
التقانات):
 1ـ�أن ال يكون (البحث/الدرا�سة/التقانة)
قد ن�شر �أو ُقبـِل للن�شر يف �أي جملة علمية
حمكمة �أو غري حمكمة �أو �أي و�سيلة �إعالمية
�إلكرتونية �أخرى ب�أي بلد يف العامل.
 2ـ�أن ال يكون قد �سبق للمتقدم نيل �أي جائزة
�أخرى عن (البحث/الدرا�سة/التقانة) من
�أي جهة �أخرى حول العامل.
 3ـ�أن يكون (البحث/الدرا�سة/التقانة) جديد ًا
ومميز ًا ذا نتائج مبا�شرة وفعالة يف جمال
نخيل التمر.
 4ـ�إمكانية تطبيق (البحث/الدرا�سة/التقانة)
�ضمن الظروف البيئية لدولة الإمارات العربية
املتحدة مبا يخدم تنمية وتطوير قطاع نخيل
التمر.
 5ـ�أن يظهر (البحث/الدرا�سة/التقانة) نواحي
الإبداع واالبتكار مع الرتكيز على التحديات
امل�صاحبة للعمل من خالل ا�ستعرا�ض
التطبيقات التقنية امل�ستخدمة ومنهجية
التطبيق.
 6ـ�أن يربز (البحث/الدرا�سة/التقانة) مدى
�إمكانية تطبيقها وحتويلها �إىل قطاعات
�أخرى من خالل ا�ستعرا�ض حاجة ال�سوق
و�سهولة ا�ستخدامها.

 7ـ�أن يظهر �أثر (البحث/الدرا�سة/التقانة)
يف زيادة الوعي املجتمعي وتوطني املعرفة
املكت�سبة يف قطاع نخيل التمر.
الفئة الثانية (املنتجون املتميزون):
ي�ؤخذ كم الإنتاج وجودته ومتيزه يف عني االعتبار
من قبل جلنة التحكيم.
الفئة الثالثة (ال�شخ�صيات امل�ؤثرة):
يقوم جمل�س الأمناء با�ستعرا�ض �أ�سماء
الأ�شخا�ص ،امل�ؤ�س�سات املر�شحة ،ويتم اختيار
الأجدر ،وال متنح اجلائزة لأي �شخ�ص ،هيئة،
�شركة مرتني متتاليتني.
جلنة التحكيم:
تت�ألف جلنة التحكيم العلمية للجائزة من علماء
وخرباء بارزين يف املجاالت املختلفة لزراعة
نخيل التمر ،ويقرر ه�ؤالء العلماء واخلرباء
بالإجماع الفائزين يف فئات اجلائزة املختلفة.
ويقدم كل طلب �إىل فريق املقيمني املخت�ص،
ويتوىل مقيمو جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
مراجعة كل طلب منفردين وجمتمعني .و�سوف
تتم عملية التقييم وفق ًا ملعايري اختيار الفوز
باجلائزة املقررة �سلف ًا.
ال�ســرية:
تعامل كافة املعلومات واملواد املتعلقة بطلبات
التقدم �إىل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
ب�سرية تامة ولن يطلع عليها �أي �شخ�ص ما مل
يكن �ضالع ًا ب�شكل مبا�شر يف عملية اجلائزة
وف�ض ًال عما تقدم ،يلتزم جميع �أع�ضاء جلنة
التحكيم والأ�شخا�ص الذين تربطهم �صلة
بعملية منح اجلائزة بالتوقيع على اتفاقية عدم
الإف�صاح ل�ضمان معاجلة كافة املعلومات واملواد
يف �إطار من ال�سرية التامة.
ملزيد من املعلومات:
تتخذ اجلائزة من وحدة درا�سات وبحوث تنمية
النخيل والتمور (التابعة جلامعة الإمارات
العربية املتحدة) مبدينة العني مقر ًا لها .تر�سل
طلبات الرت�شيح با�سم �سعادة �أمني عام ومقرر
جمل�س �أمناء اجلائزة.
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نظمتها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث وشارك
فيها أكثر من  500مزارع

