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شجـرتـنــا
على خطى خليفة
يف م�سرية التنمية والبناء على م�ستوى ال�شعوب والأمم تربز حتديات كثرية منها الطبيعي ومنها
امل�صطنع وهذه �سمة من �سمات احلياة �إن مل نقل هذه هي احلياة التي فطرنا اهلل عليها حيث
تتميز الرجال عن بع�ضها يف قيادة ال�شعوب والأوطان بثباتها على حب الأر�ض والإن�سان �إميان ًا
بنبل الر�سالة ،والعزمية وال�صرب على حتدي ال�صعاب لتحقيق الأهداف الوطنية �ضمن ر�ؤية
ا�سرتاتيجية للتنمية امل�ستدامة ،تعلو فيها النفو�س بال حدود من �أجل رفعة �ش�أن الوطن.
ونحن يف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر لنا ر�ؤية وهدف ا�سرتاتيجي وبرنامج عمل ،لكن �أي�ض ًا
لدينا منارة نهتدي ونعتز بها ون�سرت�شد بنورها حيث نتم�سك بكل قوة بالر�ؤية احلكيمة ل�صاحب
ال�سمو الوالد ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» قائد ًا ومعلم ًا و�أب ًا لكل
�أبناء الوطن.
فنحن ن�سري على هديه يف طريق النجاح واالجناز والتميز ،و�أن القفزة النوعية التي حققتها
دولة الإمارات العربية املتحدة يف خمتلف املجاالت مل تكن وليدة ظروف طارئة �أو ا�ستثنائية ،بل
هي تتويج جلهود م�ضنية وثمرة ال�سرتاتيجية التطوير املتكاملة حتت القيادة احلكيمة ل�صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة «حفظه اهلل» .فاال�سرتاتيجية التنموية بالدولة اعتمدت مبد�أ التوازن وتفعيل
كل الإمكانات املتوافرة دون ا�ستثناء ،والأهم من ذلك �أن هذه اال�سرتاتيجية �أخذت على عاتقها
مواكبة حركة التطور والتحول التي يعرفها االقت�صاد العاملي مبا ميثله ذلك من حتديات.
بناء على هذا فاجلائزة يف عامها الأول تبدو يف �سجلها احلافل باالجنازات قد دخلت حلبة
التناف�س والريادة يف العطاء والتميز مع مثيالتها على م�ستوى العامل ،عرب دعم البحث العلمي
اخلا�ص بتطوير �شجرة النخيل وت�شجيع العاملني يف قطاع زراعة و�إنتاج وت�صنيع نخيل التمر،
و�إقامة التعاون البناء مع خمتلف اجلهات املعنية �أفراد ًا وم�ؤ�س�سات وجمعيات و�شركات وهيئات
ذات �صلة بال�شجرة املباركة ،والأهم من ذلك هو ن�شر ثقافة االهتمام ب�شجرة نخيل التمر وتوطني
املعرفة املتخ�ص�صة وت�شجيع املبادرات اخلالقة على م�ستوى العامل.
نهيــان مبــارك �آل نهيــان
وزير التعليم العايل والبحث العلمي
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

كـلمـتـنـــــا

م�س�ؤوليـة النجـاح
بعد النجاح الكبري الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف دورتها الأوىل فقد �أ�صبح
م�شوار العمل �أكرث م�س�ؤولية و�أرقى يف العطاء مبا ي�ضفي على �إرث الإمارات الكبري يف خدمة
وتنمية قطاع نخيل التمر على مدى �أكرث من ن�صف قرن م�ضى ،يوم كان املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه» ،ممث ًال للحاكم يف املنطقة ال�شرقية من �إمارة �أبوظبي حيث
اعتنى بقنوات املياه (االفالج) التي كانت تروي واحات النخيل وعمل على زيادة امل�ساحات
املزروعة وتخ�صي�ص املزارع للمواطنني من �أجل دفع عجلة التنمية وبناء الدولة احلديثة التي
قامت على �سواعد �أبناء الوطن بقيادته احلكيمة «رحمه اهلل».
فم�س�ؤولية املحافظة على النجاح هي �أكرب من النجاح بحد ذاته ،خ�صو�ص ًا و�أن اجلائزة حتمل
ا�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة «حفظه
اهلل» .هنا امل�س�ؤولية م�ضاعفة ،لذا نحن يف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر قد حر�صنا منذ
اللحظة الأوىل على تبني كافة معايري اجلودة والتميز وال�شفافية يف التعامل مع كافة فئات
اجلائزة خالل مراحل العمل يف دورتها الأوىل ،حر�صنا على االلتزام ب�أجندة الوقت املمنوح
للم�شاركني يف الرت�شح لفئات اجلائزة .كما حر�صنا على ال�شفافية وال�سرية يف التعامل مع
ملفات املر�شحني �أمام اللجنة العلمية �أثناء فرتة التحكيم ،فكانت النتائج كما �شاهدمتوها يف
حفل تكرمي الفائزين بالدورة الأوىل مار�س املا�ضي  2009ونحن فخورون بهم جميع ًا.
والآن ونحن نخو�ض غمار الدورة الثانية للجائزة وبتوجيهات �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان
وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة ،وبعد موافقة جمل�س �أمناء
اجلائزة فقد متت �إ�ضافة فئتني جديدتني بهدف تو�سيع �إطار امل�شاركة بفئات اجلائزة و�إتاحة
الفر�صة للعلماء والباحثني واملنتجني واملزارعني وحمبي ال�شجرة املباركة يف خمتلف �أنحاء
العامل .ف�أبواب اجلائزة مفتوحة على م�صراعيها للجميع بكل اقتدار وحمبة واحرتام.
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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
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-4تر�سل املقاالت وال�صور بالربيد
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مل تن�شر.
-6ير�سل الكاتب �صورة �شخ�صية مع �سريته
الذاتية مو�ضح ًا فيها اال�سم الثالثي
ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين
و�صندوق الربيد .بالإ�ضافة �إىل رقم
ح�سابه يف البنك الذي يتعامل معه
يف بلده حتى نتمكن من �إر�سال املكاف�أة
املالية يف حال الن�شر ،وفق النظام املايل
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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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نهيان مبارك يكرم
الشخصيات والفائزين بالجائزة
في دورتها األولى
نهيان مبارك :بجهود وحكمة خليفة بن زايد
اإلمارات تتصدر المركز األول بين دول العالم
في زراعة أشجار نخيل التمر

�أكد �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير
التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س
�أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على
امل�ضي قدم ًا يف خدمة التنمية الزراعية ال�شاملة
وال�شجرة املباركة فكر ًا وعم ًال حتت القيادة
احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” من �أجل
توفري الأمن الغذائي والتنمية امل�ستدامة واملحبة
وال�سالم للمجتمع والإن�سان حول العامل.
جاء ذلك خالل كلمة �سموه يف حفل تكرمي
الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
بدورتها الأوىل �صباح اخلام�س ع�شر من �شهر
مار�س املا�ضي  2009بق�صر الإمارات يف
العا�صمة ابوظبي .والذي نظمته الأمانة العامة
للجائزة بح�ضور عدد من ر�ؤ�ساء املنظمات
الدولية و�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي وعدد
07 - 06
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كبري من الباحثني واملهتمني ب�شجرة نخيل التمر
و�أع�ضاء اللجنة العلمية والفائزين باجلائزة
بدورتها الأوىل .2009
و�أكد �سموه �إىل �أن زراعة نخيل التمر يف دولة
الإمارات تعترب ركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان عملية
التنمية ال�شاملة لدورها يف بناء وحتديث
الطاقات الإنتاجية الزراعية و�إحياء ال�صناعات
املرتبطة بها ,حيث �أكدت الدرا�سات والبحوث
�أن االرتقاء بالزراعة مل ي�أت من فراغ و�إمنا
حمل بعد ًا ا�سرتاتيجي ًا وا�ضح الر�ؤية فيما يتعلق
بتحقيق الأمن الغذائي .حيث �أدرك �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة “حفظه اهلل” ومنذ بداية امل�سرية ما
متثله التنمية الزراعية من ر�أ�س مال حقيقي فلم
يتوان عن تقدمي كافة �أوجه الدعم للنهو�ض بها
وتطويرها وزيادة امل�ساحات املزروعة وحتقيق

فامل�شهد احل�ضاري لدولتنا العزيزة القائم اليوم
يف روعة و�شموخ �ضمن �إطار ثنائية خا�صة جتمع
�إن�سان الإمارات و�أر�ضه الطيبة يف منظومة
واحدة ت�ؤكد �إدراك قيادتنا الر�شيدة العميق
للفارق بني تراكم الرثوة و�صناعة التنمية.

االكتفاء الذاتي وتنويع م�صادر الدخل .حيث
�أن ال�سيا�سة الزراعية �شغلت حيز ًا مهم ًا يف
وجدان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وعك�ست
العناية اخلا�صة التي متنحها لل�شجرة املباركة
ا�ستمرار ًا ملنهج املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل ثراه” يف
االهتمام مبتطلبات التجربة الزراعية الفريدة
على �أر�ض الوطن.
و�أ�ضاف �سموه �أن دولة الإمارات العربية املتحدة
قد حظيت مبكانة �إقليمية ودولية مرموقة بف�ضل
النموذج الزراعي الفريد والتجربة الرائدة التي
ت�شهد عليها �ضخامة االجنازات والنتائج يف
جمال توفري كافة الإمكانيات حلماية امل�صادر
الطبيعية وتنفيذ امل�شاريع واخلطط الطموحة
ال�ست�صالح ال�صحراء وزراعة الغابات وهو
ما يعد بكل املقايي�س الدولية معجزة حقيقية
يف جماالت التخطيط والتنفيذ ولذا كان من
الطبيعي �أن يقود التخطيط والتنفيذ الزراعي
املدرو�س �إىل حتقيق االكتفاء الذاتي بل وت�صدير
الفائ�ض �أي�ض ًا.

بروفي�سور لوين:
الأيادي اخل�ضراء لزايد اخلري
زرعت ماليني من �شجر نخيل التمر
يف طول البالد وعر�ضها

كما �أكد �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان ب�أننا
ونحن نحتفل اليوم بتكرمي الفائزين باجلائزة
يف دورتها الأوىل � 2009إذ ن�ؤكد با�سم �أع�ضاء
جمل�س الأمناء والأخوة املكرمني واللجنة العلمية
والتنظيمية على امل�ضي قدم ًا يف خدمة التنمية
الزراعية ال�شاملة وال�شجرة املباركة فكر ًا وعم ًال
حتت القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه
اهلل” من �أجل توفري الأمن الغذائي والتنمية
امل�ستدامة واملحبة وال�سالم للمجتمع والإن�سان
حول العامل .فاجلائزة هي ر�سالة وطنية االنتماء
عاملية الإطار خلري و�سالم الب�شرية جمعاء.
و�أعرب �سمو رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر عن جزيل ال�شكر والتقدير
للأخوة الفائزين مبختلف فئات اجلائزة يف
دورتها الأوىل للجهود املتميزة يف دعم وتطوير
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الال حمدود لل�شجرة املباركة واىل �شعب دولة
الإمارات الأبي وعد ًا وعهد ًا نهتدي به يف م�سرية
التنمية امل�ستدامة ملجتمع الإمارات.
كما دعا رئي�س جمل�س الأمناء الأخوة العلماء
الأفا�ضل واملخت�صني واملهتمني بنخيل التمر حول
العامل امل�ساهمة يف جملة اجلائزة “ال�شجرة
املباركة” التي ارت�أينا فيها �أن تغني وتفيد م�سرية
توطني املعرفة والبحث العلمي للعاملني يف كافة
جماالت نخيل التمر ،من الزراعة �إىل الإنتاج
والت�صنيع والت�سويق وفق �أف�ضل معايري اجلودة
والتميز الدولية.

البحوث والدرا�سات العلمية والإنتاج املتميز
بالإ�ضافة للجهود الفردية لل�شخ�صيات امل�ؤثرة
وما لها من فعل ايجابي .ونحن �إذ نقدر عالي ًا
هذه اجلهود التي بذلت لتكون لبنة خري ت�ساهم
يف تطوير وتقدم املجتمعات الإن�سانية كافة
حتقيق ًا لأهداف اجلائزة التي قامت من �أجلها.
من جهة �أخرى �أ�شار �سمو ال�شيخ �إىل �أن التخطيط
اال�سرتاتيجي للتنمية الزراعية بالإمارات ونخيل
التمر على وجه اخل�صو�ص الذي انتهجه املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل
ثراه” خالل ن�صف قرن ونيف و�سار على خطاه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” �أدى اىل م�ضاعفة
امل�ساحات املزروعة ب�أ�شجار نخيل التمر وحتقيق
قفزات نوعية �سواء يف مكافحة ظاهرة الت�صحر
وتو�سيع الغطاء النباتي وانت�شار ال�صناعات
الغذائية القائمة على التمور وغريها .حتى
�أ�ضحت دولة الإمارات العربية املتحدة الأوىل
عاملي ًا ب�أعداد �شجر نخيل التمر ح�سب مو�سوعة
جيني�س للأرقام القيا�سية.
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و�أ�ضاف ونحن يف هذا املقام �إذ نهدي هذه
ال�شهادة الدولية �إىل روح املغفور له ب�إذن اهلل
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل
ثراه” واىل �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”
واىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي واىل الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،على جهودهم ودعمهم

اللجنة العلمية للجائزة:
من ناحية �أخرى دعا الربوفي�سور نورمان
لوين الرئي�س التنفيذي للمنظمة الدولية لعلوم
الب�ستنة يف كندا ورئي�س اللجنة العلمية للجائزة
خالل كلمته يف حفل تكرمي الفائزين باجلائزة
يف دورتها الأوىل  2009ب�أننا يف هذه املنا�سبة
ونحن نعي�ش يف ظالل النخيل دعا �إىل ا�ستذكار
جهود املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
«طيب اهلل ثراه» م�ؤ�س�س دولة الإمارات وباين
نه�ضتها الزراعية و�صاحب الأيادي اخل�ضراء يف
زراعة ماليني من �أ�شجار النخيل يف طول البالد
وعر�ضها م�ؤكد ًا على �أهمية الزراعة يف حتقيق
الأمن الغذائي وا�ستقرار املجتمع .كما ال يغفل

عن بالنا ما نراه الآن من منو م�ضطرد واهتمام
كبريين يف ال�شجرة املباركة من ناحية الزراعة
والإنتاج وت�سويق متورها حول العامل ،يف ظل
القيادة احلكيمة لراعي النخلة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
«حفظه اهلل».
و�أ�ضاف متوجه ًا لرئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة
�إننا يف اللجنة العلمية جلائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر �إذ نقدر عالي ًا جهودكم الطيبة يف
دعم وتطوير ال�شجرة املباركة من حيث البحوث
والدرا�سات العلمية و�إنتاج وت�صنيع التمور
وتعظيم اهتمام النا�س من خمتلف الفئات
بنخيل التمر من خالل رعايتكم للجائزة التي
وفرت الفر�صة لكل النا�س من خمتلف دول
العامل لنيل �شرف الفوز باجلائزة التي تت�شرف
بحمل ا�سم راعي النخلة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات
العربية املتحدة .كما حر�صنا كلجنة متخ�ص�صة
على تطبيق �أعلى املعايري العلمية بالعامل يف فرز
ومطابقة وحتكيم ملفات املر�شحني للجائزة،
بحيث �أننا وفرنا بيئة ايجابية تناف�سية �شريفة

للجميع وفق �أ�صدق املعايري املهنية .هنا ا�سمحوا
يل بالأ�صالة عن نف�سي والنيابة عن زمالئي
�أع�ضاء اللجنة العلمية �أن نتقدم من الأخوة
الفائزين بفئات اجلائزة ب�أحر التهاين و�أ�صدق
الأماين على جهودهم ال�صادقة التي بذلوها
يف خدمة �شجرة نخيل التمر كل من موقعه،
ون�شيد بدورهم الريادي يف تعزيز دور النخلة
يف دعم وا�ستقرار الأمن الغذائي للمجتمع.
وهذه اجلائزة تعترب منا�سبة مهمة لت�شجيع كافة
العاملني واملهتمني بنخيل التمر حول العامل �أن
يزيدوا من �إبداعهم لنيل �شرف الفوز بها.

�شهادة “جيني�س” تتويج جلهود زايد
“رحمه اهلل” وخليفة “حفظه اهلل”
يف خدمة وتنمية قطاع نخيل التمر
بالإمارات والعامل

وختم رئي�س اللجنة العلمية بروفي�سور لوين قوله
�إن احت�ضان دولة الإمارات للجائزة مل ي�أت من
فراغ وبالتايل لن يذهب جهدها �سدى ،فاجلائزة
تعترب لبنة قوية من لبنات البناء العاملي،
والإمارات كانت و�ستبقى لها موقع الريادة بدعم
اجلهود الإقليمية والدولية يف زراعة و�إنتاج نخيل
التمر نظر ًا لأهميته االقت�صادية يف مكافحة
اجلوع والفقر يف كثري من بلدان العامل ،مبا يعزز
�إحالل الأمن واال�ستقرار وال�سالم يف العامل.
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نهيان مبارك يكرم الشخصيات والفائزين بالجائزة في دورتها األولى
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من هم الفائزون ؟
بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

الدورة األولى 2009
الفئة الأوىل :فئة البحوث والدرا�سات املتميزة يف جمال النخيل والتمور.
الفائز الأول :مت حجب اجلائزة.
الفائز الثاين:
املعهد الوطني للبحث الزراعي /املغرب

(جلهوده املتميزة يف تطوير وتنمية قطاع نخيل التمر ومكافحة مر�ض البيو�ض ب�شكل خا�ص).
اكت�سب املعهد الوطني للبحث الزراعي منذ �إن�شائه مكانة رائدة على ال�صعيد العربي والدويل يف جمال
تنمية قطاع النخيل ,وذلك من خالل قيام املعهد بالأبحاث العلمية والتقنية واالقت�صادية والدرا�سات
امل�ستقبلية ون�شر نتائج تلك الأبحاث داخل وخارج اململكة ,كما قام املعهد ب�إن�شاء املختربات املخت�صة
و�إعداد وت�أهيل فريق خمت�ص من الباحثني والبالغ عددهم  193باحث ًا  218فني ًا تقني ًا يف جمال النخيل.
ومن �أهم الإجنازات البحثية التي قام بها املعهد :ابتكار �سالالت جديدة للنخيل ذات خ�صائ�ص
متميزة من حيث الإنتاجية العالية للتمور ومقاومة الأمرا�ض ,كما قام املعهد ب�إعداد بحوث تعنى
بتو�صيف وت�صنيف �أ�صناف النخيل املختلفة وذلك با�ستخدام عدة طرق تقليدية وحديثة والتي من
�أمثلتها تقنية الب�صمات اجلزيئية وحتليل احلم�ض النووي ( ،)DNAواهتم املعهد كذلك بتطوير تقنيات
الك�شف املبكر ملر�ض البيو�ض والتعرف على التنوع اجليني للفطر امل�سبب لهذا املر�ض وابتكار طرق
فعاله ملكافحته ت�شمل طرق ًا فيزيائية ,حيوية وكيميائية ,ومن �أهم الو�سائل املبتكرة ملكافحة مر�ض
البيو�ض اكت�شاف �أ�صناف من النخيل املقاوم للمر�ض والعمل على �إكثار تلك الأ�صناف با�ستخدام
تقنية زراعة الأن�سجة وكما قام املعهد �أي�ضا ب�إعداد البحوث املتنوعة يف جمال تقنية زراعة �أن�سجة
النخيل والتمور .ويعترب بنك املوارد الوراثية لأ�صناف النخيل الطبيعية واملهجنة لعدد من الأجيال من
�أهم �إجنازات املعهد الوطني للبحث الزراعي باملغرب.
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الفئة الثانية:
املنتجون املتميزون يف جمال النخيل والتمور.
الفائز الأول� :شركة �أتـول  /الهند
(جلهوده املتميزة يف تطوير وتنمية زراعة النخيل بالهنـد).
تعترب جمهورية الهند �إحدى �أهم الدول امل�ستوردة للتمور ومعظمها من
الأ�صناف ذات النوعية املتو�سطة وغري املعب�أة ب�شكل مالئم ,وبازدياد
الوعي بني امل�ستهلكني يف الهند من ناحية الأ�صناف ذات اجلودة العالية
ازداد الطلب لتلك الأ�صناف ,لذلك ارت�أت �شركة �أتول املتحدة ,وهي
ع�ضو يف جمموعة �شركات اللبهاي ,وتعترب �أول �شركة خا�صة �أن�ش�أها
�أول رئي�س وزراء يف الهند ,متخ�ص�صة يف احللول ال�صناعية الزراعية,
وعدة �صناعات �أخرى خمتلفة .ارت�أت �إىل تطوير زراعة النخيل يف
الهند ,وبعد عدة درا�سات وبحوث �أجرتها حول نخيل التمر واملناخ
املنا�سب لزراعته يف الهند ,وجدت �أن الأرا�ضي ال�صحراوية يف الهند
واملتاخمة للحدود الباك�ستانية من الناحية ال�شمالية الغربية للهند متثل
البيئة املنا�سبة لزراعة عدة �أ�صناف خمتلفة من �أ�شجار النخيل مثل:
اخل�ضراوي ,املجهول ,الربحي ,اخلنيزي ,الزاملي ,ال�سقعي واخلال�ص.
ولعدم توفر تلك الأ�صناف وحلاجة الهند املا�سة لأعداد كبرية منها
قررت �شركة �أتول �إن�شاء خمترب لزراعة �أن�سجة النخيل ليكون النواة
لإنتاج �أجود �أ�صناف النخيل بكميات كبرية وذلك للم�ساهمة يف ت�شجري
الأرا�ضي ال�صحراوية وتلبية الطلب املحلي من تلك الأ�صناف.

الفائز الثاين:
م�صنع الإمارات للأ�سمدة
البيولوجية  /الإمارات
(لدوره املتميز يف تنمية
زراعة نخيل التمر بدولة
الإمارات والعامل العربي).
ت�أ�س�س م�صنع الإمارات
للأ�سمدة البيولوجية يف العني
�سنة  1995م ك�شركة وطنية رائدة يف تدوير املخلفات احليوانية والنباتية
وت�صنيعها يف �شكل �أ�سمدة ع�ضوية خالية من امللوثات البيئية وم�سببات
الأمرا�ض والنيماتودا وذلك يف �سبيل امل�ساهمة على احل�صول على بيئة
نظيفة وخالية من امللوثات .ح�صل امل�صنع على عدة �شهادات وجوائز
عاملية وحملية من �ضمنها �شهادة الأيزو  2000/9001و�شهادة IFOAM
(الإحتاد الأوروبي مل�صدري الزراعات الع�ضوية) و�شهادة ( )DARالأملانية
للزراعة الع�ضوية ,كما ح�صل امل�صنع كذلك على ع�ضوية املركز امل�صري
للزراعة احليوية ( )COAEبالإ�ضافة �إىل جائزة ال�شيخ خليفة لل�صناعة
لعامي  1999و . 2000
لعب امل�صنع دور ًا رائدا يف حت�سني �أداء القطاع الزراعي يف دولة الإمارات
العربية املتحدة وذلك يف كل من القطاعني العام واخلا�ص ,من خالل
�إعداد برامج التوعية بفوائد و�أهمية الزراعة الع�ضوية ومدى �أثرها على
الإن�سان والبيئة ,وكذلك عقد الندوات وامل�ؤمترات وامل�شاركة الفعالة يف
املعار�ض املحلية والإقليمية والعاملية .ويقوم امل�صنع حالي ًا ب�إنتاج � 150ألف
طن من الأ�سمدة الع�ضوية ,و � 35ألف طن من الأ�سمدة الكيماوية الذائبة
واملحببة بطيئة الذوبان ,و� 30ألف طن من البيليت ,كما �أن للم�صنع
ما يفوق الـ  50منتج ًا من الأ�سمدة والتي ت�صدر �إىل �أكرث من  11دولة
مثل تايوان ،اجلزائر ،م�صر� ،سوريا ،لبنان� ،أملانيا ودول جمل�س التعاون
اخلليجي .ويعترب الق�سم اخلا�ص بطحن خملفات النخيل وحتويله �إىل
�سماد ع�ضوي خطوة رائدة ت�ضاف �إىل �إجنازات امل�صنع يف جمال تنمية
زراعة نخيل التمر يف دولة الإمارات العربية املتحدة والعامل العربي.
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الفئة الثالثة:
ال�شخ�صيات امل�ؤثرة واملتميزة يف جمال
النخيل والتمور.
ال�سيد راكان مكتوم بن هارون القبي�سي
 /االمارات
(لدوره املتميز يف تطوير مهرجان مزاينة
الرطب ال�سنوي).
لقد عمل ال�سيد راكان مكتوم بن هارون
القبي�سي ،رئي�س اللجنة املنظمة ملهرجان
مزاينة الرطب ،منذ العام � 1997ضمن �إطار
فريق عمل موحد على ابتكار فكرة جديدة
وطريقة متميزة لتحفيز املزارعني واملواطنني
وت�شجيعهم لالهتمام بالنخيل واالرتقاء
ب�إنتاجها كم ًا ونوع ًا ,مع �إبراز النخلة كجزء
من الهوية الوطنية لدولة الإمارات وتدعيم
املنتجات التي تعتمد على الرطب كمادة
�أ�سا�سية  ,فكانت م�سابقة �سنوية النتخاب
�أف�ضل �أنواع الرطب حتت م�سمى ( م�سابقة
الرطب) ,وملا لقيته هذه امل�سابقة من جناح
باهر فقد ارت�أت اللجنة املنظمة �إىل تطوير
هذا احلدث املهم وحتويله من م�سابقة ت�ضم
عدد ًا حمدود ًا من املزارعني �إىل مهرجان
�سنوي �ضم �أكرث من  8000مزارع يف عام

 ,2008فكان (مهرجان ليوا ملزاينة الرطب)
وذلك بف�ضل دعم الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س
التنفيذي لإمارة �أبوظبي ،وتوجيهات �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة .ومن �أهم

للإعالميني علينا واجـب
تقدير ًا للدور الريادي الذي تلعبه و�سائل الإعالم باعتبارها ال�شريك اال�سرتاتيجي لكافة امل�ؤ�س�سات
احلكومية والقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف م�سرية التنمية امل�ستدامة لدولتنا احلبيبة
التي يقودها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل».
فقد قام �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد الأمني العام للجائزة بتكرمي امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف كل
من �أبوظبي والعني ملواكبتهم تطور ومنو جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف ظل توجيهات �سمو
ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س الأمناء .فهذا جزء
من رد اجلميل لدوركم النبيل.
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�أهداف املهرجان :تعزيز الدور الريادي لإمارة
�أبوظبي يف تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل,
ت�شجيع املزارعني على التميز واالهتمام بالنخلة
وثمارها ,ن�شر التوعية ب�أهمية النخلة بجميع
جوانبها وتكرمي العاملني يف جمال نخيل التمر
بهدف االرتقاء يف الإنتاج.

من هم الشخصيات المكرمة؟
في مجال النخيل والتمور
الدورة األولى 2009

معايل جمعة املاجد:
عندما تذكر النخلة �أمامه يطرب قلبه فرح ًا
وحب ًا بهذه ال�شجرة التي باركها اهلل يف كتابه
العزيز يف �أكرث من �آية ،كان �شغوف ًا يف حبه
ل�شجرة نخيل التمر ،فمنذ طفولته كان يذهب
مع والده �إىل مزارع النخيل التي كان ميلكها
خ�صو�ص ًا يف مو�سم القيظ .فالنخلة يف املا�ضي
كانت م�صدر دخل للعائلة ،فما جتنيه العائلة من
حم�صول ،تبيعه للعي�ش منه.
�أ�س�س �أكرث من مزرعة �ضمت �أجود �أنواع النخيل
وعمل على تنمية وجتويد �أ�صناف التمور املزروعة
يف �أر�ض الإمارات .خدم ال�شجرة املباركة بكل
ما �أعطي من قوة ،اقتداء باملغفور 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 من نخيل التمر على �أر�ض الإمارات
هو من بركات ال�شيخ زايد.
�إنه وبدون �ألقاب جمعة املاجد الرجل املو�سوعي
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.
�سعادة حمد رحمة ال�شام�سي:
�أ�س�س �أول مزرعة نخيل يف منطقة الذيد ب�إمارة
ال�شارقة يف العام  1984وهي ت�ضم يف جنباتها
حلد الآن حوايل � 2000شجرة متو�سط �إنتاجها
الشجرة المباركة يونيو 2009

ال�سنوي ما بني  150 – 60كلغ لل�شجرة الواحدة
وذلك ح�سب النوع والعمر ويقوم بتوزيع خرياتها
بالكامل لوجه اهلل .املزرعة ت�ضم �أجود الأ�صناف
مثل خال�ص ،برحي ،زاملي ،خنيزي� ،سلطانة،
نبتة �سيف ،هاليل ،مكتومي ،وغريها..
تربطه عالقة حميمة مع �شجرة النخيل هذه
العالقة ورثها عن الآباء والأجداد ،يبحث
دائم ًا عن كل جديد ومفيد من �أجل خدمة
ال�شجرة املباركة نخيل التمر .وما زال بحثه
م�ستمر ًا عن �أ�صناف النخيل املمتازة ي�أتي بها
من �أ�صقاع الأر�ض ليجعل منها نخلة ت�ستوطن
�أر�ض الإمارات وتعطي من �أُكلها كل حني.
مزرعته يف الذيد تعترب قدوة للعمل الزراعي
يف املنطقة من حيث اختيار الأ�صناف املمتازة
�أو اخلدمات الفنية التي يقدمها للنخلة �أو طرق
الري والت�سميد والتكريب وغريها .حتى �أ�ضحت
مثا ًال لكل حمبي ال�شجرة املباركة ي�أتونها من كل
حد و�صوب.
�سعادة �سلطان خليفة احلبتور:
النخلة الغراء جتمعنا مع ًا �أه ًال بجمع النخلة
الغراء من هواة الزراعة �صديق وزاهد يف حب
النخلة متعمق يف �أ�صولها وجمتهد على تطوير
�أ�صنافها ،نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
�أ�صدقاء النخلة� ،أحب النخلة ونذر نف�سه تطوع ًا
بالعمل على حمايتها وتطويرها ون�شرها لت�أخذ
املكانة املرموقة التي ت�ستحقها.
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يقول �سلطان احلبتور ب�أننا حمظوظون بوجود
النخلة عندنا يف هذه البالد فالنخلة هدية من
اهلل جل جالله متثل لنا نهاية الطموح واملطلب
يف حتقيق الأمن الغذائي للوطن واملواطن.
اهتم بالنخلة منذ �سبعينات القرن املا�ضي ويف
زمن زايد زاد اهتمام املواطن بالنخلة كثري ًا
و�أدخل عليها العلم وال�صناعة .لديه مزرعة
يف ر�أ�س اخليمة تت�ضمن �أجود الأ�صناف مثل
نوادر� ،سلطانة ،جمهول� ،سكري ،برحي ،زاملي
و�أ�صناف �أخرى متميزة وواعدة.
�أما عن تكرميه فيقول هذا �شرف كبري لنا،
وبنف�س الوقت م�س�ؤولية كبرية نحملها ب�أمانة
اجتاه �شجرة نخيل التمر من �أجل تنمية وتطوير
هذه ال�شجرة املباركة يف �أر�ض زايد.
جمعية �أ�صدقاء النخلة:
ت�أ�س�ست جمعية �أ�صدقاء النخلة يف � 25أكتوبر
 2003م ،بقرار رقم  165ال�صادر عن وزارة
العمل وال�ش�ؤون االجتماعية .برئا�سة �سمو ال�شيخ
نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل
والبحث العلمي .تهدف اجلمعية �إىل جمع
ودرا�سة ون�شر املعلومات املتعلقة بزراعة النخيل
بدولة الإمارات .وح�صر املعوقات وامل�شاكل

الرئي�سية التي تعاين منها النخلة بالإمارات
واقرتاح احللول املنا�سبة لها بالتن�سيق والتعاون
مع اجلهات املخت�صة .وتقدمي مقرتحات لتطوير
زراعة النخيل بالدولة .والتعاون مع اجلهات
العلمية والبحثية بالدولة لالرتقاء مب�ستوى
البحوث يف جماالت زراعة و�إكثار النخيل
ومقاومة الأمرا�ض بالدولة .وتبادل ون�شر
املعلومات التقنية والفنية بني اجلهات البحثية
واملواطنني بالدولة ،وما يتبع ذلك من حق
�إ�صدار الن�شرات الإعالمية واملجالت والكتب.
و�إقامة املعار�ض والندوات اخلا�صة بالنخيل.
والرتويج لزراعــة النخ ــيل ومنـتــجات الت ــمور
يف الدول ــة.
من �أبرز ن�شاطات اجلمعية وبالتعاون مع جامعة
الإمارات العربية املتحدة �إقامة معر�ض الإمارات
الدويل للنخيل والتمور لثالث دورات متتالية
برعاية كرمية من معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل
نهيان خالل الأعوام .2008 – 2006 – 2004
بالإ�ضافة �إىل القيام بجوالت علمية ميدانية
على مزارع النخيل املنت�شرة على م�ستوى الدولة.
وتوطيد عالقات التعاون وتبادل اخلربات مع
جمعيات النخيل املماثلة يف كل من �سلطنة عمان
واململكة العربية ال�سعودية.