�أبوظبي/املنطقة الغربية

مسابقة لتغليف وتعبئة
التمور في مهرجان
الظفرة لإلبل 2009
متكنت الإبل الإماراتية من ح�صد �أكرث من 70
 %من املراكز املتقدمة خالل مناف�سات مهرجان
مزاينة الظفرة للإبل  2009التي اختتمت
فعالياتها يف الأول من يناير  2009وكان التفوق
الإماراتي وا�ضح ًا يف الأ�صايل واملجاهيم فيما
تقا�سمت الإبل القطرية وال�سعودية باقي املراكز
خالل الأ�شواط التي بلغت � 44شوط ًا.
�شهد مهرجان الظفرة يف دورته الثانية ،2009
والذي �أقيم حتت رعاية الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ونظمته
هيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث خالل الفرتة من
 23دي�سمرب  2008ولغاية  1يناير  2009على
م�ساحة قدرت بع�شرات الكيلومرتات املربعة يف
مدينة زايد باملنطقة الغربية� ،شهد العديد من
االبتكارات والإبداعات على امل�ستوى التنظيمي
والإداري والإعالمي ،خ�صو�ص ًا م�سابقة تغليف
وتعبئة التمور .و�سجل املهرجان انطالقة ناجحة
و�أ�صبح بوقت قيا�سي ،كرنفا ًال تراثي ًا الفت ًا ،ال
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لرتاث �أبوظبي ودولة الإمارات وح�سب ،ولكن
للمنطقة ككل ،جت�سيد ًا لر�ؤية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ،والفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،راعي مهرجان الظفرة،
الذي جعل من �صون الرتاث والرتويج له وتخليده
يف الذاكرة هدف ًا �سامي ًا لأبوظبي.
م�سابقة التمور:
ومن بني فعاليات الدورة اجلديدة ملهرجان
الظفرة� ،إ�ضافة م�سابقة تعبئة وتغليف التمور
املحلية حيث �أ�شار املهند�س مبارك الق�صيلي
املن�صوري مدير م�سابقة التمور تزايد الإقبال على
امل�سابقة ب�شكل فاق التوقعات ،حيث فاق الإقبال

على امل�شاركة كل التوقعات وبلغ عدد امل�شاركني
من الأخوة املواطنني املزارعني منتجي التمور
املحلية �أكرث من  500م�شارك الفت ًا �إىل �أن �أكرث
الأ�صناف التي �شارك بها املواطنون يف امل�سابقة
هي اخلال�ص وال�شي�شي واملجدول والدبا�س.
�أو�ضح مدير م�سابقة التمور �أن الهدف من
تنظيم هذه الفعالية اجلديدة هو ن�شر الوعي
ب�أهمية جودة التعبئة والتغليف يف ت�سويق التمور،
ورفع امل�ستوى الت�سويقي لدى املزارع واملنتج
املحلي ،وخلق روح املناف�سة بني املزارعني لتقدمي
الأف�ضل ،وتنمية القدرات املهارية والت�سويقية
لدى املنتجني� ،إىل جانب االرتقاء مب�ستوى التمور
املحلية .م�شري ًا �إىل �أنه مت و�ضع عدة معايري خا�صة
باال�شرتاك يف امل�سابقة ،والتي تقت�صر هذا العام
على مزارعي ومواطني دولة الإمارات فقط،
الفت ًا �إىل �أن امل�سابقة تلقت عرو�ض ًا للم�شاركة من
دول خليجية �شقيقة ،ولكننا ف�ضلنا �أن تقت�صر
م�سابقة العام احلايل على الإمارات فقط ،لكي
نقوم بتقييم التجربة واحلكم عليها ب�شكل جيد.
كما مت اختيار جلنة حتكيم خا�صة بامل�سابقة على
�أعلى امل�ستويات ،نظر ًا لكونها ت�ضم عدة جهات
حملية مرموقة مثل كلية الزراعة والأغذية يف
جامعة الإمارات وجهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية
و�شركة الفوعة لتعبئة التمور ،الفت ًا �إىل �أن اللجنة
لها باع طويل وخربة كبرية يف هذا املجال.

معايري خا�صة مبوا�صفات املنتج:
متور �إنتاج حملي مو�سم  2008من �صنف واحد
ويف مرحلة الن�ضج املنا�سبة .متور خالية من
الإ�صابات احل�شرية �أو من وجود احل�شرات امليتة
وخملفاتها .متور خالية من �أي عيوب مظهرية
متور خالية من الرائحة �أو الطعم غري الطبيعي
�أو ال�شوائب .يف حال ا�ستخدام مواد تعقيم يجب
ذكر ا�سم املادة.
معايري خا�صة بالعبوة ومواد التغليف:
معب�أ بطريقة �صحية حتافظ على �سالمة املنتج
وحمكمة الإغالق .ال حتتوي على �أكرث من �صنف.
ال�سعة من ( )3-1كيلو جرامات .القدرة على
حتمل �إجراءات النقل .ا�ستخدام مواد تغليف
لي�ست لها �آثار �سلبية على �صحة الإن�سان �أو
البيئة .ذات طابع جذاب .

�أ�سماء الفائزين بامل�سابقة يف ن�سختها الأوىل:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

املركز
اال�سم
الأول
عي�سى فار�س �سعيد املزروعي
الثاين
مر�شد علي مر�شد املرر
الثالث
�سعيد حممد ثاين املزروعي
الرابع
�صاحلة �سامل �سعيد �صالح املزروعي
فاطمة حممد زوجة راكان مكتوم القبي�سي اخلام�س
ال�ساد�س
ورثة علي �سلمان حممد املزروعي
ال�سابع
حممد مبارك م�صبح مبارك املرر
الثامن
حممد �أحمد نا�صر املنهايل
التا�سع
بخيت �صالح النعيمي املنهايل
العا�شر
ري�سة حممد جر�ش املرر
احلادي ع�شر
حممد قران النوبي العامري
الثاين ع�شر
�سامل �سعيد �سامل املن�صوري
الثالث ع�شر
حمدان عبد اهلل براك املزروعي
الرابع ع�شر
ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي
اخلام�س ع�شر
عيده جابر زوجة �أحمد القبي�سي
ال�ساد�س ع�شر
مطر �سهيل حممد املزروعي
ال�سابع ع�شر
رو�ضة حممد زوجة �سعيد الهاملي
الثامن ع�شر
عتيقة نا�صر زوجة حميد املزروعي
التا�سع ع�شر
هادفة عبد اهلل جدمي املزروعي
الع�شرون
راكان مكتوم �أحمد هارون القبي�سي
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ا�ســتـــراحـــة العـــدد
�إعـداد :مــــــاهـر �ســــــالـم
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حتتوي هذه ال�شبكة على  9مربعات كبرية كل مربع منها مق�سم اىل  9خانات �صغرية.
هدف هذه اللعبة ملء اخلانات باالرقام الالزمة من  1اىل � 9شرط عدم تكرار الرقم
�أكرث من مرة واحدة يف كل مربع كبري ويف كل خط �أفقي وعمودي.

الكلمة
الضائعة

ا�شطب حروف الكلمات بكافة
االجتاهات ،اجمع احلروف،
حت�صل على الكلمة املطلوبة
ف�سيلة ـ خو�ص ـ �أ�شجار ـ التمور ـ ال�شجرة
ـ نخيل ـ مزارع ـ املباركة ـ ثمر ـ بن ـ دملا ـ
ع�شق ـ دا�س ـ �أبوظبي ـ �أ�سد ـ مهرج ـ �سر
ـ حديد ـ طن ـ دل.
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الكلمات
المتقاطعة
تم وضع الفواصل بشكل
دائرة ال تتعارض مع الكلمة