نخـــيل .نت
www.moew.gov.ae

مركز اإلمارات
للمعلومات البيئية والزراعية
وزارة البيئة والمياه بدولة اإلمارات

نظر ًا للدور املهم واملحوري التي تلعبه املعلومات
والبيانات يف التخطيط ال�سليم لتحقيق التنمية
امل�ستدامة ،ومواكبة الثورة املعلوماتية التي
يعي�شها العامل اليوم وتوجيهات القيادات العليا
يف دولة الإمارات نحو املعلوماتية فقد قامت
وزارة البيئة واملياه يف  2002 /5/29م وبالتعاون
الوثيق مع املركز العاملي للمعلومات الزراعية
( )WAICENTالتابع ملنظمة الأغذية والزراعة
الدولية ()FAOب�إن�شاء مركز متخ�ص�ص يف
املعلومات الزراعية با�سم مركز الإمارات
للمعلومات البيئية والزراعية ()UAEEAGRCENT
ليكون واحد ًا من �أهم م�صادر املعلومات البيئية
والزراعية يف املنطقة.
حيث يقوم املركز بتوثيق كافة املعلومات
البيئية والزراعية التي ت�شتمل على البحوث
والدرا�سات وكذلك التقارير ال�سنوية والف�صلية
وال�شهرية لكافة معلومات القطاعات النباتية
واحليوانية وال�سمكية واملياه والرتبة ،و�إ�ضافة
�إىل الإح�صائيات العامة للقطاع الزراعي ،والتي
ت�شمل الإنتاج وامل�ساحات واخلدمات والتبادل

التجاري ال�سلعي من الواردات وال�صادرات
واملعاد ت�صديره ،ومعدالت االكتفاء الذاتي
وقيم الإنتاج الزراعي ،والعديد من امل�ؤ�شرات
الإح�صائية واالقت�صادية للزراعة والتي ت�سري
ب�شكل تنموي �سريع ،كما ت�شتمل املعلومات على
الت�شريعات والقوانني املنظمة لل�ش�ؤون النباتية
واحليوانية وال�سمكية واملياه والرتبة ويعك�س
املركز التجاوب ال�سريع للوزارة نحو امل�ستجدات
على ال�ساحة العاملية منالأمور البيئية والزراعية
ليقوم بتحميله على املوقع لي�سهل الو�صول
واالطالع عليه.
يقدم مركز الإمارات للمعلومات البيئية
والزراعية خدماته لكافة م�ستخدمي املعلومات
البيئية والزراعية يف القطاعني العام واخلا�ص
من طلبه وباحثني وكتاب وحمللني و�شركات
على م�ستوى دول العامل ،ليكون املركز بذلك
مرجع ًا معلوماتي ًا عاما ي�ساعد يف تطوير البحوث
والدرا�سات لتنمية القطاع الزراعي ب�شكل عام،
ويهدف �إىل خدمة دول العامل يف هذا امل�ضمار.
الشجرة المباركة يونيو 2009

إحصائيات الجائزة
الدورة األولى 2009
ت�شري الإح�صائيات �إىل �أن جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر قد تلقت يف دورتها الأوىل
تر�شيحات و�صلت �إىل  39عم ًال مقدمة من
 18بلد ًا وقد �سجلت دولة الإمارات �أعلى ن�سبة
م�شاركة يف خمتلف فئات اجلائزة و�صلت �إىل
 7مر�شحني �أي ما ن�سبته  % 17,9بينما احتلت
العراق املرتبة الثانية يف عدد املر�شحني و�صل
�إىل  6مر�شحني �أي ما بن�سبته  % 15,4واحتلت
م�صر املرتبة الثالثة يف عدد املر�شحني و�صل
�إىل  4مر�شحني �أي ما بن�سبته  . % 10,3يف
حني نرى �أن ن�سبة امل�شاركة من الدول العربية
يف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف
دورتها الأوىل قد بلغت  % 66,7وبالتايل ن�سبة
امل�شاركة من باقي دول العامل قد بلغت % 33,3
وهذه ن�سبة جيدة للم�شاركني يف جائزة عاملية
متخ�ص�صة بدورتها الأوىل.
كما �سجلت الفئة الأوىل وهي (البحوث
والدرا�سات املتميزة) �أعلى ن�سبة م�شاركة
حيث و�صل العدد �إىل  26مر�شح ًا ميثلون 15
دولة توزعوا ح�سب الدول امل�شاركة على النحو
التايل :العراق  5مر�شحني ،م�صر  4مر�شحني،
الإمارات  3مر�شحني ،ال�سودان واملغرب 2
مر�شح ،بينما �شارك مر�شح واحد من كل من
�سورية والأردن وبريطانيا وفل�سطني وتون�س
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و�إيران واجلزائر وبولندا وقطر وايطاليا.
ويف الفئة الثانية (املنتجون املتميزون) فقد تقدم
�إليها  5مر�شحني منهم  2من دولة الإمارات
ومر�شح واحد من كل من �سورية وفرن�سا والهند.
بينما عن الفئة الثالثة (ال�شخ�صيات امل�ؤثرة
واملتميزة) فقد تقدم �إليها  8مر�شحني منهم 2
مر�شح من دولة الإمارات و  2مر�شح من اململكة
العربية ال�سعودية ومر�شح واحد من كل من
الأردن والعراق و�سورية والهند.
وكان �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان ،وزير
التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س
�أمناء اجلائزة ،قد �صادق يف وقت الحق على
نتائج اللجنة العلمية للجائزة التي كانت قد
انتهت من �أعمال فرز نتائج حتكيم الأعمال
امل�ؤهلة للتناف�س عرب فئات اجلائزة الثالث.
و�أ�شاد معاليه بالتوجيهات احلكيمة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
الدولة «حفظه اهلل» ،يف دعمه ورعايته والذي
كان وراء النجاح الكبري الذي ميز اجلائزة
عربي ًا ودولي ًا ،بالإ�ضافة �إىل اهتمام الفريق �أول
�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد
�أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
يف احت�ضانه لل�شجرة املباركة ودعمه للزراعة
واملزارعني على م�ستوى الدولة.
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الدكتور ح�سـن �شـبانـه
خبري ال�شبكة الدولية للتخيل والتمور

زراعة النخيل وإنتاج التمور
في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
مقدمة
من املعروف �أن �أ�صل نخلة التمر هو املنطقة
املح�صورة بني بالد الرافدين واجلزيرة العربية
ومنها انت�شرت �إىل باقي بقاع العامل كجنوب
�شرقي �أوروبا والأمريكتني ودول جنوب �أفريقيا
و�شرق �آ�سيا وا�سرتاليا.
ونظر ًا للأهمية االقت�صادية للتمور والطلب
املتزايد عليها عاملي ًا كثمار جافة �أو �إدخالها يف
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ال�صناعات الغذائية التحويلية و�إنتاج الطاقة،
فقد ازدادت �أعداد النخيل وم�ساحات زراعتها
يف املناطق املذكورة ب�شكل ملفت للنظر بحيث
�أ�صبح الإنتاج العاملي يربو على  6,5مليون طن.
متثل م�ساحات مزارع و�أعداد النخيل يف الدول
العربية (ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا اجلزء
الأعظم من م�ساحات و�أعداد النخيل يف العامل

(� )%75إال �أن عائدات التمور مقارنة بالدول
الأخرى تعترب متدنية جد ًا لأ�سباب تقنية معروفة
�سواء يف زراعة النخيل وتكنولوجيا عمليات
اخلدمة �أو �إنتاج التمور وتعبئتها وت�صنيعها،
و�سنتطرق يف هذه الدار�سة �إىل �أهم الأن�شطة
التقنية الواجب �إتباعها لالرتقاء مبوا�صفات
التمور و�إمكانية ت�سويقها عاملي ًا ب�أ�سعار جمزية.
�إنتاج النخيل وموا�صفات التمور يت�أثر بعدة
عوامل منها بيئية و�أخرى تقنية وتعترب منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من �أف�ضل
املناطق املالئمة لزراعة النخيل و�إنتاج والتمر
ومبوا�صفات عالية اجلودة ،وال يخفى على
املتتبع الكرمي �أن معظم �أ�صناف النخيل املعروفة
انحدرت �أ�ص ًال من هذه املنطقة ،ولهذا فان
منوها و�إنتاجها �سيبلغ ذروته �إذا ما وفرت
الظروف الزراعية والتقنية املالئمة.
وفيما يلي �أهم النقاط الواجب اتخاذها لالرتقاء
ب�إنتاج النخيل كم ًا ونوع ًا لت�سويقه عاملي ًا ب�أ�سعار
جمزية ت�شجع املنتج وامل�ستثمر يف هذا الن�شاط
الزراعي املهم:
.1عند �إن�شاء املزارع احلديثة يجب اختيار
ال�صنف املتميز يف مردوده االقت�صادي وعدم
االعتماد على الأ�صناف التقليدية ذات القيمة
االقت�صادية املتدنية ،فعلى �سبيل املثال ال
احل�صر ،وحيث برزت يف الآونة الأخرية
�أ�صناف مطلوبة من قبل امل�ستهلك الأوروبي
والغربي وت�سوق ب�أ�سعار عالية جد ًا عند
مقارنتها بالأ�صناف امل�ألوفة والأكرث انت�شار
يف املنطقة حالي ًا ،ونذكر من هذه الأ�صناف
ذات القيمة االقت�صادية العالية على �سبيل
املثال ما يلي :جمهول (جمدول)� ،صقعي،
برحي ،دقلة نور ،نبتة �سلطانه ،حالوي،
�شي�شي ،عنربه� ،أم الدهن وغريها.
.2توفري الأعداد الكافية �سواء الف�سائل �أو
�شتالت النخيل الن�سيجية للأ�صناف املطلوبة،
لغر�ض توفري هذه امل�صادر خا�صة ال�شتالت
الن�سيجية يتطلب �إن�شاء العديد من خمتربات

الزراعة الن�سيجية القادرة على الإنتاج وتوفري
الأعداد الكافية من هذه ال�شتالت ون�شرها يف
كافة دول املنطقة واعتماد تقنية للت�أكد من
مطابقة ال�شتالت للنخيل الأم.
.3نظرا لعدم �إمكانية املزارع يف �إن�شاء حقول
ميكنه فيها ا�ستخدام �أحدث التقانات يف
زراعة النخيل و�إنتاج التمور ،نرى �ضرورة
ت�شجيع ال�شركات وامل�ستثمرين يف �إن�شاء
مزارع كبرية تطبق فيها كافة التقانات �سواء
يف الزراعة �أو عمليات ما قبل وبعد جني

الثمار وتعبئتها وتغليفها ،حيث هناك �إمكانية
مادية وعملية وفنية للفئات املذكورة ميكنها
ا�ستغاللها لالرتقاء بكمية ونوعية الإنتاج.
وميكن ت�شجيع امل�ستثمرين يف هذا املجال من
خالل بع�ض الأنظمة والقوانني التي من �ش�أنها
ت�شجيعهم على اال�ستثمار يف هذا الن�شاط مع
العلم �أن املردود االقت�صادي لهذه امل�شاريع
عالٍ جد ًا ،حيث ميكن البدء با�سرتداد ر�أ�س
املال اعتبار ًا من ال�سنة الثالثة �أو الرابعة
وذلك خالل منو وتكوين ف�سائل عديدة حول
النخلة الأم يكون معدلها  7-4ف�سائل لكل
نخلة ،ميكن ت�سويقها ب�أ�سعار جمدية ،خا�صة
وان �أ�صنافها عادة تكون ذات جودة عالية
ومطلوبة� ،أ�ضف �إىل ذلك حم�صول النخيل
من التمور ،وخملفات النخيل الأخرى التي
ت�ستخدم يف العديد من ال�صناعات.
�.4ضرورة تطبيق التقانات احلديثة يف زراعة
النخيل ب�شكل حزمة مرتابطة ،وابتداء من
تخطيط املزرعة وحتديد الأ�صناف ذات
اجلودة العالية ،وتوفري الف�سائل �أو ال�شتالت
الن�سيجية من امل�صادر املوثوق بها ،وا�ستخدام
طرق الري احلديثة ذات الكفاءة العالية،
�سواء ا�ستخدام النافورات �أو التنقيط .وبرامج
الت�سميد والوقاية واملكافحة ،و�إجراء عمليات
الشجرة المباركة يونيو 2009

التنبيت واخلف لكل �صنف ح�سب متطلباته
اخلا�صة املتكاملة ،وعملية التدلية وتكيي�س
العذوق وعمليات ما قبل اجلني وحتديد املوعد
املنا�سب جلني ال�صنف ،حيث �أن الأ�صناف
تختلف باملوعد �أو املرحلة املنا�سبة جلنيها،
خا�صة �أن بع�ض الأ�صناف يتطلب جنيها
يف مرحلة مبكرة و�إجراء عمليات الإن�ضاج
وحتويلها �إىل مرحلة التمر �صناعي َا ،حيث �إذا
ما تركت تن�ضج على النخلة الأم ي�ؤثر ذلك
�سلبي َا على موا�صفات التمور ،كاللون والتق�شر
واالنتفاخ والت�ساقط وغريها ،وغالب َا ما تكون
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هذه الأ�صناف ذات قيمة اقت�صادية عالية
ك�أ�صناف جمهول� ،صقعي ،و�سكري ،وعنربه
وغريها.....
وميكن ا�ستخدام معدات خا�صة لإن�ضاج
وجتفيف �أو ترطيب التمور (التحكم يف املحتوى
الرطوبي للتمرة) خا�صة يف املناطق الزراعية
التي ال يتوفر فيها املناخ املالئم لإن�ضاج التمور
واالحتفاظ مبوا�صفاتها املتميزة .كاملناطق
التي ترتفع فيها الرطوبة الن�سبية �إىل � %60أو
�أكرث يف مرحلتي الب�سر والرطب مما ي�سبب يف
تخمر الثمار ،و�أحيان ًا انخفا�ض درجة احلرارة

يف مرحلة الإن�ضاج مما ي�ؤدي �إىل عدم جفاف
التمور .ويف بع�ض املناطق تكون الرطوبة الن�سبية
منخف�ضة مما ي�ؤدي �إىل جفاف التمور وت�صلبها،
ومن خالل ا�ستخدام هذه الأجهزة ميكن التحكم
مبوا�صفات التمور �سوا ًء يف �إن�ضاجها �أو يف
حمتواها الرطوبي ،ومن مميزات هذه الأجهزة
�أو املعدات هي عدم تعر�ض التمور �إىل الأتربة
واحل�شرات �أثناء عملية الإن�ضاج �أو التجفيف �أو
الرتطيب ،واحتفاظ التمور باللون الفاحت ،وذلك
لعدم تعر�ضها �إىل �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة،
واالخت�صار يف الزمن الالزم يف الإن�ضاج �أو
الرتطيب �أو التجفيف ،وتقليل ظاهرة التق�شر
يف التمور املعروفة بتق�شرها ك�صنف خال�ص،
وبرحي ،ونبتة �سيف وغريها.
.5برامج عمليات ما بعد اجلني وت�شمل نقل
وتبخري التمور خا�صة اجلافة ون�صف اجلافة
وتخزينها قبل البدء بت�صنيعها حتت درجة
حرارة ورطوبة ن�سبية حمددة� .أما بالن�سبة
للأ�صناف التي ت�ستهلك يف مرحلة الب�سر
(اخلالل) و�أ�صبحت لها �أ�سواق عاملية معروفة
وعلى نطاق وا�سع كال�صنف برحي وخنيزي
وخال�ص حيث تتميز هذه الأ�صناف بحالوتها
وه�شا�شتها يف مرحلة الب�سر ،لذا يتطلب
لهذه الأ�صناف معامالت خا�صة بعد جنيها،
واملتعلقة ب�أ�سلوب قطع العذوق وتنظيف الثمار

الإنتاج كم ًا ونوع ًا واحلفاظ على هذه ال�شجرة
املباركة التي انحدرت �أ�ص ًال من هذه املنطقة.
امل�صادر العربية:
.1الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي
 ،2003الو�ضع الراهن للزراعة الن�سيجية
و�آفاق ا�ستخداماتها يف اال�ستثمارات الزراعية
العربية ،الإمارات العربية املتحدة.
.2د�.شبانة ح�سن ،د.عبد الوهاب زايد ،د.عبد
القادر �إ�سماعيل ،2006 ،ثمار النخيل
ف�سلجتها ،جنيها ،تداولها والعناية بها بعد
اجلني (منظمة الغذاء والزراعة الدولية).
وتلميعها وتقطيع ال�شماريخ وتعبئتها وخزنها
حتت درجة حرارة منخف�ضة نوعا بحيث ال
تتجمد الثمار ،ورطوبة عالية تقلل من تبخر
املحتوى املائي للثمار .وعند ت�سويقها يجب
نقلها حتت نف�س الظروف.
�إن الأ�صناف ذات اجلودة العالية يجب �إتباع
كافة الثقانات اخلا�صة بالتعامل معها عند عملية
اجلني والإن�ضاج والتعبئة والنقل.
.6عمليات التعبئة والتغليف :تعبئة التمور وتغليفها
�إحدى العوامل املهمة يف ت�سويقها وب�أ�سعار
جمدية ،و�إن لكل �صنف ميزته اخلا�صة يف
التعبئة ،فبع�ض الأ�صناف يتطلب تعبئتها بعد
�إجراء عمليات االرتقاء مبوا�صفات الثمرة
كالتحكم يف حمتواها الرطوبي ،وتلميع الثمرة
وتدريجها ثم تعبئتها .والعبوات �أي�ض ًا يجب
�أن تتواءم مع موا�صفات ال�صنف حيث �أن
بع�ضها يتطلب تعبئته نرث ًا كال�صنف جمهول،
و�صقعي ،ولولو وغريهما .يف حني �أن �أ�صناف
�أخرى يتطلب تعبئتها ب�أجهزة التفريغ الهوائي
و�أخرى كب�س ًا ،خا�صة الأ�صناف ذات املحتوى
الرطوبي العايل.

�أو عاملي ًا كي ميكن دخولها وت�سويقها يف كافة
الدول امل�ستهلكة للتمور.
اخلال�صة:
�إن متور ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا معظمها
تتميز بانخفا�ض النوعية وموا�صفاتها ال ترفى
لرغبات امل�ستهلك خا�صة يف الدول الغربية .مما
ينعك�س ذلك �سلب ًا على �أ�سعارها وعدم �إمكانية
ت�سويقها ب�شكل جمدٍ اقت�صادي ًا ،وحيث �أن هناك
كثري ًا من الدول تو�سعت حديث ًا  ،يف زراعة النخيل
و�إنتاج التمور ،و�أ�صبحت مناف�سا كبريا للدول
العربية يف هذا املجال بعد ا�ستخدامها �أف�ضل
الأ�ساليب يف الزراعة والإنتاج مما يتطلب �إعادة
النظر يف �أ�سلوب زراعة النخيل و�إنتاج التمور يف
املنطقة .و�إتباع الأ�ساليب العلمية لالرتقاء يف

.3د .وهابي عبد اهلل 2009 ،موقع العامل العربي
يف ال�سوق الدولية للتمور الدافع احلايل و�آفاق
امل�ستقبل ،ال�شجرة املباركة العدد.1
.4وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ،2003
املنجزات املحلية والتقنية يف زراعة النخيل
و�إنتاج التمور ،ن�شرة من دولة الإمارات العربية
املتحدة.
امل�صادر الأجنبية:
1. Margareta Tengberq,2002 The origins of
Date Palm Domestication: The stats of
Research on the Origins of Phoenix dactylifera, International of Date Palm Forums
UAE
2. Michelle MeCubbin 2006, The south African Date Palm Industry- The strength and
weeknes, 3nd International Date Palm
Confrence, UAE

ويجب �أن تكون موا�صفات التمور مطابقة
ملوا�صفات ال�سيطرة النوعية على م�ستوى الدولة
الشجرة المباركة يونيو 2009

الدكتور عبد البا�سط عودة �إبراهيم
رئي�س برنامج النخيل
املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة
والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد)

التفرع غير الطبيعي
في نخلة التمر
�ساق ( جذع ) نخلة التمر)(Trunk
�ساق نخلة التمر (اجلذع ) خ�شبي �إ�سطواين
غري متفرع عدا يف حاالت نادرة ،وهو مك�سو
ب�أعقاب ال�سعف (قواعد الأوراق) ي�صل طوله
�إىل ما بني  30 – 28مرت ًا� ،أما القطر فيختلف
ح�سب الأ�صناف والبيئة التي يزرع فيها،
فهناك �أ�صناف ذات جذع �ضخم مثل الربحي
 ،واخل�صاب ،والرببن ،وال�سيوي ،و�أ�صناف
ذات جذع متو�سط مثل الزهدي ،والربمي،
واخل�ستاوي  ،ودقلة نور ،وجمهول ،واخلال�ص،
والكبكاب ،واملكتوم ،و�أ�صناف نحيفة اجلذع مثل
اخل�ضراوي ،واحلالوي ،وال�ساير.

�إن �ساق نخلة التمر (اجلذع) يحتوي على
الأن�سجة االبتدائية املتحورة من ن�سيج املر�ستيم
الطريف خالل ال�سنة الأوىل من ن�شوئه وهي:
الب�شرة ،والق�شرة ،واللحاء ،واخل�شب ،واللب،
ونظر ًا لعدم وجود الكامبيوم الوعائي بني
اخل�شب واللحاء ف�إن اجلذع ال يزداد قطره
�سنوي ًا كما يح�صل يف �أ�شجار ذوات الفلقتني.
�أما قطر اجلذع وزيادته يف �أ�شجار النخيل ف�إنه
يرجع �إىل :
تو�سع خاليا قواعد الأوراق
base].
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(الكرب)[Leaf

تو�سع وانق�سام ن�سيج املر�ستيم
احلجابي) (Mantle meristemوهو املعروف
بـ اجلمار.
تو�سع وانق�سام ن�سيج القلب  (Meristel)،وهو
املر�ستيم الأ�سا�سي املكون للقلب احلقيقي
لر�أ�س النخلة.
مميزات ال�ساق :
.1يرتاوح طول �ساق النخلة ما بني30 – 20

لوحظ �أن ال�سايتوكانينات تقوم بتحرير الرباعم
اجلانبية من ال�سيادة القمية وت�شجع منوها دون
احلاجة �إىل �إجراء عملية �إزالة للرباعم الطرفية،
ويعتقد �أنها تقوم بت�سهيل انتقال املاء واملغذيات
�إىل الرباعم اجلانبية وتثبط عمل الأوك�سينات.
ويف �أ�شجار نخيل التمر الفتية ،لوحظ �أن املجموع
اجلذري ينتج تراكيز عالية من ال�سايتوكانينات
التي حتفز منو الرباعم اجلانبية لتنمو مكونة
الف�سائل ،وعند بلوغ الأ�شجار واجتاهها �إىل
تكوين الأزهار ف�إن تراكيز ال�سايتوكانينات
تنخف�ض �إىل �أقل م�ستوى لها مما ي�ؤدي �إىل
فعالية الأوك�سينات التي ينتجها الربعم القمي
ويعمل على تثبيط الرباعم اجلانبية ومنع منوها
وتطورها 1986 , AL- Ghamdi ).و (AboEl-nil
و�أعطيت عدة تف�سريات لهذه احلالة هي :

ال�شكل .1ر�سم تخطيطي يو�ضح دور الأوك�سينات يف تثبيط الرباعم اجلانبية.
مرت ًا ،ومعدل النمو الطويل ال�سنوي يرتاوح
�90 – 30سم ح�سب الأ�صناف
ما بني
والظروف البيئية وعمليات اخلدمة.
.2يكون ال�ساق مك�سو ًا بقواعد الأوراق (الكرب)
] ، [Leaf basesوهي متثل اجلزء الرئي�س من
اجلذع.
�.3أهم املكونات الكيميائية للجذع ال�سليلوز �(cel

) ،%45 luloseوهمي�سليلوز
 ،% 23وما تبقى اللجنني ) (Ligninومركبات
�أخرى (با�صات . )1971 ،
)(hemi-cellulose

.4تبقى احلزم الوعائية يف اجلذع فعالة طيلة
حياة النخلة ،وتتفرع احلزمة �إىل فرعني
�أحدهما يتجه �إىل ال�سعفة �أو العرجون ،والفرع
الآخر يكون �إحدى حزم اجلذع الأ�صلية .
للنخلة قدرة على تكوين اجلذور الهوائية على
ال�ساق وعلى ارتفاعات خمتلفة من �سطح الرتبة
وجود ممرات هوائية )(Air passagesمت�صلة مع
اجلذور والأوراق مل�ساعدة الأ�شجار على النمو

يف الرتب املتغدقة وامل�ستنقعات وحتمل االنغمار
باملاء.
ال�سيادة القمية)(Apical dominance
يالحظ يف العديد من النباتات �أن الربعم
الطريف ( القمي ) ][Apical budينمو بقوة
ويظهر نوع ًا من الت�أثري املثبط ) (Inhibitionلنمو
الرباعم اجلانبية� ،أي الرباعم الطرفية ت�سود يف
منوها على الرباعم اجلانبية م�سببة منع منوها
وهذا ي�سمى ال�سيادة القمية .ويعرف املخت�صون
يف جمال الب�ستنة �أن �إزالة الربعم الطريف
ت�سبب حتفيز الرباعم اجلانبية على النمو
وتكوين النموات اجلانبية ،ولوحظ �أن �إ�ضافة
الأوك�سينات )� (Auxinsإىل اجلزء املقطوع من
النبات ي�ؤدي �إىل تثبيط منو الرباعم اجلانبية
مما ي�ؤكد �أن املادة الفعالة امل�س�ؤولة عن تثبيط
الرباعم اجلانبية والتي تتكون يف الرباعم
الطرفية هي الأوك�سينات التي ت�سيطر على
التفرع (منو الرباعم اجلانبية يف النباتات).
وال�شكل  1يو�ضح ذلك.

�أن الأوك�سني قد ال يكون وحده امل�س�ؤول عنها بل
قد تتداخل معه ال�سايتوكانينات )(Cytokinins
واجلربلينات (Gibberellins)،و�أن ال�سيادة القمية
تت�أثر بالتوازن بني الأوك�سينات وال�سايتوكانينات
ب�شكل خا�ص.

�أن الرباعم اجلانبية تكون ح�سا�سة لرتكيز معني
من الأوك�سينات .
التناف�س بني الربعم الطريف والرباعم اجلانبية
على املغذيات ،ويعتقد �أن الأوك�سني يحول الربعم
الطريف �إىل  Sinkفتندفع له املواد الغذائية دون
الرباعم اجلانبية مما يثبط منوها.
ما الأوك�سينات :
هي مركبات ع�ضوية ت�ؤثر برتاكيز قليلة يف
العمليات الف�سلجية للنبات ،وتوجد يف الأن�سجة
النباتية برتاكيز �ضئيلة ( 10مايكرو غرام/
كغ وزن طازج من الن�سيج النباتي) ،و�أعلى
تركيز لها يوجد يف القمم النامية لل�سيقان
واجلذور والأوراق  .وكذلك يف البذور  .وحركة
الأوك�سينات يف الأوراق مهمة لنمو ال�ساق وتثبيط
الرباعم اجلانبية� .إن الأوك�سني  IAAي�شابه
احلام�ض الأميني  Tryptophanيف تركيبه وهو
املركب البادىء لتكوين الأوك�سني ،ووجد �أن
الأنزميات الفعالة يف حتويل هذا احلام�ض
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وراثي ي�سيطر على هذه احلالة (Zaid، 1987)،
(1998,EL- (Wakil Hrahash،و وميكن الإ�شارة �إىل
ح�صول حالة تفرع ثنائية واحدة وتبقى ال�شجرة
بفرعني ي�ستمران بالنمو �أو تفرع ثنائي متعدد
حيث يحدث �أن يكون لل�شجرة فرعني هما �آ ،ب،
ينمو الفرع (�آ) طبيعي ًا ويتفرع (ب) �إىل (حـ،
د) ينمو حـ طبيعي ًا ويتفرع د �إىل (هـ ،و) وتظهر
ال�شجرة بهذا ال�شكل ولوحظت هذه احلالة يف
�إحدى الأ�شجار املذكرة.

ال�شكل .2خمطط
بناء الأوك�سني

. 2التفرع املدمج �أو املعقد

)(Compact Dichotomy Branching

�ألأميني �إىل  IAAتكون ن�شطة يف الأن�سجة
الفتية كالأن�سجة املر�ستيمية يف الأوراق والثمار
ال�صغرية واجلذور ،كما يتطلب بناء الأوك�سني
وجود الزنك (حممد.)1985،ومبني يف ال�شكل
 2خمطط بناء الأوك�سني.
هل يحدث تفرع يف نخلة التمر:
كما هو معروف �أن لنخلة التمر �ساق ًا واحدة
م�ستقيمة غري متفرعة ،ولها ر�أ�س مفردة ،وهذا
يعني �أن ال�سيادة القمية فيها وا�ضحة وتامة،
وهذه �صفة من �صفات العائلة النخيلية ،و�أن
حدوث التفرع يعترب حالة غري طبيعية بل �إنها
غري �شائعة ونادرة ،ولكن لوحظت حاالت تفرع
يف عدد من �أ�شجار نخيل التمر يف العراق
واملغرب وم�صر.

1

1

ال�س�ؤال هنا ما �أ�سباب حدوث هذا التفرع ؟

الحظ

(Harhashو (Zaid، 1987)،و (Fisher، 1974)،

)-Wakil EL ، 1998حاالت تفرع يف �أ�شجار نخيل
التمر ،كما �أ�شار البكر (� )1972إىل حالة
تعدد الر�ؤو�س يف �صنف نخيل التمر التربزل يف
العراق .وميكن حتديد حاالت التفرع التي �أ�شار
�إليها الباحثون كما يلي :

.1التفرع الثنائي الطبيعي

�(Natural Di

)chotomy Branching

لوحظت هذه احلالة يف ب�ساتني م�صر يف منطقة
ر�شيد ،ويف املغرب يف منطقة مراك�ش ،ويف
العراق ،يف حالة �صنف التربزل ،حيث يالحظ
تفرع املر�ستيم القمي ( الربعم الطريف ) �إىل
ق�سمني ،و�سبب مثل هذا التفرع يعود �إىل عامل

2

لوحظت هذه احلالة يف واحة �سيوه يف م�صر،
ونظام التفرع فيها يختلف عن التفرع الثنائي
حيث �أظهرت ال�شجرة تفرع ًا مدجم ًا (معقد)،
و�أ�شار (1998), EL- Wakilو � Harhashإىل �أن
الفروع تبدو وك�أنها تخرج من نقطة واحدة .
واعتقد الباحثان �أن احلاالت التي �شوهدت هي
لأ�شجار نخيل ناجتة من البذور.
.3حاالت تعدد الر�ؤو�س يف �صنف
التربزل
�صنف التربزل من التمور ال�شهرية يف املنطقة
الو�سطى من العراق ،وميتاز مبا يلي :
اجلذع – متو�سط //.ال�سعف  :متقارب
متو�سط الطول ويكاد �أن يكون م�ستقيم ًا//.
ال�سعف  :متقارب متو�سط الطول ويكاد �أن يكون
م�ستقيم ًا// .منطقة الأ�شواك وا�سعة متثل / 4
 1طول ال�سعفة // .اخلالل  :عف�صي املذاق قليل
احلالوة  ،اللون �أ�صفر م�شوب بخطوط �أو نقاط
داكنة// .الرطب كهرماين مييل �إىل العتمة ،
واللحم لني قليل الألياف غري الذع احلالوة// .
ت�ؤكل الثمار يف مرحلة الرطب//.يت�صف ب�صفة
فريدة حيث �أن القمة النامية تن�شطر �إىل ق�سمني
فتكون ر�أ�سني �أو ثالث �أو �أربع للنخلة (ح�سني،
.)2002
ويعتقد �أن حالة تعدد الر�ؤو�س يف �صنف التربزل
هي حالة غري طبيعية لأن معظم �أ�شجار ال�صنف
تنمو بر�أ�س واحدة وجذع واحد وان ح�صول هذه
احلالة رمبا يعود لعامل وراثي فقد تكون هذه
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ال�صفة وراثية متنحية .و�أ�شار البكر(،)1972
�إىل �أن تعدد الر�ؤو�س يف �صنف التربزل �سببه
انق�سام الربعم الرئي�سة ل�سبب غري معلوم �إىل
برعمتني مت�ساويتني ومتماثلتني �شك ًال وحجم ًا
وت�ستمران بالنمو حتى ي�صبح للنخلة ر�أ�سني
�أو قد تنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام فتعطي ثالث
ر�ؤو�س.
وميكن القول هنا �أن التفرع الذي يحدث يف
نخلة التمر طبيعي ًا ،ورمبا يعود لت�أثري جمموعة
من العوامل التي ت�سيطر على هذه الظاهرة مثل
املركبات الفينولية التي يكون �أحدها م�س�ؤو ًال
عن ا�ستطالة الرباعم اجلانبية ،والأخرى تكون
م�س�ؤولة عن التفرع املدمج ،ومن �أهم وظائف
املركبات الفينولية يف النبات هو تنظيم عملية
النمو من خالل ت�أثريها على فعالية الهرمونات
النباتية بالإ�ضافة �إىل قيامها بتثبي ت a(Stabliz
) tionبع�ض الفعاليات احليوية يف اخللية النباتية،
ون�سمي التفرع هنا الطبيعي ،وذلك لعدم وجود
�أي م�ؤثر �أو عامل خارجي ولأن الفروع مت�صلة
بال�ساق بنقطة واحدة وهذا يربهن على منو
وتطور الرباعم اجلانبية.

3

 .2الإ�صابات املر�ضية واحل�شرية
�إن بع�ض الأمرا�ض التي ت�صيب النخلة ت�سبب
هالك الربعم الطريف ومنها مر�ض تعفن القمة
(اللفحة ال�سوداء) [Black scorch]،وي�سمى تعفن
القلب)� (Terminal budrotأو املجنونة ،وي�سبب
هذا املر�ض الفطر  Theilavopsis paradoxaحيث
تظهر �أعرا�ض الإ�صابة بهذا املر�ض على �سعف
النخيل والطلع والقمة النامية على هيئة بقع
�سوداء اللون م�سببة تعفن الطلع وتعفن الربعم
القمي مما ي�ؤدي �إىل انحناء ر�أ�س النخلة وموت
القمة النامية .

تكون �ساكنة على النمو ،وال�سبب هنا هو انتهاء
ال�سيادة القمية وانتقال الغذاء �إليها ،ويف�سر
ذلك �أن الرباعم الإبطية املوجودة حتت الربعم
الطريف مبا�شرة هي التي تتطور بعد �أن يتوقف
منوه ل�سنوات عدة نتيجة ل�ضرر ي�ؤثر عليه وتكون
الفروع الناجتة متماثلة يف احلجم والقطر
والن�شاط والإنتاج ومتوازية �أي �أن �إثمارها يكون
مثل �شجرتني منف�صلتني .ومن �أ�سباب هالك
القمة النامية ،هي :
القطع املتعمد من قبل املزارعني ب�سبب زيادة
كثافة الزراعة.
الإهمال وانعدام عمليات اخلدمة .
تعر�ض القمة �إىل �صدمة خارجية مثل الربق.
قطع ر�ؤو�س النخيل �أو جرح القمة النامية من قبل
املزارعني ال�ستخراج حملول �سكري ي�سم ي gLa
 ،byي�ستعمل كع�صري �أو ع�سل �صناعي بعد غليه.

الأ�سباب اخلارجية
 .1تطور ون�شوء الرباعم الإبطية ب�سبب موت
القمة النامية ،حيث تنمو الرباعم الإبطية بعد
موت القمة النامية للنخلة� ،أي �أن �أية حالة �ضرر
للربعم الطريف حتفز الرباعم الإبطية التي
الشجرة المباركة يونيو 2009

ومر�ض البلعات ) (Belaat،وهو من الأمرا�ض قليلة
االنت�شار ،تظهر �أعرا�ضه على �أ�شجار النخيل
املهملة وال�ضعيفة ي�سببه الفطر Phytophthera
 ، spوحتدث الإ�صابة قرب القمة النامية بظهور
تعفن مبتل ي�ؤدي �أحيان ًا �إىل موتها وموت قواعد
ال�سعف املحيطة بها ،وقد تتوقف الإ�صابة حتت
القمة النامية مب�سافة ق�صرية م�سببة اختناق ًا
دائم ًا يف املكان الذي حت�صل به على اجلذع
ورمبا يكون هذا �سبب ت�سميته البلعات.
كما �أن الإ�صابة بح�شرة خنف�ساء القرن الواحد
حفار عذوق
) Oryctes elegansت�سبب موت الربعم القمي،

النخيل(The Palm Stalk Borer

حيث تهاجم احل�شرة الكاملة ال�سعف احلديث
واحلامل الزهري (العرجون) ،وت�ؤدي الإ�صابة
ال�شديدة �إىل موت القمة النامية.
�إن كل تلك الإ�صابات املر�ضية واحل�شرية ت�ؤدي
�إىل موت الربعم الطريف مما ي�سبب تك�شف
واحد �أو �أكرث من الرباعم اجلانبية ( Dijerbi .
 EL-Wakil ,و  Harhashو  Zaid , 1987,و , 1983,
1998).

.3حتول الرباعم الزهرية �إىل براعم
خ�ضرية
يحدث �أحيان ًا حتول الربعم الزهري �إىل منو
خ�ضري قرب عنق الورقة ،ولوحظت هذه احلالة

يف نخيل الزيت ،وال�سكر ،وجوز الهند ،ونخيل
التمر ،وكما هو مفرت�ض ف�إن منو وتطور الرباعم
الإبطية م�سيطر عليه عن طريق الأوك�سينات
وتكون املواد الغذائية بعملية الرتكيب ال�ضوئي
وفق اال�ستجابة لفرتة �ضوئية حمددة .لذا ميكن
�إحداث هذه العملية عن طريق الإ�ضافة اخلارجية
للأوك�سينات �أو تعري�ض الأ�شجار لفرتة �ضوئية
معينة .و�أجريت وفق هذه الفر�ضية العديد من
الدرا�سات با�ستعمال الأوك�سينات  ،IAAو -2,4,5
 TPواالثلني على �أ�شجار نخيل بعمر � 20سنة كما
ا�ستعمل  GA3برتاكيز  1000 ،100، 0مغ  /لرت
ور�شت على الأزهار لكن النتائج مل تكن �إيجابية
ميكن االعتماد عليها وتعميمها.
 .4الت�ضاعف اجلنيني
وجدت هذه الظاهرة يف النخيل من قبل Fisher،
 Zaid، (1987)،و (1974)،والأجنة املت�ضاعفة تن�ش�أ
من انق�سام البي�ضة املخ�صبة مما ينتج عنها عدة
�أجنة تنمو هذه الأجنة �إىل عدة فروع مما ي�ؤدي
�إىل تكوين نخلة متفرعة .و�أ�شار ،)1987( Zaid
�إىل �أن التفرع يحدث �أثناء �إنبات البذور حيث �أن
الفروع تن�ش�أ من حمور ال�سويقة وال يحدث يف �أي
مكان �آخر غري ال�سويقة �أثناء �إنبات البذور.
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وهو قد ي�ؤدي �إىل التفرع املدمج الذي �أ�شار �إليه
) EL-wakil (1998و  ،Harhashيف مالحظاتهم عن
هذه الظاهرة يف واحة �سيوه يف م�صر.
اال�ستنتاجات
.1تظهر حالة التفرع يف نباتات العائلة النخيلية
ويف نخلة التمر ب�شكل خا�ص.
.2التفرع يحدث نتيجة لالنق�سام ،وتعدد
الأجنة ،والإ�صابات املر�ضية واحل�شرية،
وحتول الرباعم الزهرية �إىل خ�ضرية.
�.3إن التفرع يف العائلة النخيلية خ�صب والفروع
لي�ست عقيمة ،وميكن �أن تنتج على النخلة
العديد من الر�ؤو�س.
�.4إن الفروع املتكونة يف نخلة التمر تكون كما لو
�أن كل فرع �شجرة م�ستقلة.
.5حاالت التفرع يف الأ�صناف املعروفة نادرة
كما يف �صنف التربزل العراقي .
�.6إن التفرع يف نخلة التمر ينتج عن انتقال
املغذيات �إىل الرباعم الإبطية بد ًال من
الرباعم الطرفية ب�سبب �ضعف �أو هالك
القمة النامية.
وعليه ،يجب �إجراء درا�سة متكاملة لنظام النقل
الوعائي لنخلة التمر املتفرعة با�ستعمال التقانات
احلديثة مثل  Cinematographicوالدرا�سات

الت�شريحية ملعرفة مقدار النمو يف احلالة املفردة
واحلالة املتفرعة ،وكذلك اال�ستفادة من تقانات
الإكثار ال�سريع خارج اجل�سم احلي يف معرفة
�أ�سا�س حدوث هذه احلالة.
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حمد رحمة الشامسي
�شخ�صـــــية العــــــــدد

ٌ
رجل وازن بين
لؤلؤ البحر ولؤلؤ البر
وبرع بهما

زايد بن سلطان «رحمه اهلل»
وخليفة بن زايد «حفظه اهلل»
ورد الجميل لها
أرسيا في نفوسنا حب النخلة ّ
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مثلما كانت حبات الل�ؤل�ؤ تتناثر بني �أ�صابع
يديه وهو يقوم بفح�صها ومعاينتها �أيام الزمن
اجلميل زمن الغو�ص وجتارة الل�ؤل�ؤ ،حلت حملها
اليوم حبات رطب النخيل ،فكالهما من الزمن
املا�ضي اجلميل من �إرث الآباء والأجداد ،يوم
كانت مفردات احلياة اليومية ب�سيطة ومتوا�ضعة
�إال �أنها �أجنبت رجا ًال يفخر بهم الوطن بف�ضل
وعي �أبنائه وحتملهم امل�س�ؤولية للو�صول �إىل بر
الأمان يناف�س بهم �أعتى الرجال حول العامل
جتارة ومهارة وحب ًا وعطاء.
�إنه حمد رحمة بن عبد اهلل ال�شام�سي من
مواليد احلرية/ال�شارقة يف العام  1931يف
بيئة مل�ؤها احلب والعطاء والإميان بوطن قوي
و�آمن مب�س�ؤولية �أبنائه .ن�ش�أ يف كنف والده رحمة
بن عبد اهلل ال�شام�سي ابن الإمارات وحكيمها
وحم ّكمها يف تعامالت �سوق الل�ؤل�ؤ ،ا�ست�أن�س
بر�أيه الكبري وال�صغري وا�سرتاحت مل�شورته قلوب
البحارة وربابنة ال�سفن.

بني حنايا هذه البيئة الدافئة املليئة باحلكمة
واخلربة ن�ش�أ حمد رحمة ال�شام�سي و�أ�صبح يافع ًا
غا�ص يف بحر نخيل التمر يلتقط ثماره اليانعة من
رطب ومتر ليكتب فيها ملحمة جديدة من العطاء
الال حمدود على درب والده «رحمه اهلل» واقتدا ًء
ب�شيوخ الإمارات زايد ورا�شد «رحمهم اهلل».
�أ�س�س حمد ال�شام�سي �أول مزرعة لنخيل التمر
يف منطقة الذيد ب�إمارة ال�شارقة يف العام 1984
وهي ت�ضم يف جنباتها حلد الآن حوايل 2000
�شجرة متو�سط �إنتاجها ال�سنوي  200طن بال�سنة
�أي ما بني  150 – 60كيلو غرام لل�شجرة الواحدة
وذلك ح�سب النوع والعمر ،ويقوم بتوزيع خرياتها
بالكامل لوجه اهلل على الأهل والأ�صدقاء
واجلمعيات اخلريية داخل الدولة وخارجها.
املزرعة ت�ضم �أجود الأ�صناف مثل خال�ص،
برحي ،زاملي ،خنيزي� ،سلطانة ،نبتة �سيف،
هاليل ،مكتومي ،و�أ�صناف �أخرى غريها..
تربطه عالقة حميمة مع �شجرة النخيل هذه

العالقة ورثها عن الآباء والأجداد ،يبحث
دائم ًا عن كل جديد ومفيد من �أجل خدمة
ال�شجرة املباركة نخيل التمر .وما زال بحثه
م�ستمر ًا عن �أ�صناف النخيل املمتازة ي�أتي بها
من �أ�صقاع الأر�ض ليجعل منها نخلة ت�ستوطن
�أر�ض الإمارات وتعطي من �أكلها كل حني.
مرزعته يف الذيد تعترب قدوة للعمل الزراعي
يف املنطقة من حيث اختيار الأ�صناف املمتازة
�أو اخلدمات الفنية التي يقدمها للنخلة �أو طرق
الري والت�سميد والتكريب وغريها .حتى �أ�ضحت
مثا ًال لكل حمبي ال�شجرة املباركة ي�أتونها من كل
حدب و�صوب.

ري يف
كان لدعوة ال�شيخ زايد «طيب اهلل ثراه» �صدى كب ٌ
زراعة �أ�شجار نخيل التمر على م�ستوى الدولة
حتى �أ�ضحت دولة الإمارات الأوىل
يف زراعة �أ�شجار النخيل
على م�ستوى العامل
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مزرعته يف الذيد ت�ضم � 2000شجرة نخيل �إنتاجها ال�سنوي حوايل  200طن
توزع جميعها على الأهل والأ�صدقاء واجلمعيات اخلريية داخل الدولة وخارجها
«ال�شجرة املباركة» التقت حمد رحمة ال�شام�سي
وكان هذا احلوار معه.
ماذا تعني لكم �شجرة نخيل التمر ،ومنذ
متى بد�أ اهتمامكم بالنخلة؟
�شجرة نخيل التمر �شجرة مباركة وذكرت يف
القر�آن الكرمي يف موا�ضع عدة قال تعاىل (وهزي
�إليك بجذع النخلة ت�ساقط عليك رطبا جنيا)
(والنخل با�سقات لها طلع ن�ضيد رزق ًا للعباد)
كما �أو�صانا بها ر�سول الإن�سانية حممد «�صلى اهلل
عليه و�سلم» حيث قال ( ياعائ�شة بيت ال متر فيه
�أهله جياع) �صدق ر�سول اهلل .فالتمر هو الغذاء
الرئي�سي لقاطني اجلزيرة العربية لقرون خلت
فهو الغذاء والدواء ففيه القوه والوقاية والعالج،
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وهو �أول طعام بعد حليب الأم يدخل جوف الطفل
(التحنيك بالتمر) ملا فيه من فوائد عظيمه،
حق ًا بيت ال متر فيه �أهله جياع ،لذلك نحن نهتم
بزراعته ون�شجع النا�س على االهتمام بالنخلة.
فالنخلة تعترب رمز العطاء واخلري لأهل الإمارات
جميع ًا ،و�سر بقائهم وعامل من عوامل مت�سكهم
وت�شبثهم بهذه الأر�ض الطيبة و�إخال�صهم لها.
فهذه ال�شجرة كان لها �أكرب الأثر يف حياتنا
�أيام ماقبل النفط فمنها �أخذنا كافة متطلبات
وم�ستلزمات احلياة من �أدوات البيت واملعي�شة
والعمل بال�سوق �أو ال�صيد بالبحر .لهذا كله
ا�ستحقت �أن يطلق عليها ال�شجرة املباركة .ويف
هذا اخل�صو�ص فقد حثنا املغفور له ال�شيخ

زايد بن �سلطان �آل نهيان «طيب اهلل ثراه» على
االهتمام بها ورعايتها والإكثار من زراعتها،
ووجدت دعوته ال�سامية ا�ستجابة كبرية بني
كافة �أبناء الإمارات يف طول البالد وعر�ضها
حتى و�صل عدد �أ�شجار النخيل يف الإمارات �إىل
�أكرث من  40مليون نخلة ح�سب �إح�صائيات وزارة
الزراعة.
ما هو واقع �إنتاج التمور وم�ستقبل هذه
الزراعة بالإمارات؟
يقول ال�شام�سي �إن زراعة النخيل تلك ورثناها
عن الآباء والأجداد ومن ثم ا�ستوردنا الأنواع
اجليدة وبد�أ اهتمامنا بها فعلي ًا يف �أوائل
ال�سبعينات وقمنا مبرحلة التطوير يف مزرعتنا يف

�أوائل الثمانينات .وهذه البداية مل ت�أت من فراغ
بل من �إرث تاريخي من االهتمام ورثناه عن �أهلنا
وقيادتنا احلكيمة فدولة الإمارات العربية املتحدة
تعد من الدول التي تهتم بزراعة النخيل ويف
احلقيقة يرجع الف�ضل يف ذلك للمغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل ثراه”
فقد �أوىل «رحمه اهلل» رعاية خا�صة ل�شجرة
النخيل لأنها ت�شكل يف وجدانه �أ�سمى املعاين
الرتباطها الوثيق مب�سرية التنمية ال�شاملة منذ
انطالقتها املجيدة ،فالنخلة كانت رفيق الكفاح
والتعب واجلهد وهي عنوان الرتاث وم�صدر
الغذاء ف�أخذت �شجرة النخيل حيز ًا كبري ًا من
م�شاعر �سموه وعنايته حتى �أ�صبح النخيل مرادف ُا
للتنمية و�أ�سا�س ًا للم�سرية الزراعية الكبرية التي
حولت الأر�ض القاحلة �إىل جنائن خ�ضراء ورفعت
من معدالت زراعة الأ�شجار وخا�صة �أ�شجار
النخيل من جمرد �شجريات ب�سيطة منت�شرات
على طريق العني �أبوظبي �إىل �أكرث من �أربعني
مليون نخلة.
كما كان ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” دور كبري
يف دعم م�سرية التنمية
وال�سري على نهج زايد فقد
حر�ص �سموه على �أن يغر�س
فينا قيم الأ�صالة والنبل
يف املحافظة على قيمنا
اجتاه النخلة ،فقدم لأبناء
الدولة كافة الإمكانيات
من �أجل �إكثار النخلة
وزراعة �أف�ضل �أ�صنافها
وتنويعها من �أجود �أ�صناف
النخيل لذلك وجدنا ب�أن
دولة الإمارات �أ�ضحت من
بني �أف�ضل الدول املنتجة
للتمر.
�إن هذه الرثوة الوطنية
الهائلة من �أ�شجار النخيل
يف دولة الإمارات العربية

املتحدة ما كانت لتتحقق لوال ف�ضل اهلل �سبحانه
وتعاىل و�إ�صرار وعزمية �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة حفظه اهلل.
يف حني جند �أن م�ستقبل زراعة النخيل بالدولة
بخري وميكن �إنتاج املزيد وذلك من خالل
االهتمام باملزارع املنتجة ويتطلب ذلك توفري
مزيد من املياه ومكافحة احل�شرات ال�ضارة مثل
�سو�سة النخيل احلمراء وغريها حتى ت�ستطيع
هذه املزارع من العمل بكفاءة عالية وب�شكل
منتظم.
ماذا يعني تكرميكم من قبل �سمو ال�شيخ
نهيان مبارك يف حفل اجلائزة مار�س
.2009
يعترب تكرمينا من قبل �سمو ال�شيخ نهيان مبارك
�آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر �ضمن حفل تكرمي الفائزين باجلائزة يف
دورتها الأوىل مار�س � ،2009شهادة كبرية نعتز
بها وحافز ًا لنا يزيد من اهتمامنا بهذه الزراعة،
وهي م�س�ؤولية كبرية نتبو�أ �أعباءها كما نقلت لنا

من الآباء والأجداد بدورنا ننقلها ب�أمانة �إىل
�أبنائنا و�أحفادنا لكي ي�ستمر قطار املعرفة والعمل
والعطاء على خطى الآباء وال�شيوخ وبهذه املنا�سبة
نتقدم بالتهنئة والعرفان ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل على الفوز الكبري واملتميز للدولة باملركز
الأول بزراعة �أكرب عدد من �أ�شجار نخيل التمر
بني دول العامل ب�شهادة من مو�سوعة جيني�س
العاملية للأرقام القيا�سية .وال�شكر اجلزيل
مو�صول ل�سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان على
اهتمامه وت�شجيعه الال حمدود لنا ولكل حمبي
ال�شجرة املباركة على م�ستوى العامل من خالل
م�ؤ�س�سة اجلائزة التي ير�أ�س جمل�س �أمنائها
باقتدار وجناح.
�أخري ًا يقول حمد بن رحمة ال�شام�سي ب�أن هذا
قليل من كثري فهذه ال�شجرة املباركة مل يكرمها
اهلل عز وجل من فراغ بل لأن كل ما ينتج عنها له
فوائد عديدة ولوال ذلك ملا ا�ستطاع ابن البادية
على البقاء على قيد احلياة وال�صمود يف �صحراء
اجلزيرة العربية خالل �آالف ال�سنني.

الشجرة المباركة يونيو 2009

37 - 36

الشجرة المباركة يونيو 2009

التمور يف اململكة العربية ال�سعودية
الواقع وامل�أمول
( 1427هـ  2006م) (الباب الثالث)
�إدارة الدرا�سات والتخطيط والإح�صاء
وكالة وزارة الزراعة ل�ش�ؤون الأبحاث
والتنمية الزراعية

تطـور إنتـاج التمـور
في المملكة
العربية السعودية
ال تزال التمور املح�صول الرئي�سي بني املحا�صيل
الدائمة يف اململكة ,وقد �ساعدت احلوافز واملزايا
التي تقدمها حكومة اململكة ملنتجي التمور �إىل
تزايد �إنتاج التمور ,ويتناول اجلزء التايل من
الدرا�سة التطور لكل من امل�ساحة الإنتاجية
والإنتاج للتمور خالل الفرتة (2004-1982م),
والتوزيع اجلغرايف لإنتاج التمور على م�ستوى
مناطق اململكة ,وتوزيع �أ�شجار النخيل املثمرة
وغري املثمرة ح�سب �أهم الأ�صناف على م�ستوى

مناطق اململكة ,واحلوافز واملزايا املمنوحة
ملنتجي التمور يف اململكة العربية ال�سعودية.
 -1-3تطور م�ساحة النخيل خالل
الفرتة (2004-1982م)
يت�ضح من اجلدول رقم ( )3بامللحق حول تطور
امل�ساحة الإنتاجية والإنتاج للتمور يف اململكة
خالل الفرتة (2004 – 1982م) �أن م�ساحة
النخيل ات�سمت بالتذبذب من �سنة لأخرى خالل
الفرتة (2004-1982م) ,وقد بلغت امل�ساحة
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عام 2004م حيث بلغت  .%12,7وقد يكون
ل�سيا�سة التنوع يف الإنتاج الزراعي من خالل
زراعة حما�صيل جديدة والتو�سع يف زراعة
املحا�صيل التي كانت تزرع يف م�ساحات �صغرية
بد ًال من االعتماد على حم�صول رئي�سي واحد
وهو التمور �أث ًر يف ذلك.
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ويت�ضح من اجلدول رقم (� )9أن م�ساحة النخيل
يف اململكة قد �أخذت اجتاها عاما متزايدا
خالل فرتة الدرا�سة ,وقد بلغ مقدار الزيادة
ال�سنوية  4586هكتار ًا متثل  %4,9من متو�سط
م�ساحة النخيل خالل فرتة الدرا�سة واملقدر
بنحو � %93,9ألف هكتار ،وقد ثبت معنوية هذه
الزيادة �إح�صائيا عند م�ستوى  0,01وقد بلغت
قيمة معامل التحديد � 0,9أي  %90من الزيادة
يف م�ساحة النخيل خالل فرتة الدرا�سة ترجع
�إىل العوامل التي ي�شرحها الزمن (الأ�سعار،
الإعانات ،الف�سائل اجليدة ،الخ)...
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بلغت  ,%68,2وبلغت �أق�صاها عام 1982م �سنة
الأ�سا�س حيث بلغت  ,%88,3وكذلك احلال
بالن�سبة للأهمية الن�سبية مل�ساحة النخيل �إىل
�إجمايل امل�ساحة املح�صولية فقد بلغت �أدناها
عام 1992م حيث بلغت  %5,1وبلغت �أق�صاها
عام  2000م .حيث بلغت  %12,73وقد �أخذت
تناق�ص ًا حتى عام  1992م .حيث تناق�صت من
 %11,5عام � 1982سنة الأ�سا�س �إىل  %5,1عام
 1992م ،ثم �أخذت اجتاه ًا متزايدا حتى عام
2000م با�ستثناء عام 1997م حيث تناق�صت
تناق�ص ًا طفيف ًا ,ثم �أخذت يف التناق�ص �أعوام
2001م2003 ,2002 ,م ,ثم تزايدت مرة �أخرى

 -2-3تطور �إنتاجية الهكتار من التمور
خالل الفرتة (2004-1982م)
تت�أثر �إنتاجية هكتار من التمور بالعديد من
العوامل منها الأ�صناف ,وعمليات اخلدمة
املختلفة للمح�صول ,وت�شري بيانات اجلدول رقم
( )3بامللحق �إىل �أن �إنتاجية النخيل قد ات�سمت
بالتذبذب من �سنة لأخرى خالل الفرتة (-1982
2004م) وقد بلغت الإنتاجية حدها الأدنى عام
1999م حيث بلغت  5,03طن/هكتار ,متثل
 %96,9من عام 1982م �سنة الأ�سا�س واملقدرة
بـ  5,19طن/هكتار ،وقد بلغت الإنتاجية حدها
الأق�صى عام 1984م حيث بلغت  8,08طن/
هكتار ،متثل  %155,7من عام � 1982سنة
الأ�سا�س� .إال �أنه لوحظ من اجلدول رقم (� )9أن
�إنتاجية النخيل قد �أخذت اجتاه ًا عام ًا متناق�ص ًا
خالل فرتة الدرا�سة ،وقد بلغ مقدار التناق�ص
ال�سنوي  0,074طن/هكتار ميثل  %1,12من
متو�سط �إنتاجية النخيل خالل فرتة الدرا�سة
واملقدر بنحو  6,59طن/هكتار ,وقد ثبت معنوية
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وبدرا�سة تطور الأهمية الن�سبية مل�ساحة النخيل
�إىل م�ساحة املحا�صيل الدائمة فقد لوحظ من
اجلدول ( )1بامللحق حول الأهمية الن�سبية
مل�ساحة النخيل �إىل م�ساحة املحا�صيل الدائمة
وامل�ساحة املح�صولية على م�ستوى اململكة خالل
الفرتة ( 2004 – 1982م) �أنها �أخذت يف
التذبذب من �سنة لأخرى خالل الفرتة (-1982
2004م) ,وقد بلغت �أدناها عام 1998م حيث
39 - 38
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حدها الأدنى عام 1983م حيث بلغت 55,5
�ألف هكتار متثل نحو  %81من عام � 1982سنة
الأ�سا�س واملقدر بـ � 68,5ألف هكتار ,وقد بلغت
م�ساحة النخيل حدها الأق�صى عام 2004م حيث
بلغت مل�ساحة � 148,8ألف هكتار متثل  %217من
عام �1982سنة الأ�سا�س.
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هذا التناق�ص �إح�صائي ًا عند م�ستوى  ,0,01وقد
بلغت قيمة معامل التحديد � 0.34أي �إن  %34من
التناق�ص يف �إنتاجية الهكتار من النخيل ترجع
�إىل العوامل التي ي�شرحها الزمن وهي:
.1كرثة �أعداد النخيل امل�سن وعدم جتديده.
�.2ضعف مقاومة الآفات الزراعية (ح�شرات،
�أمرا�ض ،ح�شائ�ش) اخلا�صة بالنخيل.
.3عدم توافر الف�سائل اجليدة بكميات ت�سمح
ب�إن�شاء مزارع نخيل جديدة �أو حتى جتديد
املزارع القدمية ,بالإ�ضافة �إىل ارتفاع �أ�سعار
الف�سائل للأ�صناف اجليدة
.4ق�صر امل�سافات بني �أ�شجار النخيل خا�صة يف
املزارع التقليدية القدمية مما يعوق ا�ستعمال
امليكنة احلديثة لت�أدية العمليات املختلفة
خلدمة النخيل وجني التمور.

طفيف ًا عام  1998م حيث بلغ � 648,1ألف طن،
ثم �أخذ يف التزايد امل�ستمر حتى عام 2004م
حيث بلغ � 941,3ألف طن ,وقد بلغ �إنتاج التمور
حده الأدنى عام 1982م �سنة الأ�سا�س وبلغ حده
الأق�صى عام 2004م ,وت�شري بيانات اجلدول
رقم (� )9أن �إنتاج التمور قد �أخذ اجتاه ًا عام ًا
متزايد ًا خالل الفرتة (2004-1982م) وقد بلغ
مقدار الزيادة ال�سنوية � 22ألف طن متثل %3,7
من متو�سط �إنتاج التمور خالل فرتة الدرا�سة
واملقدر بنحو � 601,4ألف طن ،وقد ثبت معنوية
هذه الزيادة �إح�صائي ًا عند م�ستوى  ,0.01وقد
بلغت قيمة معامل التحديد � 0.92أي �أن  %92من
الزيادة يف �إنتاج التمور ترجع �إىل العوامل التي
ي�شرحها الزمن والتي منها الزيادة يف امل�ساحة
املزروعة بالنخيل.

 -3-3تطور �إنتاج التمور خالل الفرتة
(2004-1982م):
يعد الإنتاج حم�صلة لكال من امل�ساحة والإنتاجية,
وت�شري بيانات اجلدول رقم ( )3بامللحق �إىل �أن
�إنتاج التمور قد اخذ يف التزايد امل�ستمر منذ
عام 1982م �سنة الأ�سا�س �إىل عام 1997م
حيث تزايد من � 355,3ألف طن �إىل 649,2
�ألف طن ،ثم تناق�ص �إنتاج التمور تناق�ص ًا

 -4-3التوزيع اجلغرايف لإنتاج التمور
على م�ستوى مناطق اململكة عام 2004م:
با�ستعرا�ض بيانات اجلدول رقم ( )10لوحظ
�أن منطقة الريا�ض حتتل املرتبة الأوىل بالن�سبة
مل�ساحة النخيل عام 2004م ,حيث بلغت امل�ساحة
املزروعة نخيل بها � 37,4ألف هكتار متثل %25,1
من �إجمايل امل�ساحة املزروعة نخيل على م�ستوى
اململكة العربية ال�سعودية واملقدرة بـ � 148,8ألف
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هكتار ،يف حني ت�أتي منطقة احلدود ال�شمالية
يف املرتبة الأخرية حيث بلغت امل�ساحة املزروعة
نخيل بها  14هكتار ًا متثل  %0,01من �إجمايل
امل�ساحة املزروعة نخيل على م�ستوى اململكة.
وبالن�سبة لرتتيب مناطق اململكة وفق ًا لإنتاجية
الهكتار من التمور عام 2004م فقد لوحظ �أن
املنطقة ال�شرقية حتتل املرتبة الأوىل حيث بلغت
�إنتاجية الهكتار من التمور بها  11,14طن/هكتار
متثل  %176,2من متو�سط �إنتاجية الهكتار على
م�ستوى اململكة واملقدرة بنحو  6,33طن/هكتار,
يف حني ت�أتي منطقة جازان يف املرتبة الأخرية
حيث بلغت �إنتاجية الهكتار بها  1,33طن هكتار
متثل  %21من متو�سط �إنتاجية الهكتار على
م�ستوى اململكة.
ويت�ضح من اجلدول �أن هناك تباين ًا وا�ضحاً
يف �إنتاجية الهكتار من التمور بني مناطق
اململكة عام 2004م حيث لوحظ وجود مناطق
(ال�شرقية ،اجلوف ،ع�سري ،مكة املكرمة ،تبوك،
حائل) حققت �إنتاجية �أعلى من متو�سط اململكة,
ومناطق (الريا�ض ،املدينة املنورة ،جنران،
احلدود ال�شمالية ،الق�صيم ،الباحة ،جازان)
حققت �إنتاجية �أقل من متو�سط اململكة.
لذلك فمن ال�ضروري توجيه العناية �إىل املناطق
ذات الإنتاجية املنخف�ضة بتقدمي الدعم الفني
واملايل لها ,ويقع الدعم الفني على �أجهزة
الإر�شاد الزراعي الذي يجب �أن يوجه املزارعني
�إىل العناية مبزارعهم من خالل التخل�ص من
�أ�شجار النخيل امل�سنة وا�ستبدالها بالأ�صناف
اجليدة عالية الإنتاجية واملرغوبة يف الأ�سواق
املحلية واخلارجية ,ومقاومة الآفات الزراعية
التي ت�صيب مزارع النخيل ,كما يقع الدعم املايل
على وزارة الزراعة التي يجب �أن توجه ال�شطر
الأكرب من الدعم املوجه للتمور �إىل املناطق ذات
الإنتاجية املنخف�ضة ،والبنك الزراعي العربي
ال�سعودي الذي يجب �أن يقدم قرو�ض ًا مي�سرة
�إىل تلك املناطق ,حتى يتمكن املزارعون من
العناية مبزارعهم وزيادة الإنتاجية وبالتايل
حت�سني م�ستوى دخولهم مما ينعك�س يف النهاية
الشجرة المباركة يونيو 2009
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على زيادة �إنتاج التمور وبالتايل زيادة الت�صنيع
والت�صدير وتوفري فر�ص العمل.
وفيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف لإنتاج التمور
على م�ستوى مناطق اململكة ,فقد لوحظ �أن
منطقة الريا�ض حتتل املرتبة الأوىل حيث
بلغ �إنتاجها من التمور � 213,1ألف طن متثل
 %22,6من �إجمايل �إنتاج التمور على م�ستوى
اململكة والبالغ � 941,3ألف طن عام 2004م يف
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حني ت�أتي منطقة احلدود ال�شمالية يف املرتبة
الأخرية حيث بلغ �إنتاجها من التمور  69طن ًا
متثل  %0.01من �إجمايل �إنتاج التمور على
م�ستوى اململكة ..ويت�ضح من اجلدول تركز
�إنتاج التمور يف  7مناطق رئي�سية (الريا�ض,
الق�صيم ,ال�شرقية ,املدينة املنورة ,حائل,
ع�سري ,مكة املكرمة) متثل  %90من �إجمايل
�إنتاج التمور يف اململكة عام 2004م.
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 -5-3توزيع �أ�شجار النخيل املثمرة وغري
املثمرة ح�سب �أهم الأ�صناف على م�ستوى
مناطق اململكة عام 2004م:
يعر�ض اجلدول رقم ( )11توزيع �أ�شجار النخيل
املثمرة وغري املثمرة ح�سب �أهم الأ�صناف على
م�ستوى اململكة وفق ًا لبيانات عام 2004م ,ويت�ضح
من اجلدول �أن �إجمايل عدد �أ�شجار النخيل على
م�ستوى اململكة قد بلغ  22,3مليون نخلة منها
 16,9مليون نخلة مثمرة متثل  %76من �إجمايل
عدد النخيل على م�ستوى اململكة ,و  5,3مليون
نخلة غري مثمرة متثل  %24من �إجمايل عدد
النخيل على م�ستوى اململكة ,ويت�ضح من ذلك
�أنه من املتوقع زيادة �إنتاج التمور يف ال�سنوات
القادمة الأمر الذي ي�ستلزم النهو�ض بت�سويق
التمور داخلي ًا واحلفاظ على الأ�سواق اخلارجية
احلالية والعمل على فتح �أ�سواق جديدة .وينت�شر
باململكة زراعة العديد من �أ�صناف التمور �إال �أنه
قد لوحظ �أن ال�صنف خال�ص هو الأكرث انت�شار ًا
حيث يزرع منه  2,14مليون �شجرة متثل %9,6
من �إجمايل �أ�شجار النخيل على م�ستوى اململكة.
يف حني ي�أتي ال�صنف منيفي يف املرتبة الأخرية
حيث يزرع منه � 133,8ألف نخلة متثل  %0.6من
�إجمايل �أ�شجار النخيل على م�ستوى اململكة.
بينما بلغت جملة الأ�صناف الأخرى  12,7مليون
نخلة متثل  %65,7من �إجمايل �أ�شجار النخيل
على م�ستوى اململكة .وفيما يلي ا�ستعرا�ض لأهم
�أ�صناف التمور موزعة على مناطق اململكة عام
2004م والتي يعر�ضها اجلدول رقم (.)12
.1خال�ص :من �سمات هذا ال�صنف �أن ثمرته
لينة ,متو�سطة احلجم� ,صفراء اللون يف
مرحلة الب�سر والرطب ذهبية �ضاربة �إىل
اال�صفرار يف مرحلة التمر ،وتلقى رواج ًا
كبري ًا يف مرحلتي الرطب والتمر ,وترتكز
زراعة هذا ال�صنف يف منطقتي ال�شرقية
والريا�ض حيث يوجد بكل منهما ,%60,11
و  %33,03من �إجمايل ال�صنف على م�ستوى
اململكة للمناطق ال�سابقة على الرتتيب.
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.2رزيـز :يت�سم هذا ال�صنف ب�أن ثمرته لينة,
�صفراء اللون يف مرحلة الرطب� ,ضاربة
�إىل االحمرار يف مرحلة الب�سر ،ذهبية يف
مرحلة التمر ،وترتكز زراعة هذا ال�صنف
يف مناطق ال�شرقية ,الق�صيم ,الريا�ض حيث
يوجد بكل منهما %6,17 ,%9,05 ,%84,26
 ،من �إجمايل ال�صنف على م�ستوى اململكة
للمناطق ال�سابقة على الرتتيب.
�.3سكري :من �سمات ال�صنف �سكري �أنه حلو
املذاق يف طور اكتمال النمو ويف طور الرطب
يكون الطعم جيد ًا مرغوب ًا �أما التمر فطعمه
ذو حالوة زائدة وقوام ه�ش ,وت�صلح ثماره
للحفظ بطريقة التجميد ,وترتكز زراعته
يف منطقتي الق�صيم والريا�ض حيث يوجد
بكل منهما  ,%9,68 ,%85,76من �إجمايل
ال�صنف على م�ستوى اململكة للمناطق
ال�سابقة على الرتتيب.
.4برحـي :ثماره ذات �شكل بي�ضوي غليظ
مائلة لال�ستدارة ,ولون الثمار مكتملة النمو
م�شم�شي ,وترتكز زراعة هذا ال�صنف يف
مناطق الق�صيم والريا�ض وتبوك حيث
يوجد بكل منهما %7,59 ,%32,5 ,%50,20

من �إجمايل ال�صنف على م�ستوى اململكة
للمناطق ال�سابقة على الرتتيب.
.5منيفي :ترتكز زراعة هذا ال�صنف يف
منطقة الريا�ض حيث يوجد بها  %94,09من
�إجمايل ال�صنف على م�ستوى اململكة.

�.6سلج :ثماره ا�سطوانية �صفراء مرغوبة يف
الأ�سواق ,وترتكز زراعته يف منطقة الريا�ض
حيث يوجد بها  %96,73من �إجمايل ال�صنف
على م�ستوى اململكة.
.7خ�ضري :من �سمات هذا ال�صنف �أن
ثماره كبرية احلجم لونها �أحمر دموي يف
طور اكتمال النمو ,ويتميز حلم الثمرة بقلة
الألياف ,وترتكز زراعة هذا ال�صنف يف
منطقتي الريا�ض والق�صيم حيث يوجد بكل
منهما  %8,9 ,%85,37من �إجمايل ال�صنف
على م�ستوى اململكة للمناطق ال�سابقة على
الرتتيب.
 .8نبوت �سيف :ثماره متو�سطة احلجم,
لون الثمرة �أ�صفر بلفحة برتقالية يف مرحلة
اكتمال النمو وذهبي �ضارب �إىل ال�سمرة يف
مرحلة التمر ,وترتكز زراعة هذا ال�صنف يف
مناطق الريا�ض ,الق�صيم ,حائل حيث يوجد
بكل منهما %4,89 ,%6,28 ,%86,97من
�إجمايل ال�صنف على م�ستوى اململكة للمناطق
ال�سابقة على الرتتيب.
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.9حـلوة :يت�سم هذا ال�صنف ب�أن ثماره ذات
�شكل بي�ضوي م�ستطيل ,وحجمها متو�سط,
ولون الثمار املكتملة النمو �أحمر وعندما
ي�صبح متر ًا يكون لون الثمرة داكن ًا ,وهو
من الأ�صناف مت�أخرة الن�ضج وتنت�شر زراعة
هذا ال�صنف يف عدة مناطق من اململكة
مثل حائل ,اجلوف ,املدينة املنورة ,تبوك,
الق�صيم ,حيث يوجد بكل منهما ,%35,94
,%13,20 ،%13,20 ,%15,27 ،%24,9
 %5,39من �إجمايل ال�صنف على م�ستوى
اململكة للمناطق ال�سابقة على الرتتيب.
ويت�ضح مما �سبق �أنه من املتوقع زيادة �إنتاج
التمور يف ال�سنوات القادمة نظر ًا لوجود %24
من �إجمايل �أ�شجار النخيل غري مثمرة ,و�أن �أكرث
الأ�صناف انت�شار ًا هي خال�ص� ,سكري ,حلوة,
رزيز ,خ�ضري� ,سلج ,برحي ,نبوت �سيف على
الرتتيب ,بالإ�ضافة �إىل �أن حوايل ثلثي �أ�شجار
النخيل غري م�صنفة ,وال توجد بيانات عن
�إنتاجية ما هو م�صنف الأمر الذي ي�ستلزم �أخذه
يف االعتبار يف التعداد الزراعي القادم.
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 -6-3احلوافز واملزايا املمنوحة ملنتجي
التمور يف اململكة:
نظر ًا لأهمية حم�صول التمور يف الزراعة
ال�سعودية تقوم الدولة ممثلة يف وزارة الزراعة
والبنك الزراعي ال�سعودي بتقدمي العديد من
احلوافز واملزايا ملنتجي التمور يف اململكة والتي
ميكن �إجنازها فيما يلي:
.1منح تراخي�ص زراعية مل�شاريع النخيل.
.2منح �إعانة �إنتاج بواقع / 25هلله /لكل كجم
يتم �إنتاجه من التمور.
.3منح �إعانة على املعدات الزراعية ت�صل �إىل
 %55من القيمة.
.4منح قرو�ض مي�سرة وبدون فوائد ل�شراء
املكائن وامل�ضخات ل�شبكات الري واملعدات
الزراعية.
.5منح قرو�ض النخيل فرتة �سماح �ست �سنوات
من تاريخ توقيع عقد القر�ض يبد�أ بعدها
�سداد القر�ض على �أق�ساط �سنوية ملدة ع�شر
�سنوات.
.6توفري التمويل جلمعيات منتجي التمور بواقع

 %100من التكلفة الإجمالية ,وا�ستثناء تلك
اجلمعيات من �شروط الإقرا�ض وال�ضمانات.
.7توفري التمويل مل�شروعات �إكثار �أ�صناف النخيل
ذات النوعية وال�صفات اجليدة التي تتالءم
مع متطلبات ال�سوق املحلي واخلارجي.
 .8تقدمي خدمات املكافحة لآفات النخيل جمان ًا
للحيازات ال�صغرية واملتو�سطة.
�.9إن�شاء املراكز البحثية لتطوير �إنتاج وت�صنيع
وت�سويق التمور.
ويف هذا املجال مت �إن�شاء مركز �أبحاث النخيل
والتمور بالإح�ساء عام1402هـ ,وقد مت ت�شكيل
جمل�س �إدارته من وزارة الزراعة وجامعة امللك
في�صل بالإح�ساء ،ومن �أهم �أهداف هذا املركز
ما يلي:
�أ�-إجراء الأبحاث الأ�سا�سية والتطبيقية يف
املعمل واحلقل للت�صدي للم�شاكل التي تواجه
زراعة النخيل و�إنتاج التمور واملتعلقة بعمليات
الإنتاج وامليكنة والآفات ومقاومتها وكذلك
الت�صنيع والت�سويق لتطوير وحتديث �أ�ساليب
الإنتاج مبا يتالءم مع ظروف زراعة النخيل

 -7-3تطور الإعانات املمنوحة ملنتجي
التمور عن طريق وزارة الزراعة خالل
الفرتة (2004-1982م):
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ويف �إطار �إعادة هيكلة الإعانات الزراعية تقوم
وزارة الزراعة حالي ًا بدرا�سة �إلغاء �إعانة ف�سائل
النخيل التي ت�صرف للمزارعني بواقع  50ريا ًال
لكل ف�سيلة يتم زراعتها من الأ�صناف اجليدة
بعد �أن �أدركت الوزارة �أن تلك الإعانة مل حتقق
الهدف الذي متنح من �أجله.
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و�إنتاج التمور يف اململكة.
ب-جتميع وتوفري املعلومات وت�صنيفها عن
طريق امل�سح وتق�صي احلقائق حول بع�ض
اجلوانب املهمة يف جماالت زراعة النخيل
و�إنتاج التمور.
ج-التو�صل �إىل و�ضع موا�صفات قيا�سية للنخيل
والتمور وم�شتقاتها بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية.
د�-إن�شاء بنك للأ�صول الوراثية الوطنية والعاملية
و�آخر حلبوب اللقاح.
هـ� -إن�شاء م�شاتل متخ�ص�صة يف مناطق اململكة
املعروفة ب�إنتاج التمور.
و-امل�ساهمة يف تنمية وتطوير زراعة النخيل
و�إنتاج التمور بالتعاون مع اجلهات املعنية.
ز -تنظيم و�إقامة امل�ؤمترات العلمية والدورات
التدريبية املتخ�ص�صة.
وقد قام هذا املركز ب�إجناز عدد كبري من
الأبحاث �شملت معظم التخ�ص�صات املتعلقة
بالنخيل مثل الإكثار والري والت�سميد والتلقيح
واخلف والت�صنيع والت�سويق وغريها.
�.10صدور الأمر ال�سامي الكرمي بتويل جمل�س
الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة
الزراعة� ،إن�شاء مركز متطور لدعم �إنتاج
وت�سويق التمور خارجي ًا مع العمل على �إقامة

�صناعات غذائية تقوم على ا�ستخدام التمور
املحلية بهدف تطوير �أ�ساليب ت�سويقها
وزيادة فر�ص الإقبال عليها ,ومن املتوقع
�أن يقوم هذا املركز بتفعيل الأوامر ال�سامية
الكرمية املتعلقة بالنهو�ض ب�إنتاج وت�صنيع
التمور ,تن�شيط الطلب املحلي على التمور,
رفع كفاءة الت�سويق الداخلي ,ودعم املعار�ض
الدولية لزيادة ت�صدير التمور.

ت�شري بيانات اجلدول رقم ( )4بامللحق �إىل �أن
جملة الإعانات املقدمة للتمور وف�سائل النخيل عن
طريق وزارة الزراعة قد بلغت  39,7مليون ريال
كمتو�سط للفرتة (2004-1982م) متثل %76,5
من �إجمايل الإعانات املقدمة عن طريق وزارة
الزراعة كمتو�سط لتلك الفرتة ,ومتثل �إعانات
التمور  %64,4بينما متثل �إعانات ف�سائل النخيل
 ,%12,1وبا�ستعرا�ض بيانات اجلدول رقم ()13
لوحظ �أن جملة �إعانات التمور وف�سائل النخيل
قد �أخذت اجتاه ًا عام ًا متناق�ص ًا وقد بلغ مقدار
التناق�ص ال�سنوي  1,310مليون ريال ميثل %3,3
من متو�سط الفرتة (2004-1982م) ويرجع
ذلك �إىل تناق�ص �إعانات التمور مبقدار %4,3
�سنوي ًا على الرغم من زيادة �إعانة ف�سائل النخيل
مبقدار � %2,1سنوي ًا.

15
10
5
0
2004ﻡ

2003ﻡ

2002ﻡ

2001ﻡ

2000ﻡ

1999ﻡ

1995ﻡ

1990ﻡ

1982ﻡ

الشجرة المباركة يونيو 2009

بحث تطبيقي 2009
من �إعــــــــداد
الدكتور عامر حممد بندر العاين
م� .سعيد ح�سن البغام  ،م .من�صور �إبراهيم ،
�صالح عبد اهلل �آكروت
ambander@moew.gov.ae

ا�سم امل�شروع:تطوير وتنمية نخيل التمر يف دولة االمارات العربية املتحدة
بالتعاون مع منظمة ايكاردا
ف�سيولوجيا الثمار بعد احل�صاد

استخدام
الطاقة الشمسية
لتجفيف التمور
في البيت الزجاجي والبالستيكي مقارنة مع
التجفيف بالفرن اآللي
اخلال�صة:
�أجريت الدرا�سة يف حمطة �أبحاث احلمرانية
(املنطقة ال�شمالية) بالتعاون مع منظمة ايكاردا
 ،خالل املو�سمني  2007و 2008وا�ستخدمت
ثالثة �أ�صناف من التمور برحي وخال�ص ولولو
ويف مرحلتني من الن�ضج الهامد والتمر ومت
التجفيف با�ستخدام التجفيف ال�شم�سي من
خالل البيت الزجاجي ،البال�ستيكي والتجفيف
الآيل يف الغرفة احلرارية.
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والبال�ستيكي) والتجفيف الآيل (الغرفة
احلرارية) من حيث احلفاظ على ال�صفات
النوعية اجليدة للثمار مع �أقل ن�سبة تق�شر واقل
كلفة اقت�صادية.

نفذت الدرا�سة وفق ت�صميم للقطاعات الع�شوائية
الكاملة ) (RCBDومت �إجراء الدرا�سات املخربية
لتحديد املوا�صفات الكيميائية والفيزيائية للثمار
وت�ضمنت قيا�س ن�سبة املواد ال�صلبة والرطوبة
والتق�شر والوقت امل�ستغرق للتجفيف.

�أظهرت النتائج تفوق التجفيف ال�شم�سي (من
خالل البيت الزجاجي) يف رفع القيمة الغذائية
للتمور بزيادة ن�سبة املواد ال�صلبة ال�سكرية
جلميع الأ�صناف وملرحلتي الهامد والتمر
واحلفاظ على اللون الفاحت للتمور يف حني اظهر
التجفيف الآيل ( الغرفة احلرارية ) اقل ن�سبة
تق�شر ملرحلتي الهامد والتمر للأ�صناف برحي
وخال�ص �إ�ضافة �إىل اختزال الزمن يف هذه
الطريقة من التجفيف.

هدفت الدرا�سة �إىل املقارنة بني التجفيف
ال�شم�سي (من خالل البيت الزجاجي

�أو�صت الدرا�سة ب�إمكانية التجفيف ال�شم�سي
(من خالل البيت الزجاجي) الرتفاع ن�سبة

املواد ال�صلبة ال�سكرية يف التمور وقلة التكاليف
والحتفاظ التمور باللون الفاحت جلميع الأ�صناف
وملرحتي الهامد والتمر مما يرفع القدرة
الت�سويقية لهذه الأ�صناف كما �أو�صت الدرا�سة
ب�إمكانية التجفيف الآيل (الغرفة احلرارية)
يف حالة توفره لدى املزارعني وذلك الختزال
الزمن الالزم للتجفيف وجودة التمور لقلة
ن�سبة التق�شر فيها.
املقدمة:
�إن الهدف من التجفيف هو حت�سني نوعية الثمار
و�إنتاج متور موحدة املوا�صفات فيما يتعلق
مب�ستوى الرطوبة و�أي�ض ًا �إطالة مدة �صالحيتها
خالل عمليات التخزين والت�سويق.
يتم التجفيف عندما تزداد رطوبة الثمار عن
امل�ستوى املحدد (الذي يتقرر يف �ضوء احتياجات
ال�سوق) وحتى يت�سنى حفظ التمور لفرتة حمددة
(دون تربيد) يتعني حفظ رطوبتها �إىل ما دون
 %20وفق ًا لل�صنف (البكر  ،1972الفاو ،1992
وبندر  )2007وان خف�ض الرطوبة ي�ؤدي �إىل
خف�ض خطر تبلور ال�سكر ويتعني كذلك �ضمان
ن�سبة الرطوبة الن الرطوبة العالية ت�ؤدي �إىل
حدوث تخمر كحويل نتيجة لزيادة ن�شاط
اخلمائر مما ي�ؤدي �إىل ف�ساد املذاق جراء

جتفيف التمور بالبيت البال�ستيكي

العمليات امليكروبيولوجية (البكر  ،1972الفاو
 ،1992الفاو  2005واجلبوري .)2006
امل�صدر الطبيعي املتوفر للطاقة احلرارية هو
ال�شم�س وبرتك التمور مك�شوفة عر�ضة لل�شم�س
املبا�شرة ي�ؤدي �إىل تدهور نوعيتها من خالل
تعر�ضها للغبار والأو�ساخ واحل�شرات لذا اجتهت
و�سائل جتفيف التمور باال�ستفادة من الطاقة
ال�شم�سية من خالل ا�ستخدام البيت الزجاجي
والبيت البال�ستيكي واملعروف �أن الزجاج مادة
منفذة لل�ضوء بن�سبة ت�صل  %90وال ي�سمح
بنفاذ الأ�شعة حتت احلمراء وبذلك فهو يعمل
على االحتفاظ باحلرارة املنبعثة من الرتبة
(الأ�شعة حتت احلمراء) لي ًال ومينع خروجها
�إىل الغالف اجلوي للف�ضاء اخلارجي ويحدث
ما يعرف بال�صوب الزراعية للحفاظ على درجة
احلرارة ويقلل احلاجة للتدفئة ال�صناعية � ،أما
البيوت البال�ستيكية فهي منفذة لكل من الأ�شعة
فوق البنف�سجية (بن�سبة  )%80والأ�شعة حتت
احلمراء (بن�سبة  )%77وبذلك ف�إن هذه الأغطية
تقلل احلاجة �إىل التهوية والتربيد نهائي ًا لكن
يقابل ذلك زيادة احلاجة للتدفئة ليال (ح�سن
 1988وبورزق .)2007
�أ�شارت الدرا�سة (بندر � )2007إىل تفوق الغرفة
الآلية يف جتفيف التمور وعلى درجة حرارة
ْ70م حيث حافظت على جودة املنتج من حيث
ال�صفات الطبيعية والكيميائية �إ�ضافة �إىل
اختزال الوقت مقارنة بطرق التجفيف يف البيت
الزجاجي والبال�ستيكي .وقد تطرقت الكثري
من الدرا�سات �إىل �أهمية احلفاظ على جودة
ال�صفات الطبيعية والكيميائية خالل ا�ستخدام
طرق التجفيف املختلفة
وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة (العبد � )2007إىل
م�شكلة انف�صال الق�شرة عن اللحم يف ثمرة
التمر خالل التجفيف مما ي�ؤثر �سلب ًا على نوعية
التمور وقد �أكدت الدرا�سة على توفري قاعدة

جتفيف التمور يف البيت الزجاجي
بيانات للطبقة ال�شمعية اخلارجية للتمور لتطوير
طرق الت�صنيع والتجفيف ،كما ا�ستنتجت نتائج
الدرا�سة (الغزايل � )2003إىل �أن التغيري يف
القيمة الغذائية يف حالة التجفيف ال�شم�سي �أقل
مما عليه يف التجفيف ال�صناعي و�أعزى ذلك
�إىل ارتفاع درجات احلرارة كما �أ�شارت نتائج
الدرا�سة (اليتيم � )2003إىل فقد كبري يف جودة
الثمار الناجتة ب�سبب طرق التجفيف التقليدية
و�أ�شار (اجلهيمي � )2003إىل ما هو �أبعد من
فقدان الرطوبة يف التجفيف اال�صطناعي حيث
�أ�شارت النتائج �إىل نق�ص ملحوظ يف املواد
ال�صلبة (ال�سكرية) عند ا�ستخدام درجة
احلرارة املرتفعة وقدر هذا النق�ص بـ .%2.3
وقد نقلت تقنية التجفيف يف الغرفة الزجاجية
من مزرعة ال�شيخ �صقر بن زايد بن �صقر �آل
نهيان ( مقابلة �شخ�صية   upersonal-comm
nication) .

هدفت الدرا�سة �إىل مقارنة كفاءة التجفيف
با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية من خالل البيت
البال�ستيكي والزجاجي مع التجفيف با�ستخدام
الفرن الآيل لبع�ض �أ�صناف النخيل املعروفة
من حيث املحافظة على جودة موا�صفات الثمار
الطبيعية والكيميائية لغر�ض زيادة القدرة
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الت�سويقية لهذه الأ�صناف.
املواد وطرق العمل:
�أجريت الدرا�سة يف حمطة �أبحاث احلمرانية /
املنطقة ال�شمالية وبالتعاون مع منظمة ايكاردا
خالل املو�سمني  2007و.2008
نفذت الدرا�سة وفق ت�صميم القطاعات
الع�شوائية الكاملة ) (RCBDوبثالثة مكررات
وبا�ستخدام ثالثة طرق للتجفيف (البيت
البال�ستيكي والغرفة الزجاجية والغرفة
احلرارية (الفرن الآيل) وت�ضمنت ثالثة
�أ�صناف نخيل (برحي ،لولو وخال�ص) وبرحلتي
ن�ضج (الهامد والتمر)
و�ضعت التمور بعد الت�صنيف يف �إطارات معدنية
مثقبة ووزعت على البيت الزجاجي والبال�ستيكي
والآيل لغر�ض التجفيف ومت �إجراء الدرا�سات
الطبيعية والكيميائية واملت�ضمنة:

التجفيف الآيل للتمور
الوقت امل�ستغرق للتجفيف.
ن�سبة الرطوبة يف الثمار قبل وبعد التجفيف.
ن�سبة املواد ال�صلبة الذائبة (TSS).
ن�سبة التق�شري .%
لون الثمار.

النتائج واملناق�شة:
�أ�شارت النتائج (جدول � )1إىل املوا�صفات
الطبيعية والكيميائية لل�صنف برحي يف
مرحلتني الهامد والتمر قبل وبعد التجفيف يف
البيت البال�ستيكي والغرفة الزجاجية والغرفة
احلرارية و�أظهرت النتائج (جدول � )1أن
التجفيف يف الغرفة الزجاجية �أعطى �أعلى
ن�سبة مواد �صلبة (�سكرية) يف مرحلة الهامد
للمو�سمني  2007و 2008وقد بلغ على التوايل
 83و %81و�أعطى اللون الفاحت للتمور يف حني
كانت �أقل ن�سبة تق�شري قد ظهرت عند التجفيف
يف الغرفة احلرارية (الآلية) ملرحلة الهامد
وقد بلغت  29و %30للمو�سمني  2007و2008
(�شكل �-1أ و �-2أ) �أما مرحلة التمر فقد ظهرت
�أعلى ن�سبة مواد �صلبة عند التجفيف يف الغرفة
الزجاجية والغرفة احلرارية ويف كال املو�سمني

جدول رقم (  ) 1املوا�صفات الفيزيائية والكيميائية لثمار نخيل التمر �صنف برحي يف مرحلتي الهامد والتمر،
قبل وبعد التجفيف يف البيت البال�ستيكي والغرفة الزجاجية والغرفة احلرارية
 2007م
ال�صنف
برحي

ن�سبة املواد ال�صلبة%

مرحلة الهامد

قبل التجفيف

بعد التجفيف

ن�سبة التق�شر%

ن�سبة الرطوبة %
قبل التجفيف

بعد التجفيف

بعد التجفيف

اللون
بعد التجفيف

البيت البال�ستيكي

63

80

48

23

65

بني

الغرفة الزجاجية
الغرفة احلرارية

63
63

83
79
2.1

48
48

22
25
1.7

41
29
4.6

بني.ف
بني.غ

LSD 5 %
مرحلة التمر
البيت البال�ستيكي
الغرفة الزجاجية
الغرفة احلرارية
LSD 5 %
47 - 46
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71
71
71

78
81
81
2.4

38
38
38

23
21
23
1.5

62
38
24
4.2

بني
بني.ف
بني.غ

 2007و 2008يف حني ظهر اللون الفاحت للتمور
عند التجفيف يف الغرفة الزجاجية (�شكل 4-1
و -2ب) كان �أقل وقت م�ستغرق يف التجفيف
عند ا�ستخدام الغرفة احلرارية ملرحلة الهامد
قد بلغ  72و� 66ساعة للمو�سمني  2007و2008
على التوايل يف حني بلغ يف مرحلة التمر  46و40
�ساعة للمو�سمني  2007و 2008على التوايل ويف
الغرفة احلرارية (جدول .)1
�أما ال�صنف خال�ص (جدول  )2فقد ظهرت
�أعلى ن�سبة للمواد ال�صلبة (ال�سكرية) ملرحلة
الهامد عند التجفيف يف الغرفة الزجاجية وقد
بلغت  82و %79للمو�سمني  2007و 2008على
التوايل كما �أعطى التجفيف يف الغرفة الزجاجية
اللون الفاحت للتمور يف حني ظهرت �أقل ن�سبة
تق�شر عند التجفيف بالغرفة احلرارية وقد بلغ
 33و  %21للمو�سمني  2007و 2008على التوايل

ظهرت �أقل ن�سبة تق�شر عند التجفيف بالغرفة
احلرارية وقد بلغت  30و %20للمو�سمني 2007
و 2008على التوايل (-3ب و-4ب) كان �أقل
وقت م�ستغرق للتجفيف عند ا�ستخدام الغرفة
احلرارية يف املو�سمني  2007و 2008وقد بلغ 60
و� 56ساعة على التوايل يف مرحلة الهامد يف حني
بلغت يف مرحلة التمر يف الغرفة احلرارية 40
و� 44ساعة للمو�سمني  2007و 2008على التوايل
(جدول .)2
غ�سيل التمور قبل التجفيف
(�شكل �-3أ و �-4أ) �أما مرحلة التمر فكانت �أعلى
ن�سبة للمواد ال�صلبة (ال�سكرية) قد ظهرت
عند التجفيف يف الغرفة الزجاجية واحلرارية
وللمو�سمني  2007و 2008على التوايل يف حني

�أما ال�صنف لولو (جدول  )3فكانت �أعلى ن�سبة
مواد �صلبة (�سكرية) ظهرت عند التجفيف يف
الغرفة الزجاجية وقد بلغ  84و %78يف مرحلة
الهامد للمو�سمني  2007و 2008على التوايل
�أما ن�سبة التق�شر فقد كانت معدومة يف مرحلة
الهامد للمو�سمني (�شكل �-5أ و�-6أ).
�أما مرحلة التمر فكانت �أعلى ن�سبة مواد �صلبة

 2008م

ن�سبة املواد ال�صلبة%

الوقت امل�ستغرق للتجفيف�/س

ن�سبة الرطوبة %

ن�سبة
التق�شر%

اللون

الوقت
امل�ستغرق
للتجفيف�/س

بعد التجفيف

قبل التجفيف

بعد التجفيف

قبل التجفيف

بعد التجفيف

بعد التجفيف

بعد
التجفيف

146

65

78

51

25

58

بني

132

148
72

65
65

81
78
1.9

51
51

21
22
1.1

36
30
4.9

بني.ف
بني

128
66

136
138
46

75
75
75

81
82
82
2.1

40
40
40

21
20
20
1.3

50
40
25
4.7

بني
بني .ف
بني.غ

125
120
40

بعد التجفيف
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(�سكرية) قد ظهرت عند التجفيف يف الغرفة
الزجاجية وقد بلغت  80و %81للمو�سمني 2007
و 2008على التوايل و�أي�ض ًا كانت ن�سبة التق�شر
معدومة يف هذه املرحلة ويف املو�سمني (�شكل
-5ب و -6ب)
كان �أقل وقت م�ستغرق يف التجفيف ملرحلة
الهامد عند ا�ستخدام الغرفة احلرارية قد بلغ
� 62ساعة للمو�سمني  2007و 2008يف حني كان
�أقل وقت م�ستغرق للتجفيف ملرحلة التمر عند
ا�ستخدام الغرفة احلرارية وقد بلغ  48و42
�ساعة للمو�سمني  2007و 2008على التوايل
(جدول )3
يظهر �أن التجفيف يف الغرفة الزجاجية قد
�أعطى �أعلى ن�سبة من املواد ال�صلبة ال�سكرية
مقارنة مع التجفيف بالبيت البال�ستيكي والغرفة
احلرارية وهذا يتفق من نتائج الدرا�سات
(الغزايل  )2003الذي �أ�شار �إىل عدم تغري
القيمة الغذائية ب�شكل كبري يف التجفيف

49 - 48
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ال�شم�سي مقارنة بالتجفيف ال�صناعي وتعزي
الدرا�سة �إىل تفوق التجفيف ال�شم�سي من خالل
البيت الزجاجي لعدم تعر�ض التمور �إىل درجات
احلرارة العالية املبا�شرة وهذا يتفق مع احلقائق
العلمية (بورزق  2007وح�سن  )1988التي تبني
�أن الزجاج ي�سمح مبرور ن�سبة عالية من ال�ضوء
 %90وال ي�سمح بنفاذ الأ�شعة حتت احلمراء وهذا
ما ي�ؤدي �إىل جتفيف التمور على مدار ال�ساعة
لي ًال ونهار ًا ودون التعر�ض املبا�شر للحرارة
العالية التي ت�ؤثر على القيمة الغذائية للتمور.
اال�ستنتاجات:
التجفيف ال�شم�سي من خالل ا�ستخدام البيت
الزجاجي حافظ على �صفات جودة املنتج من
خالل رفع ن�سبة املواد ال�صلبة (ال�سكرية) جلميع
الأ�صناف (برحي وخال�ص ولولو) وللمو�سمني
وملرحلتي الهامد والتمر.
التجفيف ال�صناعي يف الغرفة احلرارية الآلية
�أدى �إىل خف�ض ن�سبة التق�شر يف مرحلتي الهامد

والتمر للأ�صناف برحي وخال�ص وللمو�سمني.
التجفيف ال�صناعي يف الغرفة احلرارية الآلية
اختزل الزمن ب�شكل كبري جد ًا باملقارنة مع طرق
التجفيف ال�شم�سية من خالل البيت البال�ستيكي
والزجاجي جلميع الأ�صناف وملرحلتي التمر
والهامد.
ال�صنف لولو مل تظهر عليه �صفة التق�شر يف
جميع طرق التجفيف وملرحلتي الهامد والتمر.
التو�صيات :
تو�صي الدرا�سة بالتجفيف ال�شم�سي يف
الغرفة الزجاجية حلفاظها على جودة التمور
من خالل رفع القيمة الغذائية (املواد ال�صلبة
ال�سكرية) ولقلة تكاليفها االقت�صادية كما
تو�صي �أي�ض ًا يف حالة توفر الطاقة الكهربائية
لدى املزارعني بالتجفيف الآيل وذلك الختزال
الزمن الالزم للتجفيف وجودة التمور لقلة
ن�سبة التق�شر.

Ω2007 (óeÉg) »MôH ∞æ°ü∏d ô°û≤àdGh áHƒWôdGh áÑ∏°üdG OGƒŸG áÑ°ùf (CG-1) πµ°T
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Ω2007 (ô“) »MôH ∞æ°ü∏d ô°û≤àdGh áHƒWôdGh áÑ∏°üdG OGƒŸG áÑ°ùf (Ü-1) πµ°T
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Ω2008 (óeÉg) »MôH ∞æ°ü∏d ô°û≤àdGh áHƒWôdGh áÑ∏°üdG OGƒŸG áÑ°ùf (CG-2) πµ°T
% áÑ∏°üdG OGƒŸG áÑ°ùf
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á«LÉLõdG áaô¨dG

»µ«à°SÓÑdG â«ÑdG

Ω2008 (ô“) »MôH ∞æ°ü∏d ô°û≤àdGh áHƒWôdGh áÑ∏°üdG OGƒŸG áÑ°ùf (Ü-2) πµ°T
% ô°û≤àdG áÑ°ùf

% áHƒWôdG áÑ°ùf

% áÑ∏°üdG OGƒŸG áÑ°ùf
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جدول رقم (  ) 2املوا�صفات الفيزيائية والكيميائية لثمار نخيل التمر �صنف خال�ص يف مرحلتي الهامد والتمر ،قبل وبعد التجفيف يف البيت البال�ستيكي
والغرفة الزجاجية والغرفة احلرارية
 2007م

ال�صنف
خال�ص

ن�سبة املواد ال�صلبة%

مرحلة الهامد

قبل التجفيف

بعد التجفيف

ن�سبة الرطوبة %
قبل
التجفيف

ن�سبة
التق�شر%

بعد التجفيف بعد التجفيف

اللون
بعد التجفيف

الوقت امل�ستغرق للتجفيف�/س
بعد التجفيف

البيت البال�ستيكي

60

84

45

24

54

بني

122

الغرفة الزجاجية
الغرفة احلرارية

60
60

82
81
2.1

45
45

22
22
1.6

38
33
3.9

بني.ف
بني

120
60

LSD 5 %

مرحلة التمر
البيت البال�ستيكي
الغرفة الزجاجية
الغرفة احلرارية
LSD 5 %

51 - 50
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74
74
74

79
82
82
2.3

38
38
38

25
22
22
1.4

54
32
30
4.1

بني
بني.ف
بني

108
100
40

Ω2007 (óeÉg) ¢UÓN ∞æ°ü∏d ô°û≤àdGh áHƒWôdGh áÑ∏°üdG OGƒŸG áÑ°ùf (CG-3) πµ°T
% ô°û≤àdG áÑ°ùf
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á«LÉLõdG áaô¨dG

 2008م

ن�سبة املواد ال�صلبة%
قبل التجفيف

ن�سبة الرطوبة %
بعد التجفيف

قبل
التجفيف

بعد التجفيف

ن�سبة التق�شر%
بعد التجفيف

اللون

الوقت امل�ستغرق
للتجفيف�/س

بعد التجفيف

بعد التجفيف

48

75

51

25

50

بني

142

48
48

79
78
2.5

51
51

23
21
1.8

38
30
4.2

بني.ف
بني

128
56

68
68
68

80
81
81
2.3

42
42
42

22
21
20
2.1

48
35
25
4.1

بني
بني .ف
بني

126
118
44
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Ω2007 (ô“) ¢UÓN ∞æ°ü∏d ô°û≤àdGh áHƒWôdGh áÑ∏°üdG OGƒŸG áÑ°ùf (Ü-3) πµ°T
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جدول رقم (  ) 3املوا�صفات الفيزيائية والكيميائية لثمار نخيل التمر �صنف لولو يف مرحلتي الهامد والتمر ،قبل وبعد التجفيف يف البيت البال�ستيكي والغرفة
الزجاجية والغرفة احلرارية
ال�صنف
لولو

 2007م

ن�سبة
التق�شر%

اللون

مرحلة الهامد

قبل التجفيف

بعد التجفيف

قبل التجفيف

بعد التجفيف

بعد التجفيف

بعد التجفيف

البيت البال�ستيكي

67

79

51

22

4

بني.غ

الغرفة الزجاجية

67

84

51

24

2

بني.غ

الغرفة احلرارية

67

72

51

24

2

1.1

2.6

ن�سبة املواد ال�صلبة%

ن�سبة الرطوبة %

1.6

LSD 5 %

بني.غ

مرحلة التمر
البيت البال�ستيكي

73

الغرفة الزجاجية

73

80

32

22

2

بني.غ

الغرفة احلرارية

73

78
1.8

32

24
1.3

1
2.8

بني.غ

LSD 5 %

53 - 52

75

32

21

2

بني.غ

الشجرة المباركة يونيو 2009

Ω2008 (óeÉg) ¢UÓN ∞æ°ü∏d ô°û≤àdGh áHƒWôdGh áÑ∏°üdG OGƒŸG áÑ°ùf (CG-4) πµ°T
% ô°û≤àdG áÑ°ùf

% áÑ∏°üdG OGƒŸG áÑ°ùf

% áHƒWôdG áÑ°ùf
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á«LÉLõdG áaô¨dG

 2008م

اللون

الوقت امل�ستغرق
للتجفيف�/س

بعد التجفيف

قبل التجفيف

بعد
التجفيف

قبل التجفيف

بعد التجفيف

بعد التجفيف

بعد التجفيف

بعد التجفيف

144

65

75

52

22

5

بني.غ

135

140

65

78

52

20

3

بني.غ

130

62

65

77

52

بني.غ

52

128

78

الوقت امل�ستغرق للتجفيف�/س

ن�سبة املواد ال�صلبة%

ن�سبة الرطوبة %

1.4
80

ن�سبة التق�شر%

35

21

3

1.5

2.7

21

4

بني.غ

125

120

78

81

35

20

2

بني .غ

125

48

78

81
1.3

35

19
1.8

2
2.4

بني.غ

42
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Ω2008 (ô“) ¢UÓN ∞æ°ü∏d ô°û≤àdGh áHƒWôdGh áÑ∏°üdG OGƒŸG áÑ°ùf (Ü-4) πµ°T
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Ω2007 (ô“)ƒdƒd ∞æ°ü∏d ô°û≤àdGh áHƒWôdGh áÑ∏°üdG OGƒŸG áÑ°ùf (Ü-5) πµ°T
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امل�صادر:
 -1البكر ،عبد اجلبار (  )1972نخلة التمر
ما�ضيها وحا�ضرها يف زراعتها و�صناعتها
وجتارتها �صفحة .422
 -2اجلبوري ،حميد جا�سم و�آخرون ( 2006
) تكنولوجيا زراعة و�إنتاج نخيل التمر ،منظمة
الغذاء والزراعة للأمم املتحدة (الفاو) �صفحة
.414
 -3اجلهيمي ،فهد يحيى ( )2003خ�صائ�ص
جتفيف التمور� ،إ�صدارات اللقاء العلمي الدويل
لنخيل التمر (اجلزء الأول) كلية الزراعة والطب
البيطري ،اململكة العربية ال�سعودية .
 -4العبد ،حممد م�صطفى ( )2007درا�سة
ت�شخي�صية لطبقة ال�شمع اخلارجي يف التمور.
ندوة النخيل الرابعة باململكة العربية ال�سعودية /
جامعة امللك في�صل  /الإح�ساء  8-5مايو 2007
م �صفحة .310
 -5الغزايل ،حممد جناتي وفتحي ح�سن
( )2003ت�أثري التجفيف ال�شم�سي وال�صناعي
على الرتكيب الكيماوي وجتز�ؤات الليبيدات
والف�سفولبيدات يف بلح �أ�سوان اجلاف .اللقاء
العلمي الدويل لنخيل التمر والأن�شطة امل�صاحبة
�/ 19-16سبتمرب 2003م � ،صفحة . 94
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 -6الفاو ( )2005زراعة نخيل التمر ،ق�سم
�إنتاج ووقاية النباتات ،ن�شرة رقم ()156
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم املتحدة،
(الفاو) �صفحة .33

العلمي الدويل لنخيل التمر (اجلزء الأول)
كلية الزراعة والطب البيطري  /اململكة العربية
ال�سعودية .

 -8اليتيم � ،صالح الدين ( )2003جمع وتداول
وحفظ ثمار البلح يف ليبيا� ،إ�صدارات اللقاء

 -9بندر ،عامر حممد و�آخرون ()2007
درا�سة مقارنة جتفيف التمور با�ستخدام البيت
البال�ستيكي املفرغ وغرفة تكييف التمور على
�صنفني خال�ص وبرحي ،ندوة النخيل الرابعة
باململكة العربية ال�سعودية ،مركز �أبحاث النخيل
والتمور  /جامعة امللك في�صل  /الإح�ساء.

 -7الفاو (� )1992إنتاج التمور ووقايتها (منظمة
الأغذية والزراعة للأمم املتحدة روما (الفاو)
�سل�سلة درا�سات الإنتاج النباتي ووقاية النباتات
(� )35صفحة .161

% áÑ∏°üdG OGƒŸG áÑ°ùf

ájQGô◊G áaô¨dG

 -10ح�سن ،احمد عبد املنعم ()1988
�سل�سلة العلم واملمار�سة يف املحا�صيل الزراعة.
تكنولوجيا الزراعة املحمية (ال�صوبات) ،الدار
العربية للن�شر والتوزيع � ،صفحة . 48-43
 -11بورزق نوار ( )2007تعاريف ومفاهيم
بيئية .
http://www.beaah.com/home/Env-articles/
publicArticles/glassary.html
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تتقدم األمانة العامة
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
بأحر التهاني للشخصيات المؤثرة
لتميزهم في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

57 - 56

معايل جمعة املاجد

�سعادة حمد رحمة ال�شام�سي

�سعادة خليفة �سلطان احلبتور

جمعية �أ�صدقاء النخلة
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تبارك األمانة العامة
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
للفائزين بمختلف فئات الجائزة

لتميزهم في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الدورة األولى 2009

فئة البحوث والدرا�سات املتميزة
الفائز الثاين
املعهد الوطني للبحث الزراعي  /املغرب

فئة املنتجني املتميزين
الفائز الأول
�شركة �أتول  /الهند

فئة املنتجني املتميزين
الفائز الثاين
م�صنع الإمارات للأ�سمدة البيولوجية  /االمارات

فئة ال�شخ�صية املتميزة
الفائز
�سعادة راكان مكتوم بن هارون القبي�سي  /االمارات
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سيرة أكرم الشجر ()1
ال�سامرائي
حم ّمد رجب
ّ
كاتب �صحفي
mr_alsamarie@yahoo.com

النخلة في حضارة
وادي الرافدين
في العراق
ن�صر ُمراقب القنوات و�ساقي احلقول ،فالّح بابل”
ن�صر ملك بابل ،نف�سه قائ ًال� ”:أنا نبو خذّ ّ
امللك نبو خذ ّ
�أول عالمة م�سمارية كتبت فيها النخلُ بد�أت يف كتابات ع�صر فجر ال�سالالت  2400-3000ق .م .يف العراق
النخلة بالبابل ّية (ج�شمارو) والتمر بال�سومر ّية (زولوم ما) ومنها الكلمة البابل ّية (�سول ُبو)
والنخلة باللغة الآرام ّية( َدقْ َلة)
حمورابي يف عدد مِن موادها على حماية زراعة النخل والعناية به من العبث والقطع.
ن�صت �شريعة
ّ
ّ
ن�صت على تغرمي َمن يقطع نخلة واحدة بن�صف (مَنٍ ) من ّ
الف�ضة نحو ن�صف لربة!
فاملادة  59من ال�شريعة ّ
التمر يف العرب ّية� :شجر النخل �أي�ض ًا بالإ�ضافة �إىل التمر ،ويوجد فعل وهو(متر)� -أطعم التمر-
في ّجح �أن تكون كلمة (التمر) تعني يف الأ�صل ال�شجر ثم ُخ�ص�صت للثمر.
رُ

يطل علينا بدء ًا من هذا العدد الكاتب ال�صحفي
حم ّمد رجب ال�سام ّرائي
ب�سل�سلة من املقاالت البحثية حول �سرية �أكرم ال�شجر
عرب ح�ضارات العامل
59 - 58
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النخلة �شجر التمر واحدته نخلة والنخيل ا�سم
جمع ال جمع نخلة ،وهو ُيذ ّكر و ُي�ؤ ّنث فتقول ُ
النخل
وهي النخ ُل� ،أما النخيل فم�ؤن ّثة .وللنخلة مكانة
كبرية لدى الأمم وال�شعوب القدمية وما زالت
حتى الآن ب�سبب فوائدها العديدة ،كما �أ ّنها
ارتبطت يف الق�ص�ص ال�شعبي ب�آدم �أبو الب�شر-
عليه ال�سالم -وورد ذكرها يف الأديان ال�سماو ّية
الثالث ،وقد تغ ّنى بها ال�شعراء وتناولها ال ُكتّاب
بن�شاطهم ي�سجلون املعارف اخلا�صة بها.
وحظيت النخلة املباركة بالكثري من جهود علماء
الزراعة والنبات وامل�ؤلفني وال ُكتّاب يف احل�ضارة
العرب ّية الإ�سالم ّية)1( .

الري والزراعة يف العراق
ّ
يرتبط احلديث عن الريّ بالزراعة ب�شكل
مبا�شر ،وتتمثل يف بقايا الأنهار والقنوات التي
ُ�شقّت قدمي ًا يف �أر�ض العراق لأغرا�ض الريّ ،
و�أجنزت لهذا امل�ضمار عدد من الدرا�سات
احلقل ّية فتعق ّبت بقايا الأنهُر الكبرية وال�صغرية
وفروعها ومناطق ريِّها ،و�ساعد يف تعقب ذلك
بقايا �ضفاف الأنهُر العل ّية التي تكو ّنت بفعل
ال َك ِري -تنظيف القنوات واجلداول -املُ�ستمرة
فيها .وقد �أدرك العراقيون القدماء ،دو ًال وزعماء
و�أفراد ًا� ،أهم ّية الريّ يف تطوير الزراعة ،فحفروا
مئات القنوات واجلداول ،و�شقّوا ع�شرات الأنهُر

الفرع ّية .وكانت هذه الأعمال وال�سهر على
حمايتها و َك ْريِّها من الأمور التي تباهى بها ُم ُلوك
العراق القدمي و�أرخّ وا بها �سنوات ُحكمهم .وهناك
�إ�شارات وردت يف الن�صو�ص العراقية القدمية
تو�ضح انهماك الآلهة واملُ ُلوك وا ُ
حل ّكام يف �أعمال
ال�سقي وتفاخرهم يف القيام بها ،ففي ق�صيدة
ّ
مُت ِّجد الإله مردوخ ،يرد فيها ما ي�أتي� ”:أقام
مردوخ �س ّد ًا يف �سيف البحر ،وحول الأنهار �إىل
أر�ض ياب�سة” .ونقر�أ يف �أ�سطورة خلق الإن�سان ما
� ٍ
ن�صه ”:وحددت �ضفاف دجلة والفرات وجماري
ّ
الأنهار واجلداول” .ومن بني احلقائق يف طبيعة
مياه الأنهار والتي �ساقها العراقيون على �شكل
حكمة ما يرد على ل�سان �أتوناب�شتم يف حديثه
مع كلكام�ش ”:وهل يرتفع النهر وي�أتي باملاء
على الدوام” .كما تولىّ بع�ض الآلهة يف العراق
القدمي �ش�ؤون الإ�شراف على الأنهار والقنوات
املائ ّية ،فالإله ”:انكمدو �إله القنوات واجلداول،
عينه �أنكي لينظم �ش�ؤونها وتُو�صف بع�ض الآلهة
ب�أنها حتمل الف�أ�س وال�س ّلة ،و ُموكلة بريِّ �سومر
و�إعدادها لل َف ْل ِح والزراعة”)2( .
املوطن الأ�صلي للنخلة؟
بعد هذه الإ�ضاءات عن واقع الزراعة والريّ يف
�أر�ض العراق القدمي نقف لنتحدث عن النخلة
يف احل�ضارات العراق ّية القدمية ،ونبد�أ حديثنا
عن املوطن الأ�صلي للنخلة والآراء التي قيلت يف

ذلك .فقد تبايت �آراء امل�ؤرخني يف �إي�ضاح املوطن
الأ�صلي-الأول -للنخلة .ويذكر يف هذا املقام،
ويف هذا ب�ضعة �آراء منها جواز �أن يكون النخل
املُثمر املعروف قد جاء طفرة من بني نخل الزينة
غربي الهند
املُنت�شرة يف املنطقة الواقعة بني
ّ
ف�سر من�ش�أ
ُ
وجزُر الكناري .بينما هناك ر�أي �آخر ُي ِّ
النخل احلا ّ
يل على �أ�سا�س �أ ّنه كان يف الأ�صل
�ضرب ًا من ال�ضروب الوح�ش ّية املختلفة ،وبتوايل
الأزمنة والع�صور وتعاقب التهجني الطبيعي بني
هذه ال�ضروب نتج نخيل التمر ،و�أنّ ي ّد الإن�سان
�ساعدت على �إيجاد نخل التمر احلايل بف�ضل
ا�ستمراره -مدى ع�صور طويلة -على انتخاب
الأح�سن فالأح�سن.
وهناك �آراء عديدة حول موطن النخلة الأول
بذكر �آراء عدد من العلماء يف ذلك ،في�شري
�إىل العالمِ الإيطايل �أودورادو بكاري الذي ُيبني
العربي
أ�صلي هو اخلليج
ّ
�أنّ موطن النخلة ال ّ
جن�س
والذي بنى دليله على ذلك بقوله ”:هناك ٌ
من النخل ال ينتع�ش من ّوه �إ ّال يف املناطق ال�شبه
ا�ستوائ ّية حيت تندر الأمطار وتتطلب جذوره
وفرة الرطوبة ويقاوم امللوحة حلدٍ بعيد”)3(.
بينما يذكر العامل
الفرن�سي دي كاندول“ :ب�أنّ
ّ
نخلة البلح كانت موجودة منذ ع�صور ما قبل
التاريخ يف املنطقة اجلافة �شبه حارة التي
متتد من ال�سنغال �إىل حو�ض الأنديز فيما بني

خطي َع ْر�ض 15و � 30شمال خط اال�ستواء ومنها
ّ
انت�شرت �إىل الهند ثم �إىل ال�شرق الأق�صى حتى
بالد ال�صني”  )4(.ويذكر كثري من امل�ؤرخني
ب�أنّ �أقدم ما عُ ِر َف عن النخل كان يف مدينة بابل
يف العراق القدمي التي ميتد عمرها �إىل حواىل
�أربعة �آالف �سنة قبل امليالد وال ي�ستبعد �أن يكون
النخل قد عُ ِر َف قبل هذا التاريخ فقد ثبت �أنّ
مدينة” �أريدو” الواقعة على م�سافة”  12مي ًال”
جنوب مدينة �أور التاريخية جنوب العراق ،والتي
تعترب من مدن ما قبل الطوفان كانت قائمة يف
�أوائل الألف الرابع قبل امليالد ،وثبت �أ ّنها كانت
منطقة رئي�سة لزراعة النخل .وهناك الكثري من
النقو�ش التي يرجع تاريخها �إىل العهد ال�سومريّ
ثبت مدى قِدَ م وجود النخل يف جنوب العراق.
و�أنّ النخلة كانت عند ال�سومريني والآ�شوريني
قد�سة لأهميتها املعا�ش ّية واالقت�صادية ()5
ُم ّ
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وقد زرعها ال�سومريون يف العراق القدمي وظهرت
العالمة امل�سمارية التي ترمز للنخلة يف ع�صر
فجر ال�سالالت”  2400 -3000قبل امليالد”
وعُ ِر َفت بال�شجرة املباركة و�شجرة احلياة
وي�ستنتج الدار�سون لل ُّر ُقم الطين ّية العراق ّية �أ ّنها
�شجرة �آدم فقد عرثوا على نق�ش تبدو فيه النخلة
بني رجل وامر�أة و�إىل جوارهما الأفعى)8( .
وهناك �إ�شارة يف �إحدى الوثائق من عهد امللك”
�شو�سن” من �ساللة �أور الثالثة” 1970-1978
قبل امليالد� ،إ�شارة �إىل ب�ستان نخل مزدهرة تقع
بلدتي” �أوما ،ولك�ش”،
يف املنطقة املمتدة بني ّ
وتعود �إىل معبد �إله” �أوما” .وقد ق�سمت الب�ستان
�إىل ثمان ّية �أق�سام ح�سب عُ ْمر النخل ودرجة
�أثماره .وكان �إنتاج الب�ستان املُثمر تُقدّر كميته
بالكيلو ال بالوزن)9( .
كذلك ي�شري ر�أي �آخر �إىل �أنّ �أر�ض دملون” مملكة
البحرين اليوم” و�شبه اجلزيرة العرب ّية ،قد
عرفت منذ القدمي ب�أ ّنها موطن النخيل الأول،
وقد نقله العرب امل�سلمون الفاحتون �إىل بالد
املغرب والأندل�س ،و�أ ّنه من الطريف �أن تذكر
املظان التاريخ ّية �أنّ تلكم النخلة التي �أن�شد فيها
�شعراء الأمري عبدالرحمن الداخل يف حديقة
ق�صره يف مدينة قرطبة مّربا تكون النخلة التي
زرعها امل�سلمون يف بالد الأندل�س الرطيب)6(.
وذكر “�سلي�س” يف بع�ض الن�صو�ص الأثرية
عن النخلة ب�أنّ  ”:ال�شجرة املقد�سة -النخلة-
ال�سماء وتتع ّمق جذورها يف
التي يناطح �سعفها ّ
الأغوار البعيدة لهي ال�شجرة التي يعتمد عليها
العالمَ يف رزقهِ .فقد كانت بحقّ �-شجرة احلياة-
وعلى هذا فقد متثلت ب�أوقات خمتلفة يف هياكل
بابل و�آ�شور”)7( .
النخلة عالمة �سومر ّية
ارتبطت النخلة بالعراق يف وقت ُمب ِّكر ومكانتها
يف النقو�ش ال�سومر ّية تُعرب عن هذا االرتباط
وحريّ بالبلد -العراق -الذي ارتبطت به النخلة
�أن حتظى باهتمامه .وقد عرث املنقبون الآثاريون
على نوى التمر يف الطبقة الأقدم“  ” Dمن كهف
�شانيدار والتي يرجع زمنها �إىل” � 70000سنة”.
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النخلة يف بابل و�آ�شور
�إنّ املعلومات املتوفرة عن �آليات الزراعة يف
بالد بابل و�آ�شور يف العراق �شحيحة ،ل�ضياع
واقعي
الكثري من الن�صو�ص التي تو�ضح ب�شكل
ّ
الزراعة وما يتع ّلق يف هذا الإمرباطورية التي
عُ ِر َف العراق با�سمها يف القدمي واحلديث .فقد
�أهتم البابليون والآ�شوريون اهتمام ًا بالغ ًا يف
الزراعة و�أ�ساليبها وتنظيم الريّ  ،وو�ضعوا ما
ي�شبه اليوم عمل امل�ضخات لنقل املياه من نهريّ
دجلة والفرات �إىل مزارعهم بوا�سطة ق�ساطل
متطورة ميكانيكي ًا وو�ضعوا �شبكات غاية يف الدقة
العملي والتقني للإرواء والبزل .و�أقدم
والتنظيم
ّ
ما عُ ِر َف عن النخل فكان يف مدينة بابل -جنوب
بغداد اليوم -التي ميت ّد عُ ُمرها �إىل حواىل �أربعة
�آالف �سنة قبل امليالد .فقد خلفّت لهذا ال�شجر
يف موا�ضع خمتلفة منها .وال ُي�ستبعد �أن يكون
النخل معروف ًا وم�ألوف ًا قبل ذلك التاريخ .وممّ ا
يثبت توغل وجود النخل يف القِدَ م بجنوب العراق،
�أنّ العالمة امل�سمار ّية التي كان ُيكتب فيها النخ ُل
بد�أت يف كتابات ع�صر فجر ال�سالالت” -3000
 2400قبل امليالد”)10( .
�سنحاريب و�سال�سل ذهب ّية
يربز امللك البابلي حمورابي من بني ملوك

العراق القدمي الذين �أولوا مو�ضوع َك ِريِّ الأنهار
�أهمية كبرية  ،ويتفاخر يف مقدمة قانونه يف
م�سلة حمورابي ال�شهرية ب�أ ّنه” الذي جه ّز �شعبه
باملياه الوفرية” )11(.ومن ن�صو�ص التفاخر
ما يرد على ل�سان يخدن مل ملك ماري� ”:أنا
ال�س ُحب مهجورة يف
فتحتُ ل ُه نهر ًا وجعلتُ دِالء ُّ
ال�سقي
لعمال
�سنحاريب
بالدي” .ويوفر امللك
ّ
عنده �أ�سالك ًا و�سال�سل برونز ّية ،و ُيقيم عوار�ض
يتم بوا�سطتها
خ�شب ّية متي ّنة على ُفوهّ ة البئرّ ،
ّ
وي�صف
�سحب كم ّيات وفرية وك ّل يوم من البئر،
ن�صر ملك بابل ،نف�سه قائ ًال� ”:أنا
امللك نبو خذ ّ
ن�صر ُمراقب القنوات و�ساقي احلقول،
نبو خ ّذ ّ
ف ّالح بابل”)12( .
معرفة �أجزاء النخلة
وقد اعتنى البابليون والآ�شوريون بزراعة النخيل
اعتناء كبري ًا باعتبارها ال�شجر املثايل يف
مقاومة الت�صحر الذي ّ
لف بالدهم وملقاومته
للمناخ والطبيعة القا�س ّية التي �أحاطت بهم ممّ ا
جعل هذه البالد �أ�سواق ًا للعامل القدمي ونقطة
ّ
وحمط ر َِحال القوافل القادة
و�صلة َو ْ�صلٍ ،
ارتكاز ِ
والذاهبة ،فازدهرت بالدهم -باب و�آ�شور-
ود ّرت هذه الأعمال اجل ّبارة �أمو ًال كثرية عليهم.
وعا�شوا يف نعيم و�سعادة ورخاء .وكان الف ّالح
البابلي يعرف �أنّ لك ّل جزء من �شجرة النخيل
ُيخ�ص�ص لنوع من اال�ستعمال .فخ�شب ال�شجرة
ُي�ستعمل لإن�شاء املباين اخلفيفة من �أمثال
ال�سقوف التي مل تكن تتطلب �سوى م�سافة قليلة،
وكان ال�سعف ُي�ستخدم و ُيحزم �سو ّية لتغطية
يق�ص
�ألأكواخ امل�صنوعة من اجلذوع ،وعندما ّ

ال�سعف و ُيحزم �سو ّية تُ�صنع منه املكان�س اليدو ّية
النافعة لال�ستعمال.
احلفاظ على التمر
�أعتمد �سكان العراق القدماء على التمر باعتباره
غذاءٍ جيد ًا ومفيد ًا .وكانت التمور جُتفف قبل
يتم كب�سها يف جِ َرار تتفاعل
حفظها ،حيث ّ
داخلها وتبد�أ بالتخمر ممّ ا يزيد من قيمتها
الغذائ ّية .و�إذا �أريد حفظها ملدة طويلة ميكن
�أن مُتزج مع الزيت ،وتُ�ستعمل نوى التمر حني
ُيجفف وقود ًا لكثري من اال�ستعماالت وكغذاء
للعديد من احليوانات بعد طحنه يف مطاحن
حجر ّية �أعدَّت لهذا الغر�ض .ومتكنّ البابليون
من معرفة وحت�سني ُطرق �إخ�صاب النخيل وذلك
بجمع َط ْلع �أزهار الذكور املخروطية ال�شكل
في�شدونه يف مكان ُيعينّ يف �أزهار الإناث ،وهذا
ي�ؤدي بالطبع �إىل زيادة املحا�صيل .وخربوا توليد
�أنواع من النخيل وكانوا ُيقيمون لذلك �أعياد ًا
جني
واحتفاالت دين ّية ُم ّ
قد�سة وكذلك عند ّ
التمر من النخيل .وكانت النخلة من الأ�شجار
قد�سة تُزيِّن ردهات املعابد الداخل ّية ومداخل
املُ ّ
املُدن وعرو�ش امللوك ،ف�إله النخل كان على هيئة
امر�أة يتف ّرع من �أكتافها ال�سعف كالأجنحة.
و�أما الق�سم البابلي للنخل فهو ج�شمارو “ “
 ،”Jishimmaruامل�أخوذ من الكلمة ال�سومر ّية”
””)13( .Jishimmar
و�صفات متر ّية
وعلى الرغم من عناية �أهل بابل و�آ�شور بالنخلة
فقد �أدخلوا التمر يف بع�ض الو�صفات الطب ّية
واهتموا كثري ًا برعاية النخيل وخدمتها و�س ُّنوا
كثري ًا من القوانني واملواثيق التي تحُ دّد العالقات
مابني �صاحب النخيل وم�ست�أجره ،وقد ُوجدت
البابلي تلزم ُم�ست�أجر النخل
�إحدى وثائق العهد
ّ
بالواجبات الآت ّية ”:حراثة الأر�ض املزروعة
بالنخيل ومراقبة َ
الط ْلع وتلقيحه وت�سميد النخيل
وتنظيف قواعده من الف�سائل”)14( .

وقد تدىل منها عذقان ،ويف ك ّل من جهتي النخلة
تقف امر�أة ماد ًة يدها �صوب العذق مع �أ ّنها
حتمل عذق ًا بالي ّد الأخرى .وترى �إحدى املر�أتني
تناول العذق الذي يف يدّها المر�أة ثالثة .واملر�أة
الثالثة مت ّد يدها الي�سرى لت�س ّلم العذق يف حني
�أ ّنها حتمل عذق ًا �آخر يف يدّها ال ُيمنى ،ممّ ا ي�شري
�إىل وفرة غ ّلة النخلة .وكان الآ�شوريون �أي�ض ًا يف
ح�ضارة وادي الرافدين يف العراق ُيقد�سون �أربعة
�شعارات دين ّية� ،إحدها النخلة والثالث الباق ّية
قد�سة،
تتمثل يف :املِح َراث والثور وال�شجرة املُ ّ
وعُ ثرِ َ على هذه ال�شعارات الآ�شور ّية منقو�شة على
تاج ُو ِ�ض َع يف �أعلى حمراب يرجع �إىل ع�صر امللك
�أ�سرحدون”  669 -680قبل امليالد”)15( .
ويظهر يف النق�ش ال�سومريّ الذي يمُ ثل ق�صة”
�آدم وحواء” و�إغراء الثعبان بهما ،والذي عُ رث
عليه ُمدون ًا على ختم ا�سطواين يعود �إىل الع�صر
ال�سومريّ القدمي ملا ي�سرتعي املالحظة والت�أمل.
ذلك لأنّ ما ورد يف التوراة عن ق�صة �آدم وزجه
وج ّنة عدن وكيفية �إغراء الثعبان بهما على �أكل

ثمار �شجرة معرفة اخلري وال�ش ّر رغم التحذير
من �أكلها جتدها متمثلة يف النق�ش املذكور� ،إذ
يُ�شاهَ د يف النق�ش رجل وعلى ر�أ�سه قلن�سوة
بقرنني و�أمامه امر�أة حا�سرة الر�أ�س ،وبينهما
�شجرة مُتثل النخلة يتدّىل من جانبيها عذقان
من التمر ،ومتتد ي ّد كلٍ من الرجل واملر�أة نحو
العذق القريب منه لالقتطاف من ثمره .كما
انت�صب خَ ْل َف
ُي�شاهد يف النق�ش الثعبان وقد
َ
املر�أة ُيغريها على الأكل من ال�شجرة املُح ّرمة.
ف�شجرة اخلري وال�ش ّر الواردة يف التوراة هي
�شجرة النخل بالن�سبة لل�سومريني الذين �أ ِل ُفوهَ ا
عندهم)16( .
حمورابي وحماية النخل
حمورابي من �أبرز
البابلي
تُعد �شريعة امللك
ّ
ّ
ال�شرائع القدمية وامل�شهورة والتي حددت قوانني
ود�ستور ًا للبالد الداخل ّية واخلارج ّية للحقوق
والواجبات وتنفيذ اجلزاءات بحقّ املخالفني
واملتجاوزين على القانون .وقد تعهدت �شريعة
حمورابي بن�صو�ص قانون ّية عديدة �أوجبت
ّ

نقو�ش �سومر ّية للنخيل
قد�سة
ويظهر �أحد النقو�ش ال�سومر ّية النخلة املُ ّ
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رعايتها وحمايتها وذكرت الروايات لها من
الف�ؤائد �أكرث من ثمامنائة فائدة)17( .
حمورابي يف عدد مِ ن موادها
ن�صت �شريعة
وقد ّ
ّ
على حماية زراعة النخل والعناية به من
العبث والقطع .فاملادة التا�سعة واخلم�سون من
ن�صت على ”:تغرمي َمن يقطع نخلة
ال�شريعة ّ
واحدة بن�صف “ َم ٍن” من ّ
الف�ضة -نحو ن�صف
لربة -وال ُب ّد �أن تكون هذه الغرامة باهظة يف
ن�صت املادة ال�ستون من
ذلك العهد .بينما ّ
حمورابي على �أ ّنه� ”:إذا �أعطى �شخ�ص
�شريعة
ّ
�أر�ضه لآخر ليغر�سها ب�ستان ًا فلي�س له احلقّ يف
الع َو�ض لأربع �سنني ويف ال�سنة اخلام�سة يتقا�ضى
ن�صف الناجت” .ولقد كانت جميع املقاوالت التي
حمورابي ت�شري �إىل
تتناول الب�ساتني �أيام امللك
ّ
التمر .و�إنّ غر�س الب�ستان يعني غ ْر�س النخل.
و�إنّ حتديد املدّة ب�أربع �سنني يف تلك ال�شريعة
ممّ ا يثبت على �أنّ غر�س النخل ال ُب ّد و�أن كان
يجري بالف�سيل ال بالنواة ،لنّ النخلة النام ّية
َمن النواة ت�ستغرق �أكرث َمن �ست �سنني حتى
اخت�صت املادتان الرابعة واخلام�سة
تثمر .بينما ّ
حمورابي يف تلقيح النخل،
وال�ستون من �شريعة
ّ
ن�صت الأوىل على ا ّنه� ”:إذا عهد مالِك �إىل
فقد ّ
ف ّالح تلقيح نخيل ب�ستانه والعناية بها فعليه �أن
ُي�س ِّلم ثلثي احلا�صل �إىل �صاحب ال ُب�ستان وي�أخذ
لنف�سه ال ُث ُلث .و�أما املادة الأخرى -اخلام�سة
فن�صت على �أ ّنه� ”:إذا �أهمل الف ّالح
وال�ستونّ ،
و�سبب نق�ص ًا يف احلا�صل فعليه �أن
تلقيح النخل ّ
ي�ؤدي �إيجار الب�ستان �أ�سوة بالب�ساتني املُجاورة”.
حمورابي”
وهناك وثيقة مهمة تعود لعهد امللك
ّ
بحكم امللك رمي �سني” ت�ستطيع معرفة
م�ؤرخة ُ
تق�سيم ب�ستان النخيل وامل�سافات املرتوكة بني
نخلة و�أخرى .فقد ورد يف هذه الوثيقة ذكر” 25
نخلة” يف ب�ستان م�ساحتها “ � 70سار ًا” وهي
م�ساحة تُعادل زهاء ن�صف �إي َكر .وهذه العمليات
الفن ّية ال زالت ت�ستخدم �إىل اليوم يف الب�ساتني
الرائدة التي ت�ستعمل العلم والتقنية الزراع ّية
احلديثة يف تنظيم زراعة الب�ساتني التي تزرع
�أ�شجار النخيل �أو غريها)18( .
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�ألفاظ ت�ستعمل اليوم يف العراق
هناك �ألفاظ قدمية من ح�ضارة وادي الرافدين
ال يزال مزارعو النخيل يف العراق ي�ستعملونها
�إىل اليوم مثل لفظة”:التَال” املُ�ستعمل حملي ًا
لتعني” الف�سيل” ،ووجدت يف امل�صادر امل�سمار ّية
بلفظة” التَا ُلو” ”،تَاال” باللغة الآرام ّية ،ولفظة”
ال َت ْب ِل َية” �أي الآلة التي ي�صعد بها الف ّالح �إىل
�أعايل النخلة جلني التمر و�أ�صلها” تُو َبا ُلو”
باللغة البابل ّية ،بينما تُ�سمى النخلة بالبابل ّية”
ج�شمارو” ،والتمر بال�سومر ّية هو” زولوم ما،
ومنه الكلمة البابل ّية” �سول ُبو” ،والنخلة باللغة
الآرام ّية” َد ْق َلة” ،ويف العنرب ّية” تامار” ،ويف
اللغة احلب�ش ّية” مت َرة”)19( .
ويقول امل�ؤرخ العراقي املرحوم الدكتور طه
باقر ”:يرى بع�ض امل�ؤرخني �أنّ التطابق يف ا�سم
النخل يف لغتني متباعدتني من اللغات ال�سام ّية
�إىل احلب�ش ّية والعرب ّية ي�شري �إىل هذا اال�سم �أي”
ت م ر” هو ا�سم النخل العام يف اللغات ال�سام ّية
البدائ ّية .وي�ؤيد ذلك انّ التمر يف العرب ّية يعني
�شجر النخل �أي�ض ًا بالإ�ضافة �إىل التمر ،ويوجد
فعل وهو” متر”� -أطعم التمر -فيرُ ّجح �أن
تكون كلمة” التمر” تعني يف الأ�صل ال�شجر ثم
ُخ�ص�صت للثمر)20( .
�أ�صناف وعالجات
ت�صفُّ لنا امل�صادر امل�سمار ّية يف ح�ضارة وادي
الرافدين بالعراق �أ�صناف ًا كثرية من التمر

تتجاوز” ال�سبعني �صنف ًا” كما تذكر �أ�صناف ًا
ب�أ�سماء موا�ضعها مثل :متر دملون -البحرين،-
ومتر جمان -عُ مان ،-ومتر ملوخا ،وقد ذكر”
بلني” حواىل” � 49صنف ًا” من �أ�صناف التمور.
ّ
وقد �أدخل البابليون والآ�شوريون التمر يف بع�ض
الو�صفات الطب ّية كا�ستعمال متر دملون لعالج
الدمامل والقروح على هيئة لبخة” عجني”
وو�صف ماء التمر -الدب�س -مع ماء الورد
واحلليب ملعاجلة املعدة وع�سر البول ،كما و�صفوا
م�سحوق نوى التمر مع �شحم اخلنزير لعالج
الر�ضو�ض والأورام ،وا�ستخدموا م�سحوق النوى
وماء الورد ملداواة العيون.
كذلك كان �أهل بابل ي�ستح�ضرون �شراب ًا من
ن�سغ النخلة ُي�سمى” �شراب احلياة” .وعندما
غار ال�ساميون على جنوب مدينة بابل وجدوا
النخل هناك وكانوا قد �أ ِلفُو ُه يف ديارهم .وهناك
من الدالئل ما ي�شري �إىل �أنّ النخل قد انت�شر من
�أر�ض وادي الرافدين يف العراق القدمي �شما ًال
حتى و�صل فينيقيا و�سورية حيث كانت” �شجرة
احلياة” عام ًال م�ألوف ًا يف االحتفاالت والتزيني
يف البيوت والأماكن العامة واخلا�صة .وكان
البابليون ي�ستفيدون �أي�ض ًا من التمر والنخيل
فوائد ج ّمة .ويف الق�صيدة البابل ّية تعداد لفوائد
النخيل �إذ �أُح�صيت يف “  365فائدة” .ولع ّل
ذلك مماث ًال للأغنية التدمر ّية القدمية التي
ُتعدِّ د فوائد نخل تدمر بـ”  800فائدة” .ولقد
ذكر” �سرتابو” �أهمية النخل للعراق القدمي

بقوله” جتهزهم النخلة بجميع حاجاتهم عدا
احلبوب”)21( .
النخل يف حدائق بابل املُعلقة
ونختتم حديثنا عن النخلة يف ح�ضارة وادي
الرافدين يف العراق لذكر حدائق بابل املُعلقة
يف العراق ك�أحد عجائب الدنيا ال�سبع املعروفة
منذ القِدَ م  .والعجائب ال�سبع يف العامل عبارة
عن �سبعة �أعمال فن ّية ومعمارية �أعتربها
الإغريق والرومان �إن�شاءات �إعجازية يف العامل
القدمي وهي “ :الهرم الأكرب يف اجليزة مب�صر،
حدائق بابل املعلقة يف العراق ،هيكل ارمتي�س يف
اف�سو�س� ،ضريح مو�سولو�س يف هاليكارنا�سو�س،
عمالق رود�س ،متثال زو�س يف اوليمبيا ومنارة
الإ�سكندرية مب�صر”.
وحدائق بابل املُعلقة التي اندثرت اليوم وذاع
�صيتها يف التاريخ تنفرد بف ّنها الرفيع وتقن ّية
الهند�سي الذي ُيبهر اللباب .وقد
تخطيطها
ّ
و�صفها العديد من امل�ؤرخني �أمثال ”:هريودت،
ال�صقلي وكوينتوكرتيو�س،
و�سرتابون ،وديودور�س
ّ
و�أريان ،ويو�سف�س” ،ب�أو�صاف خمتلفة.
وحدائق بابل عبارة عن �شكل مربع تت�ألف
من عدّة �سطوح -طبقات -يرتفع بع�ضها
فوق بع�ض ُمرتكزة على دعائم ُمكع ّبة مملوءة
بالرتاب ال�ستيعاب جذور �أكرب الأ�شجار ،وهذه
الدعائم مثل �أر�ض ّية ال�سطوح والأقب ّية والعقود،
م�صنوعة من القرميد امل�شويّ ْ
املطل ِّي بالإ�سفلت،
وج ِل َبت �إىل احلدائق الأحجار من �أماكن
وقد ُ
ل�صعوبة احل�صول على هذا النوع من احلجر
من املنطقة نف�سها .وغر�سوا فيها �أ�شجار ًا
تن�ساب جذورها يف �أ�صولها وتُور ُِق يف ر�ؤو�سها،
ُ
وو�ضعوا فيها ال ُد ُرج ي�صع ُد منها ال�صاع ُد �إىل
مثل ر�ؤو�س اجلبال حيث تثمر وتزهر الأزهار
وتع�شب الأع�شاب ،وتدور الدواليب� .أما طريقة
ريّ حدائق بابل املُعلقة فكانت برفع املاء من
جمرى نهر الفرات �إىل الطبقات ال ُعليا منها
حيث ُيخزّن يف �صهاريج و ُي�ستخدم عند احلاجة
لل�سقي .كما ُي�شري امل�ؤرخون عن الأنواع التي
�إليه
ّ

ُغ ِر َ�ست يف حدائق بابل ،فيذكرون من الأ�شجار”:
النخل ،التوت ،الرمان ،التني ،العنب ،التي كانت
�شائعة عندهم ،والطرفاء ،احلور ،ال�صف�صاف،
اللوز ،الد ّراق ،الف�ستق ،البطم”� ،إىل جانب
زراعة الأزهار املختلفة نحو ”:اليا�سمني ،الورد،
الزنبق ،ال�سو�سن ،التوليب� ،شقائق النعمان ،زهر
الذهب ،احلوذان الأحمر ،الزعفران ،الأقحوان،
البابوجن)22( .”...
الهوام�ش واملراجع املُعتمدة:
-1نزار عبداللطيف احلديثي :النخلة يف الرتاث،
وقائع ندوة النخيل ،املجمع العلمي العراقي،
بغداد ،العراق 22 ،كانون الأول 1997م� ،ص
.5
-2ر�ضا جواد الها�شمي :تاريخ الريّ يف العراق
القدمي� ،إ�سهامات العرب يف علم املياه والريّ ،
الندوة العامل ّية لتاريخ العلوم عند العرب،
الكويت 14-10 ،دي�سمرب 1983م� ،ص
 230231و242.
-3و�صناعتها وجتارتها ،مطبعة العاين ،بغداد،
العراق” د.ت”� ،ص .2
-4عبداجلبار البكر :املرجع ال�سابق� ،ص .4
-5فتحي ح�سني �أحمد وجماعته :زراعة النخيل
إ�سالمي،
العربي وال
و�إنتاج التمور يف العاملني
ّ
ّ
مطبعة جامع عني �شم�س ،القاهرة ،م�صر،
1979م� ،ص .3
-6عبداجلبار البكر :املرجع ال�سابق� ،ص ،4-3
 ،6وفتحي ح�سني �أحمد وجماعته :املرجع
ال�سابق� ،ص .3
-7عاطف حممد �إبراهيم وحممد نظيف حجاج
خليف :نخلة التمر ،زراعتها ،رعايتها،
العربي ،من�ش�أة املعارف
و�إنتاجها يف الوطن
ّ
بالإ�سكندر ّية ،م�صر ”،د.ت”� ،ص .12
 - 8عبد اجلبار البكر :املرجع ال�سابق� ،ص.4
-9نزار عبد اللطيف احلديثي :النخلة يف الرتاث،
�ص .6
 - 10ر�ضا جواد الها�شمي :املرجع ال�سابق� ،ص
.244-243
-11عبد اجلبار البكر :نخلة التمر ما�ضيها

وحا�ضرها واجلديد يف زراعتها
 -12عبد اجلبار البكر :املرجع ال�سابق� ،ص .6
 - 13عادل حممد علي ال�شيخ ح�سني :الزراعة يف
التاريخ الع�صور القدمية ،مركز �إحياء الرتاث
العربي ،جامعة بغداد ،بالتعاون مع
العلمي
ّ
دار ال�ضياء للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل،
1999م ،ع ّمان الأردن1999 ،م� ،ص -49
.50
 -14كذلك� ،ص .51-50
-15فتحي ح�سني �أحمد وجماعته :زراعة النخيل
إ�سالمي،،
العربي وال
و�إنتاج التمور يف العاملني
ّ
ّ
�ص .4
-16عبد اجلبار البكر :املرجع ال�سابق� ،ص .7-6
 -17كذلك� ،ص .7
 - 18نزار عبد اللطيف احلديثي :املرجع ال�سابق،
�ص .6
-19عادل حممد علي ال�شيخ ح�سني :الزراعة
يف التاريخ الع�صور القدمية� ،ص  ،52-51و
130وعبداجلبار البكر :املرجع ال�سابق� ،ص
.10-9
- 20عادل حممد علي ال�شيخ ح�سني :املرجع
ال�سابق� ،ص .127
-21عبد اجلبار البكر :املرجع ال�سابق� ،ص -10
.11
 - 22حممد علي ال�شيخ ح�سني:املرجع ال�سابق،
�ص .60-58
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�أ.د .رم�ضان م�صري هالل
الكلية التقنية بجازان -ق�سم تقنية البيئة
اململكة العربية ال�سعودية
rahelal2001@yahoo.com

مكافحة خنفساء
نـواة البـلح
ت�شكل النخلة ب�شموخها فخر ًا واعتزاز ًا ورمز ًا
للحياة والعطاء املتجدد منذ القدم ،كرمها املوىل
عز وجل يف كتابه الكرمي ،مل يذكر املوىل �سبحانه
وتعاىل �شجرة يف القر�آن الكرمي كما ذكر النخل
والنخيل فقد ورد ذكرها يف ع�شرين مو�ضع ًا من
القر�آن الكرمي .وزخرت ال�سنة النبوية ال�شريفة
بالعديد من الأحاديث التي ت�شري �إىل �أهمية
النخلة وثمارها.
واحلديث عن النخلة ميتد امتداد الأجيال،
ويتجدد جتدد الآمال فهي غنية بقيمتها
و�أهميتها ،وهي ال�شجرة التي جاورت الفقراء
و�أطعمتهم خال�صة خريها ،ون�سجت فرا�شهم
و�ساللهم ،وغطت �سقوفهم ،و�أوقدت نريانهم،
فهي رمز لل�صحراء بكل �آالمها و�أفراحها فهي
الإ�سعاف يف وقت املر�ض واجلوع وهي الربيع
الدائم ،مع�شوقة لل�شم�س والقمر.
والنخلة وثمارها تتعر�ض للكثري من الآفات
التي تهاجمها �سواء يف اجلذر �أو اجلذع �أو
الأوراق �أو الثمار يف احلقل واملخزن ،وتتعدد
هذه الآفات من ح�شرات واكارو�سات وقوار�ض
وطيور وقواقع وح�شائ�ش وممر�ضات بكتريية
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وفطرية و�أمرا�ض ف�سيولوجية .ويف هذا املقال
ن�ستعر�ض طرق الوقاية واملكافحة لواحدة من
احل�شرات التي ت�صيب ثمار النخيل يف �أطواره
املختلفة.
التو�صيات اخلا�صة باملكافحة
وقد �ساعدت نتائج الأبحاث املن�شورة والتجارب
التى مت اجرا�ؤها يف م�شروع مكافحة �آفات
النخيل احل�شرية (خنف�ساء نواة البلح) على عدة
حقائق تو�ضع يف الإعتبار عند و�ضع برنامج فعال
ملكافحة احل�شرة وتتلخ�ص فيما يلي:
� -1أن خنف�ساء نواة البلح لها ح�شرة لها القدرة
على التكاثر على ثمار البلح املت�ساقط وق�ضاء
�أجيال داخل �أنويته مما ميكنها من الإنت�شار
ومهاجمة بلح ال�سوباط على نطاق وا�سع مما
قد ي�ؤدي اىل خ�سائر كبرية يف املح�صول.
-2احل�شرة وحيدة العائل (ثمار البلح) تتغذى
وتق�ضي دورة حياتها مبا فيها جميع الأطوار
داخل النواة القدمية (مو�سم واحد �سابق) �أو
النواة احلديثة (املو�سم اجلاري).
-3احل�شرات الكاملة الإناث هي الطور الوحيد

خا�صة الكوبا�ش والزعف والليف والتخل�ص منها
يف مكان بعيد عن زراعات النخيل ويعترب تنظيف
احلقول من املخلفات طريقة فعالة يف مكافحة
احل�شرة.

Iô°û◊G áëaÉµÃ á°UÉÿG äÉ«°UƒàdG
áëaÉµŸG ‘ ó«ØJ äÉeƒ∏©e
IQOÉb ÒZ í∏ÑdG IGƒf AÉ°ùØæN
¿GÒ£dG ≈∏Y

IôªãdG Iô°û◊G ≈ãfCG Ö≤ãJ
…ODƒj É‡) IGƒædG ¤G π°üJh
.(É¡£bÉ°ùJ ¤G

í∏ÑdG QÉªK ≈∏Y ôKÉµàJ
πNGO ∫É«LCG AÉ°†bh §bÉ°ùàŸG
.¬àjƒfCG

º°SƒŸG ≈a áHÉ°UE’G Qó°üe
í∏ÑdG ájƒfCG ƒg ójó÷G
.≥HÉ°ùdG º°SƒŸG øY áØ∏îàŸG

جمع الأنوية القدمية :حيث �أن الثمار
املتعفنة واجلافة مبا حتتويه من �أنوية وكذلك
الأنوية العارية امل�صابة هي امل�صدر الرئي�سى
للإ�صابة يف املو�سم التايل فعند جمع املح�صول
يجب جمع ثمار البلح الباقية واملتناثرة على
الأر�ض وحتت الأ�شجار وكذلك البلح التالف
وغري ال�صالح للت�سويق وحرقه �أو دفنه على
م�سافة �أكرب من �20سم.

ÉeCG Èªaƒf ¤G ƒ«fƒj øe ôªà°ùJ Iô°û◊G •É°ûf IÎa
.ƒjÉe ôNGhCG ≈àM Èª°ùjO øe óàªàa ¿ƒµ°ùdG IÎa
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ال�ضار وهي التي تهاجم بلح ال�سوباط وت�ؤدي
اىل ت�ساقطه.
 - 4الطور الآخر املتغذي (الريقات) يتغذى فقط
على حمتويات النواة.
 -5م�صدر الإ�صابة يف املو�سم اجلديد هو �أنوية
البلح املتخلفه عن املو�سم ال�سابق وتتواجد
متناثرة حتت الأ�شجار وبني اجلذع والرتبة ويف
اللوف وحتت الكوبا�ش ويف املخلفات النباتية
حتت �أ�شجار النخيل وداخل �أوراق الف�سائل
املت�صلة ب�أ�شجار النخيل وهذه الآنوية هي
امل�صدر الوحيد للإ�صابة يف املو�سم اجلديد.
 -6فرتة ن�شاط احل�شرة ت�ستمر من يونيو اىل
نوفمرب وهي فرتة تواجد ثمار البلح يف
�أطواره املختلفة على ال�سوباط �أما فرتة
ال�سكون فتمتد من دي�سمرب حتى �أواخر
مايو وال�سكون يتم اجبارا داخل �أنوية البلح
وال تتواجد احل�شرات يف �أي مكان �آخر دون
�أنوية البلح.
 - 7احل�شرة غري قادرة على الطريان �إال مل�سافة
حمدودة للغاية وحتت ظروف التزاحم
ال�شديد وهي ال تطري يف احلقل لأ�صابة بلح
ال�سوباط و�إمنا ت�صل احل�شرات الكاملة اىل

�إبتداء من �شهر يونيو يجب العناية بجمع
ثمار البلح القدمية والأنوية كذلك الثمار
التي تت�ساقط خالل املو�سم خا�صة يف �شهري
يوليو و�أغ�سط�س من حتت �أ�شجار النخيل ويف
املنطقة بني �سطح الرتبة وجذع النخلة والأفرع
الف�سائل حيث تتكاثر احل�شرات ملدة جيل على
الأقل داخل �أنوية هذه الثمار قبل �أن تهاجم بلح
ال�سوباط.

بلح ال�سوباط زاحفة على �ساق النخلة ثم
�شماريخ الثمار ثم اىل الثمار.
�أهم طرق املكافحة هي:
�أو ً
ال :املكافحة امليكانيكية:
تنظيف حقول النخيل :تنظف مزارع النخيل
من بقايا التقليم والعمليات الزراعية الأخرى
املكافحة امليكانيكية
تنظيف حقول النخيل

ن�سبة الإ�صابة  ٪7.3بينما احلقول غري النظيفة ٪32.3

ويجب جمع وحرق �أو دفن الأنوية القدمية كذلك البلح التالف
وغري ال�صالح للت�سويق على م�سافة �أعمق من �20سم.
منع احل�شرة من الو�صول �إىل بلح ال�سوباط:
حتزمي النخلة بقطعه من القما�ش �أو ال�شا�ش بعر�ض
�15سم م�شبعة مبادة ال�صقة مثل مادة ترابيت Trappit
متو�سط ن�سبة الإ�صابة فى بلح النخيل

البلح املت�ساقط
ال�سباط

املحزم ()%
15.9
6.3

غري املحزم ()%
39.8
14.7
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منع احل�شرة من الو�صول اىل بلح
ال�سوباط:

م�صائد الأنوية

حتزمي النخلة بقطعه من القما�ش �أو ال�شا�ش
بعر�ض �15سم م�شبعة مبادة ال�صقة مثل مادة
ترابيت  Trappitوهي مادة متوفرة يف الأ�سواق
وذلك على ارتفاع  1.5مرت وتعترب طريقة فعالة
يف خف�ض ن�سب الإ�صابة حيث متنع احل�شرات
من الزحف على جذع النخلة اىل �أعلى لإ�صابة
بلح ال�سوباط.

مت ا�ستخدام النوى كم�صائد فى ثالثة �أماكن :
• حتت النخلة
•التثبيت حول اجلذع وعلى بعد 1.5م من
�سطح الرتبة.
•على ال�سباط بحيث تتدىل بني ال�شماريخ بطول
�40سم مبعدل  5م�صائد لكل �سوباطة.

وكانت �أكرث الطرق كفاءة هي و�ضع النوى
حتت النخلة.

22.2

29.4
26.1

(%)á∏îædG â– ájƒfCG
(%)•É°ùÑdG ≈∏Y ájƒfCG

(%)´õ÷G ∫ƒM ájƒfCG

املكافحة احليوية
�أجريت بع�ض التجارب ب�إ�ستخدام بع�ض الأعداء احليوية ملكافحة خنف�ساء نواة البلح وذلك يف
اجتاهني:
الأكارو�س
الأول
)Tyrophagus sp. (Fam. Acaridae

الثاين

الفط ــر

Beauveria bassiana

• ا�ستخدام جراثيم الفطر لعدوى الرتبة �أدى اىل �إ�صابة احل�شرات.
• معاملة احل�شرات ومعاملة الأنوية برتكيز � %0.1أدى �إىل قتل احل�شرات.
)Helal (1998

ن�سبة موت احل�شرات يرتاوح من
1.9 × 610 ، 3 × 710

كونيديا/مل

67 - 66

 85اىل 96%

با�ستخدام تركيزات من الفطر
وقد �أو�ضحت النتائج �إمكانية ا�ستخدام الفطر يف مكافحة خنف�ساء
نواة البلح وتقليل ن�سب الإ�صابة دون ا�ستخدام املبيدات على ثمار
البلح وتقليل �آثارها اجلانبية على �صحة الإن�سان والبيئة.
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م�صائد الأنوية:
تقوم الفكرة على �أن احل�شرات الكاملة الناجتة
يف جيل يونيو وجيل يوليو واخلارجة من الأنوية
القدمية ميكن جذبها اىل نوى �سليم معد على
هيئة م�صائد وامل�صيدة عبارة عن خيط رفيع
معلق به �أنوية يف �سال�سل كالعقد بني النواة
والأخرى من �7-5سم وربطة على هيئة عقد وقد
مت ا�ستخدام الأنوية كم�صائد يف ثالثة �أماكن:
حتت النخلة  -التثبيت حول اجلذع وعلى بعد
1.5م من �سطح الرتبة ـ على ال�سباط بحيث
تتدىل بني ال�شماريخ بطول � 40سم مبعدل 5
م�صائد لكل �سوباطة .وقد �أثبتت النتائج �أن �أكرث
الطرق كفاءة ال�ستخدام م�صائد الأنوية هي
و�ضع الأنوية حتت النخلة.
ثاني ًا :املكافحة احليوية:
�أجريت بع�ض التجارب ال�ستخدام بع�ض الأعداء
احليوية ملكافحة خنف�ساء نواة البلح وذلك يف
�إجتاهني ،الأول :تقييم العدو احليوي الطبيعي
وهو الأكارو�س)(Tyrophagus sp. (Fam. Acaridace
والذي مت عزلة من الأنوية القدمية يف منطقتي
الربل�س ور�شيد وحيث يهاجم الأكارو�س البي�ض
والريقات ويتغذى على �أعداد كبرية منها يف
الآنوية القدمية التي تق�ضي فيها احل�شرة
�سكونها وتكمن �أهمية هذا الأكارو�س �أنه عدو
حيوى طبيعى يهاجم احل�ضنه والأمهات وي�ؤدي
اىل عرقلة تكاثرها وموتها.

االجتاه الثاين :ا�ستخدام الفطر املمر�ض
والقاتل للح�شرات Beauveria bassiana

املكافحة الكيمياوية
مت ا�ستخدام ال�سيديال %50
واملالثيون  %57مبعدل  %0.1ومتت
املعاملة بطريقتني.

)Anber et al. (1998

مو�سم 1996م
مو�سم 1997

طريقة الر�ش الكامل للنخلة
13.1، 11.1%

الفطـر Beauveria bassiana

• ا�ستخدام جراثيم الفطر لعدوى الرتبة �أدى اىل �إ�صابة احل�شرات.
• معاملة احل�شرات ومعاملة الأنوية برتكيز � %0.1أدى قتل احل�شرات.
ن�سبة موت احل�شرات
ترتاوح من 85اىل %96

)Helal (1998

با�ستخدام تركيزات من الفطر
وقد �أو�ضحت النتائج �إمكانية ا�ستخدام الفطر يف مكافحة خنف�ساء
نواة البلح وتقليل ن�سب الإ�صابة دون ا�ستخدام املبيدات على ثمار
البلح وتقليل �أثارها اجلانبية على �صحة الإن�سان والبيئة.

1.9 × 610 ، 3 × 710

كونيديا/مل

مت ا�ستخدام ال�سيديال  %50واملالثيون
 %57مبعدل  %0.1ومتت املعاملة
بطريقتني.

)Anber et al. (1998

مو�سم 1996م

طريقة الر�ش الكامل للنخلة13.1، 11.1%

طريقة معاملة جزء من جزع النخلة
( )12.2 ،14.4لكل من ال�سيديال واملالثيون على التوايل
الإ�صابة فى الأ�شجار غري املعاملة .%36.6
مو�سم 1997

ت�أكيد كفاءة طريقة معاملة جذع النخلة

ر�ش بارتفاع 1.5م بالإ�ضافة اىل �سطح الرتبة حول اجلذع مب�ساحة 1.5م
�أدت اىل خف�ض متو�سط ن�سب الإ�صابة
 %20ال�سيديال
 %12.4املالثيون
وعلى ذلك ميكن التو�صية با�ستخدام هذه  %41.1يف النخيل غري املعامل
الطريقة يف املكافحة ابتداء من منت�صف �شهر يوليو بحيث يكون بني املعاملة والأخرى
�أ�سبوعان تبع ًا ل�شدة الإ�صابة.

ا�ستخدام جراثيم الفطر لعدوى الرتبة تدل
النتائج املتح�صل عليها �أن جراثيم الفطر قادرة
على �إ�صابة احل�شرات الكاملة يف الرتبة رغم �أن
ن�سبه املوت العالية حتتاج اىل تركيزات عالية
ن�سبي ًا من جراثيم الفطر.
�أدت معاملة احل�شرات ومعاملة ا لأنوية
مبعلق من جراثيم الفطر القاتل للح�شرات
�( Beauveria bassianaساللة م�صرية) وذلك
معاملة الرتبة برتكيز  %0.1جلراثيم الفطر اىل
قتل احل�شرات.
وقد ا�ستخدم  )1998( Helalتركيزات
خمتلفة من الفطر وقد �أظهرت النتائج
التي حت�صل عليها �أن ن�سبة موت احل�شرات
يرتاوح من  85اىل  %96با�ستخدام تركيزات
من الفطر  710 × 3 ، 610 × 1.9كونيديا/
مل .وقد �أو�ضحت النتائج �إمكانية ا�ستخدام
الفطر يف مكافحة خنف�ساء نواة البلح وتقليل
ن�سب الإ�صابة دون ا�ستخدام املبيدات على ثمار
البلح وتقليل �أثارها اجلانبية على �صحة الإن�سان
والبيئه.
ثالث ًا :املكافحة الكيماوية:
ميكن ا�ستخدام ال�سيديال  %50مبعدل 200
�سم لكل  100لرت ماء وذلك ملعاملة �ساق النخلة
ب�إرتفاع 1.5مرت ر�ش ًا بالإ�ضافة اىل الرتبة
حول جذع النخلة بقطر  2مرت مع ر�ش الأفرع
والف�سائل املت�صلة بالأ�شجار واملتواجدة بالقرب
منها وميكن �إجراء املعاملة للوقاية من الإ�صابة
ابتداء من منت�صف �شهر يوليو بحيث يكون بني
املعاملة والأخرى �أ�سبوعان تبع ًا ل�شدة الإ�صابة.
وقد �أجرى  )1998( .Anber et alاختبارات
التقييم احليوي خلم�سة مبيدات ح�شرية مت
ا�ستخدامها وكانت �أعلى �سمية ملبيد الأكتليك
تاله الديازينون ،ال�سيديال ،املالثيون و�أخري ًا
الالنت ،ويف احلقل مت ا�ستخدام ال�سيديال %50
واملالثيون  %57يف مكافحة احل�شرة مبعدل
 %0.1ومت املعاملة بطريقتني يف مو�سم  1996يف
منطقة بلطيم يف الطريقة الأوىل مت ر�ش النخلة
الشجرة المباركة يونيو 2009

ب�أكملها ويف الطريقة الثانية مت ر�ش جذع النخلة
بارتفاع 1.5مرت بالإ�ضافة اىل �سطح الرتبه حول
اجلذع مب�ساحة 1م 2و�أظهرت النتائج كفاءة
املبيدين يف خف�ض الإ�صابة باحل�شرة حيث كانت
متو�سط ن�سب الإ�صابة يف طريقة الر�ش الكامل
للنخلة  %11.1 ،13.1ويف طريقة معاملة جزء
من جذع النخلة  12.2 ،14.4لكل من ال�سيديال
واملالثيون على التوايل بينما كانت ن�سب الإ�صابة
يف الأ�شجار غري املعاملة .%36.6
وفى مو�سم 1997م مت ت�أكيد كفاءة طريقة معاملة
جذع النخلة بارتفاع  1.5مم بالإ�ضافة �إىل �سطح
الرتبة حول اجلذع مب�ساحة  1مم حيث �أدت هذه
الطريقة اىل خف�ض متو�سط ن�سب الإ�صابة من
 %41.1فى النخيل غري املعامل اىل  %20اىل
ال�سيديال و  %12.4للمالثيون وعلى ذلك ميكن
التو�صية با�ستخدام هذه الطريقة املكافحة.
وعلى ذلك ميكن التو�صية با�ستخدام هذه
الطريقة يف ملكافحة ابتداء من منت�صف �شهر
يوليو بحيث يكون بني املعاملة والأخرى �أ�سبوعان
تبع ًا ل�شدة الإ�صابة.
رابع ًا :ا�ستخدام امل�ستخل�صات النباتية:
در�س  )1998( Helalت�أثري �سمية بع�ض
امل�ستخل�صات والتي مت اختبارها بغر�ض تقليل
ن�سبة الإ�صابة يف ثمار البلح قد �أظهرت النتائج
�أن ن�سبة الإ�صابة تنخف�ض بزيادة الرتكيز و�أن
ن�سبة الإ�صابة تنخف�ض من � 49.8إىل �صفر%
با�ستخدام الزيت التيار للكمنون iCuminum cym
 numومن � 41.4إىل  %1.6بالن�سبة مل�ستخل�ص
الفلفل الأ�سود  Piper nigrumومن � 47.2إىل
 15.44بالن�سبة مل�ستخل�ص نرج�س بلطيم �Pan
 cratium maritimumومن � 70.2إىل %25.4
بالن�سبة مل�ستخل�ص الزنزخلت Melia azedarach
ومن � 41.3إىل  %26.2بالن�سبة مل�ستخل�ص
عنب الديب  Solanum nigrumوذلك با�ستخدام
تركيز ( 3 ، 0.5ملجم/مللى) على التوايل على
ثمار البلح وذلك مبقارنة هذه النتائج بالن�سبة
لإ�صابة الكنرتول .%100
69 - 68
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عام

طريقة املعاملة

�سيديال %50

مالثيون %57

1996

الر�ش الكامل للنخلة

13.1

11.1

مرت مربع حول اجلذر بطول 1.5م من
اجلذع

14.4

12.2

مرت مربع حول اجلذر بطول 1.5م من
اجلذع

20.0

12.4

1997

�أ�شجار غري معاملة � )36.6( 1996أ�شجار غري معاملة )41.1( 1997

49.8

3.0ة
�صفر

زيوت طيارة زيوت تي ــاره
الفلفل الأ�سود Piper nigrum

41.4

1.6

نرج�س بلطيم Pancratium maritimum

47.2

15.4

الزنزخلت Melia azedarach

70.2

25.2

عنب الديب Solanum nigrum

41.3

26.2

0.5

للكمون Cuminum cyminum

ت�أثري �سمية بع�ض امل�ستخل�صات على ثمار البلح خلف�ض ن�سبة اال�صابة با�ستخدام تركيز (3 - 0،5
ملجم/مللي) على التوايل وذلك مبقارنة هذه النتائج بالن�سبة ال�صابة الكنرتول ٪ 100
ا�ستخدام امل�ستخل�صات النباتية

)Helal (1998

ا�ستخدام تركيز (3 ،0.5ملجم/مللى) على
التوايل على ثمار البلح وذلك مبقارنة هذه
النتائج بالن�سبة لإ�صابة الكنرتول .%100
بطريقتني.

ت�أثري �سمية بع�ض امل�ستخل�صات على ثمار البلح
خلف�ض ن�سبة الإ�صابة

�شـدة الإ�صابة

خف�ض الإ�صابة
�صفر

زيوت طي ــارة
الفلفل الأ�سود Piper nigrum

41.4

1.6

نرج�س بلطيم Pancratium maritimum

47.2

15.4

الزنزخلت Melia azedarach

70.2

25.2

عنب الديب Solanum nigrum

41.3

26.2

للكمون Cuminum cyminum

49.8
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النخلة
في عيون األطفال

البندري خويتم الرا�شدي � 11 /سنة  /مدر�سة بني يا�س للتعليم الأ�سا�سي � -أبوظبي
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الدكتور عبد ال�ستار البلداوي
خبري �أمرا�ض النبات �سابقا  /وزارة البيئة واملياه
دولة الإمارات العربية املتحدة
lubna_mahdi@yahoo.com

تقزم وتشوه فسائل
نخيل صنف سكري
مكثرة بالزراعة النسيجية
ملخ�ص:
نفذ هذا البحث للتعرف على �أ�سباب ظاهرة
تقزم وت�شوه ف�سائل النخيل �صنف �سكري مكرثة
بالزراعة الن�سيجية ،والتي متيزت بتوقف �أو
بطء النمو وتثخن والتفاف اخلو�ص والأ�شواك
وظهور حالة تقزم وت�شوه يف �شكل الف�سيلة
ب�صورة عامة.
لقد و�ضعت عدة فر�ضيات ملعرفة �أ�سباب هذه
الظاهرة املر�ضية منها وجود بع�ض امل�سببات
املر�ضية كالفطريات والنماتود والفايتوبالزما
�أو الأ�صابة باحللم (العناكب)�أو نق�ص بع�ض
العنا�صر الغذائية.
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�أثبت فح�ص الأن�سجة الداخلية جلذوع الف�سائل
امل�صابة والعزل املختربي ملقاطع جذورها
وكذلك الفح�ص املجهري ملحلول الرتبة واجلذور
املهرو�سة والفح�ص اخلا�ص بالفايتوبالزما عدم
وجود عالقة بني هذه امل�سببات و�أعرا�ض الت�شوه
والتقزم الظاهرة على الف�سائل .كما ومل يالحظ
�أي دليل على الأ�صابة باحللم حيث مل تتح�سن
احلالة بعد ر�ش الف�سائل امل�شوهة عدة مرات
باملبيد العناكبي تورك.
�أما ر�ش الف�سائل امل�شوهة ببع�ض املركبات
الغذائية املحتوية على بع�ض العنا�صر املهمة

العني (  .) 2001 Al-kaabi etalكما وزرعت �أول
نخلة ن�سيجية يف احلقل يف �سنة 1984 -1983
من قبل ال�شركة االنكليزية    l(Date Palm Deve
.)2003 opment) DPD ) Morga

فلم تعط هي الأخرى �أي حت�سن �أو تغيري يف منو
الف�سائل وت�شوهها.
وبنا ًء على ما �أظهرته نتائج هذا البحث فقد
ا�ستنتج �أن حالة الت�شوه والتقزم يف الف�سائل قد
تعزى �إىل حدوث طفرات ج�سمية قد تكون من
النوع الثابت وهي احلالة التي حتدث عادة عند
ا�ستخدام طريقة التكاثر الالجن�سي با�ستخدام
طريقة التكاثر بانتاج الكال�س.
املقدمة :
تعرف زراعة الأن�سجة النباتية ب�شكل عام
ب�أنها جمموعة من التقنيات امل�ستعملة لزرع
قطعة �صغرية من ن�سيج نباتي ) (explantخالٍ
من امل�سببات املر�ضية على �أو�ساط غذائية
خا�صة ثم تركها لتنمو وتتطور �إىل نبات كامل
م�شابه للنبات الأم .وتعود بداية ت�أ�سي�س تقنية
الزراعة الن�سيجية �إىل �سنة  1902عندما بد�أت
حماوالت الباحث الأملاين هابرالند ت b( Ha
)  erlandtيف زراعة اخلاليا النباتية يف و�سط
غذائي �صناعي حيث تنب�أ ب�إمكانية منو هذه
اخلاليا وقدرتها على تكوين نبات كامل كما
هو احلال يف منو الكائنات الدقيقة كالفطريات
والبكترييا ( عمر وحميد  ،) 2003وتطورت
هذه التقنية يف ال�سنني التي تلت تنبئات
هابرالندت حتى متكن جاكلوب ريندر يف �أواخر
 1958من �إنتاج نبات جزر كامل من زرع خاليا
منفردة من هذا النبات .وا�ستمر التطور �أكرث
ف�أكرث يف ال�سبعينات ويف دول عديدة حتى
�أ�صبح احل�صول على نباتات كاملة من زراعة
خاليا مفردة من التطبيقات التي ال حدود لها
وملختلف املحا�صيل.) 1974 Murashige ( ،
�أما يف جمال تكثري النخيل بطريقة الزراعة
الن�سيجية فيعترب البحث الذي نفذه ( Reuveni
)  and Lilien-Kipnisيف �سنة � 1974أول عمل تناول
�إكثار النخيل بطريقة تكاثر الأجنة الالجن�سي
)(Somatic embryogenesisحيث مت احل�صول
على نخيالت حية نقلت من �أنابيب االختبار
�إىل امل�شاتل .وبعد هذا احلدث العلمي املهم زاد
االهتمام بتكثري النخيل ن�سيجي ًا ون�شرت عدة

ت�ستخدم طريقتان رئي�سيتان يف �إكثار النخيل،
هما طريقة ت�شكل الأع�ضاء((Organogenesis
وتن�ش�أ من زراعة �أجزاء نباتية ت�ؤخذ من
املر�ستيم القمي �أو الرباعم اجلـ ـ ـ ــانبية،
وطريقة زراعة الأجنة الالجن�سي ــة واملعروف ــة
با�سـ ــم Asexual embryogenesisوالتي تن�ش�أ
ب�أخذ نف�س الأن�سجة املر�ستيمية ولكنها تعتمد
على �إنتاج ما يعرف بخاليا الكال�س ( Callus ).
ولكل من الطريقتني تقنية خا�صة بها من
حيث الأو�ساط الغذائية امل�ستعملة وما حتويه
من هورمونات وكذلك ظروف النمو كال�ضوء
ودرجات احلرارة وغريها

�شكل رفم ( : )1ف�سيله نخيل �صنف �سكري بعمر
�سنتني عليها اعرا�ض الت�شوه و التقزم .

بحوث يف كل من فرن�سا وبريطانيا و�أمريكا يف
عقود ال�سبعينات والثمانينات والت�سعينات
Sharma etal,1979 Reynolds and Murashige
 ) 1998 Aaouine , ,1984ومت �إن�شاء عدة
خمتربات لهذا الغر�ض .ومما يجدر ذكره �أنه
مت يف �سنة  1989ت�أ�سي�س �أول خمترب لتكثري
النخيل بتقنية زراعة الأن�سجة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة من قبل جامعة الإمارات يف
(

( عمر وحميد .) 2001 Al-kaabi etal ,2003
هذا ويكون النخيل الناجت بالطريقة الأوىل
م�شابه ًا للأم من حيث النوع وال�صفات الوراثية،
�أما يف تقنية الأجنة الالجن�سية فقد نح�صل
�أحيان ًا على انحراف الف�سائل الناجتة عن �أ�صلها
الوراثي و�إىل ظهور تباينات وراثية ج�سمية غري
مرغوبه ذات �أ�شكال و�أنواع خمتلفة ( غي�س
و�آخرون  ،2003الوا�صل  ،2003ها�شم و�سعداوي
 ،2003عمر وحميد .) 2003

�شكل رقم ( )2اعرا�ض الت�شوه و التقزم على ف�سيله نخيل �صنف �سكري بعد �ست �سنوات من زراعتها
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�شكل رقم ( )3ف�سيلتا نخيل �صنف �سكري العليا �سليمة من الت�شوه وال�سفلى عليها اعرا�ض الت�شوه
والتقزم تو�ضحان الفرق بالنمو بعد � 3سنوات من الزراعة

لقد كان الهدف من هذا البحث هو درا�سة �أ�سباب
ظهور التقزم والت�شوه على ف�سائل النخيل �صنف
�سكري املكرثة بطريقة تكاثر الأجنة الالجن�سي
والتي كانت ت�شاهد يف مواقع خمتلفة من دولة
الإمارات العربية املتحدة ،والتي تتميز كما يف
�شكل  2 ,1بتوقف �أو بطء منو الف�سيلة وت�شوه
اخلو�ص والأ�شواك حيث تكون م�ضغوطة وق�صرية
ومت�ضخمة وغري منفتحة و�أحيان ًا يكون اخلو�ص
جمعد ًا وملتوي ًا .ت�ستمر هذه الت�شوهات يف الف�سائل
وبهذا ال�صنف بالذات ل�سنني طويلة بعد زراعتها
يف الأر�ض الدائمية وقد تبقى مدى احلياة مالزمة
لنمو النخلة كما يف ال�شكل رقم (.)2
املواد والطرق امل�ستعملة يف البحث:
لدرا�سة حالة التقزم والت�شوه يف الف�سائل
الن�سيجية لل�صنف �سكري و�ضعت عدة فر�ضيات
لتف�سري �أ�سباب حدوث هذه الظاهرة ،وكانت
�أوىل هذه الفر�ضيات هي احتمال �إ�صابتها
ب�أحد م�سببات �أمرا�ض النبات� ،أما الفر�ضية
الثانية فكانت احتمال الإ�صابة باحل�شرات �أو
احللم (العناكب)� ،أما الفر�ضية الثالثة فتتعلق
باحتمال كون احلالة م�سببة عن نق�ص العنا�صر
الغذائيةDPD .
.1فر�ضية الإ�صابة مب�سببات �أمرا�ض
النبات:
لتحقيق هذه الفر�ضية ،فح�صت ف�سائل النخيل
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املتقزمة وامل�شوهة بعد قلعها من املحيط الذي
كانت تنمو فيه وغ�سلت جذورها جيد ًا مباء
احلنفية لتخلي�صها من الأتربة والطني العالق
عليها وعملت عدة مقاطع طولية وعر�ضية يف
جذع الف�سيلة ويف جذورها للك�شف عن �أي
تغريات يف لون الأن�سجة �أو �أية عالمات مر�ضية
ميكن �أن تكون ال�سبب يف �إحداث الت�شوه يف
الف�سائل.
وللت�أكد من احتمال وجود �أي م�سبب مر�ضي على
اجلذور ،زرعت عدة قطع �صغرية من اجلذور
على الو�سط الغذائي ،املكون من البطاطا
والدك�سرتوز والأكار )  ( agarواملعروف با�سم (
)  ،PDAيف �صحون برتي بعد تنظيفها وتعقيمها
بالكلوراك�س وح�سب الطريقة امل�ستعملة يف مثل
هذه االختبارات.
فح�صت ال�صحون املزروعة بقطع اجلذور
بعد �أ�سبوع من و�ضعها يف احلا�ضنة و�سجلت
الفطريات النامية ومت ت�شخي�صها ودرا�ستها
ملعرفة مدى عالقتها ب�إحداث حالة الت�شوه على
الف�سائل وذلك بتنفيذ درا�سة القابلية االمرا�ضية
) ( pathogenesityلكل فطر منفرد ًا ،ومت ذلك
بتلويث ترب ف�سيلتني �سليمتني لكل فطر على
انفراد بعد زراعتها يف �أ�ص�ص منا�سبة وتركها
للدرا�سة والفح�ص على مدى �أكرث من �سنة.
والختبار احتمال الإ�صابة بالديدان الثعبانية

( النماتود ) ،مت تقطيع وهر�س جذور الف�سائل
امل�شوهة باملاء وفح�ص املحلول الناجت با�ستعمال
املجهر املركب للتحري عن وجود النماتود كما
وفح�صت حماليل ترب تلك الف�سائل بنف�س
الطريقة ولنف�س الغر�ض.
�أما بالن�سبة الحتمال �إ�صابة الف�سائل امل�شوهة
ب�أحد �أنواع الفايتوبالزما ك�أحد م�سببات
�أمرا�ض النبات ،فقد اخذت �أجزاء من اخلو�ص
والأ�شواك التي كانت تظهر �أعرا�ض الت�شوه
والتقزم وقطعت �إىل قطع �صغرية وهر�ست
مع كمية من املاء املقطر املعقم باخلالط
الكهربائي وا�ستخل�ص ع�صري هذه الأجزاء،
بعدها مت تلويث ثالث ف�سائل �سليمة بكميات
منا�سبة من هذا الع�صري با�ستعمال فر�شة
�صغرية حيث مت تدليك اخلو�ص والأ�شواك
بالع�صري لت�أمني دخول امل�سبب املر�ضي الذي
افرت�ض وجوده يف الع�صري و�أحداث �أعرا�ض
املر�ض .تركت الف�سائل امللوثة لتنمو حتت
ظروف املظلة البال�ستيكية ملدة �سنة و�سجلت
النتائج ح�سب ظهورها.
 .2فر�ضية الإ�صابة باحللم ( العناكب ):
قد حتدث الإ�صابة ببع�ض �أنواع احللم
(العناكب) �إىل ت�شوه ومنو غري طبيعي يف �أجزاء
بع�ض العوائل النباتية ،وملعرفة فيما �إذا كانت
حالة ت�شوه الف�سائل قد تكون م�سببة عن الإ�صابة

1

فرتيلون كومبي

) ( Fertilon combi

2
3
4
5
6
7
8

�شيالت املغني�سيوم
�شيالت املنغنيز
�سنجرال كروزت
يوريا
فالمني
ماء فقط
ماء فقط

) ( Mg chelate
) ( Mn chelate
)(Singeral Cruzet
) ( Urea
) ( Flamin
) ( Water
) ( Water

ببع�ض �أنواع هذه الآفة ر�شت ثالث ف�سائل
متقزمة وم�شوهة مببيد تورك ( Torque ) %55
فينبيوتاتن �أوك�سي د ebis [ tris (2-methyl -2- ph
),nylprophyl ) tin ] oxide, (fenbutatin oxide
بن�سبة � 2سم مكعب لكل لرت مبعدل ثالث ر�شات
لكل ف�سيلة وبفرتات ع�شرة �أيام بني الر�شة
والأخرى و�سجلت النتائج بعد �شهر من تاريخ
الر�شة الأخرية.
 .3فر�ضية نق�ص العنا�صر الغذائية:
لدرا�سة هذه الفر�ضية زرعت يف احلقل
املك�شوف  14ف�سيلة �صنف �سكري تظهر عليها
�أعرا�ض الت�شوه والتقزم � ،إ�ضافة اىل ف�سيلتني
خاليتني من الت�شوه (�سليمتني) .وبعد خم�سة
�أ�شهر من الزراعة ر�شت ف�سائل املجموعه الأوىل
ببع�ض املركبات والعنا�صر الغذائية بينما ر�شت
الف�سيلتان ال�سليمتان باملاء فقط ال�ستخدامهما
كمقارنه وكما هو مدون �أدناه:

بن�سبة  0.5غرام لكل لرت
بن�سبة  16غرام لكل لرت
بن�سبة  2.5غرام لكل لرت
بن�سبة  0.5غرام لكل لرت
بن�سبة  5غرام لكل لرت
بن�سبة  4غرام لكل لرت
على ف�سائل م�شوهة (مقارنه )1
على ف�سائل �سليمة (مقارنه )2

ينفذ �أي زرع خمتربي لها ب�سبب ذلك� .أما
بالن�سبة للفر�ضية الأوىل وهي احتمال �إ�صابة
اجلذور ب�أحد امل�سببات املر�ضية كالفطريات
والديدان الثعبانية والفايتوبالزما فقد �أظهر
الزرع املختربي لقطع من جذور الف�سائل التي
ظهر عليها بع�ض التغيري الطفيف باللون وجود
الفطريات التالية:
sp.
sp.
sp.
sp.

Fusarium
Alternaria
Aspergillus
Penicillium

وعند درا�سة القابلية الأمرا�ضي ة e( Pathog
)  nisityلكل من هذه الفطريات ب�إجراء العدوى
ال�صناعية لف�سائل �سليمة وتطبيق فر�ضية كوخ

عليها )  ( Koch Postulateمل تظهر تلك الف�سائل
�أي �أعرا�ض تقزم وت�شوه لأي فطر من تلك
الفطريات مما يدل ب�أن احلالة لي�س لها عالقة
بهذه الكائنات الدقيقة و�أنها لي�ست م�سببات
مر�ضية حتدث ت�شوهات وتقزم كالذي ي�شاهد
على ف�سائل ال�سكري مو�ضوعة البحث.
�أما بالن�سبة الحتمال وجود �أي نوع من الديدان
الثعبانية ( مناتود ) على جذور الف�سائل ،فلم
يظهر الفح�ص امليكرو�سكوبي ملحاليل اجلذور
املهرو�سة والرتبة وجود �أي من هذه الديدان
املمر�ضة .من جهة �أخرى مل يالحظ �أي تغيري
مورفولوجي �أو ف�سيولوجي على الف�سائل التي
مت معاملتها �أو تلويثها بالع�صري اخلام الذي مت
ا�ستخال�صه من تقطيع وهر�س الأجزاء امل�شوهة
من خو�ص و�أ�شواك الف�سائل لغر�ض فح�ص
فر�ضية الإ�صابة بالفايتوبالزما مما ي�ؤكد عدم
وجود عالقة بني حالة الت�شوه والإ�صابة بهذا
الكائن احلي.
�أما بالن�سبة الحتمال وجود ت�أثري للإ�صابات
باحللم ( العناكب ) فلم يظهر الفح�ص املختربي
با�ستعمال امليكر�سكوب الب�سيط �أي وجود ملثل
هذه الكائنات ومل تتح�سن حالة الف�سائل امل�شوهة
التي ر�شت مببيد التورك ملكافحة احللم ،الأمر
الذي �أدى �إىل �إ�سقاط هذه االحتمالية من كونها

ا�ستعملت ف�سيلتان لكل معاملة ور�شت ثالث
مرات وعلى فرتة  20يوم ًا بني الر�شة والأخرى
و�سجلت النتائج بعد �أربعة �أ�شهر من تاريخ �أول
ر�شة ودونت النتائج باجلدول رقم ( .) 1
النتائج واملناق�شة:
لقد �أظهر ت�شريح جذوع الف�سائل امل�شوهة
ال�شكل رقم (  ) 5 ، 4خلوها من �أي تلون �أو
تغيري يف ال�شكل الطبيعي للأن�سجة وا�ستبعد
وجود �أي م�سبب مر�ضي يف تلك الأن�سجة ومل

�شكل ( )4ف�سيله نخيل �صنف �سكري ت�شاهد عليها اعرا�ض الت�شوه على ال�سعف
مع خلو اجلذع واجلذور من �أي اعرا�ض مر�ضيه.
الشجرة المباركة يونيو 2009

جدول رقم (  :) 1ت�أثري ر�ش مركبات وعنا�صر غذائية على ف�سائل ن�سيجية �صنف
�سكري عليها عالمات التقزم والت�شوه
ا�سم املركب

طول الف�سيلة قبل يوم من
الر�ش ( �سم)

طول الف�سيلة بعد اربعة
�أ�شهر من تاريخ الر�شة
الأوىل (�سم)

*15.5
15.8
18.5
14.6
20.4
14.2
17.8
75.5

19.2
17.5
21.4
22.5
26.8
22.2
24.6
115

فرتيلون كومبي

�شيالت مغني�سيوم)* (Mg

�شيالت منغنيز
�سنجرال
يوريا
فيالمني*
ماء فقط ،و�سائل م�شوهة (مقارنه )1
ماء فقط،و�سائل �سليمة (مقارنه )2
* كل رقم ميثل معد ًال لثالثة مكررات
* فيالمني :مركب م�صنع من خليط بع�ض الأع�شاب والنباتات وهو غري م�سجل لدى وزارة البيئة واملياه.
 : * Mg،Mnا�ستعملت يف التجربة لوجود بحوث ت�شري �إىل �أن نق�ص �أي من العن�صرين يف النخيل
قد ي�ؤدي �إىل �إحداث بع�ض الت�شوهات على ال�سعف.
* )(Mn

م�سبب ًا حلالة الت�شوه يف الف�سائل.
�أما نتائج فر�ضية نق�ص العنا�صر الغذائية
كم�سبب حلالة ت�شوه الف�سائل ،فقد �أظهرت نتائج
هذه الدرا�سة كما هو مدون يف اجلدول رقم ()1
�أنه وبعد م�ضي �ستة �أ�شهر من تنفيذ الر�شة
الأوىل للمركبات والعنا�صر الغذائية مل يظهر �أي
حت�سن �أو تغري وا�ضح يف منو الف�سائل امل�شوهة
�إذا ما قورنت بنمو الف�سائل ال�سليمة �صورة رقم
 3ولكل املعامالت مما ي�ؤكد ب�أن احلالة ال عالقة
لها بنق�ص العنا�صر الغذائية ومل تعط هذه
الفر�ضية �أي تف�سري حلالة الت�شوه.
ومبا �أن نتائج هذا البحث مل تو�ضح �أي دليل على
وجود �إ�صابات م�سببة عن كائنات مر�ضية �أو
�إ�صابات باحل�شرات �أو احللم ( العناكب ) ومل
يكن للعنا�صر الغذائية واملركبات التي ا�ستعملت
يف اجلدول رقم (� )1أي ت�أثري على حت�سن منو
الف�سائل .فقد قادنا هذا �إىل اال�ستنتاج على �أن
بع�ض العوامل واملواد الكيماوية التي ا�ستعملت
يف ا�ستنبات اخلاليا الن�سيجية للح�صول على
الف�سائل رمبا لعبت دور ًا يف �إحداث التغايرات
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املورفولوجية �أو �إحداث نوع من الطفرات
الوراثية التي �أدت �إىل ح�صول هذا التقزم
والت�شوه يف ف�سائل ال�سكري التي ا�ستخدمت يف
هذا البحث.
ً
لقد �أ�صبح معروفا �أن م�شاكل الزراعة الن�سيجية
قليلة وتكاد تنح�صر يف حالة واحدة وهي مدى
تطابق النباتات الناجتة من هذه العملية مع
النبات الأم والذي يعتمد بدوره على الطريقة
امل�ستعملة يف الإكثار .فعند ا�ستخدام طريقة
الإكثار عن طريق ت�شكل الأع�ضاء  ) nOrganoge
( esisف�إن االختالف الوراثي يكاد ينعدم� .أما
يف حالة الإكثار عن طريق الكال�س فمن املحتمل
�أن يرافق عملية �إنتاج الف�سائل ظهور بع�ض
التغريات الوراثية اجل�سمية يف هذه الف�سائل وقد
�أ�شار كثري من الباحثني ( عمر وحميد ،2003
الوا�صل  ، 2003ها�شم و�سعداوي � ) 2003إىل هذه
الظاهرة و�أطلقوا عليها ا�سم الطفرات الوراثية
اجل�سمية )  .( Somaclonal variationوميكن �أن
ت�صنف هذه الطفرات �إىل طفرات وراثية ثابتة (

)  Genetic variationوطفرات وراثية غري ثابتة
)  Epigenetic variationوالتي ال تنتقل عن طريق
التكاثر اجلن�سي وقد تزول وت�شفى منها النباتات
بعد فرتة زمنية وبعد زوال امل�ؤثر ( الوا�صل
.) ,1993 2003Skirvin , etal,
(

ومبا �أن ف�سائل ال�سكري التي ا�ستخدمت يف هذا
البحث كانت قد �أنتجت بطريقة �إنتاج
)  Embryogenesisو�أن ظاهرة التقزم والت�شوه
ا�ستمرت حوايل �أربع �سنوات دون �أي حت�سن
يف منوها وا�ستناد ًا �إىل ما �أ�شار �إليه الباحثون
املذكورون �أعاله ف�إن هذه الظاهرة ميكن �أن تعزى
�إىل حدوث طفرات ج�سمية قد تكون من النوع
الثابت خ�صو�صا وقد �شوهدت حاالت لهذا النوع
من الت�شوه على ف�سائل بعمر �أكرث من � 10سنوات.
الكال�س (

لقد �أو�ضح كل من الوا�صل واملزروعي و�آخرون
( الوا�صل  Al-Mazzroui etal ) ,20062006يف
امل�سوحات التي نفذت يف كل من اململكة العربية
ال�سعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة على
التوايل حدوث كثري من التباينات اجل�سمية يف
الف�سائل املنتجة بطريقة الكال�س يف �أ�صناف
ال�سكري والربحي والإخال�ص ونبتة �سيف
وجمول وتوري وقد �أ�شار الوا�صل �أن ن�سبة التقزم
والت�شوه يف �صنف ال�سكري قد ت�صل �إىل %25
يف ال�سعودية بينما ذكر املزروعي و�آخرون �أن
الن�سبة قد ت�صل �إىل  %18يف دولة الإمارات.
ن�ستنتج من كل ما تقدم ب�أن حالة التقزم والت�شوه
التي �شوهدت على ف�سائل ال�سكري مو�ضوعة
البحث قد تكون ناجتة عن نوع من الطفرات
الوراثية التي حدثت نتيجة ال�ستخدام طريقة
الكال�س يف التكثري ورمبا بت�أثري بع�ض املواد
الكيماوية والهرمونات التي ت�ستخدم عادة يف
الأو�ساط الغذائية عند �إنتاج مثل هذه الف�سائل.
امل�صادر
 -1عمر ،مب�شر �صالح وحممد خزعل حميد
 .2003توظيف تقنية الإ�شعاع وزراعة الأن�سجة
يف حت�سني الإنتاج النباتي ،ندوة حول الو�ضع
الراهن للزراعة الن�سيجية و�أفاق ا�ستخداماتها

Effect of auxins and cytokinins on the In vitro
production of date palm bud generative tisb
sues and on the number of differentiated
buds.
Proceedings of the second Intern. Confer� -8

ence on date palms, Al-Ain ,UAE. 47-86 pp.

Morgan , 2003. Commercial production

-9

of date palms by tissue culture – Disease –

Free tissue culture date palms through qualb
ity assurance.

ندوة حول الو�ضع الراهن للزراعة الن�سيجية
و�أفاق ا�ستخداماتها يف اال�ستثمارات الزراعية
. دولة الإمارات العربية املتحدة, العني.العربية
Al-Wasel , A.S.A. 2006 . A survey study -10
on somaclonal variation in vitro-derived
date palm trees. International. Conference
on date palm production and processing
technology, Muscat, Oman.
Al-Mazzroui , H. , A . Zaid and Naima .

-11

2006 morphological abnormalities in tissue
culture – derived date palm . 3rd Internab
tional Date Palm Conference.
Abu-Dhabi , United Arab Emirates .
П. Abstracts of poster sessions. Page 92.
Skirvin , R.M., M .Norton,and K.D.

-12

Mcpheeters.1993 .
Has it proved useful for plant improvement?

.340 - 333 :336 ,Acta Horticulture
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) مقطع يف جذوع ف�سائل نخيل �صنف �سكري و ي�شاهد خلو ن�سيج اجلذوع و اجلذور5(�شكل
.من �أي عالمات مر�ضية او ت�شوه
through tissue culture. Ann. Rev. plant physb

.166 – 135 :15 iol.
Reuveni,o. and lilien kipnis, H. 1974. stud�-6

ies of the in vitro culture of the date palm (
phoenix dactylifera ) tissues and organs. The
Volcani Institute of Agr. Research. Bet Dagan,
Israe. Pamphlet 145 . 42pp.
Al-kaabi, H.H. , A.Rhiss and M.A.Hassan. 2001. -7

، مدينة العني،يف اال�ستثمارات الزراعية العربية
. 78 -67 .دولة الإمارات العربية املتحدة �ص
 على و�صعيبان ال�شبيعي وعبدالوهاب، غي�س-2
 جتربة الراجحي للتقنية احليوية2003 الراجحي
يف �إكثار النباتات بوا�سطة تطبيق تقنية زراعة
 ندوة حول الو�ضع الراهن للزراعة.الأن�سجة
الن�سيجية و�أفاق ا�ستخداماتها يف اال�ستثمارات
 دولة الإمارات العربية، العني،الزراعية العربية
. 163-153 .�ص
املتحدة
 في�صل حممد، حممود ال�سيد، ها�شم-3
 مركز، م�شاكل زراعة الأن�سجة2003 ال�سعداوي
 دولة الإمارات العربية،زايد للتن�سيق واملتابعة
. �صفحة120 املتحدة
 الإكثار2003  عبدالرحمن بن �صالح، الوا�صل-4
الدقيق والتباينات الوراثية اجل�سمية يف النباتات
 ندوة حول الو�ضع الراهن للزراعة.الن�سيجية
الن�سيجية و�أفاق ا�ستخداماتها يف اال�ستثمارات
 دولة الإمارات العربية،الزراعية العربية العني
.48-33.املتحدة �ص
. Plant Propagation 1974 .Murashige, T -5

املجلة تنطلق من �أبوظبي بر�سالة حمبة ومعرفة و�سالم واحرتام للعامل �أجمع

نهيان مبارك يطلق
العدد األول من مجلة
“الشجرة المباركة”
جاء وقت رد الجميل لشجرة نخيل التمر
بحكمة صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه اهلل”

�شهد �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير
التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س
�أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف
ق�صر �سموه م�ساء  13مار�س � 2009إطالق
العدد الأول من جملة «ال�شجرة املباركة» التي
ت�صدرها الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر .حيث بارك �سموه اجلهود املبذولة
من فرق العمل لتكون املجلة العلمية املتخ�ص�صة
الأوىل من نوعها يف العامل العربي ،حيث �أن
كافة موا�ضيعها على درجة علمية عالية ذات
�صلة ب�شجرة نخيل التمر وباللغتني العربية
واالنكليزية ،لتكون مرجع ًا علمي ًا وفني ًا لذوي
االخت�صا�ص حملي ًا وعاملي ًا.
كما عرب �سموه ب�صفته الرئي�س الفخري للمجلة
عن عمق العالقة التي تربط بني �أبناء الإمارات
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وال�شجرة املباركة عرب التاريخ فكانت النخلة
منذ القدم وال تزال متثل بارتفاعها و�شموخها
فخر واعتزاز �شعب الإمارات ،كما كانت متثل
رمز احلياة والعطاء الوفري املتجدد ،لقد جاهد
الآباء والأجداد يف �أن جعلوا الإمارات رقعة
خ�ضراء تزهو بب�ساتني النخيل املحملة ب�أعذاق
الرطب الن�ضيد ،حيث عمل عدد 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.
و�أ�ضاف اليوم 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.
وت�ساءل �سموه 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 االفالج 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.
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.

�إىل ذلك فقد �أعرب �سموه ب�صفته الرئي�س
الفخري للمجلة عن تقديره للجهود العلمية التي
قدمها اخلرباء والباحثون من �شتى �أنحاء العامل
على �صفحات املجلة ،من �أجل تنمية وتطوير
قطاع نخيل التمر .فجاءت «ال�شجرة املباركة»
بجهود وطنية لتجمع على �صفحاتها نخبة الكتاب
والباحثني يف جمال نخيل التمر حول العامل،
وترفع ا�سم الإمارات عالي ًا يف جمال ال�صحافة
العلمية املتخ�ص�صة.
من جانبه �أ�شاد �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
�أمني عام جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر ،رئي�س حترير جملة «ال�شجرة
املباركة» بجهود �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل
نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س
جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
التي كان لها �أبلغ الأثر يف تنمية قطاع نخيل
التمر بالإمارات ،عرب احت�ضان جامعة الإمارات
ملركب 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
وجمعية
احليوية،
�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.
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أحدث اإلصدارات الخاصة بإنتاج نخيل التمر بأمريكا
دونالد �أر .هوديل  /ديني�س ف .جون�سون
جامعة كاليفورنيا
الزراعة وامل�صادر الطبيعية
عر�ض د .خالد بن نا�صر الر�ضيمان
رئي�س ق�سم �إنتاج النبات ووقايته
كلية الزراعة والطب البيطري  /جامعة الق�صيم

األصناف األمريكية
والمستوردة في الواليات
المتحدة األمريكية
�صدر حديث ًا بالواليات املتحدة الأمريكية كتاب
عن زراعة و�صناعة و�إنتاج نخيل التمر ,وهو
�أحدث �إ�صدارات جامعة كاليفورنيا بهذا ال�ش�أن.
يت�ضمن الكتاب خم�سة �أبواب وخم�سة ملحقات,
بالإ�ضافة �إىل قائمة باملراجع .يتناول الكتاب يف
الباب الأول تاريخ نخيل التمر وموطنه الأ�صلي
ومناطق الإنتاج بالواليات املتحدة الأمريكية
ويف العامل اجلديد .وقد عزا امل�ؤلفان �أن �سبب
انت�شار زراعة التمر يف بع�ض مناطق �أمريكا
(مثل املك�سيك والواليات اجلنوبية من الواليات
املتحدة الأمريكية) و�أوروبا (مثل �إ�سبانيا) رمبا
يعود للأهمية الدينية لأوراق النخيل يف الديانة
امل�سيحية.
تناول الباب الأول من الكتاب الو�ضع الراهن
لنخيل التمر بالواليات املتحدة الأمريكية حيث
مت ح�صر � 40صنف متر مزروعة يف �أنحاء
�أمريكا ,منها ت�سعة �أ�صناف فقط مزروعة ب�شكل
جتاري .وقد ا�شتمل الباب الثاين على الو�صف
النباتي لنخيل التمر مو�ضح ًا �أن بع�ض �أ�شجار
نخيل التمر يف �أمريكا قد و�صل ارتفاعها �إىل
 100قدم (حوايل  30مرت ًا) .بينما تعر�ض
الباب الثالث من الكتاب لأهم �أ�صناف التمر
التي مت ا�ستريادها من خارج الواليات املتحدة
الأمريكية حيث مت و�صف �أهم تلك الأ�صناف
مع بيان طبيعة منوها اخل�ضري والثمري حتت
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الظروف البيئية للواليات املتحدة الأمريكية ,ثم
ا�ستعر�ض الكتاب يف الباب الرابع �أهم الأ�صناف
الأمريكية مثل�« :أبادا» والذي مت اكت�شافه ب�صورة
برية يف براويل بكاليفورنيا بوا�سطة العامل دي
جي �سنف ,و�أ�صناف �أخرى مثل :بلند بيوتي,
برنت بيوتي� ,إمرب�س ,هني ,ماك جل رقم ,1
�سفنك�س ,تابا رزال ,تي �آر .وا�ستعر�ض الباب
اخلام�س الظروف البيئية يف املناطق التي ينت�شر
بها النخيل ب�أمريكا من حيث املناخ والرتبة
و�أي�ض ًا العمليات الزراعية واخلدمة الفنية ملزارع
النخيل بالواليات املتحدة الأمريكية.

استطاعت المجموعة لغاية اآلن
من زراعة  1674221شجرة أصيلة في اإلمارات

حملة المليون شجرة
�ضمن �إطار م�شاركتها يف حملة املليون �شجرة
التي �أطلقها برنامج الأمم املتحدة للبيئة فقد
قامت جمموعة الإمارات للبيئة بغر�س �أكرث مما
تعهد به للم�ساهمة يف هذه احلملة على امل�ستوى
الوطني حيث يف �شهر يناير من العام  2007فقد
�أمتت املجموعة زراعتها ل�شتلة “ املليون �شجرة “
هذه املجموعة الرائدة يف العمل التطوعي البيئي
التي �أخذت بالنمو يوم ًا بعد يوم بف�ضل الرعاية
امل�ستمرة من خمتلف �أع�ضاء املجموعة �سواء
العائالت �أو املدار�س �أو ال�شركات .و�أ�صبحت
جذور هذه ال�شتلة متتد �أكرث و�أكرث يف املجتمع
و�أغ�صانها تكرب وتكرب حتى �أ�صبحت �شجرة قوية
ي�ستظل بها جميع من يف املجتمع .وقد عمل حماة
البيئة على �إ�ضافة احلما�س والفاعلية على حملة
املجموعة وقاموا ب�أداء واجبهم ل�ضمان بقاء
الإمارات خ�ضراء وم�ستدامة حيث قام الطالب
ديبيو ماجومدار الع�ضو الن�شط يف جمموعة
الإمارات للبيئة يف �شهر يوليو بزراعة �شجرتي
نيم يف حيه وتعهد برعايتهما بينما قام والدا
�سيون ناجيندرام احتفا ًال ب�سنته الأوىل ،بزراعة
�شجرة نيم يف مكتب املجموعة .وتقدر جمموعة
الإمارات للبيئة هذه اجلهود التي تغر�س امل�س�ؤولية
البيئية يف نفو�س اجليل ال�شاب من البداية.

امل�صدر :جريدة النفايات العدد رقم  / 26دي�سمرب 2008

و�أبرزت املجموعة حملة املليون �شجرة يف �شهر
رم�ضان من خالل احتفالية الأ�شجار خالل
الإفطار من خالل احتفالية الأ�شجار خالل
الإفطار الذي �أقامته املجموعة .و�شهد �شهر
العطاء م�شاركة عفوية و�صادقة من الأفراد
وامل�ؤ�س�سات الأع�ضاء يف جمموعة الإمارات

للبيئة يف هذه الإحتفالية ،الذين تربعوا بالعديد
من الأ�شجار كم�ساهمة منهم يف هذه احلملة.
وان�ضمت املجموعة العاملية (�آر �أ�س �أيه) –
ال�شرق الأو�سط �إىل حملة املليون �شجرة،
و�ساهم موظفوها و�إداريوها بزراعة � 15شجرة
يف مدر�سة حممد بن را�شد للبنني يف دبي،
و�شارك املتطوعون من جمموعة �آر �أ�س �أيه وكادر
جمموعة الإمارات للبيئة واملعلمون والطالب
الذين ميلأهم احلما�س بتجهيز احلفر وتوزيع
ال�شتالت وغر�سها يف الرتبة .و�سر الطالب
بامل�ساهمة يف غر�س الأ�شجار .وقام ال�سيد
�إ�سالم ال�صايف من (�سي �أن �أ�س � -أبوظبي)
بزراعة �شجرة يف مكتب املجموعة وبالنيابة
عن زمالئه .و�شكل عام  2008عام العمل مع
العديد من امل�ؤ�س�سات واملنظمات والأفراد الذين
ان�ضموا �إىل هذه احلملة وتربعوا بعدد كبري
من الأ�شجار ليتم غر�سها يف املدار�س يف جميع
الإمارات ،والتي �ست�ساعد بدورها على حتقيق
توازن الكربون يف الغالف اجلوي والتخفيف من
بع�ض تداعيات “ احلياة احلديثة “.
وا�ستطاعت املجموعة لغاية الآن من زراعة
� 1674221شجرة �أ�صيلة يف الإمارات ،وحتمل
ال�سنة املقبلة وعود ًا كبرية مب�شاركة �أكرب من
املنظمات والأفراد يف هذه احلملة .وكما يقول
املثل ال�صيني القدمي “ رحلة �ألف ميل تبد�أ
بخطوة واحدة “ ف�إن حملة املليون �شجرة
هي �إحدى خطوات جمموعة الإمارات للبيئة
للو�صول �إىل بيئة م�ستدامة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة.
الشجرة المباركة يونيو 2009

كرسي بحث

امل�صدر :جريدة اليوم – الريا�ض
23/1/1430
د� .صالح الدو�سري

«سوسة النخيل الحمراء»
في جامعة الملك سعود
ا�ستجابت جامعة امللك �سعود لنداءات املزارعني
فقد وجه مدير جامعة امللك �سعود الدكتور عبد
اهلل العثمان ب�إن�شاء كر�سي بحث متخ�ص�ص
يف جمال « �سو�سة النخيل احلمراء» بكلية
علوم الأغذية والزراعة يف اجلامعة و�سيتوىل
الإ�شراف على الكر�سي الدكتور �صالح الدو�سري
�أ�ستاذ املبيدات امل�شارك بكلية علوم الأغذية
والزراعة باجلامعة .وقال الدو�سري� :إن فكرة
�إن�شاء الكر�سي جاءت مت�سقة مع ما متثلها
النخلة من �أهمية ومكانة يف اململكة العربية
ال�سعودية و�ضرورة احلفاظ عليها من هذه الآفة
اخلطرية التي دمرت �آالف النخيل على م�ستوى
اململكة،وا�ستجابة لنداءات املزارعني للم�ساهمة
يف و�ضع حل لهذه امل�شكلة التي ت�ؤرقهم وت�سبب
خ�سائر اقت�صادية كبرية على جميع امل�ستويات.
و�أ�ضاف �أنه من خالل الكر�سي �سيتم و�ضع �أنظمة
وبرامج تطبيقية مب�سطة للمزارعني للم�ساهمة
يف حل هذه امل�شكلة من خالل �إن�شاء مركز بحثي
ملكافحة الآفة حيث �سي�سهم املركز يف تقدمي
خدمات عالية امل�ستوى لال�ست�شارات والتدريب
يف هذا املجال الأمر الذي �سيكون تعاونا وثيقا
بني كر�سي البحث وبني وزارة الزراعة ممثلة يف
مديرياتها املنت�شرة يف املحافظات التي تعاين
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من هذه امل�شكلة وذلك لتحقيق �أهداف �إن�شاء
هذا الكر�سي.
و�أ�شار الدكتور الدو�سري �إىل �أن الكر�سي يهدف
�إىل �إعداد الدرا�سات والأبحاث للم�ساهمة الفعالة
يف مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء ,و�إن�شاء
قاعدة بيانات عاملية عن �سو�سة النخيل احلمراء
لتكون املرجع العلمي املتخ�ص�ص ,وامل�ساهمة
يف تعليم وتدريب كوادر م�ؤهلة للعمل يف جمال
مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء� ,ضمان جودة
الأبحاث وفق معايري معرتف بها يف الأو�ساط
العلمية العاملية ,وتوثيق االت�صال والتعاون العلمي
بني الباحثني يف جمال �سو�سة النخيل احلمراء,
وتقدمي اخلربة واال�ست�شارات وامل�شورة للجهات
احلكومية وال�شركات اخلا�صة ذات العالقة.

تهنئة في عامها العاشـر
العدد االول اغ�سط�س 1998
العدد  42يونيو 2009

«المرشد» أول مجلة زراعية إرشادية في اإلمارات

يعترب القطاع الزراعي يف دولة الإمارات العربية
املتحدة �إحدى ال�صور امل�شرفة من �صور التقدم
احل�ضاري واالقت�صادي الذي تعي�شه الدولة يف
ظل القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه
اهلل» ،ويعود الف�ضل يف هذا �إىل املوىل عز وجل
وجهود باين النه�ضة الزراعية ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان رحمة اهلل ،ويعترب قطاع
الزراعة يف دائرة البلديات والزراعة� ،إحدى �أهم
ثمرات هذا التقدم .فقد مت �إن�شاء زراعة العني
عام  1966ومع نهاية العام  2008و�صل عدد
املزارع فيها �إىل  11746مزرعة ،يف حني و�صل
عدد املراكز الإر�شادية �إىل  25مركز ًا موزعة
على جميع املناطق الزراعية تعمل على توفري
اخلدمات الفنية والإر�شادية للمزارع واملزارعني.
ويف العام  1992مت ا�ستحداث الإدارة العامة
لزراعة �أبوظبي بهدف الإ�شراف املبا�شر على
�إن�شاء وتطوير وتلبية كافة االحتياجات الالزمة
يف خدمة الأخوة املزارعني عرب  14مركز ًا زراعي ًا
منت�شرة يف كافة مناطق �أبوظبي الزراعية ،حيث
بلغ عدد املزارع فيها �إىل  12637مزرعة مع

نهاية العام  . 2008بالإ�ضافة �إىل تلبية خدمات
مربي الرثوة احليوانية �ضمن منظومة متكاملة
من العيادات البيطرية احلديثة.
ومع هذا التقدم والنمو كان البد للإعالم
الزراعي �أن يواكب م�سرية النه�ضة الزراعية
توثيق ًا و�إر�شاد ًا من �أجل دعم التنمية امل�ستدامة
للمجتمع املحلي ،لذا كانت «جملة املر�شد» وكان
هذا الغر�س الطيب.
مربوك للمر�شد يف عيدها العا�شر واىل الأمام
العمر كله .فهي املجلة الزراعية الأوىل يف
الإمارات �سجلت ح�ضور ًا حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا قل
نظريه .ومربوك لفريق العمل املحرتف وللإدارة
العامة لزراعة �أبوظبي بقطاع الزراعة.
الشجرة المباركة يونيو 2009

�شم�سة اجلهوري
�سكرترية جمعية �أ�صدقاء النخلة
الإمارات العربية املتحدة

معمـول التمـر
(المعمـول السـريع)
املكونـات (املقادير):
� 4 -1أكواب من الطحني رقم .1
 24 -2قطعة من اجلبنة الطرية «كريي»
 460 -3غرام ًا من الزبدة غري اململحة.
احل�شـوة:
 2 -1كوب من عجينة التمر (املدلوك).
طريقة التح�ضري:
يخلط الطحني مع اجلبنة الطرية والزبدة مع ًا
�إىل �أن يتجان�س اخلليط ،وت�صبح لدينا عجينة
ناعمة قابلة للفرد ،ثم نرتك العجينة جانب ًا.
نقوم بت�شكيل عجينة التمر على �شكل �أ�صابع
طويلة لكي ن�ضعها على العجينة.
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الآن تفرد العجينة ب�شكل طويل ون�ضع عليها
�أ�صابع التمر وتلف العجينة عليها ب�شكل حمكم
مع مراعاة عدم وجود ثغرات يف العجينة.
تقطع العجينة �إىل قطع �صغرية .وت�صف بانتظام
يف �صينية الفرن ،ون�ضعها �ضمن الفرن املنزيل
على درجة حرارة متو�سطة� ،إىل �أن يح ّمر اجلانب
ال�سفلي والعلوي منها �إحمرار ًا ب�سيط ًا.
�صحة وهـنا (هنية وعافية)

برعاية منصور بن زايد

 26 - 17يوليو 2009
ليوا مزيرعة  -املنطقة الغربية
االمارات العربية املتحدة

مهرجان ليوا
الخامس للرطب 2009
�أعلنت اللجنة العليا املنظمة ملهرجان ليوا
اخلام�س للرطب الذي يقام حتت رعاية �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،وتنظمه
هيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث خالل الفرتة من
 17ولغاية  26يوليو  2009يف مدينة ليوا باملنطقة
الغربية ب�إمارة �أبوظبي ،عن فئات امل�سابقة وهي
على ال�شكل التايل «اخلال�ص»« ،الدبا�س»،
«�أبو معان»« ،الفر�ض» ،فئة «النخبة» و»�أجمل
عر�ض تراثي» ومتنح جوائز قيمة فيها للفائزين
اخلم�سة ع�شر الأوائل.
وقال �سعادة حممد خلف املزروعي رئي�س اللجنة
العليا املنظمة للمهرجان مدير عام هيئة �أبوظبي
للثقافة والرتاث �إننا ن�سعى من خالل املهرجان
وبكل جهد للتو�صل �إىل ا�ستيعاب �أف�ضل
املمار�سات العاملية يف كيفية املحافظة على هذا
الرتاث العريق ،لذا نعمل على احلفاظ على كل
املعامل الرتاثية وترميمها وبنائها و�إعادتها �إىل
واجهة االهتمام ،ولع ّل هذا االهتمام نابع من
�إمياننا مبا قدمه �أجدادنا من �إجنازات و�إرث
ح�ضاري و�إن�ساين ،مبا ي�ضع الإمارات يف �أعلى
الئحة التناف�س العاملية ويربز �سعي الهيئة لأن
تكون �أبوظبي منارة للرتاث والإبداع وعا�صمة
للثقافة العربية والعاملية.
و�أ�شار عبيد خلفان املزروعي مدير مهرجان
ليوا اخلام�س للرطب � ،إىل �ضرورة التقيد
بال�ضوابط العامة للم�سابقة والتي ت�شرتط �أن

يكون الرطب من االنتاج املحلي لدولة االمارات
العربية املتحدة ،كما ال تقبل التمور يف امل�سابقة،
و�أن يكون االنتاج من املزرعة التي تعود ملكيتها
للم�شارك مع �ضرورة �إح�ضار الأوراق اخلا�صة
مبلكية الأر�ض الزراعية عند الت�سجيل ،ويحق
للفرد امل�شاركة يف فئة واحدة فقط من فئات
امل�سابقة عدا فئة النخبة فهي متاحة للجميع،
بالإ�ضافة �إىل �أن امل�شاركة يف فئة النخبة ت�شرتط
�أن ال تقل الأ�صناف املراد امل�شاركة بها عن
�10أ�صناف و�أن ال تزيد عن�15صنف ًا ،كما �سوف
يتم احت�ساب  %50من درجة تقييم م�شاركة
الفائز بعد ك�شف اللجنة املحكمة على املزرعة
والت�أكد من الآتي  :النظافة العامة للمزرعة،
العناية بالنخلة يف الآتي (التكريب -النظافة
العامة للنخل) ،ا�ستخدام �أ�سلوب الري الأمثل
يف توفري مياه الري ،االلتزام مبواعيد ت�سليم
العينات ح�سب الفئات وح�سب التواريخ املحددة
م�سبق ًا والتي �سوف يتم االعالن عنها.
واجلدير ذكره �أن مهرجان ليوا يعترب حدث ًا
وطني ًا يخدم املناف�سة والتوعية بجودة التمور بني
�أبناء الوطن ،ومهرجان ًا تراثي ًا و�سياحي ًا متميز ًا
ب�إمارة �أبوظبي ،ويهدف الربنامج �إىل االرتقاء
ب�أ�صناف متور الإمارات �إىل املزيد من التميز
واملناف�سة حملي ًا ودولي ًا ،واال�ستمرار على نهج
املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان طيب اهلل ثراه م�ؤ�س�س النه�ضة الزراعية
يف الدولة.
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اســتـــراحـــة العـــدد

�إعـداد :مــــــاهـر �ســــــالـم

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

االعداد
المتقاطعة
�ضع الأرقام املنا�سبة يف
املربعات والدوائر الفارغة
حتى تكتمل العملية
احل�سابية ر�أ�سي ًا و�أفقي ًا
بحيث تعطيك النتائج.
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�أفــقي:
 1ـ م�سمى الغ�صن الذي تنمو عليه �أوراق ال�سعف يف النخلة –
�أداة حلفظ �إنتاج التمر اجليد.
 2ـ �شاعرة عربية قدمية – ي�ضاف للطعام.
 3ـ ت�سويف – عاهة ج�سدية – من �أنواع التمور.
 4ـ �شخ�صي – لفظة تهديد – الهام – ح�شر.
 5ـ �أمر غري معلن /م - /يظهر الزرع – �سقاية – من �أ�صابع اليد.
 6ـ ا�ستلهمت – مت�شابهان.
 7ـ غليان – من �أبواب اجلنة.
 8ـ من �أنواع التمور – �أ�سقط بالل�سان.
 9ـ �أداة �إنارة – هواء عليل.
 10ـ �أجزع – التهب /م� - /أ�سكب /م - /جود ذات اليد.
 11ـ تاه عن الدرب /م - /من �أنواع التمور /م - /طني –
تهر�ش اجللد.
 12ـ دمر – م�سالك /م� - /أعداء.
 13ـ بدا – منطقة �إماراتية – ي�صلح جزء البناء املت�صدع.
 14ـ من �أنواع الورود – يتوجع – ي�ستن�شق.
 15ـ خا�صتي – املعار�ض – عالج طبي قدمي.
عمـودي:
 1ـ �أداة ت�ستخدم جلني ثمار النخيل – من مراحل منو ثمرة النخيل.
 2ـ مدينة �أوروبية – من �أنواع التمور.
 3ـ من �أنواع التمور – تك�سو جلد ال�سمك – م�ساحة مائية.
 4ـ وحدة قيا�س كهربائية – ي�شكو الوجع – هدوء.
 5ـ غرفة ا�ستقبال – والية �أمريكية.
6ـ لظى النار – غري متزوج – قطع /م./
7ـ مت�شابهان  - -يكرث الكالم – �أعلى اجل�سم.
 8ـ �أوجز – بدون التعريف من �أ�سماء اجلاللة.
 9ـ عا�شق جولييت /م - /من �أنواع التمور.
 10ـ منتج من تقطري الفاكهة – عائ�ش – �إر�شاد وهدي – نافية.
 11ـ مت�شابهان – �إمارة خليجية.
 12ـ من �أنواع احليوان – من �أنواع التمور – لف ال�شيء,
 13ـ من �أنواع التمور.
 14ـ عن�صر غذائي يدخل يف تركيب التمر –
مهد الطفل يف بطن �أمه – ريبة.
 15ـ من �أنواع التمور – من �أنواع التوابل /م - /غري متعلم.

الكلمات المتقاطعة

تم
دا

كلمات متشابكة

 -1من �أنواع التمور
 -2من �أنواع التمور
 -3من �أنواع التمور
 -4يثني اليد
 -5حتية
 -6من �أنواع التمور
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جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر
األولى من نوعها على مستوى العالم

املقدمة:
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  7يوليو 2007
ب�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 ،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
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 احتفا ًء
باجلهود املتميزة التي ت َ
ُبذل لتطوير قطاع النخيل
من �أجل تنمية م�ستدامة لنا وللأجيال القادمة.
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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�ؤيـة:
 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 ب�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.
 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 .وتق�سم اجلائزة �إىل خم�س فئات وهي على
النحو التايل:

فئة البحوث والدرا�سات املتميزة يف جمال
زراعة النخيل و�إنتاج التمور.
يح�صل الفائز الأول على مبلغ وقدره 300.000
درهم  +درع تذكاري و�شهادة تقدير .كما يح�صل
الفائز الثاين على مبلغ وقدره  200.000درهم
 +درع تذكاري و�شهادة تقدير.
فئة املنتجني املتميزين يف جمال زراعة
النخيل و�إنتاج التمور.
ح�صل الفائز الأول على مبلغ وقدره 300.000
درهم  +درع تذكاري و�شهادة تقدير .كما يح�صل
الفائز الثاين على مبلغ وقدره  200.000درهم
 +درع تذكاري و�شهادة تقدير.
فئة �أف�ضل تقنية يف جمال زراعة النخيل
و�إنتاج التمور:
يح�صل الفائز الأول على مبلغ وقدره 300.000
درهم  +درع تذكاري و�شهادة تقدير .كما يح�صل
الفائز الثاين على مبلغ وقدره  200.000درهم
 +درع تذكاري و�شهادة تقدير.
فئة �أف�ضل م�شروع تنموي يف جمال زراعة
النخيل و�إنتاج التمور:
ح�صل الفائز الأول على مبلغ وقدره 300.000
درهم  +درع تذكاري و�شهادة تقدير .كما يح�صل
الفائز الثاين على مبلغ وقدره  200.000درهم
 +درع تذكاري و�شهادة تقدير.
فئة ال�شخ�صية املتميزة يف جمال زراعة
النخيل و�إنتاج التمر:
ح�صل الفائز على مبلغ وقدره  300.000درهم
 +درع تذكاري و�شهادة تقدير.
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.

مزايا اجلائزة:
يمُ َنح 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.
املعـايري:
فئة البحوث والدرا�سات املتميزة:
 1ـ�أن ال يكون قد �سبق للمتقدم نيل �أي جائزة
�أخرى عن (البحث/الدرا�سة) من �أي جهة
�أخرى حول العامل.
 2ـ�إمكانية تطبيق (البحث/الدرا�سة) ميدانياً
مبا يخدم تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر
مع �إبراز مدى �إمكانية حتويله اىل قطاعات
�أخرى من خالل ا�ستعرا�ض حاجة ال�سوق
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و�سهولة ا�ستخدامه.
 3ـ�أن يكون (البحث/الدرا�سة) جديد ًا ومتميز ًا
يف جمال زراعة النخيل و�إنتاج وت�صنيع التمور
وخملفاتها ،مع اظهار كافة نواحي االبداع
واالبتكار ،وكذلك الرتكيز على التحديات
امل�صاحبة للعمل من خالل ا�ستعرا�ض
التطبيقات التقنية امل�ستخدمة.
فئة املنتجني املتميزين:
 -1ي�ؤخذ حجم املزرعة ،وكم االنتاج وجودته
ومتيزه يف عني االعتبار.
 -2تنوع االنتاج من حيث عدد اال�صناف
املنتجة.
 -3مدى ا�ستعمال التقنيات احلديثة يف االنتاج
مثل الري بالتنقيط ،برنامج الت�سميد ،الوقاية،
عمليات اخلف ،التكيي�س ،وعمليات ما قبل وبعد
اجلني.
 -4طريقة عر�ض وتعليب املنتج.
 -5تعطى �أهمية خا�صة للمنتجات الع�ضوية
ال�صديقة للبيئة.
فئة �أف�ضل تقنية:
 -1نف�س املعايري وال�شروط الثالثة املعتمدة يف
فئة البحوث والدرا�سات املتميزة يف جمال زراعة
النخيل وانتاج التمور.
� -2أن تكون التقنية املكت�شفة حديثة ومل ت�ستخدم
من قبل وذات ت�أثري مبا�شر على عائدات
النخيل.
 -3ميكن االكت�شاف �أن يكون �صنف ًا جديد ًا (نخلة
�أم فحل) يتميز مبوا�صفات انتاجية عالية ونوعية
ثمار فريدة.
فئة �أف�ضل م�شروع تنموي:
 -1ميكن للم�شروع �أن يكون منفذ ًا من قبل
الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أو القطاع اخلا�ص
�أو التابع للمنظمات الدولية.
� -2أن يتميز امل�شروع بالت�أثري املبا�شر واالرتقاء
بواقع زراعة النخيل �أو �صناعات التمور� .أو
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خملفات النخيل� ،أو ت�سويقها �أو ترويجها.
� -3أن يكون امل�شروع جديد ًا ب�أفكاره و�أ�سلوب
تنفيذه.
� -4أن تكون نتائجه �أ�صيلة وفريدة .وي�ؤخذ بعني
االعتبار النقاط التالية:
 منهجية عمل امل�شروع وبعده التطبيقي. حجم امل�شروع والتقنيات احلديثة امل�ستخدمة. �إنتاج امل�شروع وكميات التمور امل�سوقة حملياًودولي ًا.
فئة ال�شخ�صية املتميزة:
تقوم اللجنة العلمية با�ستعرا�ض �أ�سماء
الأ�شخا�ص ،وامل�ؤ�س�سات املرت�شحة ،ويتم اختيار
الأجدر منها ،بناء على الدور االيجابي يف تنمية
قطاع نخيل التمر والأثر االجتماعي يف زيادة
الوعي واهتمام النا�س يف ال�شجرة املباركة.
علم ًا ب�أن هذه اجلائزة ال متنح لأي �شخ�ص �أو
هيئة �أو �شركة مرتني متتاليتني.
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
االجنليزية .مع تقدمي ن�سخة من ال�سرية
الذاتية للمر�شح ،و�صورة من جواز ال�سفر
وثالث �صور �شخ�صية.
 2ـ�إرفاق ن�سختني من العمل �أو البحث املر�شح،
واحدة �أ�صلية ون�سخة �إلكرتونية على قر�ص
مدمج (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
ِ
برنامج اجلائزة:
 -1فرتة تقدمي طلبات الرت�شيح :من  1يونيو
لغاية � 30سبتمرب  2009م.

-2ت�صنيف الطلبات امل�ستوفية لل�شروط31 - 1 :
�أكتوبر  2009م.
 -3تقييم طلبات الرت�شيح من قبل اللجنة العلمية
للجائزة 1 :نوفمرب  31 -دي�سمرب  2009م.
 -4تقييم نتائج االختبار  31 - 1 :يناير 2010م.
� -5إعالن �أ�سماء الفائزين :خالل اال�سبوع االول
من �شهر فرباير  2010م.
 -6حفل تكرمي الفائزين :خالل �شهر مار�س
 2010م .ب�إذن اهلل.
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.

�صندوق الربيد  82872العني,
الإمارات العربية املتحدة.
هاتف 00971 3 7832434 :
فاك�س 00971 3 7832550 :
kidpa@uaeu.ac.ae
www.kidpa.uaeu.ac.ae
www.kidpa.ae

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 :

2009 الشجرة المباركة يونيو

�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