�أفــقي
 1ـ بني يديك ـ م�صباح زيتي.
 2ـ م�ؤلف وكاتب عاملي راحل ـ كررها.
 3ـ �ضم �إليه ـ ممثل �سوري ـ �صوت املدفع.
 4ـ ن�شهده/معكو�سة /ـ يحول للعمل ـ مت�شابهان.
 5ـ ميار�س/معكو�سة /ـ �أغانٍ وطنية.
 6ـ بع�ض من الورق/معكو�سة./
 7ـ كالم/معكو�سة./
 8ـ جاورت وتقربت ـ �شجرة مباركة ـ غري
متعلم.
 9ـ ت�صيب الزراعة ـ ظاهر للأمام.
 10ـ م�ؤ�س�س ال�شيوعية الرو�سية ـ حرف عطف ـ
من �أنواع التمور ـ جمعا.
 11ـ �أح�صى -بلدة �سورية ـ عك�س حياة ـ من
�أنواع التمور/معكو�سة./
 12ـ �أ�صلح الثوب ـ خذ بالف�صحى ـ بحر �أوروبي
ـ من �أنواع التمور.
 13ـ مرتفع �أر�ضي/معكو�سة /ـ حروف من رايل
ـ مت�شابهان.
 14ـ �شخ�صية متثيلية للأطفال/معكو�سة /ـ من
�سور القر�آن الكرمي ـ لل�س�ؤال.
 15ـ �أجمعي ـ دولة �آ�سيوية ـ تقاع�س.
 16ـ فدية/معكو�سة /ـ تقدمي الطعام.
 17ـ �سكان ال�صحراء.
 18ـ دق/معكو�سة./
 19ـ �شجرتان ورد ذكرهما يف القر�آن الكرمي ـ
من �أنواع الثمار.
 20ـ كالم مك�شوف ـ �إمارة خليجية ـ
دولة�إ�سالمية.

عمودي:
 1ـ �ساد�س دولة على م�ستوى العامل ب�إنتاج التمور
ـ من �أنواع التمور.
 2ـ �أنفعة ـ حروف من لرية.
 3ـ كاتب وم�ؤلف تلفزيوين �سوري ـ من
املحيطات.
 4ـ �صلبة ـ هواء �شديدة.
 5ـ رئي�س وزراء بريطاين راحل ـ تكيل ـ اله�ضبة
العالية.
 6ـ جتمع ـ من �أنواع التمور ـ حب.
 7ـ لال�ستدراك ـ من املجوهرات ـ مت�شابهان ـ
حروف من دوالر ـ والد.
 8ـ برق ـ من �سوائل اجل�سم ـ خا�صتي.
 9ـ �أ�صحاب نفوذ وا�سع ـ والية �أمريكية.
 10ـ ا�سم علم مذكر ـ للنداء.

 11ـ نتج عن ـ �شعب ـ �أو�شك ـ رقم بالأجنبية.
 12ـ قائد ال�سفينة ـ من �أنواع التمور ـ �أحد
الأنبياء ـ تقارب.
 13ـ وحدة وزن ـ ن�صف �أمين ـ مهر الورق ـ
نخيف ـ ظاهرة بحرية.
 14ـ مدينة �سورية/معكو�سة /ـ ا�سم علم مذكر.
 15ـ طراز �سيارات/معكو�سة /ـ ا�سم علم مذكر ـ
قبائل من العرق الأ�صفر.
 16ـ ممثل م�صري راحل ـ �أدرك/معكو�سة /ـ
مر�ض �صدري/معكو�سة./
 17ـ لقب ر�سام كاريكاتري عربي ـ مدينة �أفغانية
ـ �شاي بالأجنبية.
 18ـ خ�صم ـ علم درا�سة الدواء ـ ـ ا�سم مو�صول.
 19ـ لقب مغنية لبنانية ـ يك�سو �أر�ض ال�صحراء.
 20ـ ممثلة �سورية ـ �إله.
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نخـــيل .نت
www.iraqi-datepalms.net

النخلة العراقية شامخة
على شبكة اإلنترنت
النخـلة ..هوية العراق وعنوان ًا ل�شموخة وح�ضارته
العريقة حيث ن�ش�أت النخلة �أول مرة يف بالد
الرافدين قبل امليالد يف جنوب العراق وذكرت
يف احل�ضارات ال�سومرية والبابلية والآ�شورية
وال�شرائع ال�سماوية وكتب ال�سرية كما ذكرت يف
القر�آن الكرمي  21مرة ويف احلديث مرات عدة
و�أو�صانا ر�سولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم
�أن نكرم عمتنا النخلة ونعتني بها لأنها م�صدر
احلياة والغذاء والدواء والك�ساء والبناء والعلم
وغري ذلك.
وبالنظر لهذه املزايا والنعدام توثيق ما هو
من�شور عن نخل العراق يف الع�صر احلديث على
الرغم من كرثته فقد ارت�أى الدكتور �إبراهيم
جدوع اجلبوري مدير ال�شبكة العراقية لنخيل
التمر �أن ين�ش�أ للنخلة العراقية موقع ًا متميز ًا
على �شبكة الإنرتنت يتناول به كل ما كتب عن
نخيل العراق وعن امل�شتغلني يف النخيل وعن
الأوائل الذين �أر�شدونا بعلمهم عن النخيل مثل
املرحوم عبد اجلبار بكر والدكتور علي عبد
احل�سني وغريهما.
لقد �أخذ اجلبوري على عاتقه م�شكور ًا البحث
عن املوا�ضيع املهتمة بالنخلة العراقية يف الكتب
والأر�شيف واملواقع االلكرتونية الأخرى القتبا�سها
�أو نقلها كما هي مع امل�صدر �إىل هذا املوقع ليكون
بذلك قد جمع كل الأر�شيف املتوفر عنها ،يف
موقع واحد �إنه نخيل العراق.
املوقع يحتوي على كم كبري من املعلومات عن حياة
الباحثني الأوائل �أو ما ي�سمى بعلماء يف الذاكرة
والذين رحلوا عنا �إىل العامل الآخر� ،إ�ضافة �إىل
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و�ضع ال�سرية الذاتية للعلماء العراقيني والباحثني
املتميزين لتكون يف متداول الن�شء اجلديد
واملحتاجني للخربة العراقية .وذلك بهدف �أن
يكون هذا املوقع تاريخ ًا وقيمة �إ�ضافية لنخلتنا
العربية والعراقية على حد �سواء التي حباها اهلل
جل وعال مبنزلة كبرية يف كتابه العزيز .فهل
لنا نحن �أن نكرمها يف هذا املوقع على �شبكة
الإنرتنت �إنها واهلل ت�ستحق كل اجلهد واملثابرة
منا لإبقائها �شاخمة قوية عزيزة مثمرة.
هذا املوقع يتعرب من املواقع املتميزة باللغة
العربية حول العامل يهتم بالنخيل والرثوة النخلية
وما يدور حول ذلك ويبحث يف تطوير النخيل
ال�ستعادة جمد العراق ليعود الأول يف �إنتاج التمور
بالعامل� .إن بناء وتطوير وحتديث هذا املوقع
هو هدف ا�سرتاتيجي مهم جلميع املزارعني
والباحثني واملهتمني يف النخيل حول العامل.

Application Form

استمارة ترشيح

Full Name : ................................................................................................................................................................................................................

Date & Place of Birth : ............................................................................................................................................................................

: اال�سم بالكامل

: تاريخ امليالد ومكانه

Nationality : ...........................................................................................................................................................................................................................

: اجلن�سية

Residential Address : ............................................................................................................................................................................................

: عنوان الإقامة

Fixe Telephone : ....................................................................................................................................................................................................

: الهاتف الثابت

Mobile phone : ..................................................................................................................................................................................................... : الهاتف املتحرك
Fax : .............................................................................................................................................................................................................................................. : الفاك�س
E-mail address : ................................................................................................................................................................................................. : الربيد الإلكرتوين
Nomination category : ............................................................................................................................................................................................. : فئة اجلائزة

I, hereby declare that I have read the conditions of this
particular category of Khalifa International Date Palm
Award, and all the information listed in this form are
correct and binding.

Applicant’s Signature :
Date :

�أقر ب�أنني قر�أت ال�شروط اخلا�صة بهذه الفئة من فئات جائزة
 و�أن البيانات الواردة �أعاله،خليفة الدولية لنخيل التمر
.�صحيحة
: توقيع املرت�شح
: التـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ

