






 نهيــان مبــارك �آل نهيــان

 وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

 رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

�أبنـــاء �لإمــــار�ت 

يعـــــتزون بهـويـــــة �لوحــــدة

شجـرتنـا

نحتفل كل عام يف الثاين من دي�سمرب، بذكرى قيام دولة الإمارات العربية املتحدة عام1971 

واقع  اإىل  التجزئة  واقع  نقلتهم من  املواطنني،  تاريخية يف حياة  تعترب بحق نقطة حتول  التي 

الوحدة بكل معانيها، اإىل اإطاللة حقيقية على الع�سر، بكل ما يرمز اإليه من تقدم تكنولوجي 

طالت تفا�سيله كل اأوجه احلياة. واإذا كان يحق لنا اأن نحتفل ب�سدق بهذا الجناز الذي فاق 

كل ت�سور، فاإن الواجب يحتم علينا اأن نحمي مكت�سباتنا بكل قوة، ونطورها لت�ستمر، وجنتهد األ 

ت�سبح جزءًا من املا�سي والتاريخ، ونوؤكد �سرورة اأن تبقى الجنازات متوا�سلة، تكرب وتتعاظم 

كل يوم، وت�سيف اإىل رفاهية املواطن املزيد واملزيد.

الكيان الحتادي جعلنا اأقوياء بكل املقايي�س، وانطلق بنا على مدار ال�سنوات الت�سع والثالثني 

املا�سية اإىل اآفاق رحبة من الت�سييد والبناء، والنماء والتطور، اجتماعيًا واقت�ساديًا، وتعليميًا 

و�سحيًا. 

اأن يكون يف مقدمة الأولويات والهتمامات، بحيث  اإذن، احلفاظ على كياننا الحتادي يجب 

ال�سيخ زايد بن  له  املغفور  اأيام �سانع اجنازاتنا، وباين نه�ستنا  اأن يظل  كما كان  اإىل  ن�سعى 

�سلطان اآل نهيان )طيب اهلل ثراه(، ون�ستفيد من كل اإمكانياتنا يف دعمه وتقوية �سوكته بقيادة 

الوالد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل(. 

بكياننا  مت�سكنا  من  يبداأ  اإ�سراقًا،  اأكرث  غد  نحو  م�سريتنا  يف  ثابتة  خطوات  على  احلفاظ  اإن 

الحتادي وتقوية عنا�سره ومفرداته لي�سبح القوة القائدة نحو حتقيق املزيد من الجنازات.

والآن متر الذكرى 39 على وحدة �سعب الإمارات ونحن نفتقد موؤ�س�سها ج�سدًا ولكن منجزاته 

العظيمة ت�سهد على خلوده يف قلوبنا وعقولنا و�سنظل نتذكره يف كل �سغرية وكبرية و�سنتذكر 

مناقبه ال�سامية وعطاءه الكبري والأيادي البي�ساء والذكريات اجلميلة والرثية التي تركها يف 

قلوب واأفكار النا�س وحياتهم ودوره الكبري يف تاأ�سي�س الدولة وبناء القت�ساد القوي فيها. واأن 

اأبناء الإمارات �سيظلون حمافظني على الحتاد وي�سونون العهد ببذل الغايل والنفي�س من اأجل 

رفعة الإمارات وعزها وجمدها لتبقى دومًا يف الطليعة.



دعوة للباحثين والكتاب 
والمهتمين بزراعة النخيل 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  حرص  من  انطالقًا 
مجال  في  المتخصصة  العلمية  المعرفة  وتوطين  الوعي  نشر  على 
العالم. حول  المعنية  األوساط  كافة  في  التمور  وإنتاج  النخيل   زراعة 

والمنتجين  المختصين  والباحثين  األكاديميين  اإلخوة  ندعو  فإننا 
أو  العربية  اللغتين  بإحدى  المساهمة  المباركة  الشجرة  ومحبي 
حيث  من  التمر  نخيل  بشجرة  الصلة  ذات  الشؤون  في  االنكليزية 
جني  تقنيات،  مكافحة،  أمراض،  خدمات،  رعاية،  وقاية،  )زراعة، 
تسويق.....( غذائية،  صناعات  تراثية،  صناعات  إرشادات،   المحصول، 
بالمجلة. الواردة  النشر  لمعايير  مطابقة  المواد  تكون  أن   على 

 شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة لخدمة الشجرة المباركة. 

للتو��سل تر�سل �ملو�د �لعلمية لرئي�س �للجنة �لإعالمية مدير �لتحرير 

emadsaad126@gmail.comعرب �لربيد �للكرتوين �لتايل



يومًا بعد اآخر توؤكد النتائج التي ح�سدتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر خالل الثالث �سنوات 

وعمق  روؤيتها  وو�سوح  ا�سرتاتيجيتها  والدويل عن �سدق  والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  املا�سية 

اأهدافها التي اأن�سئت من اأجلها، والف�سل يف هذا كله يعود للتوجيهات احلكيمة ل�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( ودعم الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد 

ال�سيخ  �سمو  واهتمام  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 

من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، ومتابعة �سمو ال�سيخ 

اأمناء جائزة خليفة  العلمي، رئي�س جمل�س  والبحث  العايل  التعليم  اآل نهيان وزير  نهيان مبارك 

الدولية لنخيل التمر.

هنا ميكن لنا الوقوف عند ثالث نقاط اأ�سا�سية النقطة الأوىل فوز دولة الإمارات باملركز الأول 

كاأح�سن جناح على م�ستوى الدول امل�ساركة يف الدورة الأوىل للملتقى الدويل للتمر باململكة املغربية 

الواحات �سرق اململكة املغربية خالل  الر�سيدية مبنطقة  ا�ست�سافته مدينة ارفود يف ولية  الذي 

باململكة  الخت�سا�س  جهات  كافة  اأ�سادت  حيث    .2010 اأكتوبر   3 اإىل  �سبتمرب   30 من  الفرتة 

املغربية بامل�ساركة النوعية لدولة الإمارات يف املعر�س الدويل للتمور الذي �سهد اأكرث من 100 األف 

اأنحاء اململكة املغربية، حيث كان للوفد الإماراتي ح�سور  اأهل املنطقة واملخت�سني من  زائر من 

فاعل يف خمتلف اأن�سطة وفعاليات امللتقى. ما ا�ستحق عليه الفوز ب�سهادة ال�ستحقاق.

والنقطة الثانية هي النتائج الطيبة يف الزيادة النوعية بعدد املرت�سحني لفئات اجلائزة بدورتها 

الثالثة 2011، حيث بلغ عدد املتقدمني 131 مرت�سحًا ميثلون 24 دولة حول العامل بزيادة ملحوظة 

عن الدورة املا�سية وقدرها 95 % يف عدد املرت�سحني موزعني على خم�س فئات هي فئة البحوث 

اإنتاج متميز وفئة اأف�سل  والدرا�سات املتميزة يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور وفئة اأف�سل 

م�سروع تنموي وفئة اأف�سل تقنية متميزة وفئة ال�سخ�سية املتميزة.

والنقطة الثالثة هي حتلي فريق عمل الأمانة العامة للجائزة بروح امل�سوؤولية للمحافظة على هذا 

النجاح وتخطيه لالأعلى مبا يتوافق مع روؤية وتوجيهات �سمو ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير 

التعليم العايل والبحث العلمي، رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. الذي يويل 

جل اهتمامه ودعمه لتعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور 

على امل�ستوى الإقليمي والدويل. 

 �أ.د. عبــد �لوهـــاب ز�يــد

 اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

امل�سرف العام

قـفـــــزة نـوعــــــية

كلمتنــا



معايير النشر بالمجلة
لمجلة  ومخصصًا  جديدًا،  المقال  يكون  1- أن 

الجائزة فقط، ولم يسبق نشره.
الحاسب  على  مطبوعًا  المقال  يكون  2- أن 
مذياًل  االنكليزية،  أو  العربية  باللغة  سواء  اآللي 

بالمصادر والمراجع المختصة.
العلمية  بالصور  والدراسات  البحوث  تزود  3- أن 
oDigitaloHigh res العالية الجودة  ذات   الالزمة 

lution

اإللكتروني  بالبريد  والصور  المقاالت  4-  ترسل 
 )C.D( مدمج  قرص  ضمن  ترسل  أو  للمجلة، 
بريد  صندوق  على  مطبوعة  ورقية  نسخة  مع 

الجائزة.
 5- المجلة غير ملزمة بإعادة ما يصلها من مقاالت، 

إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
6-  للجائزة حق التصرف بصور المقاالت المنشورة 

في أي عدد.
7- يرسل الكاتب صورة شخصية مع سيرته الذاتية 
الهاتف  ورقم  الثالثي  االسم  فيها  موضحًا 
باإلضافة  البريد.  وصندوق  االلكتروني  والبريد 
إلى رقم حسابه في البنك الذي يتعامل معه 
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المالي  النظام  وفق  النشر،  حال  في  المالية 

المعمول به في إدارة المجلة.
8- المقاالت الواردة في المجلة تعبر بالضرورة عن 

آراء كتابها وال تلزم الجائزة.     
يخضع  العدد  ضمن  العلمية  المواد  9- ترتيب 

العتبارات فنية.
محبي  لجميع  مفتوحة  المجلة  01- صفحات 
توطين  في  يساهم  بما  العالم  حول  النخلة 

المعرفة وبناء مجتمع مستدام.
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نهيان مبارك 
يطلع على حصيلة 
الترشيحات ويبارك 
جهود المشاركين

مع إغالق باب الترشيح
 لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في دورتها الثالثة
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�طلع �شمو �ل�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير 

جمل�س  رئي�س  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 

�أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر م�شاء 

و�شلت  �لتي  �لرت�شيحات  ح�شيلة  على  �أم�س 

مبا  بذلت  �لتي  �جلهود  وب��ارك  �جلائزة  �إليها 

حققتها  �لتي  �لكبرية  �لثقة  �يجابيًا  يعك�س 

�ملتميز  وح�شورها  �لثالثة  دورتها  يف  �جلائزة 

على  و�لإنتاجية  �لعلمية  �لأو�شاط  خمتلف  يف 

بف�شل  و�ل���دويل  و�لإق��ل��ي��م��ي  �ملحلي  �مل�شتوى 

�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �لتوجيهات 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظه 

�هلل( ودعم �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 

�لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.

ز�يد  �لوهاب  عبد  �لدكتور  �شعادة  �أ�شار  كما 

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  عام  �أمني 

يف  للجائزة  �لرت�شيحات  ب��اب  �إغ��اق  مع  �أن��ه 

�ملتقدمني  عدد  بلغ  فقد   2011 �لثالثة  دورتها 

�لعامل  ح��ول  دول��ة   24 ميثلون  مرت�شحًا   131

وقدرها  �ملا�شية  �ل��دورة  عن  ملحوظة  بزيادة 

95 % يف عدد �ملرت�شحني موزعني على خم�س 

فئات هي فئة �لبحوث و�لدر��شات �ملتميزة يف 

جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور وفئة �أف�شل 

وفئة  تنموي  م�شروع  �أف�شل  وفئة  متميز  �إنتاج 

�أف�شل تقنية متميزة وفئة �ل�شخ�شية �ملتميزة. 

معربًا عن �شعادته للزيادة �مللحوظة يف �أعد�د 

حيث  �لفئات،  خمتلف  يف  للجائزة  �ملتقدمني 

�شجلت فئة �لبحوث و�لدر��شات �ملتميزة �أعلى 

ن�شبة م�شاركة، وعلى م�شتوى �لدول فقد و�شل 

�لعامل  دول  م�شاركات عدة من  �لعامة  �لأمانة 

وهي �ل�شعودية و�شلطنة عمان وم�شر و�شورية 

و�ل�شومال  و�لأردن  و�لعر�ق  ولبنان  و�ملغربية 

و�جلز�ئر و�ل�شود�ن وفل�شطني وتون�س و�لكويت 

�لهند  �إىل  بالإ�شافة  و�لإم����ار�ت،  و�لبحرين 

وباك�شتان  وكند�  و�ري��رتي��ا  وبولند�  و�يطاليا 

وبنجادي�س و�لبو�شنة.

يف حني حققت �لدول �لعربية �أعلى ح�شة بني 

دول �لعامل حيث �شاركت 16 دولة عربية مقابل 

ن�شبته  ما  �أي  �لعامل.  �أنحاء  باقي  من  دول   8

67 % للدول �لعربية و 33 % لبقية دول �لعامل. 

بد�أ  قد  �لعامة  �لأم��ان��ة  مكتب  �أن  �إىل  م�شريً� 

�أعماله بفرز وتقييم �لأعمال �مل�شاركة، بعملية 

عالية  ب�شفافية  �جلائزة  تاأ�شي�س  منذ  �ت�شمت 

وحيادية تامة.

و�شدد �لأمني �لعام يف ختام حديثه على �أهمية 

�لعامة  �لأمانة  نفذتها  �لتي  �لتعريفية  �جلولة 

من  كل  على  �ملا�شي  �ل�شيف  خال  للجائزة 

�لعربية  �ململكة  �لكويت،  دولة  �لتالية:  �ل��دول 

عمان،  �شلطنة  �لبحرين،  مملكة  �ل�شعودية، 

�ل�شورية،  �لعربية  �جل��م��ه��وري��ة  ق��ط��ر،  دول���ة 

�ملغربية،  و�ململكة  �لها�شمية،  �لأردنية  �ململكة 

يف  �يجابية  نتائج  �جلولة  ه��ذه  �أعطت  حيث 

زيادة �لتعريف بفئات �جلائزة وبالتايل زيادة 

�ل���دول،  تلك  م��ن  �مل�����ش��ارك��ني  ب��ع��دد  ملحوظة 

تطمح  �لتي  �جلائزة  �أه��د�ف  �أن  �إىل  م�شريً� 

�لريادي  �ل��دور  تعزيز  و�أب��رزه��ا  حتقيقها  �إىل 

يف  عامليًا  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 

تنمية وتطوير �لبحث �لعلمي �خلا�س بالنخيل. 

نخيل  زر�ع����ة  ق��ط��اع  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  وت�شجيع 

و�ملنتج����ني  و�مل��ز�رع��ني  �لباحثني  من  �لتمر 

و�لهيئات  و�جلمعيات  و�ملوؤ�ش�شات  و�مل�شدرين 

يف  �لعاملة  �ل�شخ�شيات  وت��ك��رمي  �ملخت�شة. 

�ملحلي،  �مل�شتوى  على  �ل��ت��م��ر،  نخيل  جم��ال 

و�لإقليمي و�لدويل.

95 % نسبة الزيادة في عدد 
 2011 المترشحين للدورة الثالثة 
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خالل مشاركتها في الملتقى 
الدولي األول للتمر بالمملكة المغربية

باملركز  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  فازت 

ال���دول  م�ستوى  ع��ل��ى  ج��ن��اح  ك��اأح�����س��ن  الأول 

امل�ساركة يف الدورة الأوىل للملتقى الدويل للتمر 

باململكة املغربية 2010، حيث قام معايل ال�سيد 

عزيز اأخنو�ش وزير الفالحة وال�سيد البحري 

امل�سارك  الإم���ارات  وف��د  رئي�ش  مبنح  املغربي 

�سهادة ال�ستحقاق خالل حفل تكرمي الفائزين 

امل�ساركني  العار�سني  واأف�سل  اإن��ت��اج  باأف�سل 

يف  ارف��ود  مدينة  ا�ست�سافته  ال��ذي  امللتقى  يف 

ولية الر�سيدية مبنطقة الواحات �سرق اململكة 

اإلمــارات تفـوز 
بجـائزة أفضـل جنــاح 

دولـي في مجـال 
نخيــل التمــر

30 �سبتمرب - 3 �أكتوبر 2010
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 3 اإىل  �سبتمرب   30 من  الفرتة  خالل  املغربية 

اأكتوبر 2010.  

زايد  ال��وه��اب  عبد  ال��دك��ت��ور  �سعادة  واأع���رب 

التمر  لنخيل  الدولة  خليفة  جائزة  عام  اأم��ني 

عن �سعادته بهذا الفوز املميز لدولة الإمارات 

و�سط م�ساركة دولية وا�سعة، موؤكدًا باأن الف�سل 

نهيان  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات  يعود  ذل��ك  يف 

العايل والبحث  التعليم  اآل نهيان وزير  مبارك 

الإم���ارات  جلامعة  الأع��ل��ى  الرئي�ش  العلمي، 

جائزة  اأمناء  جمل�ش  رئي�ش  املتحدة،  العربية 

تعزيز  اإط��ار  يف  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة 

الدور الريادي لدولة الإمارات يف دعم وتنمية 

قطاع نخيل التمر على امل�ستوى الدويل بقيادة 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�ش الدولة )حفظه اهلل( ودعم الفريق اأول 

�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.

املغربي  البحري  وال�سيد  الفالحة  وزير  وكان 

املعر�ش  بافتتاح  قام  اأخنو�ش قد  معايل عزيز 

الدويل للتمر 2010 باأرفود جنوب �سرق اململكة 

امللك  املغربي  العاهل  رع��اي��ة  حت��ت  املغربية 

الإم���ارات  دول��ة  ومب�ساركة  ال�ساد�ش،  حممد 

من  العربية  الدول  من  وعدد  املتحدة  العربية 

العراق،  م�سر،  ليبيا،  تون�ش،  اجلزائر،  بينها 

اململكة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  الأردن، 

التجارب  ت��ب��ادل  بهدف  ال�سعودية،  العربية 

واخل���ربات يف ه��ذا امل��ج��ال م��ن اأج��ل حت�سني 

اإنتاجية وجودة التمر.

املياه  وزير  يرافقه  املغربي  الزراعة  وزير  وزار 

اجلناح  احلكوميني  امل�سوؤولني  كبار  من  وعدد 

الإماراتي يف املعر�ش املكون من جناح جلامعة 

بوحدة  ممثلة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 

درا�سات وبحوث تنمية النخيل والتمور وجناح 

وجناح  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  ج��ائ��زة 

الهند�سية، حيث كان  لل�سناعات  �سركة طيبة 

اأمني  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  ا�ستقباله  يف 

عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والوفد 
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املرافق الذي قدم �سرحًا مف�ساًل عن م�ساركة 

الإمارات بهذا احلدث الدويل املهم.

بهذه  اإعجابه  املغربي  الزراعية  وزي��ر  واأب��دى 

يف  القيادة  وحر�ش  باهتمام  واأ���س��اد  امل��ب��ادرة 

ت�سجيع  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

ونوه  التمر،  نخيل  جم��ال  يف  العلمي  البحث 

املتحدة  العربية  لالإمارات  املتميزة  بامل�ساركة 

املعر�ش  ويهدف  للتمر.  ال��دويل  املعر�ش  يف 

بينهم  زائ��ر  األ��ف   100 م��ن  اأك��ر  ال��ذي جلب 

بني  املعرفة  تبادل  اإىل  وباحثون  م�ستثمرون 

اأجل  من  النخيل  جم��ال  يف  الفاعلني  خمتلف 

يف  والتكنولوجي  التقني  التقدم  على  الإط��الع 

�سعى  كما  التمر.  واإنتاج  النخيل  زراعة  جمال 

يف  ال��زراع��ي  بالن�ساط  النهو�ش  اإىل  اأي�����س��ًا 

الواحات من خالل عر�ش املنتجات الفالحية 

املعنيني،  الفاعلني  خمتلف  بني  �سراكة  وعقد 

باملنطقة  اقت�سادية  ديناميكية  خلق  وك���ذا 

انطالقًا من هذه التظاهرة.

وي�سم املعر�ش اأي�سًا منتجات خمتلفة مل�ستقات 

التمور مببادرة من جمموعة الن�ساء القرويات 

واجلمعيات املحلية، وكذا �سبه منتجات نخيل 

للتالقي  ف�ساء  املعر�ش  هذا  وي�سكل  التمور. 

املعنية  واجلمعيات  والتعاونيات  املنتجني  بني 

التقليديني  وال�����س��ن��اع  وال��ت��ث��م��ني  بالتعليب 

واأي�سا  ال��روة،  لهذه  الإنتاج  �سبكة  وجمعيات 

بني العديد من البلدان العربية امل�ساركة. 

زار  قد  البحري  وال�سيد  الفالحة  وزير  وكان 

جتارب  تعر�ش  حيث  املعر�ش،  اأروق��ة  خمتلف 

جمال  يف  العلمية  وال��درا���س��ات  اجل��م��ع��ي��ات، 

اأنواع  خمتلف  اإىل  اإ�سافة  الواحات،  اقت�ساد 

التمور نتاج التعاونيات املعنية مبعاجلة وتعليب 

التمور.

اأن هذه  اإىل  عام اجلائزة  اأمني  �سعادة  واأ�سار 

ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات  ترجمة  تاأتي  امل�ساركة 

عمل  نطاق  تو�سيع  يف  نهيان  اآل  مبارك  نهان 

خ�سو�سًا  العامل  اأرج��اء  خمتلف  يف  اجلائزة 

ممكنة  �سريحة  اأك��رب  لتعريف  العربية  ال��دول 

وحمبي  واملزارعني  واملخت�سني  الباحثني  من 

التمر وت�سجيعهم للرت�سح لفئات  �سجرة نخيل 

اجلائزة.

بها  قامت  التي  التعريفية  للجولة  ا�ستكماًل 

دورتها  اإط��الق  بعد  للجائزة  العامة  الأم��ان��ة 

�سملت  والتي  املا�سي  ال�سيف  خ��الل  الثالثة 

العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  دول 

واجلمهورية العربية ال�سورية واململكة الأردنية 

بفئات  املخت�سني  تعريف  بهدف  الها�سمية 

واإع���داد  ال��رت���س��ح  وكيفية  اخلم�ش  اجل��ائ��زة 

املخت�سني  تعريف  اإىل  اإ�سافة  الفنية،  امللفات 

باأن�سطة اجلائزة الأخرى مثل امل�سابقة الدولية 

عيون  يف  )النخلة  بعنوان  النخلة  لت�سوير 

العامل(.

نتائج �لفائزين:

قامت  التي  التحكيم،  جلنة  منحت  وق��د  ه��ذا 

اأف�����س��ل مبادرة  ل���الأروق���ة، ج��ائ��زة  ب���زي���ارات 

للفدرالية املهنية ملنتجي التمور، يف حني عادت 

جائزة اأف�سل عار�ش لتعاونية )جنان اأرفود(.

زراعة  تثمني  جتهيزات  جلائزة  بالن�سبة  اأم��ا 

المغرب  يشيد بمشاركة اإلمارات في 
المعرض الدولي للتمور



20
ر 10

مب
س

دي
 -

ة 
رك

با
لم

ة ا
جر

ش
ال

11

يف  ال��ف��الح،  دار  �سركة  اإىل  ف��ع��ادت  النخيل، 

على  لكلميم  الفالحية  الغرفة  ح�سلت  حني 

اأف�سل تن�سيط للمعر�ش. ومنح منظمو  جائزة 

املعر�ش، يف اإطار التدابري امل�ساحبة لتح�سني 

لع�سرات  اجلوائز  من  جمموعة  التمور،  قطاع 

�سرويط  حل�سن  كال�سادة  التمور  منتجي  من 

من كلميمة، وحل�سايني الها�سمي من زاكورة، 

)كلميم(،  تاغجيجط  م��ن  ب��وي��ايل  وحم��م��د 

ومرزوق حممد من فكيك، وحممد بلح�سن من 

اأرفود، ثم مدين نعمان من زاكورة.

جائزة  اإط��ار  يف  التحكيم،  جلنة  اختارت  كما 

�سابًا.  ومقاوًل  تعاونيات  ثالث  القطاع،  تثمني 

ويتعلق الأمر بتعاونيات تا�سقالة اأقا )طاطا(، 

وامل�سرية )فكيك(، واأوفو�ش )الر�سيدية(، ثم 

املقاول ال�ساب عبد الرحيم اأكران من اأكدز.

امل�ؤمتر العلمي:

التمر  نخيل  الأوىل حول  العلمية  الأيام  وكانت 

اأكتوبر   3 و   2 ي��وم��ي  فعالياتها  انطلقت  ق��د 

26 ورقة  2010 يف فندق العاطي حيث قدمت 

100 ألف زائر شهدوا المعرض الدولي للتمر بينهم 
مستثمرون وباحثون
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جل�سات  خم�ش  �سمن  متخ�س�سة  علمية  عمل 

علمية مب�ساركة نخبة من الباحثني واملخت�سني 

بزراعة النخيل واإنتاج التمور بالعامل. وح�سور 

واملخت�سني  والباحثني  املهتمني  عدد كبري من 

بزراعة النخيل واإنتاج التمور مبنطقة تافياللت 

�سرقي اململكة املغربية.

ح��ي��ث اف��ت��ت��ح ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��د الوهاب 

لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام  اأم��ني  زاي��د 

حول  عمل  ب��ورق��ة  العلمية  اجلل�سات  التمر 

وجتارتها  التمور  لإنتاج  القت�سادية  الأهمية 

لإنتاج  العاملي  الو�سع  اإىل  فيها  اأ�سار  الدولية 

الدول  �سادرات  من  الدولية  والتجارة  التمور 

امل�ستهلك  الأوروب��ي��ة  الأ���س��واق  اإىل  وواردات��ه��ا 

الرئي�سي للتمور بالعامل معتمدًا يف بياناته على 

اإح�سائيات منظمة الأغذية والزراعة الدولية 

بني  الرقمية  الفجوة  اإىل  م�سريًا  )ال��ف��او(. 

قيا�سًا  العربية  املنطقة  يف  والت�سدير  الإنتاج 

من  وح�ستها  العامل  دول  بقية  تنتجه  ما  اإىل 

ال�سوق الدولية.

كما عر�ش �سعادة الدكتور ح�سن �سبانة ع�سو 

الوفد الإماراتي وخبري ال�سبكة الدولية لنخيل 

التمر يف ورقة عمله بعنوان واقع  زراعة النخيل 

والأن�سطة  العربية  املنطقة  يف  التمور  واإنتاج 

كمًا  الإن��ت��اج  مبوا�سفات  لالرتقاء  الرئي�سية 

ونوعًا. اأ�سار فيها اإىل اأن الدول العربية لزالت 

مت��ث��ل اجل���زء الأع��ظ��م يف م�����س��اح��ات م���زارع 

من  اأك��ر  متثل  حيث  التمور  واإن��ت��اج  النخيل 

75% من اأعداد النخيل يف العامل. يف حني اأن 

عائدات النخيل القت�سادية يف الدول العربية 

الأخرى،  املنتجة  بالدول  مقارنة  الأدن��ى  هي 

الإنتاج  تقنيات  ا�ستخدام  عدم  هي  والأ�سباب 

احلديثة لالرتقاء به كمًا ونوعًا وبكلف اإنتاجيه 

اأقل.

ويف الورقة الثالثة التي قدمها �سعادة الدكتور 

�سمري ال�ساكر ع�سو الوفد الإماراتي وامل�ست�سار 

يف ال�سبكة الدولية لنخل التمر، بعنوان )التطور 

وت�سويق  اإن��ت��اج  يف  احلديثة  للتقنيات  العاملي 

بتوجيهات نهيان مبارك آل نهيان 
اإلمارات تعزز مكانتها الدولية في 

مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور 
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التمور( عر�ش خاللها اأهم التقنيات احلديثة 

وت�سويقها  ال��ت��م��ور  �سناعة  يف  امل�ستخدمة 

من  اأ�سحت  ال�سناعة  هذه  لأن  العامل،  حول 

ال�سناعات ذات العالقة بالأمن الغذائي لكثري 

من الدول، بالإ�سافة اإىل اأهميتها القت�سادية 

لذا نرى هذا الرتكيز عليها عرب العامل.

توقيع �تفاقية:

كما �سهد املعر�ش توقيع عقدين واتفاقية مببلغ 

قبل  م��ن  دره���م،  مليون   800 ي��ف��وق  اإج��م��ايل 

عزيز  ال�سيد  البحري  وال�سيد  الفالحة  وزير 

رئي�ش  ال�سجلما�سي،  ط��ارق  وال�سيد  اأخنو�ش 

الفالحي،  ال��ق��ر���ش  جمموعة  اإدارة  جمل�ش 

وتن�ش التفاقية، على دعم ومتويل 35 األفًا من 

برنامج  من  امل�ستفيدين  الفالحيني  املنتجني 

التنمية واإعادة العتبار لنخيل التمور.

ويغطي هذا امل�سروع، الذي خ�س�ش له غالف 

مايل يقدر ب� 737 مليون درهم، منطقة الواحات 

وذلك يف  األف هكتار،   47 م�ساحتها  تبلغ  التي 

درهم  مليار   35 بلغت  حكومية  م�ساهمة  اإطار 

موزعة على 10 �سنوات. وفيما يتعلق بالعقدين 

)كالياغرو(  �سركة  م��ع  اجن��ازه��م��ا  مت  فقد 

يف  احلية.  للتكنولوجيا  )اإي�سمغي(  وخمترب 

بنحو  الواحات  مبنطقة  الفالحني  تزويد  اأفق، 

حيث  النخيل،  �سجر  من  )�ستلة(  نبتة   250

ر�سد لهما غالف مايل بقيمة 64 مليون درهم، 

وذل���ك ب��دع��م م��ن وك��ال��ة ال�����س��راك��ة م��ن اأجل 

التمور  نخيل  من  نبتات  توزيع  و�سيتم  التقدم. 

م�ستوى  على  الواحات  مبناطق  الفالحني  على 

12 واحة تقع باأقاليم زاكورة والر�سيدية وتنغري 

وطاطا وفكيك.

ومن خالل هذه العمليات الأخرية، التي تدخل 

الأ�سجار املثمرة، فقد  اإطار م�سروع زراعة  يف 

التقدم  اأج��ل  م��ن  ال�سراكة  وك��ال��ة  خ�س�ست 

 300،9 اإىل  ت�ساف  دولر،  مليون   219 زه��اء 

ال�سابق،  للم�سروع  املخ�س�سة  دولر  مليون 

امليزانية. جمموع  م��ن  امل��ائ��ة  يف   73 نحو   اأي 
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ميثاق  تنفيذ  اإط��ار  يف  الأن�سطة  هذه  وتندرج 

حتدي الألفية-املغرب املربم يوم 31 اأغ�سط�ش 

بتطوان حتت الرئا�سة الفعلية ل�ساحب اجلاللة 

الوليات  حكومتي  بني  ال�ساد�ش  حممد  امللك 

الألفية”  حتدي  “موؤ�س�سة  يف  ممثلة  املتحدة 

واململكة املغربية، والذي ر�سد له مبلغ 697،5 

العقدين  توقيع هذين  مليون دولر. وقد جرى 

اأجل  بح�سور املدير العام لوكالة ال�سراكة من 

التقدم مراد عبيد. 

م�شروع امللي�ن نخلة يف تافياللت:

وتاأتي هذه التظاهرة العلمية الزراعية )امللتقى 

نوعها  من  الأوىل   )2010 للتمر  الأول  الدويل 

اململكة  م�ستوى  على  والهتمام  احلجم  بهذا 

جلاللة  ال�سامية  ال��رع��اي��ة  بف�سل  املغربية، 

امللك حممد ال�ساد�ش الذي كان قد اأعطى يف 

�سهر نوفمرب 2009 باجلماعة القروية ال�سيفة 

مل�سروع  الر�سمية  النطالقة  الر�سيدية  باإقليم 

يف  تافياللت  منطقة  يف  نخلة  مليون  غر�ش 

2015. و�سريتفع العدد املغرو�ش من هذه  اأفق 

مليونني  اإىل  لي�سل   2020 �سنة  يف  الأ�سجار 

و250 األف نخلة. 

اإعادة  اإىل  يرمي  الذي  امل�سروع،  لهذا  ور�سد 

الأ�سا�سية  الدعامات  كاإحدى  للنخلة  العتبار 

مليون  و250  مليار  مبلغ  املنطقة،  لقت�ساد 

درهم. ويرتقب اأن يوؤدي هذا امل�سروع اإىل رفع 

األف   26 اإىل  التمور  مادة  من  الوطني  الإنتاج 

األف طن يف   90 واإىل   ،2010 �سنة  طن خالل 

�سنة 2030. ومن �ساأن جناح غر�ش مليون نخلة 

مبنطقة تافياللت املعروفة تاريخيًا باعتبارها 

اأن  باملغرب،  التم���ور  اإنت����اج  ق��الع  اأه��م  من 

هذه  ت���سدير  يف  املغرب  تناف�سي���ة  من  يرفع 

اأمام  العاملية  الأ�س���واق  من  عدد  اإىل  امل�����ادة 

ومن  للتمور،  باإنتاجها  معروفة  اأخ���رى  دول 

�سمنها العراق وتون�ش.

ويراهن خمطط )املغرب الأخ�سر( على توفري 

املجال  هذا  يف  ي�ستغلون  فالح  ل���6000  الدعم 

من  كذلك  �ستمكن  التي  املبادرة  هذه  لإجن��اح 

 4000 باإ�سافة  ال��واح��ات،  م�ساحات  تو�سيع 

من  يعترب  )البيو�ش(  مر�ش  اأن  على  هكتار. 

نتائج  من  بالتقليل  تهدد  التي  الأمرا�ش  اأهم 

مل  الذي  املر�ش،  هذا  وي�سرب  امل�سروع.  هذا 

ي�ستطع جل اخلرباء حلد الآن اإيجاد العالجات 

ب�سكل  تافياللت  منطقة  نخيل  ل��ه،  امل�سادة 
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لقاح  اإىل  التو�سل  ع��دم  جانب  واإىل  مميت. 

بكونه من  يعرف  )البيو�ش(  فاإن  فعال �سده، 

اأ�سجار  بني  تنتقل  التي  )املعدية(  الأم��را���ش 

النخيل باملنطقة.

يقرب  ما  الأخ�سر(  )املغرب  خمطط  ور�سد 

من 3 ماليني و230 مليون درهم لتنمية زراعة 

النخيل بعدد من واحات املغرب. وتراهن الدولة 

على هذا امل�سروع للرفع من اإنتاجية املغرب من 

التمور اإىل 185 األف طن يف اأفق �سنة 2030.

�ستن�سق  تنفيذه  ومراقبة  امل�سروع  هذا  ولتفعيل 

وزارة الفالحة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق 

الواحات و�سجر الأركان، وهي الوكالة التي اأعلن 

امللك عن اإحداثها مبدينة اأرفود واأ�سند اإدارتها 

اإىل الدكتور ب�سري �سعود. واإىل جانب الهتمام 

باأ�سجار النخيل، فاإن هذه الوكالة �ستهتم اأي�سا 

ب�سجر الأركان، الذي يعد من اأبرز الأ�سجار التي 

ت�سكل اإحدى اخل�سو�سيات الفالحية. و�ست�سهر 

ظروف  وحت�سني  املحلية  التنمية  على  الوكالة 

على  الإب��ق��اء  بغر�ش  ال��واح��ات،  �ساكنة  عي�ش 

اأنظمتها الثقافية اخلا�سة والتخفيف من حدة 

ب�سبب  الوحات  هذه  له  تتعر�ش  ال��ذي  النزيف 

لن�سداد  الكربى  امل��دن  نحو  ال�سكان  هجرات 

اأفق العمل بها، وتراجع القطاع الفالحي ب�سبب 

التعمري  فو�سى  واكت�ساح  واجلفاف  الت�سحر 

ملناطقها. ومتثل الواحات باملغرب 15 يف املائة 

وت��ت��م��رك��ز يف املناطق  ال��وط��ن��ي،  ال����رتاب  م��ن 

ال�سحراوية واملناطق املتاخمة لل�سحراء وتكر 

يف اجلنوب ال�سرقي للمملكة، ويقطن بها حوايل 

1،6 مليون ن�سمة.
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سعيد 
بن محمد الرقباني

الزراعية  النه�ضة  زاي��د.. زمن  رجل من زمن 

وكان  الزراعية  القطاعات  كافة  �ضملت  التي 

هذه  ال��ت��م��ور،  واإن��ت��اج  النخيل  زراع���ة  اأهمها 

الزراعة التي اأوالها املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

اهلل  )طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ 

اأهمية  الإدراك���ه  وتقديره  اهتمامه  جل  ث��راه( 

اأبناء االإمارات عرب  ال�ضجرة املباركة يف حياة 

التاريخ خ�ضو�ضًا تاريخ ما قبل النفط. 

رجل عا�ضر زايد من موقعه الر�ضمي على راأ�س 

تبواأ  االإم��ارات، حيث  دولة  الزراعي يف  الهرم 

ملدة  ال�ضمكية  وال��روة  الزراعة  وزي��ر  من�ضب 

– 2006( ق�ضاها يف تنمية  29 عامًا )1977 

واحليوانية  ال�ضمكية  والروة  الزراعي  القطاع 

واملياه يف دولة اأثبتت وجودها بجدارة واقتدار 

على ال�ضاحتني االإقليمية والدولية بف�ضل حكمة 

بن  زاي��د  ال�ضيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  وقيادة 

�صـــخـ�صـــية العــــــدد

رجل من زمن زايد
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اآل نهيان )طيب اهلل ثراه( الذي قال  �ضلطان 

)اأعطوين زراعة  اأ�ضمن لكم ح�ضارة(.

اأ�ضجار  زراعة  يف  النوعية  النقلة  عا�ضر  رجل 

نخيل التمر على اأر�س االإمارات اإىل اأن اأ�ضبح 

العدد يفوق االأربعني مليون نخلة بف�ضل من اهلل 

اهلل  باإذن  له  املغفور  وتوجيهات  وجهود  تعاىل 

�ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  القائد  تعاىل 

�ضعيد  اإنه معايل  ثراه(،  نهيان )طيب اهلل  اآل 

بن حممد الرقباين.

ماذا تعني لكم �شجرة النخيل ؟ 

املعطاء  البا�ضقة  ال�ضجرة  تلك  ه��ي  النخلة 

التي بارك اهلل فيها وجعلها رزقًا للعباد، فقد 

بالتوراة واالإجنيل وكر ذكرها يف  ا�ضمها  ورد 

كثرية،  اآي��ات  يف  وردت  حيث  الكرمي،  القراآن 

على  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  بها  اأنعم  نعمة  وهي 

اأر�س االإمارات منذ زمن بعيد، فعرفها اإن�ضان 

هذه املنطقة م�ضدرًا لرزقه وعونًا حلياته فظل 

اكت�ضب  حتى  رعايتها  حق  ويرعاها  يحت�ضنها 

منها خربة جعلته ي�ضتثمر كل ما بها وما عليها، 

ف�ضاًل عن ا�ضتثماره لثمرها وت�ضيري احتياجاته 

مكانًا  اأيامنا  يف  النخلة  احتلت  لذا  الغذائية، 

واأ�ضبحت  الغذائي  االأمن  اأولويات  يف  مرموقًا 

ثروة وطنية البد من ادخارها، وغذاء متكاماًل 

�ضنة  بعد  �ضنة  يتنامى  اإن��ت��اج  من  يفي�س  مبا 

وعطاء يتجدد جياًل بعد جيل.

وقد حث ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم على 

زراعة النخيل واالعتناء به واإكثاره فقال �ضلى 

يد  ويف  ال�ضاعة  قامت  )واإن  و�ضلم  عليه  اهلل 

حتى  يقوم  ال  اأن  ا�ضتطاع  ف��اإن  ف�ضيلة  اأحدكم 

)النخيل  اأي�����ض��ًا  وعنه  فليغر�ضها(  يغر�ضها 

وال�ضجر بركة على اأهله وعلى عقبهم(.

واحلديث  الكرمي  ال��ق��راآن  يف  ورد  مبا  وعماًل 

املباركة  ال�ضجرة  ه��ذه  عن  ال�ضريف  النبوي 

فقد  وطنية،  ك���روة  اأهميتها  م��ن  وان��ط��الق��ًا 

ال�ضيخ  له  املغفور  من  خا�ضة  برعاية  حظيت 

ثراه(  اهلل  )طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د 

الزراعية  النه�ضة  ه��ذه  ق��واع��د  اأر���ض��ى  ال��ذي 

للروؤية  واقتدار  بثقة  وا�ضتمرت  توا�ضلت  والتي 

احلكيمة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 

قائدًا  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

املعطاء،  الوطن  ه��ذا  اأبناء  لكل  واأب��ًا  ومعلمًا 

طريق  يف  ه��دي��ه  على  ن�ضري  واجلميع  فنحن 

النوعية  والقفزة  املتميزة  واالإجنازات  النجاح 

الزراعي  املجال  يف  الدولة  حققتها  التي 

النخيل  زراع��ة  وجم��ال  عامة  ب�ضورة 

واإنتاج التمور ب�ضورة خا�ضة. 

منذ متى بداأ اهتمامكم 

بزراعة النخيل ؟ 

اأن����ا اب���ن ال��ب��ي��ئ��ة ال��زراع��ي��ة فقد 

ع��ا���ض��رت ال��ع��م��ل ب���االأر����س منذ 

ط��ف��ول��ت��ي، اأح��ب��ب��ت ال���زراع���ة 

من  وبف�ضل  بها  و�ضغفت 

له  املغفور  وتكليف  بثقة  ت�ضرفت  تعاىل  اهلل 

اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن 

للزراعة  وزيرًا  الأكون  ثراه(  نهيان )طيب اهلل 

والروة ال�ضمكية )�ضابقًا( ملدة ت�ضعة وع�ضرين 

عامًا، ومن منطلق امل�ضوؤولية املهنية فقد تبلور 

واملعرفة  العلم  من  قاعدة  على  االهتمام  هذا 

على  والتكنولوجي  العلمي  التطور  ومواكبة 

لي�ضت  يل  بالن�ضبة  فالزراعة  ال�ضعد  خمتلف 

باملكتب بل يف امليدان. 

االأ�ضجار  اأقدم  من  تعترب  التمر  نخيل  و�ضجرة 

عالية  غذائية  قيمة  ذا  م�ضدرًا  التمور  وتوفر 

الكيلو  يعطي  حيث  االأخ��رى  الفواكه  من  اأك��ر 

حراري،  �ضعر   3000 التمر  من  الواحد  جرام 

اهتمام  كل  منا  تتطلب  املباركة  فال�ضجرة  لذا 

ورعاية وتقدير.

ما هي املحطات الرئي�شية والإجنازات 

التي قدمتموها لل�شجرة املباركة ؟ 

ن�ضاهم  وم��ازل��ن��ا  اإيجابية  ب�ضورة  �ضاهمنا 

والتطوير  التنمية  عجلة  دف��ع  يف 

خمتلف  على  الزراعي 

ال�ضعد خ�ضو�ضًا 

ال يوجد قائد بالعالم اهتم بالشجرة 
المباركة مثل المغفور له الشيخ زايد
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اأن حققت دولة االإمارات يف  التمر، بعد  نخيل 

هذا القطاع اإجنازات غري م�ضبوقة يف ميادين 

اخل�ضراء  الرقعة  ون�ضر  والت�ضجري  ال��زراع��ة 

والعزمية  وت��ع��اىل  �ضبحانه  اهلل  م��ن  بف�ضل 

القائد  تعاىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  للمغفور  القوية 

نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  املوؤ�ض�س 

)طيب اهلل ثراه( الذي قهر ال�ضحراء واأحالها 

يف  مثمرة  خ�ضراء  وم��زارع  غناء  حدائق  اإىل 

وتقديره  العامل  باهتمام  حظيت  مثرية  جتربة 

تراأ�ضي  )خالل  العمل  نظام  ومتيز  واإعجابه. 

التخطيط  م��رك��زي��ة  ع��ل��ى  ال���زراع���ة(  وزارة 

تاأ�ضي�س  على  وعملنا  التنفيذ  يف  والالمركزية 

اأربع مناطق زراعية على م�ضتوى الدولة  يتفرع 

خدمة  ت�ضهيل  بهدف  زراع��ي��ة  وح���دات  منها 

القطاع الزراعي واملزارعني والتو�ضع يف زراعة 

اأ�ضجار النخيل، كما اأن�ضاأنا العديد من حمطات 

ال��ت��ج��ارب ال��زراع��ي��ة ك��ان اأه��م��ه��ا )حمطات 

– دبا(، ومتيزت حمطة  – الذيد  احلمرانية 

اأبحاث احلمرانية يف راأ�س اخليمة بالتخ�ض�س 

يف جمال البحوث الزراعية على �ضجرة نخيل 

التمر ومكافحة االآفات واالأمرا�س التي ت�ضيب 

النخيل احلمراء بحيث  واأهمها �ضو�ضة  النخلة 

مت ت�ضجيل براءة اخرتاع يف هذا املجال ملكافحة 

ال�ضو�ضة بطريقة الفطريات.

املزارعني  دع��م  برامج  خ��الل  من  وا�ضتطعنا 

عن طريق حمطات التجارب الزراعية ومراكز 

االإر�ضاد الزراعي التي تقدم اإر�ضادها وخربتها 

اأ�ضناف  اإن��ت��اج  ب��امل��ج��ان  امل����زارع  الأ���ض��ح��اب 

اإدخال  عن  ف�ضاًل  النخيل  من  اجل��ودة  عالية 

على  وحر�ضنا  رمزية  باأ�ضعار  جديدة  اأ�ضناف 

بكافة  تزويدهم  بها مع  املزارعني  اإمداد كافة 

كافة  وت��ق��دمي  احل��دي��ث��ة  ال��زراع��ي��ة  التقنيات 

زراعي  قطاع  وجود  ل�ضمان  الالزمة  الو�ضائل 

تعزيز  وي�ضهم يف  البيئة  م�ضتدام يحافظ على 

االأمن الغذائي.

تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور  ودعم  وبتوجيهات 

)طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 

املزارعني  مت��ور  ت�ضويق  ا�ضتطعنا  ث��راه(  اهلل 

على  ت�ضجيعهم  ب��ه��دف  ال��دول��ة  اإم�����ارات  يف 

التمور،  االأ�ضناف اجليدة من  بزراعة  التو�ضع 

وحت�ضني موا�ضفات التمور التي حتقق للمزارع 

العائد  زيادة  وبالتايل  ت�ضويقية عالية،  اأ�ضعارًا 

االقت�ضادي الإنتاج التمور. مما يوؤدي اإىل توفري 

بهذه  اإنتاجه ومت�ضكه  لتطوير  للمزارع  احلافز 

الزراعة االأ�ضيلة.

الدولة،  يف  املياه  م�ضادر  تنمية  على  وعملنا 

الري  مياه  ا�ضتهالك  تر�ضيد  نف�ضه  الوقت  ويف 

ومت  اجل��ويف،  املخزون  على  للحفاظ  الزراعي 

احلديث  ال��ري  اأنظمة  ا�ضتخدام  يف  التو�ضع 

تطبق  التي  الزراعية  امل�ضاحات  بلغت  حيث 

80 يف املائة من  اأ�ضلوب الري احلديث حوايل 

اإجمايل امل�ضاحات املروية يف الدولة، مما اأدى 

اإىل توفري االأيدي العاملة كما وفر حوايل 60 % 

من مياه الري ب�ضبب تقليل الفاقد مما زاد من 

كفاءة الري. 

ال�ضدود يف خمتلف  بناء  اأخرى مت  ومن ناحية 

مياه  من  كبرية  كميات  حلجز  الدولة  مناطق 

املوارد  وتنمية  دعم  على  عملنا  كما  االأمطار. 

الب�ضرية الوطنية عرب توفري بعثات علمية لهم 

الزراعة  وزارة  واأ�ضبحت  الدولة  داخل وخارج 

الكفاءات  من  الكثري  ت�ضم  ال�ضمكية  وال��روة 

الفنية والعلمية املتخ�ض�ضة.  

كيف تقّيمون واقع زراعة النخيل يف 

الإمارات ؟ 

ب�ضجرة  الدولة  موؤ�ض�ضات  اهتمت خمتلف  لقد 

الق�ضط  النخلة  فاأخذت  بالغًا  اهتمامًا  النخيل 

والربامج  الت�ضجيعية  اخل��ط��ط  م��ن  االأك����رب 

القيادة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  م�ضتهدية  االإر����ض���ادي���ة 

خريطة أصناف التمور السائدة باإلمارات تغيرت من أصناف غير 
مرغوبة إلى أصناف ذات قيمة اقتصادية عالية
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احلكيمة بهذا ال�ضاأن، �ضاعية نحو منو وتطوير 

االإنتاج كمًا وكيفًا ليكون بذلك عائدًا اقت�ضاديًا 

م��ن جهة وخم��زون��ًا ي��زخ��ر ب��اخل��ري م��ن جهة 

اأ�ضاليب حديثة وعلمية  فاأدخلنا بذلك  اأخرى، 

ومقاومة  بها  والعناية  النخلة  ب��زراع��ة  تعنى 

اأمرا�ضها واآفاتها. 

املتقدمة يف  ال��دول  االإم��ارات تعترب من  فدولة 

زراعة النخيل واإنتاج التمور، حيث متيز منوها 

وتطورها يف هذا املجال �ضواء يف زيادة معدل 

زراعة النخيل والتو�ضع يف رقعة مزارعها وبهذا 

يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأ�ضبحت 

مقدمة دول العامل يف هذا املجال )اأي يف �ضرعة 

التو�ضع  هذا  ومتيز  النخيل(  زراعة  التو�ضع يف 

باإدخال اأ�ضناف ذات قيمة اقت�ضادية عالية.

ما راأيك بالنمط الزراعي لنخيل التمر 

بالإمارات ؟ 

منط  االأول  منطني،  ب��ني  نفرق  اأن  يجب  هنا 

زراعي قدمي واآخر منط حديث، وبحكم الزمن 

مع  بالتعاون  وعملت  النمطني  عا�ضرت  فقد 

كافة اجلهات الإدخال وتطبيق النمط احلديث 

م�ضتوى  على  التمور  واإنتاج  النخيل  زراع��ة  يف 

الدولة، فدولة االإمارات العربية املتحدة تعترب 

اإحدى اأهم املناطق التي ا�ضتهرت ومنذ القدم 

بزراعة نخيل التمر، حيث �ضادت يف ذلك الوقت 

الطرق التقليدية يف االإنتاج والتي تت�ضف بتدين 

وانخفا�س االإنتاجية واال�ضتخدام غري الر�ضيد 

كانت  حيث  احليازات  و�ضغر  املائية  للموارد 

هناك بع�س املزارع القدمية قائمة حتى االآن، 

قبل  اإن�ضاوؤها  مت  التي  القدمية  امل��زارع  وتت�ضم 

املزرعة،  داخل  النخيل  بكثافة  ال�ضتينات  عقد 

التي  امل��زارع  يغطي  فهو  احلديث  النمط  اأم��ا 

والثمانينيات  ال�ضبعينيات  عقود  خالل  اأن�ضئت 

القائد  توجيهات  بف�ضل  وبعدها  والت�ضعينيات 

بن  زاي��د  ال�ضيخ  تعاىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 

املزارع  هذه  ات�ضمت  حيث  نهيان،  اآل  �ضلطان 

يف  امل��ت��ط��ورة  العلمية  االأ���ض��ال��ي��ب  با�ضتخدام 

املزرعية  االإدارة  وا�ضتدامتها وحت�ضن  اإن�ضائها 

يف  وا���ض��ح  وحت�ضن  تطور  اإىل  اإ���ض��اف��ة  فيها، 

احليازات  وك��رب  ع��ام،  ب�ضكل  النباتي  االإن��ت��اج 

الزراعية مما اأدى اإىل توفري املوارد ال�ضرورية 

والتمويل والدعم والالزم وخلق قنوات ت�ضويق 

للتمور.

املنتظمة  بامل�ضافات  النمط  ه��ذا  ات�ضم  كما   

 7×7( ن�ضبيًا  النخيل  اأ�ضجار  بني  والوا�ضعة 

االأخرى  االأ�ضجار  وكذلك  اأمتار(   8 ×  8 اإىل 

نظم  باإدخال  الري  ملياه  الر�ضيد  واال�ضتخدام 

االإمارات  دول  تعترب  ذلك  اإىل  الري احلديثة. 

من اأوائل الدول التي اهتمت بزراعة االأن�ضجة 

العربية املتحدة  االإمارات  حيث بادرت جامعة 

يف  النخيل  اأن�ضجة  زراع���ة  خمترب  بتاأ�ضي�س 

فرباير 1989 قادر على اإنتاج مئات االألوف من 

�ضتالت النخيل عايل اجلودة.
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اآل  مبارك  نهيان  ال�ضيخ  �ضمو  جهود  وبف�ضل 

العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان، 

العربية  االإم����ارات  جلامعة  االأع��ل��ى  الرئي�س 

املتحدة، اأ�ضبح للمخترب مكانة دولية باعتباره 

اأ�ضجار  ال���وح���دات الإك��ث��ار  اأك���رب  واح����دًا م��ن 

وال��روة  ال��زراع��ة  وزارة  ب���ادرت  ث��م  النخيل. 

باإدخال   1997 العام  يف  )�ضابقًا(  ال�ضمكية 

الدعم  برنامج  �ضمن  املمتازة  النخيل  ف�ضائل 

االأ�ضناف  ن�ضر  يف  �ضاهم  مما  رمزية  باأ�ضعار 

اجليدة. 

االهتمام  ونتيجة  ب��اأن��ه  ن��رى  اأخ���رى  جهة  م��ن 

ال�ضنوي  االإن��ت��اج  زاد  النخيل  ب��زراع��ة  الكبري 

للتمور من 8000 طن عام 1971 اإىل 240.000 

طن عام 1995 )اأي ت�ضاعف االإنتاج 30 مرة(. 

ومنذ ذلك احلني بداأت التمور االإماراتية تنت�ضر 

التمور  ت�ضويق  حاليًا  يتم  العامل حيث  ربوع  يف 

االإماراتية يف 68 بلدًا على م�ضتوى العامل. 

ماذا متثل لكم هذه اجلائزة ؟ 

حتمل  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 

ا�ضمها الكبري من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( 

واملخت�ضني  للباحثني  ال�ضنوي  التكرمي  وه��ذا 

املباركة  ال�ضجرة  وحمبي  والعاملني  واملنتجني 

من  يرفع  ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  م��ن 

على  القطاع  ه��ذا  يف  العاملني  اأداء  م�ضتوى 

�ضاحب  ا�ضم  يحمل  فتكرمي  ال��ع��امل،  م�ضتوى 

وبهذه  لنا،  كبري  �ضرف  الدولة  رئي�س  ال�ضمو 

املنا�ضبة نرفع اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات 

ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة )حفظه اهلل( واإىل اأخيه �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 

حاكم  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س  الدولة،  رئي�س 

دبي. واإخوانهما اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�س 

االأعلى حكام االإمارات، واإىل الفريق اأول �ضمو 

اأبو  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ حممد 

امل�ضلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  ظبي، 

الوطني  اليوم  االإم��ارات مبنا�ضبة  دولة  و�ضعب 

العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  وال��ث��الث��ني  التا�ضع 

املتحدة، اأعادة اهلل على بالدنا  باخلري واالأمن 

وال�ضالم. 

ما هي ن�شيحتكم للأجيال القادمة ؟ 

اأن�ضح كل اأب اأن يهتم بالنخلة واأن يقرب اأبناءه 

من �ضجرة النخيل ملا فيها من الربكة والغذاء، 

الوعي  تن�ضر  اأن  املعنية  اجلهات  اأن�ضح  كما 

باأهمية ال�ضجرة املباركة وتعزز ثقافة احلفاظ 

على النخلة بني خمتلف فئات املجتمع خ�ضو�ضًا 

كما  الدرا�ضية،  املناهج  �ضمن  اإدخالها  عرب 

النخيل  اأهمية  الوطن  �ضباب  يتعلم  اأن  اأمتنى 

واأ�ضنافها وطرق االهتمام والعناية بها. 
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�ضيخة املطريي: حتمل اإجازة يف اللغة العربية واآدابها، 

و�ضهادة يف الدرا�ضات العليا يف تخ�ض�س اللغة والنحو من 

كلية الدرا�ضات االإ�ضالمية والعربية بدبي 

لها ديوان �ضعري مطبوع بعنوان )مر�ضى الوداد 2009(

 واآخر بعنوان )للحنني بقية( حتت الطبع

امنحيني كلما فكرت في الدفء ظالال
                                واسكنيني حلم من مروا زمانًا ورجاال

أمطريني رطـب الحــب وزيديني وصــاال
                           شاهد أنت على أرض بها الحب تالال

فاستمري يا شموخا عانق العز اختياال
                         كم قرأنا سعف التاريخ حيينا فماال

للنخيل ... 
لسعف أكثر ألقًا

�شيخة بن عبد اهلل جا�شم املطريي

رئي�س ق�ضم الرتاث الوطني 

مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث
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النمــط االسـتهــالكي 
والعــادات الغـذائيــة 

المرتبطـة بتنـاول التمـور 
عند اإلماراتيين بمدينة العين

بحث استطالعي

اهتماما  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  تهتم 

�أهم  م��ن  باعتبارها  �لنخيل  باأ�شجار  ك��ب��رً� 

�لأ�شجار �ملثمرة يف منطقة �خلليج �لعربي،  كما 

حتر�ص على �نت�شارها بهدف ��شتثمار متورها 

كونها –�أي �لتمور- ت�شكل غذ�ًء رئي�شًا لأفر�د 

�مل�شادر  �أح��د  كونها  �إىل  بالإ�شافة  �ملجتمع 

�لرئي�شة للدخل �لقومي. حتاول �لدولة جاهدة 

وت�شجيع  �لنخيل  ل��زر�ع��ة  �مل��زر�ع��ن  ت�شجيع 

اإعـــداد

ح�صني �صالح قزق وندى زهري الأديب

�إد�رة �لتغذية- �ملنطقة �لطبية �ل�شرقية

�لهيئة �لعامة للخدمات �ل�شحية لإمارة �أبو ظبي

�لعن- دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

مايو 2006

�لنتاج  عمليات  يف  بالتمور  �خلا�شة  �مل�شانع 

و�لت�شدير.

�لذي  و�ل�شناعي  �ل��زر�ع��ي  �لتطور  ظ��ل  ويف 

�لتغر�ت  م��ن  �ل��ك��ث��ر  تبعه  و�ل����ذي  نعي�شه 

من  �أ�شبح  و�حلياتية  و�لثقافية  �لجتماعية 

�ل�شروري �لتم�شك بالعاد�ت �لغذ�ئية �ل�شليمة 

�لر�شول  �أو�شانا  كما  �لتمور  كتناول  �ملتو�رثة 

و�أما   : قال  �إذ  و�ل�شالم  �ل�شالة  عليه  �لكرمي 

شكر وتقدير
إنجاز هذا  والتقدير لكل من ساهم في  الشكر  تتقدم بجزيل  أن  التغذية  إدارة  يسر 
وتبرعوا  البحث  هذا  في  المشاركة  على  وافقوا  الذين  األشخاص  وخصوصًا  البحث 
حميد  السيد  بالذكر  ونخص  به  المتعلقة  االستبانة  لملء  الثمين  وقتهم  من  بجزء 
المنصوري مدير المنطقة الطبية الشرقية الذي كان أول المشاركين في هذا البحث 

االستطالعي.
التغذية  إدارة  المعمري/  التغذية عواطف  للزميلة اختصاصية  والتقدير  الشكر  جزيل 
 SPSS لمساهمتها في تصميم االستبانة وجمع البيانات وإدخالها باستخدام برنامج 
كاملة   ، موسى  نجاة  المتطوعتين  التغذية  الختصاصيي  الشكر  جزيل  وكذلك    14.0
في  كبير  بجهد  ساهمن  اللواتي  خوري  فايزة  اإلدارة  في  المتدربة  وكذلك  خالد 

مرحلتْي جمع وإدخال  البيانات.
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من �لإناث و27.8% من �لذكور( ممن جتاوزت 

يناير-  �لفرتة  يف  وذل��ك  عامًا،   15 اأعمارهم 

فرب�ير 2006. �ختر �مل�شاركون باأ�شلوب �لعتيان 

 Time، convenient( ملتاحة� للعينة  �لزمني 

��شتبانة  �ح��ت��وت   .)sampling Technique

ثالثة  على  م�شبقًا-  �ختربت  -و�لتي  �لبحث 

حماور هي: �ملعرفة �لعامة عن �لتمور و�لنخيل، 

و �لنمط �ل�شتهالكي للتمور و�لعاد�ت �لغذ�ئية 

خالل  من  �لبيانات  جمعت  بتناوله.  �ملرتبطة 

�لبيانات  �إدخ����ال  مت  �ل�شخ�شية.  �مل��ق��اب��ل��ة 

 Epi برناجمْي   با�شتخد�م  �إح�شائيًا  وحتليلها 

 .Info 6 & SPSS Ver.13

نتائج �لبحث: ت�شر �لنتائج �إىل �شعف و��شح 

يف حمور �ملعلومات عن �لتمور ب�شكل عام حيث 

معنوي  وب��ف��رق   37/100 �لتقييم  م��ع��دل  بلغ 

معنوية  ف��روق  توجد  مل  بينما  �لذكور  ل�شالح 

�مل�شتوى  ه��ذ�  باحل�شبان.  �لعمر  �أخ���ذ  عند 

�ملعريف �ملتدين يوؤكده �لن�شبة �ملئوية لالإجابات 

عدد  م��ث��ل:  �لأ���ش��ئ��ل��ة،  بع�ص  ع��ن  �ل�شحيحة 

�أ�شجار �لنخيل )39%(، وترتيب �لإمار�ت �لعاملي 

يف  �لتمور  م�شانع  وعدد   ،)%51( �لتمور  لإنتاج 

�ملنتجة  �لتمور  �أ�شناف  ع��دد  )5%(،و  ال��دول��ة 

)6%(. وبخ�شو�ص �ملعرفة بالأكالت و�حللويات 

�ل�شعبية �لتي تدخل �لتمور يف حت�شرها فقد 

بالن�شبة  )ممثلة  �شعيفة:  �أي�شًا  �لنتائج  كانت 

 )%31( �لبثيث  �ملبحوثن(:  جممل  من  �ملئوية 

 )%12( �لدب�ص  وع�شيدة   )%15( �ملحلى  و�خلبز 

 )%5( بالدب�ص  ولقيمات  �ملمرو�شة  من  وك��ل 

�ملنتجات  باأهم  �خلا�شة  �لنتائج  كانت  بينما 

�لدب�ص  يلي:  �لتمور كما  �لغذ�ئية �مل�شنعة من 

)41% من �ملبحوثن( و�حللويات بالتمور )%23( 

بلغ   .)%10( و�ملعمول   )%22( بالتمر  و�لب�شكويت 

معدل عدد حبات �لتمر �ملتناولة يوميًا حو�يل 

�لذكور  ل�شالح  معنوي  فرق  وبوجود  8 متر�ت 

�لرطب فطعام مرمي، ولو �أر�د �هلل طعامًا خرً� 

منه لأطعمها �إياه«.

�ملعلومات  يف  نق�شًا  هنالك  �أن  �ملالحظ  من 

و�أي�شًا  �لتمور  با�شتهالك  �خلا�شة  �لغذ�ئية 

بالتمور  �ملتعلقة  �لغذ�ئية  �ملعرفة  قيا�ص  يف 

لدى  �لتغذوية   وغر  �لتغذوية  و��شتخد�ماتها 

�لإمار�تين. 

�لنمط  بدر��شة  �لتغذية  �إد�رة  �هتمت  وق��د 

�لإمار�تين يف مدينة  لدى  للتمور  �ل�شتهالكي 

حول  �أخ��رى  لدر��شات  ��شتكماًل  لتكون  �لعن 

�ل��ت��م��ور و�ل��ن��خ��ي��ل م��ن �جل��ان��ب �ل���زر�ع���ي �و 

�جلانب  تغطية  يف  ي�شاهم  مم��ا  �لت�شنيعي  

ونحاول  بالتمور.  �ملتعلق  و�ملعريف  �ل�شتهالكي 

�إلقاء  �حل��ال��ي��ة  �ل�شتطالعية  �ل��در����ش��ة  يف 

للتمور  �ل�شتهالكي  �لنمط  على  �ل�شوء  بع�ص 

نتيجة  حدثت  �لتي  �لتغر�ت  م��ع  وخ�شو�شًا 

ظهور �لنفط وتاأثره على كافة مناحي �حلياة 

يعتمدون  كانو�  �أجد�دنا  و�أن  ل�شيما  �ليومية، 

على �لتمر كقوت يومي �إىل جانب حليب �لإبل  

لوفرتهما يف �لبيئة �ل�شحر�وية �لقا�شية �ملناخ. 

لنا وجلميع  �لبحث حافزً�  يكون هذ�  �أن  ناأمل 

�لباحثن يف جمال �لتغذية و�لعاملن يف جمال 

ت�شنيع �لتمور للعمل على تنفيذ بحوث متقدمة 

يف ��شتهالك �لفرد وعاد�ته �لغذ�ئية �خلا�شة 

وب�شكل  �لإم�����ار�ت  دول���ة  جمتمع  يف  بالتمور 

مو�شع. 

امللخ�ص باللغة العربية:

هدف �لبحث: يهدف هذ� �لبحث �ل�شتطالعي 

�ىل: )1( قيا�ص درجة معرفة �لإمار�تين لبع�ص 

 )2( و  ومنتجاتها  �لتمور  عن  �لعامة  �ملعلومات 

 )3( �لتعرف على �لنمط �ل�شتهالكي للتمور  و 

�لتعرف على �لعاد�ت �لغذ�ئية �ملرتبطة بتناول 

�لتمور  عند �لإمار�تين يف مدينة �لعن. 

 209 �لبحث  هذ�  يف  �شارك  �لبحث:  منهجية 

 %72.2( �لعًن  مدينة  من  �إمار�تين  مو�طنن 
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)12 مترة( مقارنة بالإناث )7 متر�ت(. وجد 

�ليومي  للمتناول  معنوي  طردي  �زدي��اد  �أي�شًا 

يتعلق  فيما  �لعمر.  يف  �لتقدم  مع  �لتمور  من 

بالنمط �ل�شتهالكي و�لعاد�ت �ملرتبطة بتناول 

63% من �ملبحوثن  �أن حو�يل  �لتمور فقد وجد 

يتنتاولون  منهم  و%23  يوميًا  �لتمر  يتناولون 

يتناولون  منهم   %10 وحو�يل  �أ�شبوعيًا  �لتمور 

ل  منهم   %5 فقط  بينما  �شهري  ب�شكل  �لتمور 

تناوًل  �لأوق���ات  �أك��ر  �لتمورنهائيًا.  يتناولون 

�مل�شاء  يف  ثم   )%41( �لع�شر  وقت  هو  للتمور 

)18.2%(. ت�شر نتائج �لبحث �أن �لتمور �ملف�شلة 

ثم   )%53.1( خال�ص  كانت:  �ملبحوثن  لدى 

خنيزي )9.6%( ثم بومعان )6.7%(، بينما وجد �أن 

21.3% من �ملبحوثن يتناولون متورً� ل يعرفون 

��شمها. حو�يل 47% من �لأطفال يحبون  تناول 

�لأطفال   م��ن   %19 �أن  �أي�����ش��ًا  ل��وح��ظ  �ل��ت��م��ور. 

يف�شلون   %  7 �لعادية  �لتمور  تناول  يف�شلون 

 %26 بينما  باملك�شر�ت  �ملح�شوة  �لتمور  تناول 

منهم يتناولون كال �لنوعن. يف�شل �ملبحوثون 

 %2.5 )70.2%( مقابل فقط  تناول �لتمور �ملحلية 

يخ�ص  فيما  �مل�شتوردة.  �لتمور  يف�شلون  ممن 

 %11 حو�يل  �أن  لوحظ  بالرطب  مقارنة  �لتمور 

من جممل �أفر�د �لعينة يف�شلون تناول �لرطب 

�أن  حن  يف  �لتمور  تناول  يحبون   %10 وح��و�يل 

�لغالبية منهم )79.3%( يتناولون �لتمور و�لرطب 

60% من  �لأف�شلية. حو�يل  �مل�شتوى من  بنف�ص 

تناول  يف�شلون  �لعن  مدينة  يف  �لإم��ار�ت��ي��ن 

�ملنزل  �أن   لوحظ  و�أخ��رً�،  �لتمر.  مع  �لقهوة 

�لتمر  على  للح�شول  �لرئي�ص  �مل�شدر  يعترب 

حيث يتو�فق ذلك مع تو�جد �شجرة �لنخيل يف 

بيوت �ملبحوثن وبن�شبة %85.

�لبحث  ه��ذ�  ُيعدُّ  و�لتو�شيات:  �ل�شتنتاجات 

و�لبحوث  �لقليلة  �لبحوث  من  �ل�شتطالعي 

�إىل  تتطرق  �لتي  �ملحلي  �لو�قع  على  �جلديدة 

و�لعاد�ت  �ل�شتهالكي  �لنمط  على  �لتعرف 

مدينة  يف  �لتمور  بتناول  �ملرتبطة  �لغذ�ئية 

�لعربية �ملتحدة. لوحظ  �لعن بدولة �لإمار�ت 

للمبحوثن  �ملعريف  �مل�شتوى  تدين  �لنتائج  من 

لبع�ص �حلقائق عن �لتمور و�لأكالت و�حللويات 

�ملتناول  �أن  من  �لرغم  على  منها.  و�ملنتجات 

�ليومي من �لتمر يبدو مر�شيًا ب�شكل عام، �إّل 

�أن تبذل  �لتوعوية يجب  �أن �ملزيد من �جلهود 

�لتمور  ��شتهالك  لزيادة  �ل�شن  لت�شجيع �شغار 

مقارنة  قلياًل  للتمور  ��شتهالكهم  ك��ان  حيث 

�ل�شتفادة  ميكن  �لأخ���رى.  �لعمرية  بالفئات 

بر�مج  و�شع  �ل�شتطالعي يف  �لبحث  من هذ� 

ُتعنى بالرتويج لأهمية �لتمر ومنتجاته وت�شجيع 

�لأغذية �ل�شعبية �مل�شنعة من �لتمر �أو �لدب�ص 

مع �لتو�شية ب�شرورة �إجر�ء بحوث تغذوية �أكر 

عمقًا يف هذ� �ملجال.

�لكلمات �ملفتاحية: �لتمور، �لنمط �ل�شتهالكي، 

�لإم���ار�ت  دول��ة  �لتغذية،  �لغذ�ئية،  �ل��ع��اد�ت 

العربية املتحدة

الف�صل الأول: 

اخللفية النظرية والدرا�صات ال�صابقة

و�لأمناط  �لغذ�ئية   �لعاد�ت  يف  �لتغر  يعترب 

�ل�شتهالكية يف �ملجتمع �أحد موؤ�شر�ت �حلالة 

�مل��ه��م��ة  وذل���ك لرت��ب��اط��ه �ملبا�شر  �ل��ت��غ��ذوي��ة 

بالتغر �لو��شح لأمناط �شوء �لتغذية �ملنت�شرة 

و�ل�شلوكيات  �ل��ع��اد�ت  ت��اأث��رت  �ملجتمع.   يف 

من  كغره  �لإم���ار�ت���ي،  �ملجتمع  يف  �لغذ�ئية 

�لقت�شادية  بالتحولت  �خلليجية،  �ملجتمعات 

بد�يات  يف  �ل��ن��ف��ط  ل��ظ��ه��ور  حتمية  كنتيجة 

�خلليج  منطقة  يف  �لع�شرين  �لقرن  و�أو����ش��ط 

�إيجابًا  و/�أو  �شلبًا  �نعك�شت  و�لتي  �لعربي.، 

لأفر�د  و�ل�شحية  �لجتماعية  �حلالتن  على 

�ملجتمع و�لذي بدوره �أدى �إىل �كت�شاب عاد�ت 

بع�ص  �نح�شار  ورمبا  جديدة  و�شحية  غذ�ئية 

 ، �لتقليدية  و�لغذ�ئية  �ل�شحية  �ملمار�شات 

على  يوؤثر  و�شلبي   �إيجابي  تغير  هنالك  �أي 

�حلياة.  منط  لتغر  حتمية  كنتيجة  �ل�شحة 

ظهرت  �لتغر�ت  لهذه  �لنهائية  �ملخرجات 

ب�شكل جلي على منطية �لأمر��ص �ملنت�شرة يف 
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لأمر��ص  و��شح  �نح�شار  ظهر  بحيث  �ملجتمع 

�شوء �لتغذية �لناجمة عن عوز �ملغذيات �لنزرة 

�رتفاع ملحوظ  و�لطاقة مقابل  وعوز �لربوتن 

لأمر��ص ما فوق �لكفية �لتغذوية �لتي متيزت 

قلة  مع  مرت�فقًا  �لطاقة  من  �ملتناول  بزيادة 

�جل�شماين  �خل��م��ول  نتيجة  منها  �مل�����ش��روف 

و�شائل  وتوفر  �لتقني  للتطور  ق�شرية  ك�شريبة 

�لر�حة و�لرفاهية. 

بارتفاع  �لعربي  �خلليج  منطقة  مناخ  يتميز 

�شديد لدرجات �حلر�رة وقلة �لأمطار وبالتايل 

طول مو��شم �جلفاف. على �لرغم من ق�شاوة 

م�شتويات  �رتفاع  �إىل  بالإ�شافة  �لظروف  هذه 

�شاخمة  �لنخيل  �شجرة  تقف  �ملناخية  �مللوحة 

�لظروف  كافة  متحدية  �ل�شحر�ء  و�شط  يف 

�شكال  �للذين  و�لتمر  �لرطب  لتنتج  �لطبيعية 

وليز�لن ي�شكالن م�شدرً� �أ�شا�شيًا للتغذية يف 

هذه �ملناطق. )كعكة،2003(

�نت�شارً�  �لأك���ر  �ل��زي��ت��ون  �شجرة  تعترب  كما 

�لأبي�ص  �لبحر  �قليم  وبلد�ن  �ل�شام  ب��الد  يف 

�ل�شجرة  هي  �لنخيل  �شجرة  ف��اإن  �ملتو�شط، 

�لعربي  �نت�شارً� يف دول منطقة �خلليج  �لأكر 

للتمور   �ل��وف��ر  �نتاجها  خ��الل  م��ن  وت�شاهم 

فعلى  �ل��دول،  لهذه  �لوطني  �لقت�شاد  بدعم 

�لإمار�ت  �ملثال ل �حل�شر ، حتتل دولة  �شبيل 

دول  بن  �ل�شاد�ص  �لرتتيب  �ملتحدة  �لعربية 

)منظمة  للتمور  ت�شديرها  حيث  من  �لعامل 

�لأغذية و�لزر�عة، 2004(. 

�إن �ل��در����ش��ات ح���ول �ل���ع���اد�ت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة يف 

�ملجتمع �لإمار�تي ما ز�لت �شحيحة لأن معظم 

�لبحوث ركزت على �لنو�حي �لطبية و�ل�شريرية 

بحيث  للغذ�ء  �لت�شنيعية  بالنو�حي  و�لهتمام 

مل  يحظ �جلانب �لغذ�ئي و�لتغذوي بالهتمام 

�ملعلومات  يف  ملحوظًا  نق�شًا  ولد  مما  �لكايف 

�لأمناط  وخا�شة  �لغذ�ئية  بالعاد�ت  �ملرتبطة 

�لنوق   كالتمور  وحليب  لالأغذية   �ل�شتهالكية 

غذ�ئْن  ي�شكالن  و�ل��ذْي��ن  �لإم��ار�ت��ي��ن  ل��دى 

�أ�شا�شيْن لالأفر�د يف �ملجتمعات �خلليجية على  

وجه �خل�شو�ص. 

املنطقة

عدد الأ�صجار
امل�����������ص�����اح�����ة 

)دومن(

التمور  كمية 

امل����ن����ت����ج����ة 

)طن(

القيمة

)ال������������ف   

درهم(
املثمرالكلي

334760001382519917208025944831423893�أبوظبي

28375879788565925172165249436�لو�شطى

19194896549453590545027154775�ل�شمالية

24669248831853733745926154963�ل�شرقية

407000001634218518532957576011983067�جلملة

جدول 1:    اأعداد وم�صاحة اأ�صجار النخيل وكمية و قيمة اإنتاج التمور عام 2003

�مل�شدر : 1- د�ئرة بلدية �أبوظبي وتخطيط �ملدن /2- د�ئرة �لزر�عة و�لروة �حليو�نية �لعن     

http://www.uae.gov.ae/uaeagricent/STATISTICS/tabels/agri_6.htm 

الطاقة الإنتاجية )طن(املوقعالإ�صم

20,000�لعنم�شنع متور �لإمار�ت – �ل�شاد

600�لعن م�شنع �لعن للتمور

3,000�لظفرةم�شنع متور �لظفرة

1,000ر�أ�ص �خليمةم�شنع متور �لإمار�ت

750عجمانم�شنع �لكومي للتمور

1,250�ل�شارقةم�شنع �لإمار�ت للتمور

500�خلتم�شنع �خلت للتمور

25,000جبل عليم�شنع جبل علي لل�شكر �ل�شائل

750�ل�شارقةم�شنع �خلليج للتمور

1,000�أبوظبيم�شنع ثاريوت للتمور

53,850�ملجموع

جدول 2: عدد امل�صانع ح�صب موقعها وطاقتها الإنتاجية

�مل�شدر:�إد�رة وحدة در��شات وبحوث تنمية �لنخيل و�لتمور-�لعن

% العدد  الفئة العمرية

12.6 26 20 �شنة  =<
54.9 113 21-30 �شنة

22.3 46 31-40 �شنة

3.9 8 41-50 �شنة

6.3 13 < 50   �شنة
100.0 206* �ملجموع

جدول 3: توزيع العينة ح�صب الفئة العمرية *

* 3 �أ�شخا�ص مل يذكرو� �لعمر.



ن  
عي

ة ال
دين

بم
ن 

يي
رات

ما
 اال

ند
ر ع

ـو
تم

ل ال
او

تنـ
ة ب

طـ
رتب

لم
ة  ا

ئيــ
ذا

غـ
ت ال

ادا
عــ

وال
ي  

الك
هــ

سـت
 اال

ط
مــ

الن

26

املوطن الأ�صلي للنخيل:

منذ  �لنخيل  حفريات  �كت�شاف  �لعلماء  يرجح 

�أكر من 4000 �شنة يف  مناطق دجلة و�لفر�ت، 

هو  �لبلح  لنخيل  �ل�شلي  �ملوطن  �أن  ويعتقد 

و�شبه  �لبحرين  منطقة  ويف  �لعربي  �خلليج 

�ىل  ذلك  بعد  �لعرب   ونقله  �لعربية  �جلزيرة 

�ملغرب و�لندل�ص. تعترب نخلة �لتمر من جن�ص 

 genus �لفينيك�ص  ف�شيلة  وم��ن  �لنخليات 

 Dactylifera �لد�كتلفر�   نوع  من   Phoenix

Phoenix )ز�يد و�جلبوري، 2006(. 

الأهمية الدينية ل�صجرة النخيل:

وثمرها  �ملباركة  �لنخيل  �شجرة  لأهمية  نظرً� 

�لقر�آن  يف  ذكرها  ورد  فقد  باملغذيات،  �لغني 

م��و�ق��ع عديدة  �ل��ن��ب��وي��ة يف  و�ل�����ش��ن��ة  �ل��ك��رمي 

للمر�شعات  �لتمر  �أهمية  يف  ورد  ما  �أ�شهرها 

�ل�شالم.   عليها  م��رمي  غ��ذ�ء  �لتمر  ك��ان  حيث 

ففي �لقر�آن �لكرمي ورد ذكر �لنخيل و�لرطب 

يف �ملو��شع �لتالية:   

   »فاأجاءها �ملخا�ص �إىل جذع �لنخلة قالت 

يا ليتني مت قبل هذ� و كنت ن�شيا من�شيا« 

)مرمي، 23(

  »و هزي �إليك بجذع �لنخلة ت�شاقط عليك 

رطبا جنيا« )مرمي، 25(

  »�أو تكون لك جنة من نخيل و عنب فتفجر 

�لأنهار خاللها تفجر�« )�لإ�شر�ء، 91(

  »فاأن�شاأنا لكم به جنات من نخيل و�أعناب 

تاأكلون«  ومنها  ك��ث��رة  ف��و�ك��ه  فيها  لكم 

)�ملوؤمنون، 19(

و�أعناب  نخيل  م��ن  جنات  فيها    »وجعلنا 

وفجرنا فيها من �لعيون« )ي�ص، 34(

منقعر«  نخل  �أعجاز  كاأنهم  �لنا�ص    »تنزع 

)�لقمر، 20(

�أيام  وثمانية  ليال  �شبع  عليهم    »�شخرها 

كاأنهم  �شرعى  فيها  �لقوم  فرتى  ح�شوما 

�أعجاز نخل خاوية« )�حلاقة، 7(

�صكل )1( توزيع العينة ح�صب معرفتها باأعداد اأ�صجار النخيل بالإمارات

 مليونًا  مليونًا  مليون ل �أعرف

�صكل )2( توزيع اأفراد العينة ح�صب معرفتهم لرتتيب دولة المارات من حيث انتاجها للتمور

�لول�لر�بع�لثالث ع�شرل �أعرف

�صكل )3( توزيع افراد العينة ح�صب معرفتهم لعدد اأ�صناف التمور التي تنتجها دولة المارات

عدد �أ�شناف �لتمور �لتي تنتجها دولة �لإمار�ت
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تتخذون  و�لأع��ن��اب  �لنخيل  ثمر�ت    »وم��ن 

لآية  ذلك  يف  �إن  ح�شنا  ورزق��ا  �شكر�  منه 

لقوم يعقلون« )�لنحل، 67(

نخيل  من  له جنة  تكون  �أن  �أحدكم    »�أي��ود 

فيها  له  �لأنهار  حتتها  من  جتري  و�أعناب 

ذرية  وله  �لكرب  و�أ�شابه  �لثمر�ت  كل  من 

�شعفاء فاأ�شابها �إع�شار فيه نار فاحرتقت 

كذلك يبن �هلل لكم �لآيات لعلكم تتفكرون« 

)�لبقرة، 266(

  »قال �آمنتم له قبل �أن �آذن لكم �إنه لكبركم 

�أيديكم  فالأقطعن  �ل�شحر  علمكم  �ل��ذي 

و�أرجلكم من خالف و لأ�شلبنكم يف جذوع 

�أبقى«  و  عذ�با  �أ�شد  �أينا  لتعلمن  و  �لنخل 

)طه، 71(

�لهتمام  �ملطهرة  �لنبوية  �ل�شنة  عززت  »كما 

بنخيل �لتمر فقد ورد يف �لكثر من �لأحاديث 

و�أهميتها  �لتمر  نخلة  ذك��ر  �ل�شريفة  �لنبوية 

حيث يروى عنه - �شلى �هلل عليه و�شلم - �نه 

قال:  )�إذ� �أفطر �أحدكم فليفطر على متر فان 

�لعلم  �أثبت  طهور(.  وقد  م��اء  فعلى  يجد  مل 

�حلديث باأن �لتمر �شروري لإفطار �ل�شائم �إذ 

جدول 4: توزيع العينة ح�صب اجلن�ص

جدول 5: توزيع اأفراد العينة ح�صب معرفتهم لعدد اأ�صجار النخيل يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة

% العدد 
يف  النخيل  اأ�صجار  عدد 

الإمارات

14.8 31 20 مليونًا

39.2 82 40 مليونًا

13.4 28 100 مليون

32.5 68 ل �أعرف

100.0 209 �ملجموع

% العدد اجلن�ص

27.8 58 ذكور

72.2 151 �إناث

100.0 209 �ملجموع

جدول 6: توزيع اأفراد العينة ح�صب معرفتهم لرتتيب دولة الإمارات العربية املتحدة من 

حيث اإنتاجها للتمور

% العدد  الرتتيب

20.7 43 �لأول

51.4 107 �لر�بع

2.9 6 �لثالث ع�شر

25.0 52 ل �أعرف

100.0 208 �ملجموع

جدول 7: توزيع اأفراد العينة ح�صب معرفتهم لعدد اأ�صناف التمور التي تنتجها 

دولة الإمارات العربية املتحدة 

% العدد 
تنتجها  التي  التمور  اأ�صناف  عدد 

الإمارات

16.3 34 1-10 �أ�شناف

7.2 15 11-20 �شنفًا

2.4 5 21-30 �شنفًا

1.9 4 31-40 �شنفًا

5.7 12 41 �شنفًا  =>
66.5 139 ل �أعرف

100.0 209 �ملجموع

جدول 8: توزيع اأفراد العينة ح�صب وجود �صجرة النخيل يف منازلهم

% العدد
وج����������ود ����ص���ج���رة 

النخيل يف البيت

85.2 178 نعم

14.8 31 ل

100.0 209 �ملجموع
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ميده مب�شادر �لطاقة فتزول عنه �آثار �ل�شيام 

�هلل  �شلى  �هلل  ر�شول  ب�شرعة.  ويقول  �ملتعبة 

عليه و�شلم:  )بيت ل متر فيه جياع �أهله(.  كما 

عليه  تعاىل  �هلل  �شلى   - عنه  �لأث���ر  يف  ي��روى 

�أجرهن بعد موته  للعبد  و�شلم - )�شبع يجري 

14.8%

85.2%

ل

نعم

�صكل )4( توزيع عينة الدرا�صة ح�صب وجود �صجرة النخيل يف منازلهم

70

69.4%

26.8%

12%

7.2%

60

50

40

30

20

10

0
�ل�شعف �جلذع جمال �لبيئة �لنو�ة

�صكل )5( توزيع افراد العينة ح�صب معرفتهم لأهم ال�صتخدامات غري الغذائية للتمور

�أو  نهر�  �أك��رى  �أو  وهو يف قربه )من علم علما 

غر�ص نخال �أو بنى م�شجد� �أو ترك ولد� ي�شتغفر 

له بعد موته �أو ورثه م�شحفا( و�أي�شا )�لنخيل 

عقبهم(«  وع��ل��ى  �أهلهم  على  ب��رك��ة  و�ل�شجر 

)مركز �لإمار�ت للمعلومات �لزر�عية(.

القيمة الغذائية للتمور:

»تكت�شب �لتمور �أهمية غذ�ئية خا�شة نظر� ملا 

�لإن�شان  تغذية  يف  مهمة  عنا�شر  من  حتتويه 

و�شحته.  ولأن �شكان �جلزيرة �لعربية �لأو�ئل 

على  كبر  ب�شكل  غذ�ئهم  يف  يعتمدون  كانو� 

�لتمر بجانب �للنب فاإنهم كانو� يتمتعون ب�شحة 

جيدة وقدرة على حتمل �أعباء �حلياة �لقا�شية 

ونادر� ما ي�شابون باأمر��ص �لع�شر كاأمر��ص 

�أعمارهم  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  غ��ره��ا  �أو  �لقلب 

�لطويلة مقارنة ب�شعوب �ملناطق �ملجاورة.

مولدة  لل�شكريات  رئي�شي  م�شدر  فالتمور 

�لطاقة و�لتي يتكون منها لب �لثمرة كما حتتوي 

وبع�ص  �ملعدنية  �لأم��الح  من  عالية  ن�شبة  على 

�لفيتامينات و�لألياف و�ملو�د �لبكتينية.

85% من �لوزن �لرطب   - 60 متثل �ل�شكريات 

للتمرة، لذلك فان �لتمور تعطي �شعر�ت حر�رية 

عالية جد� مقارنة باملو�د �لغذ�ئية �لأخرى، �ذ 

ب�  �لإن�شان  لإمد�د  �لتمر  غر�م من   100 يكفي 

300 �شعرة حر�رية.

ت�����ش��ك��ل �ل�����ش��ك��ري��ات �لأح����ادي����ة )�جل��ل��وك��وز 

�لتمور  �شكريات  من   %95 حو�يل  و�لفركتوز( 

�إىل  ت�شل  �لمت�شا�ص  �شريعة  وه��ي  �لطرية 

�حلر�رية  بالطاقة  فتزودها  ب�شرعة  �خلاليا 

�لتمور  فان  لذلك  �حليوية  للعمليات  �لالزمة 

�شهلة �له�شم مقارنة بالدهنيات �أو �لربوتينات 

�ل�شائم  ين�شح  ولذلك  �ملعقدة  �ل�شكريات  �أو 

ب��الإف��ط��ار ع��ل��ى �ل��ت��م��ر ل��الإ���ش��ر�ع ب���اإز�ل���ة ما 

�لب�شر  وزوغ����ان  دوخ���ة  م��ن  �ل�شيام  ي��رتك��ه 

و�لنحول.  كما يعتقد بع�ص �لأطباء بان �لتمر 

عليه  �أطلقو�  وق��د  �ل��ب��ول،  وي��در  �لكلى  يغ�شل 

�لتي  �لعنا�شر  لكرة  نظر�  �ملعادن(  )منجم 

يحتويها، فهو غني بالف�شفور �لذي يلعب دور� 

عن  �مل�شوؤولة  �ملر�كز  حيوية  زيادة  يف  معروفا 

مقادير  على  يحتوي  كما  و�جلن�ص،  �لتفكر 

�لعمليات  يف  �لأ�شا�شية  �لعنا�شر  من  منا�شبة 

�حليوية للج�شم وهو غني باملغن�شيوم ذي �لدور 

�لو�قي من �ل�شرطان.
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�مل��و�د  م��ن  �ل��ت��م��ور  فتعترب  �لفيتامينات  �أم���ا 

يطلق  �ل��ذي  )�أ(  فيتامن  وخا�شة  بها  �لغنية 

ي�شاعد على  لأنه  �لنمو(  �لأطباء )عامل  عليه 

تقوية  يف  فائدته  بجانب  �لأطفال  وزن  زي��ادة 

)�لعمى  �لع�شى  و�إز�لته  �لب�شرية  �لأع�شاب 

�لليلي(، ولهذ� �ل�شبب جند �لبدو حيث ت�شكل 

بقوة  يتمتعون  غذ�ئهم  يف  كبرة  ن�شبة  �لتمور 

يعمل  كما  بعيدة،  مل�شافات  و�ل��روؤي��ا  ب�شرهم 

هذ� �لفيتامن على تقوية �لأع�شاب �ل�شمعية، 

فيتامينات  على  �لتمر  �حتو�ء  �إىل  بالإ�شافة 

وتزيد  �لأع�شاب  تقوي  �لتي   )  B7, B2 , B1(

من مرونة �لأوعية �لدموية �لأمر �لذي ي�شاعد 

خماطر  م��ن  �لإن�����ش��ان  وي��ق��ي  عمله  يف  �لقلب 

�رتفاع �شغط �لدم كما ين�شح �لأطباء بتناول 

و�لرقان  �لكبد  �أم��ر����ص  لعالج   B2 فيتامن 

وت�شقق �ل�شفاه وك�شر �لأظفار وجفاف �جللد.

حتتوي �لتمور على كمية قليلة من �ملو�د �لدهنية 

فهي  �لإن�شان  جل�شم  جد�  �ملهمة  و�لربوتينات 

�لنادر  �لأمنيي  للحام�ص  �ملهمة  �مل�شادر  من 

ن�شبة  على  حتتوي  �أنها  كما   )Bebo Colic(

من �لألياف �ل�شرورية لتن�شيط حركة �لأمعاء 

و�لوقاية من حالت �لإم�شاك �لتي يعاين �لكثر 

منها.

�ل�شناعات  من  كثر  يف  �لتمور  وتدخل  ه��ذ� 

و�ل�شكر  �لدب�ص  ك�شناعة  �لتحويلية  �لغذ�ئية 

�ل�شائل و�خلل و�لكحول �لطبي وخمرة �خلبز 

و�شناعات  �لليمون  وحام�ص  �ملركز  و�لربوتن 

�ملعجنات.

وه��ك��ذ� يت�شح مم��ا ت��ق��دم ب���اأن �ل��ت��م��ور ميكن 

�عتبارها �إحدى �ل�شلع �ل�شرت�تيجية �لتي ميكن 

�ن حتتل مكانة بارزة يف �أولويات �لأمن �لغذ�ئي« 

)مركز �لإمار�ت للمعلومات �لزر�عية(.

اهتمام وت�صجيع الدولة فيما يتعلق 

بزراعة النخيل:

حظيت �شجرة �لنخيل برعاية و�هتمام خا�ص 

من �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

جدول 9: توزيع اأفراد العينة ح�صب تعدادهم ملا ي�صتفاد من �صجرة 

النخيل غري الفوائد التغذوية

*% العدد  ما ي�صتفاد من �صجرة النخيل

69.4 145 �ل�شعف

26.8 56 �جلذع

12.0 25 جمال �لبيئة

7.2 15 �لنو�ة

* ح�شبت �لن�شبة �ملئوية من جممل �لعينة )209 �أ�شخا�ص(

جدول 10: توزيع اأفراد العينة ح�صب معرفتهم لأهم املنتجات 

الغذائية امل�صنعة من التمور

*% العدد  املنتجات الغذائية املح�صرة من التمور

41.1 86 �لدب�ص

23.0 48 حلويات بالتمور

22.0 46 ب�شكويت بالتمر

10.5 22 �ملعمول 

7.6 16 كيك بالتمر

* ح�شبت �لن�شبة �ملئوية من جممل �لعينة )209 �أ�شخا�ص(

جدول 11: توزيع اأفراد العينة ح�صب معرفتهم لعدد م�صانع التمور يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة

% العدد  عدد م�صانع التمور يف الدولة

33.5 70 م�شنع و�حد

14.4 30 م�شنعان 

7.2 15 ثالثة م�شانع

6.7 14 �أربعة م�شانع

2.9 6 خم�شة م�شانع

4.8 10 �شتة م�شانع فاأكر )6-50 م�شنعًا(

30.6 64 ل �أعرف

100.0 209 �ملجموع

* ح�شبت �لن�شبة �ملئوية من جممل �لعينة )209 �أ�شخا�ص(

جدول 12: توزيع اأفراد العينة ح�صب معرفتهم لأهم خم�ص اأكالت �صعبية حت�صر من التمور

*% العدد  الأكالت ال�صعبية املح�صرة من التمور

31.1 65 �لبثيث

15.3 32 �خلبز �ملحلى

12.4 26 ع�شيدة �لدب�ص

5.3 11 �ملمرو�شة 

4.9 10 لقيمات بالدب�ص
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غر�شه  ما  جنني  �ليوم  نحن  وها  �هلل.  رحمه 

ز�يد لنا حيث �أنه بف�شل هذه �لرعاية �نت�شرت 

�أر�ص  على  �ملباركة  �ل�شجرة  هذه  من  �ملالين 

و�فرة  نخيل  و�ح��ة  �لإم���ار�ت  لت�شبح  �لوطن 

يزهو  مب�شتقبل  وتب�شر  �لناظر  ت�شر  �ل�شالل 

باخلر و�لنماء. ويو��شل �لنهج �شاحب �ل�شمو 

�لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة 

بت�شجيع ودعم �ملز�رعن بكل م�شاعدة ممكنة 

لزر�عة �لنخيل و�نتاج �لتمور �أو ت�شنيعها.

�صكل )6( توزيع اأفراد العينة ح�صب معرفتهم لأهم املنتجات امل�صنعة من التمور
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حلويات بالتمورب�شكويت �لتمر

�لدب�ص

�صكل )7( توزيع افراد العينة ح�صب معرفتهم لعدد م�صانع التمور

عدد اأ�صجار النخيل يف الإمارات:

يف  موزعة  �لعامل  فى  نخلة  مليون   100 توجد   

30 دولة وتنتج ما بن 2،5-4 ملي���ون ط�ن من 

�لرطب �شنويا )منظمة �لغذية و�لزر�عة1996( 

ويرتكز �كث���ر من 80% منه��ا فى �لوطن �لعربي. 

تكون  �لإم�����ار�ت  يف  �لنخيل  �أ���ش��ج��ار  ت��ت��و�ج��د 

�ل�شاحلية  �ملناطق  رئي�شة:  من����اطق  ثالث  يف 

�ل�شرقية و�لغ���ربية، مناط�����ق د�خلية )من ر�أ�ص 

�خليمة حتى �لعن (، وو�ح�ات متعددة )�أغلبها 

يف لي���و�  و�لع���ن(.

يزيد جمموع �أ�شجار �لنخيل يف دولة �لمار�ت 

 )1 )ج��دول  مليونًا   40 عن  املتحدة  العربية 

الجمايل  من   %  20 ن�شبته  ما  بذلك  وت�شكل 

يف  تتو�جد  نخلة  مليون   33 ح��و�يل  �ل��ع��امل��ي. 

�إمارة �أبوظبي وحدها بينما هناك حو�يل  8.5 

مليون نخلة يف  مدينة �لعن . ت�شكل �مل�شاحات 

اإجمايل  15% من  �ملزروعة من �لنخيل حو�يل 

ب��ال��دول��ة )م���ا يقارب  �مل���زروع���ة  �مل�����ش��اح��ات 

وجامعة  �لزر�عة  )وز�رة  هكتار(.  000ر200 

المارات2003(. مقارنة بدول جمل�ص �لتعاون 

�خلليجي، حتتل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�ملركز �لأول من حيث عدد �أ�شجار �لنخيل )40 

مليون نخلة تقريبا( يليها �ل�شعودية )18مليون 

نخلة( ثم عمان )8 مالين نخلة( ثم �لبحرين 

�ألف نخلة(  �ألف نخلة( ثم قطر )480   570(

)�إبر�هيم، 2004(

�ملركز  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  حتتل 

�لر�بع يف قائمة �لدول �ملنتجة للتمور يف �لعامل 

و�لزر�عة  �لغذية  منظمة  �إح�شائيات  ح�شب 

�لتابعة لالمم �ملتحدة ل�شنة 2003. 

يف  �لتمور  من  �ل�شنوي  �لفرد  ��شتهالك  يبلغ 

– 18 كيلوجر�مًا    15 �ل��دول ح��و�يل  كثر من 

معلومات عن  تتوفر  ل  باليوم(.  غم   50-40(

��شتهالك �لفرد للتمور  فى دولة �لمار�ت.

�إن �جود �أ�شناف �لتمور يف دولة �لمار�ت هي: 

بومعان،  جمهول،  �خل��ال���ص،  �شيخة  برحي، 

فر�ص،  �شلطانة،  �شيف،  نبتة  مكتوم،  جربي، 

�شكري. وتتباين �ل�شناف يف تركيبها �لكيماوي 

وتظهر  و�مل��ع��ادن.   �ل�شكريات  م��ن  حمتو�ها 

على  حتتوي  �لأ���ش��ن��اف  غالبية  �أن  �ل��در����ش��ة 

يعتقد  وفركتوز(،  )جلوكوز  �أحادية  �شكريات 

�لإمار�ت  يف  �لنخبة  �لتمور  �أ�شناف  عدد  �أن 

يبلغ حو�يل 15 �شنفًا )�إبر�هيم، 2004(. 

الأكالت واحللويات ال�صعبية املح�صرة 

من التمر: 

ر �لعديد من �لأكالت و�حللويات �ل�شعبية  ُيح�شّ
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من �لتمور يف �ملجتمعات �خلليجية. من �لأمثلة 

على هذه �لأك��الت و�حللوي��ات �ل�شعب��ية نذكر 

ما يلي:

من  ويح�شر  )اخلبي�صة(    اخلبي�ص: 

والآيلة:  و�لع�شل،  بالزبد  �لتمر  عجن 

�خلالل  �أو  �للنب  مع  �لتمر  ب��دق  وحت�شر 

�مل���ط���ب���وخ م����ع �ل���ل���نب وي�����ش��خ��ن وي����ربد 

�لهند  يف  ملحوظ  ب�شكل  �ليلة  )ت�شتهلك 

وباك�شتان(،  - املدقوق: وهي عبارة عن 

�لبادية،  فى  ويوؤكل  جاف  ولنب  ياب�ص  متر 

واحلنيني: وهي متر لن و�ل�شمن �ملقلي 

�ل�شعودية(،  يف  بكرة  )وتنت�شر  وبي�ص 

وال�صويق: طحن قمح ومتر منزوع �لنوى 

و�لدهن، وهو منت�شر يف كافة دول �خلليج 

�لعربي، واملع�صل: وهو متر منزوع �لنوى 

ولب جوز دب�ص �شم�شم مق�شور  وزجنبيل. 

�لتمر(:  )حالوة  التمرية  هنالك  �أي�شا 

�ل��ن��وى وطحن  م��ن��زوع  م��ن مت��ر  وحت�شر 

ودهن. 

متور  و  خبز  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي    اخلبيز: 

و�لزبد و�لع�شل.

ومن �لأمثلة على �لأكالت �ل�شعبية �ملح�شرة من 

�لتمور يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ما يلي: 

�أ�شهر  من  �لع�شيدة  تعترب    الع�صيدة: 

�لأكالت �ل�شعبية �ملعدة من �لتمر ويف�شل 

عن  ع��ب��ارة  ه��ي  �ل�شتاء،  ف�شل  يف  �أكلها 

و�ل�شمن  و�مل��اء  و�لطحن  �لتمر  من  مزيج 

�لبقري و�لهيل و�لزجنبيل و�ل�شكر. يخلط 

متما�شكًا  ي�شبح  حتى  �لنار  على  �ملزيج 

ولزج �لقو�م.

و�لدقيق  �ل��ت��م��ر  م��ن  وي��ت��ك��ون    البثيث: 

�لبع�ص  بع�شهما  مع  وميزجان  �ملحم�ص 

ويو�شع عليهما �لقليل من �لدهن.  وللبثيث 

مدة �شالحية طويلة، لذلك  ميكن تناوله 

خالل رحالت �ل�شفر �لطويلة.

  قر�ص: ويتكون من �لدقيق و�ملاء و�لدب�ص 

جدول 13: توزيع اأفراد العينة ح�صب النمط ال�صتهالكي لتناول التمور

جدول 14: توزيع اأفراد العينة ح�صب النمط ال�صتهالكي لتناول التمور

النمط ال�صتهالكي لتناول التمور
العدد والن�صبة املئوية

�ملجموع ل �أتناول �شهريًا �أ�شبوعيًا يوميًا

203 10 18 47 128 العدد

100.0 4.9 8.9 23.1 63.1 �لن�شبة �ملئوية

املجموع اأكرث من 3 مرات 3 مرات فاأقل ال���ن���م���ط ال���ص��ت��ه��الك��ي 

%لتناول التمور العدد % العدد % العدد

63.1 128 10.2 13 89.8 115 يوميًا

23.1 47 27.7 13 72.3 34 �أ�شبوعيًا

8.9 18 0.0 0 8.9 18 �شهريًا

100.0 193 13.5 26 86.5 167 �ملجموع 

جدول 15: توزيع اأفراد العينة ح�صب وقت تناول التمور

% العدد  وقت تناول التمور

10.1 20 �ل�شباح 

9.1 18 �ل�شحى

40.9 81 �لع�شر

18.2 36 �مل�شاء

21.7 43 يف �أكر من وقت 

100.0 198 �ملجموع 

جدول 16: توزيع اأفراد العينة ح�صب اكرث انواع  التمور التي يف�صلون تناولها

جدول 15: توزيع اأفراد العينة ح�صب وقت تناول التمور

% العدد  اكرث انواع  التمور املف�صلة

53.1 111 خال�ص 

9.6 20 خنيزي

6.7 14 بومعان

5.3 11 لولو

2.9 6 فر�ص

21.5 45 تناولها ول �أعرفها

% العدد  وقت تناول التمور

10.1 20 �ل�شباح 

9.1 18 �ل�شحى

40.9 81 �لع�شر

18.2 36 �مل�شاء

21.7 43 يف �أكر من وقت 

100.0 198 �ملجموع 
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و�لبي�ص.  تخلط �ملكونات ويكور ثم يفرد على 

�شكل قر�ص ويو�شع على �لنار حتى �لن�شج .

�لدول  يف  �أخ��رى  باأ�شكال  �لتمور  تناول  ميكن 

�لأوروب���ي���ة  �ل��ب��ل��د�ن  وخ�����ش��و���ش��ا  �مل�شتهلكة 

-�إ�شافة  فيها  �ل��ت��م��ور  ����ش��ت��خ��د�م  فيقت�شر 

��شتخد�مها  على  �ملبا�شر-  �ل�شتهالك  �إىل 

بي�شاء�أو  جبنة  م��ع  كالتمر  بال�شندوت�شات 

�شكل   على  توؤخذ  كذلك  برتقال.  مربى  مترمع 

بال�شجق  حم�شوة  كتمور  خفيفة  طعام  وجبات 

حم�شوة  �أو  و�ملك�شر�ت  بالزيتون  حم�شوة  �أو 

بالفو�كه. بجانب ��شتخد�مها يف عمل �شلطات 

�لفو�كه �لتي تدخل �لتمور يف مكوناتها.

وت�شتخرج �جلمار �و�حليب �و �لربعمة �لطرفية 

�للحم  مع  تطبخ  �و  طازجة  وتوؤكل  �لنخيل  من 

و�لتو�بل �و ت�شنع منها �حللوى. متتاز باحتو�ئها 

على �لياف كثرة مما يجعلها ملينًا للمعدة ،كما 

حتتوي على فيتامينات.وي�شهد �قبال كبر� من 

�ملو�طنن و�ملقيمن. 

ال�صناعات التحويلية:

 UAEU and Department of )�مل��رج��ع: 

 ) Agriculture & livestock. 1998

لكونها  �ل�شرت�تيجية  �ل�شلع  من  �لتمور  تعترب 

�لفيتامينات  م��ن  و�ل��ع��دي��د  للطاقة  م�شدر� 

خالل  ومن  ميكن  وبالتايل  �ملعدنية  و�لأم��الح 

��شتخال�ص  عمليات ت�شنيعية وحتويلية معينة 

قّيمة  �إ�شافة  متثل  �لتي  �ملنتجات  من  �لكثر 

�ل�شناعات  ت�شمل  �قت�شادي،.  م��ردود  ذ�ت 

�لتي  �ملنتجات  من  �لعديد  للتمور  �لتحويلية 

�أه��م هذه ما  45 منتجًا.   �أك��ر من  �إىل  ت�شل 

يلي:

�لتمر  ع�شر  �أو  �لتمر  ع�شل    ��شتخال�ص 

�حمر  �لكثيف  �ل�شائل  )�لدب�ص(:  �ملركز 

�أبي�ص �للون منقى من �ل�شو�ئب ،عايل   �و 

بال�شكريات.

 �إنتاج �أ�شابع �لتمر.

�خللية  وحيد  و�لربوتن  �لنزميات    �إنتاج 

�حليوية  و�مل�����ش��اد�ت  �لهرمونات  وبع�ص 

وبع�ص �خلمائر .

 �إنتاج �خلل و�لكحول �ل�شناعي و�لطبي .

يف  ل���ش��ت��خ��د�م��ه  �ل�����ش��ائ��ل  �ل�شكر    �إن��ت��اج 

م�شروب �لطاقة و�حللويات وت�شنيع �لع�شل 

�ل�شناعي وم�شتقات �للبان.

 �إنتاج عجينة �لتمر ومربى�لتمر .

وتغليف  وكب�ص  وتعبئة  �ل��رط��ب،    جتميد 

�لتمور.

  ت�����ش��ن��ي��ع �لأث������اث �مل���ن���زيل و�لأخ�������ش���اب 

كال�شعف  �لنخيل  خملفات  من  �مل�شغوطة 

و�لكرب و�لليف و�لعر�جن .

�أو  �لنخيل  �لأع��الف من خملفات    ت�شنيع 

من �ألياف �لتمر �أو بذور �لتمر.

  ��شتخد�م خملفات �لتمر فى ت�شنيع �ملربى 

و�ملعجنات و�ل�شجق و�لكات�شاب.
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�لبثيث�خلبز �ملحلىع�شيدة �لدب�ص�ملمرو�شةلقيمات �لدب�ص

�صكل )8( توزيع افراد العينة ح�صب معرفتهم لأهم خم�ص اأكالت �صعبية حت�صر من التمور

  صكل )9( نتائج اختبار املعرفة العامة عن التمور والنخيل ح�صب اجلن�ص�

�ملعدل �لعام�لناث�لذكور
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t= 0.05.      p= 0.042  يوجد فرق معنوي بن �لذكور و�لناث 
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�ل���ورق و�ل��وق��ود و�لدوي���ة و�مل��و�د    �شناعة 

�لكيميائية.

 �نتاج �لقهوة من بودرة �لياف �لتمر.

ال�صتخدامات الأخرى لأ�صجار 

النخيل:

�لنخيل  لأ�شجار  �لبد�ئية  �ل�شتخد�مات  من 

لعمل �جل�شور على �جلد�ول  ��شتخد�م �جلذع 

�لكو�خ   �ل�شعف يف عمل  وي�شتعمل  �لبناء،  ويف 

ون�����ش��ي��ج ح���ول �مل������ز�رع  مل��ن��ع زح���ف �ل��رم��ال 

�ملتحركة. 

زر�عيًا  و�شطًا  ليكون  ويخمر  �ل�شعف  يهر�ص 

مع  خلطة  بعد  و�لطماطم  �خل��ي��ار  زر�ع���ة  يف 

�أ�شمدة �خرى كما ي�شتخدم �جلريد يف �شناعة 

منه  فتعمل  �خلو�ص  �أم��ا  و�لكر��شي،  �ل�شرة 

�ل�شالل و�حلبال و�لقبعات، وي�شنع من �لليف 

�للباد للتربيد �ل�شحر�وي  يف �لبيوت �ملحمية 

وكذلك �حلبال �لقوية )�ملكتب �لقليمي ملنظمة 

�لغذية و�لزر�عة بال�شرق �لدنى، 2006(.

الدور اجلمايل والبيئي:

 ووفقا للمعلومات �مل�شتمدة من قاعدة �لبيانات 

�لتابعة  و�ل��زر�ع��ة  �لأغ��ذي��ة  مبنظمة  �خلا�شة 

لالأمم �ملتحدة )فاو( للعام 1997 فاإن �مل�شاحة 

�لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �لنخيل  لب�شاتن  �لكلية 

العربية املتحدة قد زادت من 60 هكتار يف عام 

1971 �إىل 005ر31 هكتارً� يف عام 1996، �أي 

�أنها ت�شاعفت 48 مرة.

وبيئيًا، توفر  �أ�شجار �لنخيل �حلماية للمحا�شيل 

)�حلر�رة،و�لرياح،وحتى  �مل��ن��اخ  ق�شوة  م��ن 

�ل�����ربودة(. )ك���ع���ك���ة،2003(. وك��غ��ره��ا من 

تنقية  على  �لنخيل  �أ�شجار  تعمل  �لأ���ش��ج��ار، 

�لهو�ء وذلك من خالل ��شتهالكها لثاين �أك�شيد 

�لكربون وزيادة كمية �لأوك�شجن يف �جلو، لذ� 

فاإن زر�عتها ت�شاعد ب�شكل مبا�شر وغر مبا�شر 

يف  دورها  �إىل  بالإ�شافة  �لبيئي  �لتو�وزن  على 

مكافحة �لت�شحر .

جدول 17: توزيع اأفراد العينة ح�صب تناولهم للتمور من حيث من�صوؤها وت�صنيعها

% العدد  التمور ح�صب املن�صاأ والت�صنيع

70.2 139 �لتمور �ملحلية 

2.5 5 �لتمور �مل�شتوردة

27.3 54 �لتمور �ملحلية و�مل�شتوردة

100.0 198 �ملجموع

7.6 15 �لتمور غر �مل�شنعة 

48.0 94 �لتمور �مل�شنعة

44.4 87 �لتمور غر �مل�شنعة و �مل�شنعة

100.0 196 �ملجموع

جدول 19: توزيع اأفراد العينة ح�صب م�صدر ح�صولهم على التمر

% العدد  م�صدر احل�صول على التمر

70.3 147 �لبيت

38.3 80 �ل�شوق

12.0 25 �ملز�رع

5.3 11 �لأهل

3.8 8 �جلر�ن و�لأ�شدقاء

جدول 18: توزيع اأفراد العينة ح�صب تف�صيلهم لتناول الرطب اأو التمور

% العدد  التمور  والرطب

11.1 22 �لرطب

9.6 19 التمور

79.3 157 �لتمور و�لرطب معًا

100.0 198 �ملجموع
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دور التمر يف الزراعة والقت�صاد:

�لغذية  منظمة  لتقرير  ��شتنادً�  الإن��ت��اج: 

�إنتاج  فاإن  �لفاو(،  �ملتحدة)  لالمم  و�لزر�عة 

 2002 ع��ام  يف  بلغ  �خلليج  منطقة  يف  �لتمور 

نحو 65 يف �ملائة من �إنتاج �لعامل، ويف �أفريقيا 

�لعاملي  �لإنتاج  بلغ  حن  يف  �ملائة،  يف   35 نحو 

 5،4 نحو  �ملذكورة  �ل�شنة  نف�ص  يف  �لتمور  من 

مليون طن.

�لرق����ام �ىل قفز  ت���دل  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ويف 

طن  000ر8  من  �لتمور  من  �ل�شنوي  �لإن��ت��اج 

000ر240  من  �أكر  �إىل   1971 عام  يف  مرتي 

يف عام 1995، �أي �أنه ت�شاعف حو�يل ثالثن 

مرة، ثم �إىل 000ر535 طن مرتي عام 1999 

�لأعو�م   يف  طن  �أل��ف   757 �إىل   �رتفع  و�ل��ذي 

للمعلومات  �لإم��ار�ت  )مركز  م   2003-2000

�لزر�عية(.

�شادر�ت  �أن  �لإح�شائيات  ت�شر  الت�صدير: 

�لتمور قفزت من )�شفر( يف عام  �لدولة من 

مرتي  طن  000ر50  على  يزيد  ما  �إىل   1971

دولر  مليون   15 قيمته  مب��ا   ،1998 ع��ام  يف 

�لهند،  �إىل  �لتمور  �شادر�ت  وتذهب  �أمريكي. 

)وز�رة  وباك�شتان.  وماليزيا،  و�أندوني�شيا، 

�لزر�عة وجامعة �لمار�ت2003(

و�لزر�عة  �لغ��ذي��ة  منظمة  تقرير  وبح�شب 

لعام  �ملتحدة  �لمم  لهيئة  �لتابعة  )�ل��ف��او( 

�ل�شاد�شة  2004 فقد �حتلت �لمار�ت �ملرتبة  

للدول �مل�شدرة للتمور.

�حلكومية  �مل�����ش��ان��ع  ع���دد   يبلغ  امل�����ص��ان��ع: 

و�خل��ا���ش��ة ف��ى دول����ة �لم�����ار�ت ب��ح��دود 10 

بال�شاد  للتمور  �لإمار�ت  ويعد م�شنع  م�شانع، 

جتري  و  �لط����الق.   على  �مل�شانع  �أك���رب  م��ن 

�أثناء  وت�شفيته  للتمر  تنقية  �مل�شانع  يف  عادة 

�ملت�شخة  �أو  �ملتح�شفة  �لثمار  تعزل  �إذ  �جلني 

و�لرديئة  و�ل��رط��ب  �لب�شر  وك��ذ�  )�خليو�ص( 

كعلف للما�شية. عندما ت�شل �لتمور �إىل مرحلة 

�أخرى  �شناعة  �إطار  يف  تدخل  فاإنها  �جلفاف 
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و�لن�شف  �جل��اف��ة  �لتمور  تعبئة  �شناعة  ه��ي 

ثم  �خل���ام  �لتمر  ����ش��ت��الم  يتم  حيث  ج��اف��ة، 

�لوزن و�لفح�ص و�ملعاينة، ثم �لتخزين �ملبدئي 

�لأويل، ثم �لغ�شيل باملو�د �ملطهرة، ثم �لغ�شيل 

ثم  �لنهائي،  �لفرز  عملية  ثم  �ل��ع��ذب،  باملاء 

�ملربد  �لتخزين  ثم  و�لتغليف  و�لكب�ص  �لتعبئة 

�لنهائي حتى يتم ت�شويقها. )كعكة،2003(

�لت�شنيع  ���ش��رك��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  وت�����ش��ت��خ��دم 

وبيوت �لأطعمة �جلاهزة �ملحلية و�لعاملية هذه 

�ملاأكولت �مل�شتنبطة من بع�ص �لو�شفات منها:

عمل  يف  ي�شتعمل  و  �جل��اف  �لتمر  1.  م�شحوق 

�ل�شر�ب و�ملعجنات.

2.  رغيف �لتمر وهو عبارة عن  بي�ص و طحن 

و�شود� و حليب و متر مقطع.

3.  مربى �خلالل: خالل �شكرو حام�ص وف�شتق 

مك�شور وقرنفل.

فانيال  �و���ش��ك��رو  �ل�����ش��ود  م��ن  �لتمر  4.  كيك 

ومتر.

5. �لتمور �ملغلفة با�ل�شوكولته.

6. مثلجات �لتمور.

7. ب�شكويت وتورتة بالتمر.

8. بودجن �أو كعك بالتمر.

9. فطرة �لتمر و حلوى �لتمر.

10. �شلطة �لتمر �ملح�شي.

11. جمرو�ص �لتمر.

12. �شكر �لتمر من طحن �لتمر �لياب�ص.

13. تامرينا لتغذية �لأطفال.

اجلمعيات التي تهتم بزراعة النخيل: 

دي�شمرب  م��ن  �خل��ام�����ص  يف  �ت��ف��اق��ي��ة  ع��ق��دت 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة  بن   1999

) كممثل حلكومة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة(، 

مل�شروع  �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  وبن 

يحمل رمزً� مرجعيًا هو ) �إ . ع . م / 2000 / 

» برنامج بحوث وتنمية   : 002 ( حتت عنو�ن 

تعزيز  �إىل  ويهدف  و�لتمور«.   �لنخيل  �أ�شجار 

بجامعة  و�لتمور  �لنخيل  وتنمية  بحوث  وحدة 

جهوده  يركز  ثم  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 

�ملجال.  ه��ذ�  يف  �لوطنية  �ل��ق��درة  ب��ن��اء  على 

للم�شروع  �لأولية  �لنتائج  حتقيق  على  ويرتتب 

�مل�شتفيدين  للمز�رعن  �ل�شجر�ت  توفر  )�أي 

�مل�شروع  قيام  زر�ع��ت��ه��ا(  على  وم�شاعدتهم 

�ملعي�شية  �لأح��و�ل  ب��دور مهم ج��دً� يف حت�شن 

و�لإد�رة  �لبيئة،  وحماية  �لريفية،  للمجتمعات 

�مل�شتد�مة للمو�رد �لطبيعية. 

وهنالك حمطات ومر�كز  جُتري وز�رة �لبيئة 

على  �لأمثلة  من  فيها.  بالنخيل  بحوث  و�ملياه 

�حلمر�نية  حمطة  و�مل��ر�ك��ز:  �ملحطات  ه��ذه 

�لنخيل يف  �ل�شمالية ومر� كز تطوير  باملنطقة 

كل من  دبا و�لعوير و�لذيد وفلج �ملعال وغياثي 

يف  �لتجارب  حمطة  �إىل  بالإ�شافة  وم�شفوت 

ذكره  �جلدير  من  �لعن.  مدينة  يف  �لكويتات 

هو  و�ملحطات  �ملر�كز  لهذه  �لرئي�ص  �لدور  �أن 

�لأ�شناف  وح�شر   �لنخيل   زر�عة  يف  �لتو�شع 

غر�ص  يف  للمز�رعن  �لدعم  وتقدمي  �جليدة 

و�لأغذية  �لزر�عة  كلية  طلبة  وتدريب  �ل�شرم 

و�جلمايل  �حل�شاري  باملظهر  �لدولة  و�إظهار 

باأ�شجار  و�حلد�ئق  �ل�شو�رع  جتميل  خالل  من 

�لنخيل )كعكة، 2003(

عام  �لنخلة  �أ�شدقاء  جمعية  ت�ا�شي�ص  مت  وقد 

جلامعة  تابع  وهو  �لعن  مدينة  ومقره  2004م 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

املوؤمترات : نظمت جامعة �لإمار�ت وبالتعاون 

مع وز�رة �لبيئة و�ملياة موؤمترً� دوليًا حول نخيل 

 2006 ع��ام  يف  و�لثالث  و�ل��ث��اين  الأول  التمر 

ملناق�شة ما ي�شتجد من �بحاث متقدمة يف نخيل 

�لتمر.

اأهداف البحث:

�لهدف �لعام: �لتعرف على �لنمط �ل�شتهالكي 

للتمور  و�لعاد�ت �ملرتبطة به عند �لإمار�تين.

�لأهد�ف �خلا�شة:

مبعلومات  �لإمار�تين  معرفة  درجة  1-  قيا�ص 

عامة عن �لتمور ومنتجاتها.

للتمور  �ل�شتهالكي  �لنمط  على  2-  �لتعرف 

عند �لإمار�تين.

�ملرتبطة  �لغذ�ئية  �لعاد�ت  على  3-  �لتعرف 
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بتناول �لتمور  عند �لإمار�تين.

الف�صل الثاين:

منهجية البحث:

�ل��در����ش��ة من  ه���ذه  تعترب  ال��درا���ص��ة:  ن��وع 

�ملقطع  ع��ر���ش��ي��ة  �ل��و���ش��ف��ي��ة   �ل���در�����ش���ات 

 .Descriptive, cross-sectional  Study

مكان الدرا�صة: مدينة �لعن، دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

مدة الدرا�صة: 3 �أ�شابيع

و�ملو�طنات  �ملو�طنون  امل�صتهدفة:  الفئة 

الإم���ارات���ي���ون والإم���ارات���ي���ات مم��ن جت���اوزت 

اأعمارهم 15 عامًا.

�شخ�شًا   209 �لعينة  �شملت  العينة:  حجم 

من  و%27.8  �ل��ذك��ور  م��ن  منهم   %72.2(

�لإن�����اث( يف م��دي��ن��ة �ل��ع��ن �ل��ت��اب��ع��ة لإم����ارة 

�أبوظبي.

�لعينة  ج��م��ع��ت  ال��ع��ي��ن��ة:  ج��م��ع  اأ���ص��ل��وب 

 Time, convenient باأ�شلوب �لعتيان �لزمني

زمنية  فرتة  خالل   )sampling Technique

قدرها ثالثة ��شابيع )يناير- فرب�ير 2006(. 

مقابلتهم يف  �لدر��شة عن طريق  �أجريت  وقد 

�مل�شت�شفيات، �لبيوت ، و�ملد�ر�ص و�أماكن �لعمل 

�ل�شتهالكي  �لنمط  على  للتعرف  �ملختلفة 

�إ�شتبانة  با�شتخد�م  �لإمار�تين  عند  للتمور 

�أعدت لهذ� �لغر�ص.

اأدوات الدرا�صة: جمعت �لبيانات با�شتخد�م 

من  مكون  عمل  فريق  طريق  ع��ن  �ل�شتبانة 

متطوعات  وط��ال��ب��ات  ت��غ��ذي��ة  �خت�شا�شيي 

من  �أ�شرة  علوم  وتخ�ش�ص  تغذية  تخ�ش�ص 

خالل �ملقابلة �ل�شخ�شية للفئة �مل�شتهدفة �لتى 

تنطبق عليها �شروط �لعينة )�إمار�تي �جلن�شية 

�لإ�شتبانة  ق�شمت  وقد  عامًا(.   15 �ل�  ويتجاوز 

�ل�شخ�شية  �لبيانات  ح��ول  �ق�شام  ثالثة  �ىل 

�لنخيل  ع��ن  �مل��ب��ح��وث  وم��ع��ل��وم��ات  للمبحوث 

وقد   ، بالتمور  �ملرتبطة  له  �لغذ�ئية  و�لعاد�ت 

�أختربت �ل�شتبانة على 10 ��شخا�ص من �لذكور 

و�شهولة  �لأ�شئلة  و�شوح  من  للتاأكد  و�لن���اث  

�لتعديالت  بع�ص  �أج��ري��ت  ذل��ك  وبعد  فهمها 

و�عتمدت �لإ�شتبانة �لنهائية.

�ختبار  م��ع��دل  ��َب  ُح�����شِ امل��ع��ريف:  التح�صيل 

�ملعلومات  من �أ�شل 100 درجة.

التحليل الإح�صائي: مت ��شتخد�م برناجمي 

�لبيانات  لإدخ��ال   13.0 Epi Info 6 & SPSS

�لبيانات على  ��شتخرجت  �إح�شائيًا.  وحتليلها 

بع�ص  متثيل  مت  مئوية.  ون�شب  تكر�ر�ت  �شكل 

��شتخدم  �لبيانية.  �لر�شوم  با�شتخد�م  �لنتائج 

�لفروق  لتحديد  )ف(  و�ختبار  )ت(  �ختبار 
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�لفئة  وح�شب  و�لإن����اث  �ل��ذك��ور  ب��ن  �ملعنوية 

ت �لفروق �لإح�شائية ذ�ت دللة  �لعمرية. ُعدَّ

  0.95 عن  �لثقة  م�شتوى  يزيد  عندما  معنوية 

. )p< 0.05(

الف�صل الثالث:

نتائج الدرا�صة:

النتائج:

خ�صائ�ص العينة:

�شارك يف هذه �لدر��شة 209 �أ�شخا�ص. حو�يل 

فئة  من  هم   )%54.9( �لدر��شة  عينة  ن�شف 

�ل�شباب، حيث تر�وحت �أعمارهم بن 30-21 

�شنة، تال ذلك �لفئة �لعمرية من 31-40 �شنة 

 20 )22.3%( ثم فئة �ليافعن ممن هم دون 

�لعمرية  �لفئات   .)%12.6( �لعمر  من  عامًا 

ن�شبتهم  بلغت  ف��اأك��ر(  ع��ام��ًا   40( �ل��ك��ب��رة 

جمموع  وه���م  �ل��ع��ي��ن��ة،  جم��م��ل  م��ن   %10.7

�لفئتن 41-50 �شنة )3.9%( و51 عامًا فاأكر 

)6.3%( )جدول 3(.

يبن (�جلدول 4 )توزيع �لعينة ح�شب �جلن�ص. 

لوحظ �أن حو�يل 72% من �لعينة هن من �لإناث 

يعزى  قد  �لذكور.  من  كانو�   )%27( و�لباقي 

رف�ص  �إىل  للرجال  �ملئوية  �لن�شبة  �نخفا�ص 

عدد من �لرجال �ل�شرت�ك يف �لدر��شة.

معلومات عن النخيل

حو�يل  �أن   )5 )ج��دول  �لدر��شة  نتائج  ت�شر 

39% من عينة �لدر��شة �أفادو� باأن عدد �أ�شجار 

هذه  ن��خ��ل��ة.  م��ل��ي��ون   40 ح���و�يل  ه��ي  �لنخيل 

�لن�شبة متثل �ملبحوثن �لذين �ختارو� �لإجابة 

�ملئوية  �لن�شبة  كانت  �ملقابل  يف  �ل�شحيحة. 

�خلاطئة  �لإجابات  �ختارو�  �لذين  للمبحوثن 

ل  �لذين  �أن  �أي�شًا  �لنتائج  تبن   .%28 حو�يل 

بلغت  بالدولة  �لنخيل  �أ�شجار  ع��دد  يعرفون 

ن�شبتهم 32.5% )�شكل 1(. من �جلدير ذكره 

�أن عدد �أ�شجار �لنخيل يف �لإمار�ت يبلغ حو�يل 

40 مليون نخلة بينما يبلغ عدد �لأ�شجار �ملثمرة 

�لزر�عة  )وز�رة  نخلة  مليون   16 حو�يل  منها 

و�لروة �ل�شمكية، عام 2003(. 

وفيما يتعلق برتتيب �لإمار�ت من حيث �إنتاجها 

�لعينة  �أف��ر�د  ن�شف  ح��و�يل  �أن  تبن  للتمور، 

�لعاملي   �لإم��ار�ت  ترتيب  �أن  )51.4%( ذكرو� 

مقارنة بدول �لعامل هو �لر�بع )جدول 6( وهم 

�ل�شحيحة،  �لإج��اب��ة  �خ��ت��ارو�  �لذين  ميثلون 

�أف��ادو� بعدم معرفتهم بهذه   % 25 �أن  يف حن 

�ملعلومة بينما �ختار �لباقي �لأجوبة �خلاطئة. 

كما هو مبن يف) �جلدول 7( حو�يل 66% من 

�لتمور  �أ�شناف  عدد  يعرفون  ل  �لعينة  �أف��ر�د 

منهم   %16 حو�يل  �أن  حن  يف  حمليًا،  �ملنتجة 

�أ�شار �إىل �أن �لأ�شناف �ملنتجة يف دولة �لإمار�ت 

�أ�شناف.  ع�شرة  عن  يزيد  ل  �ملتحدة  �لعربية 

علما باأن �ل�شناف �جليدة فى حدود 120 نوعًا 

من �لتمور معظمها حملية وبع�شها م�شتوردة من 

دول �خلليج و�لعر�ق وباك�شتان، منها 15 �شنفًا 

�لعاملية  �لن��و�ع  ملناف�شة  لالنتاج  خ�شع  جتاريًا 

لوروبا  ي�شدر  لولو  �شنف  وهنالك   . �ملماثلة 

خنيزي،  فر�ص،  ،و�شنف  و��شرت�ليا  و�مريكا 

دبا�ص،نغال، ورزيز ي�شدر �ىل دول �آ�شيا .

وتق�شيم �أ�شناف �لتمور يتم وفقًا ملجموعة من 

�ملعاير من بينها لون �لق�شرة، نوع �ل�شكريات 

ن�شجها  وتوقيت  �لن�شج  عند  بالثمار  �ل�شائدة 

�لرطوبة  ن�شبة  جانب  �إىل  متاأخرة  �أم  مبكرة 

بالثمرة عند متام �لن�شج و�ملعيار �لأخر يعترب 

�أهمية ،وجمموعات  و  �أكر �ملعاير ��شتخد�مًا 

�لرطبة،  �لتمور  �أ�شناف  جمموعة  �لتمورهي: 

جمموعة  جافة،  �لن�شف  �لأ�شناف  جمموعة 

�لأ�شناف ذ�ت �لثمار �جلافة.

�ملميز�ت  �أح���د  �لنخيل  �شجرة  ت��و�ج��د  ميثل 
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�لنتائج  ت�شر  �لإم��ار�ت��ي.  �لبيت  يف  �لرئي�شة 

�إىل وجود �شجرة �لنخيل يف   )8 يف )�جل��دول 

مدينة  يف  �لإمار�تية  �لبيوت  من   %85 ح��و�يل 

�ل�شجرة  ه��ذه  �أهمية  على  ي��دل  مم��ا  �ل��ع��ن،  

�ملباركة يف �ملجتمع �لإمار�تْي.

�لتغذوية  غر  �لفو�ئد  �أه��م   )9 )ج��دول  يبن 

�ملبحوثن  من   %69 ح��و�يل  �لنخيل.  ل�شجرة 

من  منها  ي�شنع  وم��ا  �ل�شعف  ف��و�ئ��د  ذك���رو� 

�لزينة  و�أدو�ت  كال�شالل  �ليدوية  �مل�شغولت 

و�ل�شماط و�ملهفة و�لغطاء )للخبز( و�مل�شاكيك 

و�ملكب و�ل�شرود و�حل�شر و�ملخر�فة و�لوخيفة 

و�لزور و�جلفر.

�لفو�ئد  ع���ددو�  �ملبحوثن  م��ن   %27 ح���و�يل 

 %7 �لناجمة عن ��شتخد�مات �جلذع و حو�يل 

ذكرو� ��شتخد�مات �لنو�ة: لب �لنخيل �لأبي�ص 

لإكر�م �ل�شيف مع �لقهوة �لعربية ،�حليب يف 

يف  و�جلمار  �ل�شعودية  يف  و�جلذبة  �لإم���ار�ت 

�لعر�ق و�ل�شام م�شميات ل�شيء و�حد. .يف�شل 

حن  يف  �ل�شغرة  �لنخيل  ف�شائل  من  جمعه 

�نتفت  �إذ�  �ملثمرة  �لنخيل  �أ�شجار  من  يجمع 

�حلاجة �إليها فيتم تكريب ر�أ�ص �شجرة �لنخيل 

)�إز�لة قو�عد �ل�شعف مع �لليف(

بال�شكن،  ويقطع  �لأبي�ص  �للب  يظهر  بعدها 

منه �حللو ومنه �ملر يعتمد على طبيعة �ل�شجرة 

�لأم فاإذ� مت ريها وت�شميدها بعناية يكون حيبها 

نا�شع �لبيا�ص حلو �ملذ�ق �أما �إذ� كانت ل يعتنى 

بها جيدً� فيكون حيبها مرً�.

�أ�شناف  من  �مل�شتخرج  هو  �أنو�ع �حليب  �أجود 

�ل��ن��خ��ي��ل �جل���ي���دة م��ث��ل �خل���ال����ص و�ل��ربح��ي 

فيتامينات  على  �حليب  و�ل�شي�شي.ويحتوي 

وع��ال  ل��ل��ب��دن  وم��ق��وي��ة  من�شطة  وه��رم��ون��ات 

�لعقاقر  بع�ص  م��ن��ه  وي�����ش��ت��خ��رج  ب��الل��ي��اف 

و�لدوية �لطبية . حو�يل 12% من �أفر�د �لعينة 

�جلمالية  �لناحية  من  �لنخلة  �أهمية  ذك��رو� 

و�لبيئية.

�لتمور  من  �أ�شناف  �أربعة  باأ�شهر  يتعلق  فيما 

باإنتاجها،  �لتي تتميز  دولة �لإمار�ت ��لعربية 

فقد رتب �ملبحوثون هذه �لأ�شناف �لأربعة كما 

 ،)%52.1( خنيزي   ،)%75.6( خال�ص  يلي: 

)38.7%(.ويتو�جد  بومعان   ،)%40.7( لولو 

�لعديد من �ل�شناف منها:  يف دولة �لمار�ت 

�لرملي،  �شقعي، ج�ص  رزيز،  برحي،  خال�ص، 

�شكري،  �شي�شي،  بومعان،  مكتومي،  ه��اليل، 

�شيف،  نبتة  �شلطانة،  لولو،  خ�شاب،  خنيزي، 

خ�شر�وي، فحل .

�أما �أهم �ملنتجات �لغذ�ئية �مل�شنعة من �لتمور 

�لتمر  وح��ل��وي��ات   )%41.1( �لدب�ص  فكانت 

و�ملعمول   )%22( �لتمر  وب�شكويت   )%23(

)�نظر   )%7.6( �ل��ت��م��ر  وك��ي��ك   )%10.5(

من  طعام  ملعقة  �أن  �ملعلوم  من   .)10 ج��دول 

60 �شعرً�  دب�ص �لتمر  تزود �جل�شم ب حو�يل 

53.1%

9.6%

6.7%
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21.5%
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�تناولها ول �عرفها
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�صكل )15( توزيع افراد العينة ح�صب اأكرث اأتواع التمور التي يف�صلون تناولها

�صكل )16( توزيع افراد العينة ح�صب تف�صيلهم للتمور املحلية والتمور امل�صتوردة

�لتمور �ملحلية�لتمور �مل�شتوردة�لتمور �ملحلية و�مل�شتوردة
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ح���ر�ري���ًا وحت��ت��وي ع��ل 14 غ��ر�م��ًا م��ن �مل���و�د 

0.1 غر�م من  �إىل حو�يل  بالإ�شافة  �لن�شوية 

�لألياف )م�شيقر، 2001(.

 ي�شر )جدول 11( و�شكل 7 �إىل �أن حو�يل ثلث 

�ملبحوثن يعتقدون بوجود م�شنع و�حد للتمور 

م�شنعن   بوجود   � �أف��ادو  و%14.4  �لدولة  يف 

م�شانع  ع��دد  �أن  ذك���رو�  منهم   %7 وح���و�يل 

يبلغ  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  �لتمور يف 

3 م�شانع. حو�يل 5% من جممل عينة �لدر��شة 

ذكر �أن عدد �مل�شانع يرت�وح بن 6-50 م�شنعًا 

)�نظر جدول 2(..  من �جلدير ذكره �أن عدد 

�ملتحدة  �لعربية  ل��الإم��ار�ت  دول��ة  يف  �مل�شانع 

يعزى  قد  وخا�شة.  حكومية  م�شانع   10 يبلغ 

عدم معرفة �ملبحوثن لعدد م�شانع �لتمور يف 

�لدولة �إىل �أن حو�يل 70% منهم يح�شلون على 

�لتمر من بيوتهم  كما �شياأتي ذكره لحقًا  وكما 

هو مبن يف �جلدول 19. 

�لتي  �ل�شعبية  �لأك��الت  �أه��م  �أن  �ملالحظ  من 

يدخل �لتمر يف تركيبها هي �لبثيث )%31.1(، 

و�لدقيق  �لتمر  من  تتكون  �شعبية  �أكلة  وه��ي 

�لدهن.  من  �لقليل  �إليهما  �مل�شاف  �ملحم�ص 

ثاين �أكلة �شعبية كانت �خلبز �ملحلى )%15.3( 

 12 )ج��دول    )%12.4( �لدب�ص  ع�شيدة  ثم 

و�شكل 8(.

نتائج اختبار املعرفة العامة عن التمور 

والنخيل

حمور  يف  و����ش��ح  �شعف  �إىل  �لنتائج  ت�شر 

�ملعلومات عن �لتمور ب�شكل عام حيث بلغ معدل 

معنوي  وب��ف��رق  درج��ة   37 �مل��ع��ريف  �لتح�شيل 

ل�شالح �لذكور )39.6 درجة( مقارنة بالإناث 

9(، يف حن مل تظهر  )34.3 درجة( )�شكل 

�لنتائج وجود فروق معنوية يف معدل �لتح�شيل 

�ملعريف لالإمار�تين ح�شب �لعمر.

العادات الغذائية املرتبطة بالتمور

�لنتائج  تظهر  للتمور:  �ل�شتهالكي  �لنمط 

من   %63.1 اأن   )13 )�جل����دول  يف  �ملبينة 

و�أن  يومي  ب�شكل  �لتمر  يتناولون  �ملو�طنن 

23.1% يتناولونه ب�شكل �أ�شبوعي. تقل �لن�شبة 

�لتمور  يتناولون  �لذين  متثل  و�لتي   %9 حو�يل 

نهائيًا  �لتمور  ليتناولون  �لذين  بينما  �شهريًا 

جممل  م��ن   %5 ح���و�يل  ن�شبتهم  بلغت  ف��ق��د 

�ملو�طنن �لإمار�تين )�شكل 10(. 

يالحظ من �لنتائج يف )�جلدول 14( �أن تكر�ر 

يتناولون  �لذين  �لإمار�تين  عند  �لتمور  تناول 

�لتمور يوميًا يرت�وح بن 1-3 مرات )%89.8( 

من  �أك��ر  �لتمور  يتناولون  منهم  �لقليل  بينما 
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ثالث مر�ت باليوم )10.2%( )�شكل 11(. 

عدد حبات التمر املتناولة يوميًا:

من �جلدير ذكره �أن معدل تناول �لتمور لعينة 

�لبحث هو 8 حبات يف �ليوم. كما هو مالحظ 

من �ل�شكل 12 فقد وجد �أن �ملتناول �ليومي من 

�لتمور عند �لذكور  )12 حبة يوميًا( كان �أعلى 

وبفرق �إح�شائي ذي دللة معنوية مقارنة مبثيله 

 )0.0001=p( )عند �لإناث )7 حبات يوميًا

معنوية  دللة  ذو  �نخفا�ص  لوحظ  كذلك   .

�لتمر  حبات  عدد  معدل  )p=0.017(يف 

�ملتناولة يوميًا كلما �نخف�ص �لعمر  )�شكل 13( 

مما يعترب موؤ�شرً� �شلبيًا حول تناول التمور من 

يف  �نخفا�ص  عنه  ينتج  مما  �ل�شن  �شغار  قبل 

معدل تناول �لتمور يف �ملرحلة �لبالغة.

يتبن من )�جلدول 15( �أن �أكر �لأوقات �لتي 

�لظهرة  وقت  هو  �لتمر  فيه  �ملبحوثون  يتناول 

�أو وقت �لع�شر )41%( ثم يف �مل�شاء )%18(. 

يتناولون  �لبحث  عينة  �أف��ر�د  من   %22 ح��و�يل 

�لتمور يف �أكر من وقت )�شكل 14(.

�لإمار�تيون  يف�شل  �لتي  �لتمور  �أن���و�ع  �أك��ر 

مايقارب  �ختاره  حيث  »خال�ص«  هو  تناولها 

53% من �ملبحوثن، تال ذلك »خنيزي« بن�شبة 

 16 )ج��دول   %6.7 بن�شبة  بومعان  ثم   %9.6

�لإمار�ت  دول��ة  يف  �ملعروف  من    .)15 و�شكل 

�لعربية �ملتحدة  �أن �أكر �لأ�شناف �لتي حتفظ 

تناولها  حل��ن  �لتجميد  �أو  �لتربيد  بطريقة 

�شي�شي  و  ولولو وبرحي  : خال�ص وخنيزي  هي 

ذكر  ُيعزى  قد  وفر�ص.   �شيف  ونبتة  وبومعان 

�ملبحوثن لالأ�شناف �لأربعة يف �جلدول 16 �إىل 

�أن هذه �لأ�شناف تتميز باأنها و��شعة �لنت�شار 

�ل�  يتميز  بينما  �حللو  مذ�قها  �إىل  بالإ�شافة 

»فر�ص« مبذ�قه �ملر. 

 « مثل  �لأ���ش��ن��اف  بع�ص  �ملبحوثون  ي��ذك��ر  مل 

 . �لقليلة  وحالوتها  لندرتها  وذل��ك  �شلطانة 
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�صكل )19( توزيع افراد العينة ح�صب م�صدر ح�صولهم على التمور

�لبيت�ل�شوق�ملز�رع�لأهل�جلر�ن و�ل�شدقاء

�صكل )17( توزيع افراد العينة ح�صب تف�صيلهم لتناول التمور العادية والتمور امل�صنعة
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كذلك مل يذكر �شنف  »�شي�شي و�لذي قد يعزى 

�إىل �أنه حلو م�شوب بطعم دباغي.

 %43 ح��و�يل  �أن  تبن  جمدولة،  غر  نتائج  يف 

�لوجبات  مع  �لتمور  يتناولون  �لإمار�تين  من 

بن  يتناولونه  منهم   %49 وح���و�يل  �لرئي�شة 

�لوجبات بينما 8% من �ملبحوثن يتناولون �لتمور 

مع وبن و�لوجبات. �أغلب �أفر�د �لعينة )%74( 

يف�شلون تناول �لتمور مع �لعائلة يف حن حو�يل 

و%3  مبفردهم  تناولها  يف�شلون  منهم   %8

كذلك،  �لأ�شدقاء.  مع  �لتمور  تناول  يف�شلون 

�شرب  يف�شلون  �لإمار�تين  �أن  �لنتائج  ت�شر 

 %10 بينما   )%60( �لتمور  تناول  عند  �لقهوة 

�ملاء يف  �أو  مع �جلامي  تناولها  يف�شلون  منهم 

حن �أن 12% من جممل عينة �لدر��شة يف�شلون 

تناول �لتمور لوحدها بدون �أية �أ�شربة. 

الآباء والأطفال والنمط ال�صتهالكي 

للتمور العادية اأو املح�صوة:

�أطفال.   لديهم  �ملبحوثن  م��ن   %60 ح���و�يل 

غالبية هوؤلء �لأطفال )86.7%( يحبون تناول 

�لتمور  تناول  يحبون   �لأط��ف��ال  �أك��ر  �لتمور. 

�لعادية و�لتمور �ملح�شوة باملك�شر�ت )%50.9( 

�لعادية.  �لتمور  تناول  يف�شلون   %36.4 بينما 

�ملح�شوة  �لتمور  تناول  يحبون  �لذين  �لأطفال 

 .%13 حو�يل  ن�شبتهم  بلغت  فقط  باملك�شر�ت 

�إىل حد ما مع مثيله عند  يت�شابه هذ� �لجتاه 

�لآباء من حيث �لأف�شلية، حيث حو�يل 49% من 

�لآباء يحبون تناول كال �لنوعن من �لتمور، يلي 

ذلك �لآباء �لذين يحبون تناول �لتمور �لعادية 

يف�شلون  �لآب��اء  من   %5.6 فقط   .)%45.7(

)نتائج غر  باملك�شر�ت  �ملح�شوة  �لتمور  تناول 

جمدولة(.

ع�صل اأو دب�ص التمر  وال�صكر العادي يف 

الأكالت ال�صعبية: 

يف�شلون   )%52( �ملبحوثن  ن�شف  من  �أك��ر 

يف  �لعادي  �ل�شكر  على  �لتمر  دب�ص  ��شتخد�م 

23% ل  �ل�شعبية.  يف �ملقابل، حو�يل  �لأك��الت 

يف�شلون ��شتخد�م دب�ص �أو ع�شل �لتمر نهائيًا، 

بينما �لإمار�تيون �لذين ي�شتخدمون هذ� �ملنتج 

متكرر  �أو  م�شتمر  غر  ب�شكل  ولكن  �لتمر  من 

بلغت ن�شبنهم %24.7. 

التمور املحلية وامل�صتوردة والتمور 

امل�صنعة وغري امل�صنعة: 

لوحظ    ،)17 )�جل�����دول  يف  م��ب��ن  ه��و  ك��م��ا 

تناول  يف�شلون  �لإم��ار�ت��ي��ن  من   %70.2 اأن  

�لتمور �ملحلية. يف �ملقابل، بلغت �لن�شبة �ملئوية 

�مل�شتوردة  �لتمور  يف�شلون  �لذين  لالإمار�تين 

�لعينة  باقي  فقط.   %2.5 �ملحلية  �لتمور  على 

غر  م��ن  �لنوعن  ك��ال  يتناولون   )%27.3(

 .)16 )�شكل  �لآخ���ر  على  لأحدهما  �أف�شلية 

كما لوحظ �أي�شًا �أن حو�يل ن�شف �لإمار�تين 

)48.0%( يف�شلون تناول �لتمور �لعادية بينما 

�مل�شنعة.   �لتمور  يف�شلون  فقط  منهم   %7.7

�لإمار�تين )%44.4(  �لعينة من  �أفر�د  باقي 

و�لتمور   .)17 )�شكل  �لتمور  من  �لنوعن  كال 

من  وتنقيتها  ت��د�ول��ه��ا  ي��ت��م  �مل�����ش��ن��ع��ة  غ��ر 

�خلو�ص  باكيا�ص  وتعبئتها  وجتفيفها  �ل�شو�ئب 

�جلريد  ي�شتعمل  وق��د  �ملعدنية  �ل�شفائح  �أو 

و�جللود وقد تخزن ملدة طويلة لب�شعة ء�شهر �أو 

مدة ق�شرة ل تتجاوز عدة ��شابيع .

التمر والرطب:

يتناول �لإمار�تيون كاًل من �لرطب و/�أو�لتمور 

من   %79 ن�شبتهم  جت��اوزت  حيث  كبر  ب�شكل 

 %11 ح��و�يل    .)18 )ج���دول   �لعينة  جممل 

فقط يف�شلون تناول �لرطب مقابل 10% ممن 

تناول  يحبون  ول  فقط  �لتمر  تناول  يف�شلون 

18(. �لرطب هى ثمرة مائية  �لرطب  )�شكل 

بينما  �لطعم  �شكرية  لينة،  �للون  ع�شلية  �أو 

مع  �لثمرة  وحجم  وزن  معدل  ينخف�ص  �لتمر 

نهايتها  حتى  �جلافة  �مل��ادة  زي��ادة  ��شتمر�ر 

ويتما�شك  ل��ون��ه��ا  وي��ع��ت��م  ق�شرتها  وت��ت��ج��ع��د 

قو�مها.

م�صدر احل�صول على التمور:

يبن )�جلدول 19( �أن �مل�شدر �لرئي�ص للتمر 

هذه    .)19 )���ش��ك��ل   )%70.3( �مل��ن��زل  ه��و 

�لنتيجة متوقعة ل�شيما �أن 85.2% من البيوت 
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�لإمار�تية تتو�جد فيها �شجرة �لنخيل، كما هو 

مبن يف �جلدول 8.

الف�صل الرابع

التو�صيات وال�صتنتاجات

ال�صتنتاجات

من خالل نتائج هذه الدرا�صة يتنب:

�لبيوت  غالبية  يف  �لنخيل  �شجرة    تتو�جد 

�لإمار�تية يف مدينة �لعن )%85.2(.   

للح�شول  �ل��رئ��ي�����ص  �مل�����ش��در  ه��و    �ل��ب��ي��ت 

ع��ل��ى �ل��ت��م��ر لأف����ر�د �مل��ج��ت��م��ع  يف مدينة 

�لعن)%70.3(.  

ل�شجرة  �لتغذوية  غر    �كر�ل�شتخد�مات 

�شعفها  م���ن  ي�����ش��ت��ف��اد  م���ا  ه���و  �ل��ن��خ��ي��ل 

على  �ليدوية،  �ل�شناعات  يف  و��شتخد�مه 

�شبيل �ملثال.

  بلغ معدل �ل�شتهالك �ليومي للتمور حو�يل 

8 حبات يف �ليوم.

و�لنخيل   بالتمور   �ملتعلقة  �ملعرفة    �شعف 

لدى مفرد�ت عينة �لدر��شة .

لالإمار�تين  �مل��ئ��وي��ة   �لن�شبة  ت�شل    مل 

)�لكبار و�ل�شغار( �لذين يتناولون �لتمور 

ل�شيما  �ملتوقع  �مل�شتوى  �إىل  يومي  ب�شكل 

دولة  يف  كبرة  بكميات  يتنج  �لتمر   و�أن 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

  �لجتاهات �ل�شلوكية تبن رغبة �لإمار�تين 

�لتمور  من  �أك��ر  �ملحلية  �لتمور  تناول  يف 

�مل�شتوردة )%70.2(.   

�لأكالت  حت�شر  يف  �لتمور  ��شتخد�م    قلة 

�ل�شعبية.

  ق��ل��ة ����ش��ت��خ��د�م دب�����ص �ل��ت��م��ر يف �إع����د�د 

وحت�شر �لأكالت �ل�شعبية )41% فقط من 

�ملبحوثن ي�شتخدمون �لدب�ص(.

  �أكر �أنو�ع �لتمور �ملف�شلة لدى �لأمار�تين 

يف مدينة �لعن هي: خال�ص ثم خنيزي ثم 

لولو ثم بومعان 

التو�صيات

التغذوي  التثقيف  دور  تفعيل  اأوًل:  

فيما يتعلق بالتمور وذلك من خالل:

1- املدار�ص

بكافة  �مل����د�ر�����ص  ل��ط��ل��ب��ة    حم���ا����ش���ر�ت 

م�شتوياتها.

  حما�شر�ت للهيئة �لتدري�شية.

  حما�شر�ت ملجال�ص �لآباء و�لأمهات.

  م�شابقات تغذوية عن �لتمور.

  �إعد�د وتوزيع ن�شر�ت تثقيفية عن �لتمور .

مع  بالتعاون  �ملد�ر�ص  يف  معار�ص    تنظيم 

م�شانع �لتمور  و�جلمعيات ذ�ت �ل�شلة.

م�شرحيات  و�أد�ء  باإعد�د  �لطلبة    م�شاركة 

�أو �أغاين تتعلق بالتمور.

يف  �ملقدمة  �لأغذية  �شمن  �لتمور    �إدخ��ال 

�ملق�شف �ملدر�شي.

2- مراكز الت�صوق

و�لز�ئرين  ل��ل��رو�د  تثقيفية    حم��ا���ش��ر�ت 

ملر�كز �لت�شوق.

  م�شابقات تغذوية عن �لتمور.

  تنظيم معار�ص بالتعاون مع م�شانع �لتمور 

�ملهتمة  �ل�شلة و�جلهات  و�جلمعيات ذ�ت 

بالتمور.

  �إعد�د وتوزيع ن�شر�ت تثقيفية عن �لتمور

تتعلق  �أغ��ان  �أو  م�شرحيات  و�أد�ء    �إع���د�د 

وريا�ص  �مل��د�ر���ص  م��ع  بالتعاون  بالتمور 

�لأطفال.

3- الإعالم املقروء وامل�صموع واملرئي

  حما�شر�ت تثقيفية عن �لتمور.

  م�شابقات تغذوية عن �لتمور.

4- املراكز ال�صحية 

  حما�شر�ت تثقيفية عن �لتمور.
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  م�شابقات تغذوية عن �لتمور.

  �إعد�د وتوزيع ن�شر�ت تثقيفية عن �لتمور.

5- جوائز امل�صابقات التوعوية

  ت��ق��دمي �ل��ت��م��ور  ك��ج��و�ئ��ز ل��ل��ف��ائ��زي��ن يف 

�مل�شابقات.

6- التدريب/ طلبة كلية نظم الأغذية/ 

التغذية وال�صحة وطلبة كلية الطب

عن  ق�شرة  بحوث  بعمل  �لطلبة    تكليف 

�لتمور خالل فرتة تدريبهم. 

باإعد�د وت�شميم مل�شقات    تكليف �لطلبة 

ون�شر�ت عن �لتمور.

7-  املوؤمترات والندوات

وحلقات  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت    �مل�شاركة يف 

�لعمل و�ملعار�ص �لدولية �ملتعلقة بالتمور.

8-  اأندية تراث الإمارات

تر�ث  ن���ادي  دور  فاعلية  وزي���ادة    تكثيف 

للتعرف  �لإمار�تين  توجيه  يف  �لإم���ار�ت 

و�مل�شتقبل  باحلا�شر  وربطه  �ملا�شي  على 

�ل�شعبية فيما يتعلق  للحفاظ على �ملناحي 

�ل�شعبية  و�لأك�����الت  ك��ال��ت��م��ور  ب��األأغ��ذي��ة 

�ملح�شرة منها، حيث لوحظ خالل مرحلة 

جمع �لبيانات �شعوبة تّذكر �أ�شناف �لتمور 

با�شتخد�م  �ملح�شرة  �ل�شعبية  و�لأك���الت 

�لتمر �أو �لدب�ص.

ثانيًا: - دعم البحوث العلمية املتعلقة 

الغذائية  القيمة  على  للتاأكيد  بالتمور 

الرتويجية  املطبوعات  واع��داد  للتمور 

املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  واملل�صقات 

لتوعية املجتمع املحلي باأهمية ا�صتهالك 

التمور.

ثالثًا: تفعيل دور الرتويج ال�صياحي يف 

ن�صر املعرفة وا�صتقطاب الزوار وال�صياح 

لزيارة م�صانع التمور للتعريف باأهميتها 

كجزء من تقاليد وتراث دولة الإمارات 

املنتجات  �صاأن  �صاأنها  املتحدة  العربية 

والأم��ور  ال�صعبية  والأك���الت  احلرفية 

الرتاثية الأخرى.

الهتمام  زي��ادة  يف  ال�صتمرار  راب��ع��ًا: 

ال�صناعات  ودع���م  ال��ت��م��ور  بت�صنيع 

التي  التحويلية  وال�صناعات  الغذائية 

الثانوية  ومنتجاتها  التمور  ت��دخ��ل 

النخيل  اأ�صجار  خملفات  اإىل  بالإ�صافة 

كمواد اأولية يف �صناعتها.

املراجع باللغة العربية:

1-�إبر�هيم، د. حلمي علي. نخيل �لتمر يف دول 

�لر�هن-  �لو�شع  �خلليجي:  �لتعاون  جمل�ص 

ور�شة  وقائع  �مل�شتقبلية.  �لتطلعات  �ملعوقات- 

�لعمل �لإقليمية لتطوير نخيل �لتمر يف �جلزيرة 

دولة  ظبي،  �أبو   ،2004 مايو   30-29 �لعربية، 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

h t t p : / / w w w . i c a r d a . o r g / a p r p /

d a te p a l m / c o u n t r y % 2 0 re p o r t s /

DPGCC.htm

2-  بندر، د. عامر حممد - باحث نخيل، وز�رة 

�لبيئة و�ملياة – �لمار�ت، �ت�شال �شخ�شي 

.)2006(

3-  ز�ي��������د، د.ع����ب����د�ل����وه����اب �جل����ب����وري، 

و�نتاج  زر�ع���ة  تكنولوجيا  ح��م��ي��د.2006. 

ملنظمة  �لق��ل��ي��م��ي  �مل��ك��ت��ب  �ل��ت��م��ر-  نخيل 

�لغذية و�لزر�عة بال�شرق �لو�شط.

دولة  يف  �لتمر  نخيل  ول��ي��د.2003،  4-  كعكة، 

�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة- �ل��د�ئ��رة 

ظبي،  �أب��و  �ل��دول��ة-  رئي�ص  ل�شمو  �خلا�شة 

دولة ��إمار�ت �لعريبة �ملتحدة

بنك  �ل�شعودية/  �لتجارة  �لغرف  5-  جمل�ص 

�ملوقع  �ل��ت��م��ور،  �لقت�شادية/  �ملعلومات 

�للكرتوين

http://www.saudichambers.org.sa/list.

asp?cid=224

�لزر�عية/  للمعلومات  �لإم����ار�ت  6-  م��رك��ز 

�ملوقع  �ل�شمكية،  و�ل���روة  �ل��زر�ع��ة  وز�رة 

�لإلكرتوين

http://www.uae.gov.ae/uaeagricent/

finder/default.asp

http://www.uae.gov.ae/uaeagricent/

uaemembership/default.htm

http://www.uae.gov.ae/uaeagricent/

STATISTICS/agri.stm

7-  م�شيقر، د.عبد �لرحمن )و�آخرون(.2005: 

�لعاد�ت �ل�شحية و�لغذ�ئية عند �لن�شاء يف 

للدر��شات  �لبحرين  مركز  عمان.  �شلطنة 

و�لبحوث، �ملنامة، مملكة �لبحرين.

�لقيمة   .2001 �لرحمن.  عبد  8-  م�شيقر، 

للن�شر  �ل��ق��ل��م  د�ر  ل��الأط��ع��م��ة.  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

و�لتوزيع- دبي، �لمار�ت.

 FAO �لدولية.  و�لزر�عة  �لأغذية  9-  منظمة 

www.fao.org

وجامعة  �ل�شمكية  و�لروة  �لزر�عة  10-  وز�رة 

وقائع  �ملتحدة.2003.  �لعربية  �لم��ار�ت 

للزر�عة  �ل��ر�ه��ن  �ل��و���ش��ع  �ل��ن��دوة ح��ول 

فى  ����ش��ت��خ��د�م��ات��ه��ا  و�آف�����اق  �لن�شيجية 

مطبعة  �لعربية.  �لزر�عية  �ل�شتثمار�ت 

جامعة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لعن، 

دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

املراجع باللغة الجنليزية:

 UAEU and Department of 

Agriculture & livestock. 1998. The First 

Conference on Date Palm, Al-Ain.

www.saudiadates.com.sa  

 http://www.fao.org/documents/

show_cdr
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المقالة الثالثة

درا�سـة  واأن  النهائي.  االقت�سادي  العائد  من 

حياتها  ودورة  ب�سلوكها  واالمل��ام  االآف��ات  هذه 

العام  م��دار  على  اعدادها  وتذبذب  واجيالها 

،وتاثري العوامل اجلوية املختلفة عليها وح�سر 

التي  العوامل  اه��م  من  لها  احليوية  االع���داء 

ويف   ، واملكافحة  الوق�اية  برام��ج  يف  ت�ساعدنا 

هذا املقال ن�ستعر�ص اأهم االفات التي متت�ص 

والبق  الق�سرية  احل�����س��رات  وه��ي  ال��ع�����س��ارة 

احل�سرات  هذه  وت�سيب  والدوبا�ص،  الدقيقي 

والثمار  والعذوق  واالأ�سواك  واجلريد  اخلو�ص 

لنخيل التمر على حٍد �سواء، وت�سعف اال�سجار 

بالكائنات  ل��ا���س��اب��ة  ع��ر���س��ة  ب��ذل��ك  وت��ك��ون 

من  كثري  ملهاجمة  املباركة  ال�سجرة  تتعر�ص 

اأنواع احل�سرات والعناكب وم�سببات االأمرا�ص 

واالع�ساب  والقوار�ص  والقواقع  والنيماتودا 

خف�ص  يف  يتمثل  بالغًا  �سررًا  لها  ي�سبب  مما 

اإنتاجيتها كمًا وكيفًا وقد يوؤدي ذلك يف النهاية 

اإىل موتها. وقد وجد اأن هذه االأ�سجار ت�ساب يف 

اأوراقها وثمارها بالعديد من االآفات احل�سرية 

امت�سا�ص  يف  تتخ�س�ص  التى  واالكارو�سية 

اأوراقها  وا�سفرار  ي�سبب ذبول  ع�سارتها مما 

منوها  بداية  يف  وهي  ثمارها  وجفاف  و�سمور 

طبيعي  غري  ب�سكل  التمر  ثمار  تن�سج  واأحيانًا 

يخف�ص  مم��ا  االدم���ي  لاإ�ستهاك  ي�سلح  ال 

آفـات النخـيل )1( 
حشرات تمتـص العصـارة

rahelal2001@yahoo.com

�أ. د. رم�صـان م�صـري هـالل

ا�ستاذ بكلية الزراعة 

جامعة كفر ال�سيخ - جمهورية م�سر العربية
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البالغة  االإن���اث  متت�سه  م��ا  ب�سبب  املمر�سة 

واحلوريات من ع�سارة نباتية. 

�واًل: �حل�صر�ت �لق�صرية و�لبق 

�لدقيقي: 

اأك��راالآف��ات  م��ن  الق�سرية  احل�����س��رات  تعترب 

ب�سفة  الفاكهة  اأ�سجار  على  انت�سارًا  الزراعية 

لها  وت�سبب  خا�سة  ب�سفة  والنخيل  ع��ام��ة 

وقلة  حجمها  ل�سغر  نظرًا  فادحة،و  اأ���س��رارا 

يكون  اأن  بعد  اإال  ت�ساهد  ال  قد  فاإنها  حركتها 

قد ا�ستفحل خطرها وكرت اعدادها اىل حد 

ال�سرر البالغ.

عن  الق�سرية  احل�سرات  يف  االإن���اث  وتختلف 

املجنح  ال��وح��ي��د  ال��ط��ور  تعترب  ال��ت��ي  ال��ذك��ور 

من  زوجان  لها  يكون  البالغة  الذكور  اأن  حيث 

اخللفي. من  اأ�سلب  منها  االأمامي  االأجنحة، 

وبالتايل  حقيقي  فم  لها  لي�ص  الذكور  ان  كما 

التي  .االإن���اث  التغذية  على  ق��ادرة  غري  تكون 

ما�ص،  ثاقب  فم  ولها  االأجنحة  عدمية  تكون 

وهي تثبت به نف�سها على اأ�سطح النبات الذي 

تتواجد عليه.

الذكور  بني  بالتزاوج  احل�سرات  ه��ذه  تتكاثر 

واالإناث، اأو قد تتكاثر بكريا ،واإناث بع�ص هذه 

املوالح  ح�سرة  مثل  بي�سا  ت�سع  قد  احل�سرات 

الق�سرية االأرجوانية، اأو قد ت�سع بي�سا يفق�ص بعد 

دقائق من و�سعه مكونا �سغارا تعرف باحلوريات 

يلد  قد  اأو  ال�سوداء  الق�سرية  احل�سرة  يف  كما 

احل�سرات  مثل  )ول���ودة(  مبا�سرة  احل��وري��ات 

هو  للحوريات  االأول  الطور  احلمراء.  الق�سرية 

وتت�سابه  احل��رك��ة  على  ال��ق��ادر  الوحيد  ال��ط��ور 

احلوريات التي تكون الذكور واالإناث يف ال�سكل 

والرتكيب، اإال اأن احلوريات التي تتحول اإىل اإناث 

تن�سلخ ان�ساخني اأو ثاثة فقط حتى ت�سل اإىل 

االإناث البالغة يف حني اأن تلك التي تتحول اإىل 

اإىل  ت�سل  حتى  ان�ساخات  اأربعة  تن�سلخ  ذكور 

طور الذكر الكامل املجنح .

اأن هذه احل�سرات بطيئة احلركة  بالرغم من 

اإىل  ت��وؤدي  واح��دة  نخلة  اإ�سابة  ف��اإن  ثابتة  اأو 

انتقال �سريع لاإ�سابة اإىل النخيل املجاور، عن 

طريق احلوريات املتحركة و�سال تعيئة الثمار 

املياه،  الرياح،  املعروفة  االإنتقال  و�سائل  واإىل 

الطيور، احليوانات ال�سغرية.

من خال درا�سة �سلوكيات هذه احل�سرات يف 

املحيطات  اإال  ت�سيب  ال  اأنها  لوحظ  التغذية 

ال�سفلية لاأوراق حيث اأنها تهرب من احلرارة 

املرتفعة ولذلك ال ت�سيب االأوراق العلوية . تبداأ 

اأ�سفل وتتجه اإىل  االإ�سابة من قمة الورقة اإىل 

قلب النخلة، واإ�سابتها للف�سائل قليلة باملق�ارنة 

باالإ�س��ابة على النخ�لة وعند ا�ستداد االإ�س�ابة 

تنتقل االإ�س�ابة اإىل الثمار. 

1- ح�صرة �لنخيل �لق�صرية �أو �حل�صرة 

�لق�صرية �ملدرعة �لبي�صاء 

 Date Parlatoria insect Parlatoria

)blanchardi )Targ

وخطورة  انت�سارا  احل�سرات  اأك��ر  من  تعترب 

مناطق  جميع  يف  تنت�سر  ال��ب��ل��ح،  نخيل  على 

العراق  يف  توجد  ال��ع��امل.  ف��ى  النخيل  زراع���ة 

واجلزائر وواحة �سيوة فى م�سر ويف ال�سعودية 

ال�ساحلية  املناطق  يف  النخيل  اأوراق  ت�سيب 

وت�سيب الثمار يف املناطق ال�سحراوية . تقوم 

واجلريد  االأوراق  من  الع�سارة  بامت�سا�ص 

والثمار مما يوؤدي اإىل جفاف االأن�سجة و�سعف 

مقيا�س درجة �ال�صايةدرجة �ال�صابة

احل�سرة موجودة على عدد قليل من اخلو�ص ومبعدل ثاث ح�سرات لكل خو�سة .خفيفة جدًا  

احل�سرة موجودة على عدد من ال�سعف مبعدل 3-10 ح�سرات لكل خو�سة.خفيفة  

عدد احل�سرات يف اخلو�سة الواحدة اكر من 10 ح�سرات مع جتمعها يف بع�ص اجزاء ال�سعفة.متو�سطة 

عدد احل�سرات على ال�سعفة كبري ولكن عدد اخلو�ص امل�ساب اقل من غري امل�ساب .�سديدة

غالبية اخلو�ص يف ال�سعفة م�ساب .�سديدة جدًا 

وعن علي عبد �ملح�صن ) 1974 م ( �ن �لباحث �ني�س �ل�صو�س �قرتح �ملقيا�س �لتايل لتقدير درجة �ال�صابة:
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تغطى  ال�سديدة  االإ�سابة  وعند  الثمار.  وت�سوه  النبات 

على  يوؤثر  مما  باحلرا�سيف  والثمار  واجلريد  االأوراق 

هذه  ت�سيب  كما  والتنف�ص.  ال�سوئي  التمثيل  ك��ف��اءة 

احل�سرة الثمار فت�سوه مظهرها وتقلل قيمتها الغذائية، 

وهي ت�سيب اجلمري واخلال والرطب والتمر وال ميكن 

اإزالتها من الثمار امل�سابة اأثناء عمليات الغ�سل والكب�ص 

يف معامل ت�سنيع التمور.

مظهر �الإ�صابة و�ل�صرر:

 10 –  3 من  ال�سغري  النخيل  اإ�سابة  احل�سرات  تف�سل 

�سنوات وخا�سة يف املناطق الرطبة وتلك الظليلة البعيدة 

عن اأ�سعة ال�سم�ص املبا�سرة. 

بي�ساوية  �سمعية  حرا�سيف  �سكل  على  االإ�سابة  تظهر 

يبلغ طولها حوايل 1-1.5مم، و لونها اأبي�ص اإىل رمادي 

تظهر  االإ�سابة  ا�ستداد  وعند  اجلريد  و  ال�سعف  على 

ان�ساخ  جلود  عن  عبارة  احلرا�سيف  هذه  الثمار.  على 

واإفرازات �سمعية حتمي احل�سرة التي تعي�ص حتتها.

دورة �حلياة:

 ت�سع االأنثى البي�ص حتت حر�سفتها، ثم يفق�ص البي�ص 

اجلزء  على  تنت�سر  والتي  )ال��زاح��ف��ات(  ح��وري��ات  اإىل 

امل�ساب للبحث عن مكان منا�سب للتغذية وما اأن جتده 

اأجزاء  وتدخل  ا�ست�سعارها  وقرون  اأرجلها  من  تتخل�ص 

حياتها  ط��وال  مكانها  يف  وت�ستقر  املا�سة  الثاقبة  فمها 

فرتة تو�جده�جليل

اجليل االأول 

مع بداية الربيع ت�سع االأنثى بي�سها خال 10 اأيام ويفق�ص البي�ص بعد حوايل �سهر اإىل حوريات 

وتظهر احل�سرات الكاملة خال يونيو

اجليل الثاين

ت�سع االأنثى البي�سة خال الن�سف الثاين من يونيو ويفق�ص معظم البي�ص يف �سهر يوليو وتظهر احل�سرات الكاملة 

وتتزاوج خال اأغ�سط�ص

اجليل الثالث

ت�سع اإناث هذا اجليل بي�سها يف االأ�سبوع الثالث ل�سهر اأغ�سط�ص حيث يفق�ص البي�ص بعد حوايل 3 اأ�سابيع اىل حوريات 

تتغذى بامت�سا�ص الع�سارة وتكمل تطورها

اجليل الرابع

تبداأ االإناث يف و�سع البي�ص خال �سبتمرب ويفق�ص اإىل حوريات تغطى نف�سها بالق�سرة خال ا�سبوع . 

وت�سيب اأطوار اجليلني الثالث والرابع الثمار

للح�صرة  �ربعة �أجيال على مد�ر �لعام كما يلي :
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خ�سراء  احل��وري��ة  خ�����س��راء، 

للح�سرة  ق�سرة.  ب��دون  اللون 

جيل واحد كل 20 �سهرا يفق�ص 

بداية  االأن��ث��ى  بداخل  البي�ص 

يونيو داخل غرفة �سغرية تكون 

يف  توجد  ق�سرتها  م��ن  ج���زءًا 

موؤخر ج�سمها، تخرج احلورية 

ق�سرة  ن��ه��اي��ة  يف  ���س��ق  خ���ال 

فوق  متجولة  وت��ب��ق��ى  االأن��ث��ى 

املنا�سب تغرز  اخلو�ص ملدة يومني، ويف املكان 

اجزاء فمها الثاقبة املا�سة. ت�ستد االإ�سابة بها 

يف  االنت�سار  قليلة  ولكنها  الرطبة  االأماكن  يف 

مناطق زراعة النخيل االخرى. ت�سيب النخيل 

ال�سغري والكبري.

ال�سعف  وق��واع��د  ب��اخل��و���ص  االإن����اث  تلت�سق 

واجلريد اأحيانا توجد على الثمار بحيث تغطى 

الع�سارة  واحلوريات  االإن��اث  متت�ص  العذوق. 

االأوراق  االإ�سابة على  فتتحول مناطق  النباتية 

واإىل  اخل�سر  اللون  اإىل  والثمار  والعراجني 

اللون االأ�سفر عند ا�ستداد االإ�سابة. توؤثر هذه 

االإ�سابة بالطبع على عمليتي التنف�ص والتمثيل 

ال�سوئى.

3- �حل�صرة �لق�صرية �لبنية �ملبططة

Fiorinia phoenicis Blach

النخيل  بح�سرة  كذلك  احل�سرة  ه��ذه  تعرف 

كالدمام  م��ن��اط��ق  يف  ت��ن��ت�����س��ر  اخل�������س���راء. 

 1.25 الق�سرة  ط��ول  وال��ه��ف��وف.  والقطيف 

حوايل 0.75 مم لون  وعر�سها   مم   1.5 –
الق�سرة اأخ�سر م�سوب ب�سفرة فاحتة مع وجود 

بقعة �سمراء اللون على ال�سطح العلوي للق�سرة 

�سمعية  ع��دي��دة  خيوط  حافتها  ح��ول  وي��وج��د 

بي�سي  للق�سرة  العام  ال�سكل   . اللون  بي�ساء 

املدببة  نهايتها  ويكون  قليًا  وحمدب  متطاول 

واحل�سرة  الق�سرة  اأج��زاء  باقي  من  لونا  اأفتح 

ت�سبه  الق�سرة  توجد حتت  التي  االأنثى  الكاملة 

النعال يف �سكلها مدببة النهاية نوعا ما. ويبلغ 

طولها 1- 1.25مم وعر�سها حوايل 0.75مم 

طويل  ما�ص  ثاقب  وفمها  اللون  حمراء  وه��ي 

واحل�سرات  احل���وري���ات  كال�سعرة.ومتت�ص 

�سعف  عنه  يت�سبب  مم��ا  الع�سارة  الكاملة 

التي  ال��ذك��ور  م��ن  عالية  ن�سبة  النخلة.توجد 

�سميكة  ق�سرة  داخل  االأولية  اأط��وار منوها  تتم 

�سمعية املظهر ، الذكور جمنحة. 

وتتواجد  ال�سمعية  احلر�سفة  حت��ت  خمتبئة 

اجلزء  يف  العام  ط��وال  احل�سرة  اأط��وار  جميع 

امل�ساب.

وقد در�ص ال�سريف واخرون بع�ص املاحظات 

االي��ك��ول��وج��ي��ة ع��ن احل�����س��رة يف ال��ف��رتة من 

)م���ار����ص1994وح���ت���ى ف����رباي����ر1996( ثاث 

التطفل  ن�سبة  وان  وج��د،  وق��د  مب�سر  مناطق 

بالطفيل  الكاملة   واحل�سرات  احلوريات  على 

Aphytis sp.   ترتاوح من %46.8-18.5((.

در�سوا  فقد  )2007م(  واآخ���رون  اإمي���ان  اأم��ا 

التوزيع الف�سلي للح�سرة يف املناطق ال�ساحلية 

وقد  الليبية   العربية  للجماهريية  الغربية 

اأج��ري��ت ال��درا���س��ة خ��ال ال��ف��رتة م��ن مار�ص 

اختيار  مت  حيث  2004م  فرباير  وحتى   2003

والزاوية(  بوىل  القرة  هما)منطقة  منطقتني 

وقد بينت نتائج البحث اأن للح�سرة اأربعة اأجيال 

الدرا�سة)الطابونى  مو�سع  ال�سنفني  على 

اأعلى  احل�سرة  تعداد  و�سل  حيث  والربن�سى( 

ذروته خال االأ�سهر ابريل-دي�سمرب –فرباير 

ال��ذروة  اأم��ا  ال��زاوي��ة  مبنطقة  ال�سنفني  على 

على  اأغ�سط�ص  �سهر  خ��ال  ظ��ه��رت  ال��راب��ع��ة 

�سنف  على  �سبتمرب  و�سهر  الربن�سي  �سنف 

كان  ب��ويل  القرة  منطقة  يف  بينما  الطابوين. 

الربن�سي  �سنف  على  للح�سرة  ال���ذروة  وق��ت 

خال االأ�سهر مار�ص، مايو، اأغ�سط�ص، فرباير 

خال  كانت  فقد  الطابوين  �سنف  على  اأم��ا 

االأ�سهر ابريل، اأغ�سط�ص، نوفمرب، فرباير.

2- �حل�صرة �لق�صرية �خل�صر�ء

 green Date Scale Asterolecanium

phoenicis, Rao

وت�سمى اأي�سًا ح�سرة النخيل الق�سرية احلافرة. 

ويف  العراق  يف  النخيل  احل�سرة  ه��ذه  ت�سيب 

معظم مناطق اململكة العربية ال�سعودية خا�سة 

مقعرة  ق�سرة  لاأنثى  وبي�سة.  بريدة  اخل��رج، 

الظهر خ�سراء م�سمرة، لها نهاية مدببة وعلى 

ق�سرة  ذو  جمنح  الذكر  حمراء،  بقعة  الق�سرة 

�جلزء �مل�صتخرج منه �لزيت�ال�صم �لعلمي��صم �لنبات �ملحلي

البذورCocos unciferaجوز الهند

البذورNigella sativaاحلبة ال�سوداء

البذورPegnanum harmalaاحلرمل

البذور.Ricinus spاخلروع

البذورSesamum indicumال�سم�سم

الزهرةSyzqium oramacالقرنفل

البذورLinum grandiflorumالكتان

البذورPrunus amygdalusاللوز املر
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وت�سيب  اأي�سا  متفرق  احل�سرة  ه��ذه  ت��وزي��ع 

اأ�سجارًا قليلة يف املزرعة الواحدة. للطفيليات 

املكافحة  يف  م��ه��م  دور  اأي�����س��ًا  وامل��ف��رت���س��ات 

البيولوجية. 

4- ح�صرة �لنخيل �لرخوة )�حلمر�ء(

 Sphaerococcus )phoenicoccus)

marlatti

توجد يف جتمعات كبرية  من ح�سرات حمراء 

قواعد  ع��ل��ى  بي�ساء  �سمغية  مب���ادة  م��غ��ط��اة 

ال�سعف وحوامل الثمار وكذلك الثمار .

�لتوزيع �جلغر�يف و�الأهمية 

�القت�صادية:

يف  االنت�سار  وا�سعة  ب��درج��ة  االإ���س��اب��ة  تظهر 

وجد  القدمي.  بالعامل  النخيل  زراع��ة  مناطق 

واجلزائر  والعراق  ال�سعودية  يف  تنت�سر  اأنها 

بها يف  االإ�سابة  وكذلك يف م�سر حيث ترتكز 

وانتقلت  ور�سيد،  اإدكو  مثل  ال�ساحلية  املناطق 

اإىل النوبارية مع الف�سائل امل�سابة.

و�صف �حل�صرة ودورة �حلياة:

13 مم لونها اأحمر داكن، الذكر   طول االإنثى 

غري جمنح، ت�سع االأنثى بي�سها اأ�سفل موؤخرة 

ج�سمها وهي على كرب النخيل يف �سهر مار�ص 

ملدة  تتجول  ح��وري��ات  اىل  البي�ص  يفق�ص  ث��م 

يومني حتى جتد املكان املنا�سب وي�ستقر عليه، 

نتيجة  اللون  داكنة  بقع  االإ�سابة  مكان  ويظهر 

يفق�ص  النباتية.  للع�سارة  احل�سرة  امت�سا�ص 

البي�ص اىل حوريات بي�سية ال�سكل وردية اللون 

الزاحفة  احلوريات  هذه  تتجول  �سود،  عيونها 

ت�ستقر  منا�سبا  مكانا  جتد  حتى  يومني  مل��دة 

واملغطاة  الكرب اخل�سراء  اأجزاء  تف�سل  فيه، 

بالليف، ثم يغمق لونها يف االأعمار املتقدمة.

وللذكر  للحورية،  اأط���وار  بثاثة  االإن���اث  مت��ر 

مير  التام  من  قريب  تطور  فى  اأط��وار  خم�سة 

فيه باحلورية وطور ما قبل العذراء والعذراء.

االأول  العمر  حوريات  يف  اإال  الق�سرة  تكون  ال 

والثانى فقط، اأما االإناث البالغة فيغطيها مادة 

�سمعية بي�ساء.

مظهر �ال�صابة و�ل�صرر:

قواعد  على  الكاملة  واالإناث  احلوريات  تتغذى 

العرجون  ق��واع��د  وع��ل��ى  )ال��ك��رب(،  ال�سعف 

يف  وت��وج��د  النخلة،  قمة  يف  الثمار(  )ح��ام��ل 

الطري  الليف  وفوق  لل�سعف  الداخلية  املناطق 

اإزالة  بعد  بو�سوح  م�ساهدتها  وميكن  الغ�ص، 

ا�سفرار  احل�سرة  وت�سبب  ال��ق��دمي.  اجل��ري��د 

املناطق  يف  داك��ن��ة  بنية  بقع  ووج���ود  اخل��و���ص 

امل�سابة، مما يوؤدي اإىل �سعف االأ�سجار.

 5- �لبق �لدقيقي �لعمالق:

The date palm giant mealy bug
Pseudaspidioproctus hypheniacus

وتتواجد  النخيل  اأ�سجار  االآف���ة  ه��ذه  ت�سيب 

طوال العام باأعداد قليلة على االأ�سجار املهملة. 

كثافة  اإىل  بها  االإ�سابة  ترتفع  قليلة  يف حاالت 

حديثًا  املزروعة  الف�سائل  على  وخا�سة  عالية 

وت�سيب هذه االآفة عادة قاعدة االأوراق ويندر 

البق  من  النوع  ه��ذا  اخلو�ص.  على  تواجدها 

بتكاثر عذريًا حيث مل ت�ساهد له ذكور. 

االأنثى كبرية ن�سبيًا وتتواجد باأعداد قليلة على 

ال�سطح اخلارجي من قواعد اجلريد، انت�سارها 

وال�سغرية  الكبرية  االأ�سجار  وت�سيب  متفرق 

املزروعة حديثا عندما تكون حمزومة ومغطاة 

منفعة  تبادل  عاقة  احل�سرة  لهذه  باخلي�ص. 

النمل  اأن���واع  اأح��د  م��ع   )Symbiosis( وثيقة 

فينظف  الع�سلية  اإفرازاتها  على  يتغذى  الذي 

االختناق  من  يحميها  مما  م�ستعمراتها  لها 

والطفيليات  املفرت�سات  من  يحميها  وباملقابل 

اإال  عادة  اخلو�ص  تهاجم  ال  اأنها  من  وبالرغم 

اأحيانا ثم يغطيها بطبقة من  اأن النمل ينقلها 

النباتات  خلطة ي�سنعها من قطع �سغرية من 

�سهور  خال  احلماية  يف  زيادة  وذلك  اجلافة 

ال�ستاء وعندما تنخف�ص درجة احلرارة كثريًا 

النخلة  ج���ذور  ب��ني  ليعي�ص  ال��ب��ق  ه���ذا  ي��ن��زل 

امل�سابة ب�سورة موؤقتة. 

اأما يف االأماكن التي ال تتواجد فيها هذه النملة 

فيكون هذا البق عر�سة للمهاجمة من اأحد اأنواع 

 Hymenopteraالدبابري رتبة  من  الطفيليات 

املكافحة  اأن���واع  اأح��د  اأن  عليه،  يق�سي  حيث 

الفعالة ملثل هذا النوع من االآفات هو منع النمل 

�ساق  اأ�سفل  بتعفري  وذل��ك  اإليه  الو�سول  من 

النخلة باأحد املبيدات احل�سرية. 

 6- �لبق �لدقيقي �الأر�صي:

 Subterranean mealy bug Family: 
Pseudococcidae

اأ�سجار  الدقيقي  البق  من  النوع  هذا  ي�سيب 

وتلك  �سيقة  م�سافات  على  املزروعة  النخيل 

التي حت�سل على كميات زائدة من مياه الري، 

التي  ال�سطحية  اجل���ذور  على  ال��ب��ق  ي��ت��واج��د 

مدة �لطور �حلوري للجيل �لطور �حلورى

�لربيعي)يوما(

مدة �لطور �حلوري للجيل 

�خلريفي)يوما(

8.855.93االأول

12.308.90الثاين

9.5310.10الثالث

10.9012.03الرابع

12.6513.20اخلام�ص

مدد �لتطور لالأطو�ر  �حلورية �خلم�صة للجيلني �لربيعي و�خلريفي حتت �لظروف �حلقلية
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يتغذى عليها م�سببًا لها تقرحات. تتجمع على 

املادة الع�سلية التي يفرزها البق بع�ص الكائنات 

�سار  ب��دوره  الذي  اخل�سب  قمل  مثل  االأر�سية 

للجذور ال �سيما عندما يكون يف اأعداد كبرية. 

على  االأخ��رية  الفرتة  احل�سرة يف  �سجلت هذه 

جذور نخيل التمور باملنطقة ال�سرقية باململكة 

العربية ال�سعودية حيث ت�سيب اجلذور وت�سبب 

تورم للجذور الدقيقة مما ي�سجع غزو الكائنات 

احلية الدقيقة االأخرى املمر�سة للنخلة . تبلغ 

2-3 مم  اإن��اث هذه احل�سرة حوايل من  طول 

ولها بروزات �سمعية ق�سرية مبوؤخرة اجل�سم .

 7- بق �لنخيل �لدقيقي:

 Chrysomphalus
)dictyopermi)Morgan

1971م  عام  اململكة  يف  احل�سرة  هذه  وج��دت 

الدوا�سر.  وادي  يف  ال�سغري  النخيل  ع��ل��ى 

 5  -4 طوله  الدقيقي  البق  من  كبري  نوع  وهي 

وتوجد  مغرب.  ب�سمع  مغطى  رم��ادي  ولونه  مم 

العرجون  وعنق  وال�ساق  احل�سرة على اجلريد 

)مرعي 1971م(.

برنامج �ملكافحة �ملتكاملة للح�صر�ت 

�لق�صرية و�لبق �لدقيقي:

بالرغم من االأ�سرار اجل�سيمة التي قد ت�سببها 

اأنه يف كثري  اإال  الق�سرية،  االإ�سابة باحل�سرات 

بتطبيق  عليها  ال�سيطرة  ميكن  االأح��ي��ان  من 

الفر�سة  واإتاحة  املنا�سبة.  الزراعية  االأ�ساليب 

تفرت�ص  التي  املتعددة  احليوية  االأعداء  لتكاثر 

قبل  وذل���ك  احل�����س��رات.  ه���ذه  ع��ل��ى  وتتطفل 

املبيدات  ا�ستخدام  اإىل  اللجوء  يف  التفكري 

الكيميائية نظرًا مل�سار هذه املبيدات، وتكلفتها 

االقت�سادية املرتفعة ومن اأهم هذه الطرق:

ف�سائل  زراعة   : �لزر�عية  1-   �ملكافحة 

 ×  10( متباعدة  م�سافات  على  النخيل 

10مرت( لت�سمح بالتهوية اجليدة – ولتقليل 

ن�سبة الرطوبة – وملنع تام�ص االأوراق حتى 

احل�سرات  هذه  انت�سار  فر�سة  من  تقلل 

من  الزراعية  امل�ساريع  نظافة  وكذلك 

والتخل�ص  التقليم  وخملفات  احل�سائ�ص 

واالهتمام  ال�سحيحة  بالطريقة  منها 

بالعمليات الب�ستانية املختلفة.

2-   �ملكافحة �حليوية : يوجد العديد من 

وتتطفل  تفرت�ص  التي  احليوية  االأعداء 

اأبو  ح�سرات  ومنها  احل�سرات  هذه  على 

العيد ويرقات اأ�سد املن وذباب ال�سريق�ص 

وبع�ص طفيليات البي�ص واحلوريات. وهذه 

تتم دون تدخل االإن�سان حيث يتطفل على 

اجليزة  منطقة  يف  اليافعة  احل�سرات 

 Aphytis sp.، هما  طفيليان  مب�سر 

 Aspidiotiphagus loursburgi

وبعد  ان��ه   1972م  البكر  اجلبار  عبد  ويذكر 

الق�سرية  النخيل  ح�سرة  اع��داء  عن  التحري 
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اخلناف�ص  م��ن  ان���واع  ثاثة  ت�سخي�ص  اأم��ك��ن 

من  واح����د  ون����وع   )Predators( امل��ف��رت���س��ة 

اعداء  ت�سخي�ص  جرى   )Parasite( الطفيليات 

الربيطاين  املتحف  قبل  الق�سرية من  احل�سرة 

)فرع التاريخ الطبيعي( وهي

Predators  
1.  Cybocephalus rufifrons Rtt. 
    )Nitidulidae: Coleoptera( 
2. Pullus ebneri Wse. 
    )Coccinellidae: Coleoptera( 
3. Nephus quadrimaculatus Hbst. 
    )Coccinellidae: Coleoptera(
Parasite  
1. Aphytis mytilaspidis Le Baron
    )Aphelinidae: Hymenoptera ( 

باللجوء  ين�سح  ال   : الكيماوية  3-   املكافحة 

هذه  مكافحة  يف  املبيدات  ا�ستخدام  اإىل 

االإ�سابة  ن�سبة  و�سلت  اإذا  اإال  احل�سرات 

ل�سبب اأو الآخر 10% وذلك كما يلي:

�لر�س �ل�صيفي: 

من   2 بن�سبة   %57 املاثيون  ا�ستخدام  ميكن 

االأل���ف،  م��ن   1.5 بن�سبة   %33 االأث��ي��و  االأل���ف، 

االآلف.  من   1.5 بن�سبة   %48 الكلوروبريوفو�ص 

ويف�سل ا�ستخدام املبيدات اجلهازية املتخ�س�سة 

مثل الداميثويت 40% بعد جتربتها حتى حتافظ 

على االأعداء احليوية لهذه االآفة بقدر االإمكان 

برغم قلة ن�ساطها خال اأ�سهر ال�سيف.

�لر�س �ل�صتوي: 

واأوائ��ل  ال�ستاء  وخ��ال  اخلريف  منت�سف  يف 

اأحد الزيوت املعدنية  الربيع ين�سح با�ستعمال 

لزم  اإذا  ال��ر���ص  وي��ك��رر  االآل���ف.  يف   2 بن�سبة 

ال�سابقة  الر�سة  من  اأ�سابيع  ثاثة  بعد  االأم��ر 

طاملًا كانت درجات احلرارة منخف�سة، كما ال 

ين�سح باإ�سافة اأي مبيد حتى ال تتاأثر االأعداء 

احليوية التي كثريًا ما تن�سط يف تلك الفرتات 

 1/4 نا�سرة مبعدل  مادة  اإ�سافة  مع ماحظة 

�ستويت  النا�سرة  امل���واد  وم��ن  االأل���ف.  يف  ل��رت 

وافرتا�ص  الت�ساق  على  لت�ساعد  وميتاك�ص 

حملول املبيد على �سطح النبات.

��صتخد�م �لزيوت �لنباتية يف 

�ملكافحة:

 )2008( واآخ����رون  ال��دو���س��ري  حميد  نا�سر   

اأجروا درا�سة حول تقييم كفاءة بع�ص الزيوت 

النباتية يف مكافحة احل�سرة الق�سرية البي�ساء 

على نخيل التمر .

اأجريت هذه الدرا�سة لتقييم كفاءة ثمانية من 

احل�سرة  مكافحة  يف  الثابتة  النباتية  الزيوت 

منها  امل�ستخرج  النباتات  و  البي�ساء  الق�سرية 

الزيوت امل�ستخدمة يف الدرا�سة:

وقد اأظهرت نتائج العمل املختربي  تفوق زيت 

وزيت   Pegnanum harmala احلرمل  بذور 

اأعلى  اأح��داث  Ricinus sp. يف  ب��ذور اخل��روع 

 %87.87 وبلغت  الق�سرية  للح�سرة  قتل  ن�سبة 

و82.90% لكليهما على التوايل واأظهرت نتائج 

خلط هذين الزيتني مع مبيد الديازينون %60 

تفوق زيت بذور احلرمل برتكيز 2% يف حتقيق 

وكانت  الق�سرية  للح�سرة  قتل  ن�سبة  اأع��ل��ى 

87.57% كما اأعطى زيت بذور احلرمل برتكيز 

برتكيز  الديازينون%60  مبيد  مع  خملوطا   %2

0.25% اأعلى ن�سبة قتل وبلغت %97.23.

اأم����ا ن��ت��ائ��ج ال��ع��م��ل احل��ق��ل��ي ف��ق��د ت��ف��وق زيت 

مبيد  م��ع  خملوطا   %2 برتكيز  اخل���روع  ب���ذور 

الديازينون60% برتكيز 0.25% يف احداث اأعلى 

و�سجلت  وك���ان���ت%90.66  للح�سرة  قتل  ن�سبة 

اأعلى ن�سبة قتل بعد �سبعة اأيام من الر�ص وبلغت 

72.5% كما كانت97.6% اأعلى ن�سبة قتل لزيت 

مبيد  م��ع  خملوطا   %2 برتكيز  اخل���روع  ب���ذور 

الديازينون60% برتكيز 0.25% بعد 7 اأيام من 

املعاملة.

ثانيًا: دوبا�س �لنخيل:

 Ommatissus binotatus var. lybicus
.deberg

)Homoptera-Tropiduchidae)

اأهم  من  واح��دة  النخيل  دوب��ا���ص  ح�سرة  تعد 

وتزداد  املباركة  ال�سجرة  تهاجم  التي  االآف��ات 

النخيل   اأ�سناف  وت�سيب  الرطبة   االأماكن  يف 

وتتواجد يف مناطق ال�سعودية واخلليج العربي  

وال�سودان  ليبيا  يف  وكذلك  واإي���ران  وال��ع��راق 

وم�سر وفل�سطني .

مظهر �الإ�صابة و�ل�صرر:

ت�ساهد اأعداد كبرية من احلوريات واحل�سرات 

الأنها  بالدوبا�ص  �سميت  ال�سعف.  على  الكاملة 

تفرز ندوة ع�سلية كثيفة على ال�سعف واجلريد 

العفن  عليها  ينمو  النخلة  من  اأخ��رى  واأج��زاء 

والتي  واالأت��رب��ة  الغبار  عليها  ويتجمع  االأ�سود 

االأوراق  فتظهر  ال�سوئي  التمثيل  عملية  تعيق 

لاإ�سابة  نتيجة  الثمار  وتكون  وذابلة  م�سفرة 

�سغرية ومتجعدة ويتغري لونها. 

ح�سرة  )1956م(اأن  اخل��ل��ي��ل��ي  اأ����س���ار  وق���د 

ل�سعف  النباتية  الع�سارة  متت�ص  ال��دب��ا���ص 

تلوث  لزجة  اإف��رازات  وتفرز  والعذوق  النخيل 

�ساحلة  وغري  رديئة  وت�سبح  وجتعدها  الثمار 

احل�سني  عبد  علي  اأم��ا  االآدم���ي.  لا�ستخدام 

ب�سورة  احل�سرة  اأ�سرار  بني  فقد  )1963م( 

مف�سلة يف العراق وذكر اأن االإ�سابة ال�سديدة 

جدا واملتكررة لعدة �سنوات قد توؤدي اإىل موت 
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عبد  ذكر  فقد  عمان  يف  اأم��ا  االأ�سجار.  بع�ص 

اهلل واآخرون )1995م( اأن ح�سرة الدبا�ص تعد 

اأ�سجار النخيل   من االآفات املهمة التي ت�سيب 

وت�سبب اأ�سرارًا بليغة للثمار. 

و�صف �حل�صرة ودورة �حلياة:

ب�سفرة  م�سوب  اأخ�سر  لونها  يافعة  االأن��ث��ى 

البقع  من  عدد  اجل�سم  على  6.5مم،  طولها 

زوائد  نهايتها  يف  يوجد   )10-4( ال�����س��وداء 

من�سارية لعمل اأنفاق مائلة يف االأن�سجة، الذكر 

طوله 3مم، نهاية بطنه مدببة واأجنحته اأطول 

من طول اجل�سم.

تبداأ االأنثى يف و�سع البي�ص باآلة و�سع البي�ص 

يف  االأوراق  وع����روق  اأن�����س��ج��ة  داخ���ل  احل����ادة 

الو�سطي.  العرق  يف  خا�سة  العلوي  �سطحها 

يفق�ص البي�ص اإىل حوريات �سفراء تتفرق على 

اأ�سطح االأوراق ثم تغر�ص احلورية اأجزاء فمها 

الثاقبة املا�سة المت�سا�ص الع�سارة وتن�سلخ 5 

نهاية  البالغ، يف  الطور  اإىل  لت�سل  ان�ساخات 

 16 عددها  ال�سعر  من  خ�سلة  احلورية  بطن 

�سعرة طول كل �سعرة 3مم. للح�سرة جيان يف 

العام جيل يف الربيع وجيل اآخر يف اخلريف.

وقد در�ص با�سم ال�سم�سي )2003م( يف درا�سته 

لنيل درجة املاج�ستري من جامعة بغداد االأداء 

الظروف  حت��ت  ال��دوب��ا���ص  حل�سرة  احل��ي��ات��ي 

اأمنوذج  با�ستعمال  بظهورها  والتنبوؤ  احلقلية 

لاأداء  درا�سته  يف  احلرارية.وا�سح  الوحدات 

يف  للح�سرة  البي�ص  ت��ط��ور  م��دة  اأن  احلياتي 

احلقل بلغت حوايل 7.1   و 57.8  يوم للجيلني 

الربيعي واخلريفي على التوايل . كما بلغت مدة 

تطور الطور احلورى للجيل الربيعي  54.2 يوم 

يف حني بلغت 50.3 يوم للجيل اخلريفي. وبلغت 

مدة طور البالغة  58.1  و 89.8  يوم للجيلني 

اأظهرت  كما  التوايل.  على  واخلريفي  الربيعي 

النتائج احلقلية اأن حورية دوبا�ص النخيل متر 

ان�ساخات  تتخللها خم�سة  اأط��وار منو  بخم�سة 

وجود  االإح�سائي  التحليل  نتائج  اأظهرت  وقد 

فروق معنوية بني معدالت مدد التطور لاأطوار 

احلورية اخلم�سة للجيلني.

هناء  بها  قامت  التي  الدرا�سة  نتائج  اأو�سحت 

كاظم جا�سم )2007 (  التي ا�ستمرت من 17 

15 / 7 / 2006 لدرا�سة  / 1 / 2004 ولغاية 

يف  احل�سرة  و�سلوك  احلياتية  املعطيات  بع�ص 

و�سع البي�ص ، وان البي�ص امل�ستى يغر�ص دائمًا 

يف العرق الو�سطي عند ال�سطح العلوي للخو�سة 

جيلها  عند  احل�سرة  بي�ص  يغر�ص  فيما  فقط 

الثاين يف ن�سل اخلو�سة املجاور للعرق الو�سطي 

ب�سورة  وال�سفلى  العليا  اخلو�سة  جهتي  عند 

خلو�ص  العلوي  لل�سطح  بلغت  وبن�سب  متبادلة 

ودي��ري  خ�ستاوي   ، زه���دي  النخيل  اأ���س��ن��اف 

 35.5  ،  40 بلغت  فيما   % 64.5 و59.4   ،  60

التوايل. على  ال�سفلي  ال�سطح  عند   %  و39.6 

االأول  اجليل  بي�ص  لفق�ص  املئوية  الن�سبة  بلغت 

على  و2006م  م   2005  ، 2004م  لل�سنوات 

ال�سنف الزهدي )88 ، 91  و86 % ( فيما بلغت 

للجيل الثاين ) 67 و20 % ( لل�س��نوات ) 2004 

االنخفا�ص  ، وقد عزى  التوايل  و 2005( على 

اإىل العوا�سف الرتابية  احلاد يف ن�سب الفق�ص 

ظهور  ف��رتة  مع  هبوبها  ترافق  التي  ال�سديدة 

البالغات اجليل االأول مما قلل فر�سة التزاوج 

اإذ بلغت ن�سبة البي�ص غري امللقح )24 و55.5 

%( على التوايل.

�الإجر�ء�ت �لعملية ملكافحة ح�صرة 

دوبا�س  �لنخيل:

�ملعامالت �لزر�عية:

من  املختلفة  الب�ستانية  بالعمليات  االهتمام 

ونقاوة  والت�سميد  والرى  ال�سنف  اختيار  حيث 

من  والتخل�ص  النخل  وت��ك��ري��ب  احل�سائ�ص  

اجلريد والليف القدمي بالطرق ال�سليمة ي�ساعد 

يف احلد من االإ�سابة . تعترب الب�ساتني املكتظة 

عالية الرطوبة البيئة املثلى لدوبا�ص النخيل يف 

االأعداء  فعالية  تقل  البيئية  الظروف  ظل هذه 

خطوات  اأوىل  ف��ي��ك��ون  االآف����ة  ل��ه��ذه  احل��ي��وي��ة 

املكافحة زراعة النخيل على م�سافات منا�سبة 

)10+10 اأمتار(.

�ملكافحة �لكيماوية:

اأو  )الداميثويت(  اجلهازية  باملبيدات  الر�ص 

DDVP 50%.  تكافح مببيد الديازونيون  مادة 

جرام/جالون   7 بن�سبة  للبلل  ال��ق��اب��ل   %40

الر�ص  ويجري  والديبرتك�ص  املاثيون  اأو  ماء، 

باأ�سبوع  ال��ت��ل��ق��ي��ح   ب��ع��د  االأوىل  م��رت��ني  ع��ل��ى 

اأ�سبوع.  ب� )3-2(  االأوىل  بعد  الثانية  والر�سة  

مبيد  اأن  )2007م(  واآخ���رون  حبي�سان  ذك��ر 

2.5%(  وذلك بالر�ص  الدلتامرين )دي�سي�ص 

�سمن  با�ستخدامه  املو�سى  املبيد  هو  االر�سي 

حمات مكافحة الوبا�ص يف اليمن.
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�حلجر �لزر�عي:

تطبيق حجر زراعي يف نطاق املناطق املوبوءة  

باالإ�سابة وذلك مبنع انتقال اأي جزء من النخلة 

عذوق،  ف�سائل،  كرب،  خو�ص،  �سعف،  )جذع، 

ثمار اأو متر( من املناطق املوبوءة اىل املناطق 

اأن يتم الق�ساء على   اإىل  اخلالية من اال�سابة 

ح�سرة الدوبا�ص اأو على االأقل تخفيف �سررها 

اإىل ما دون احلد االقت�سادي.

�ملكافحة �حليوية:

لهذه حل�صرة �لعديد من �الأعد�ء 

�حليوية منها:

فقد ذكر ح�سون ال�سم�سي)2003م( انه �سجل 

الأول مرة     Anyystis agilis )Banks( احللم  

االأول  احلوريني  للطورين  كمفرت�ص  العراق  يف 

والثاين حل�سرة دوبا�ص النخيل، كما مت ت�سجيل 

يرقات اأ�سد املن  وبالغات اأبو العيد ذي ال�سبع 

كمفرت�سات  نقطة  ع�سرة  االإح��دى  وذي  نقط 

حلوريات ح�سرة دوبا�ص النخيل . ومت ت�سجيل 

للجن�ص  اإىل  ينتمي  املتطفات  من  جديد  نوع 

Oligosita يتطفل على بي�ص ح�سرة الدوبا�ص.

طفيل  �سخ�ص  )2007م(ف��ق��د  اجليبورى  اأم��ا 

بي�ص  على   Pseudoligosita babylonica

ح�سرة الدوبا�ص.

الكيميائية  املبيدات  ا�ستخدام  من  احلد  بغية 

فقد  البيئي  النظام  على  ال�سلبية  وتاأثرياتها 

درا�سة   )2007( جا�سم  كاظم  هناء  اأج��رت. 

ا�ستخدام الفطريات املمر�سة للح�سرات حيث 

اأربعة عزالت حملية  اختربت خمتربيًا وحقليًا 

 Beauveria bassiana للفطر  وم�����س��ت��وردة 

 Lecanicillium للفطر  واحده  وعزلة   ).)Bals
 ).)= Verticillium( lecanii )Zimm 

اأظهرت نتائج الدرا�سة تباين الفاعلية الن�سبية 

بح�سب  احل�سرة  بي�ص  على  الفطرية  للعزالت 

التي  املدة  وكذلك  املختربة  الثمان  تراكيزها 

تلت املعاملة بها ، كما وجد اأن جميع العزالت 

الكفاءة  حيث  م��ن  متفاوته  ب��درج��ات  ك��ان��ت 

بوغ / مل(  8 ×7 10 الرتكيز)  وحققت عند 

بلغت  القتل  قيا�سية يف  ن�سبًا  ا�ص ع�سرة(   8  (

 ، 97 (   B. bassiana للعزالت االربعة الفطر

، فيما  التوايل  97.9 93.7 و93.8 % ( على 

 )% 97.9(      L. lecanii بلغت لعزلة الفطر

املبيدات  غالبية  حتقيقه  ع��ن  يعجز  م��ا  وه��و 

منو  �سرعة  النتائج  اأ�سارت  فقد  الكيميائية. 

بدءًا  احلوريات  على  الفطرية  العزالت  وتطور 

من اليوم الثالث من املعاملة وق�سر املدة التي 

احلوريات  على  االإج��ه��از  خالها  من  متكنت 

اأن  غري   . احل�سرة  بي�ص  يف  بتاأثريها  مقارنة 

الفئة   بح�سب   تباين  احل��وري��ات  يف  تاأثريها 

العمرية لها حيث  حقق  الرتكيز االأعلى )10 

7× 8 بوغ / مل ( ن�سب القتل املطلقة ) 100 

12 يومًا من املعاملة حلوريات العمر  % ( بعد 

 9 بعد  الن�سبة  ذات  حتققت  ح��ني  يف  االأول 

الثالث  اأيام فقط من املعاملة حلوريات العمر 

واخلام�ص وبفارق معنوي. 

�ملر�جــع:

ح�سر   )2007( اجل���ب���وري  1-  اإب���راه���ي���م 

نخلة  بيئة  يف  احليوية  العوامل  وت�سخي�ص 

اإدارة  برنامج  لو�سع  واع��ت��م��اده��ا  التمر 

ندوة  ال��ع��راق.  يف  النخيل  الآف��ات  متكامل 

النخيل الرابعة، ال�سعودية.

التوزيع   )2007( واآخ���رون  جمهور  2-  اإمي��ان 

الف�سلي حل�سرة النخيل الق�سرية البي�ساء 

يف املناطق ال�ساحلية الغربية للجماهريية. 

ندوة النخيل الرابعة-ال�سعودية.

الدريهم  وي��و���س��ف  االأح��م��دي  زي���اد  3�  اأح��م��د 

احل�سرية  ال��ب��ل��ح  ن��خ��ي��ل  ـ1997�������اأف������ات 

واحليوانية

4� الكتيب االإر�سادي للنخيل والتمور.

االأداء   :)2003( ال�سم�سى  ح�سون  5-  با�سم 

حتت  النخيل  دوب��ا���ص  حل�سرة  احل��ي��ات��ي 

بظهورها  ال��ت��ن��ب��وؤ  و  احل��ق��ل��ي��ة  ال���ظ���روف 

احل��راري��ة. ال��وح��دات  اأمن���وذج  با�ستعمال 

ر�سالة ماج�ستري.

حياتية   :)2007( واآخرون  باعنقود  6-  �سعيد 

بع�ص  يف  النخيل  دوبا�ص  ح�سرة  ومكافحة 

املناطق ال�ساحلية من حمافظة ح�سرموت، 

اليمن. ندوة النخيل الرابعة-ال�سعودية.

7-  خالد �سعد اآل عبد ال�سام � واآخرون 1993 

وطرق  البلح  نخيل  الآفات  احلايل  الو�سع   �

مكافحتها يف املنطقة ال�سرقية من اململكة 

الثالثة  النخيل  ن��دوة   � ال�سعودية  العربية 

باململكة العربية ال�سعودية.

احل�سرية  االآفات  حماد:  �ساكر  دبور،  8-  على 

واحليوانية وطرق مكافحتها يف ال�سعودية، 

الريا�ص، جامعة امللك �سعود 1402ه�.

اأ�سامة  وعبا�ص،  ه��ال،  م�سري  9-  رم�سان 

املعامات  التمر.  نخلة   )2004( ك��م��ال 

الزراعية ومكافحة االآفات. �سل�سلة املعارف 

الزراعية.

عام  ح�سر   1982� ثريا  اأب��و  ح�سن  10-  نعيم 

العربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال��زراع��ي��ة  ل���اآف���ات 

ال�سعودية.

التمر  نخيل  ح�سرات   )2003( االأحمد  ماجد 

املهمة وطرق مكافحتها، �سركة املوارد الزراعية 

االإمارات العربية املتحدة )41( �سفحة.

وح�سن  قعيط،  و�سالح  ال��زي��ات  11-  حممد 

ع�سام الدين وهاين ظفران وخالد �سعد 

اأمرا�ص  اأه��م   ،  2002 ال�سام  عبد  اآل 

العربية  باململكة  ال��ت��م��ر  نخيل  واآف����ات 

ال�سعودية وطرق مكافحتها املتكاملة.

اأن��ي�����ص جن��ي��ب-امل��ر���س��د احلقلي  12-  حم��م��د 

ال��ت��م��ر-وزارة  نخيل  واآف����ات  الأم���را����ص 

الزراعة-االح�ساء1991م.

13-  تلحق عبد املنعم 1404ه� االآفات الزراعية 

واملياه بالريا�ص �وزارة الزراعة واملياه. 
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عدو طبيعي للقضاء على الطور األخطر 
لسوسة النخيل الحمراء )اليرقة(

عن  للبحث  اهلل  خلقة  معجزة  ح��ي��وان  وه��و 

الريقات املختبئة داخل �شاق الأ�شجار وانتزاعها 

عن طريق قر�ض الأخ�شاب اخلارجية للو�شول 

جدا  طويل  خملب  با�شتخدام  ثم  الريقة  اإىل 

وبحجم الثقب الذي �شنعته الريقة داخل ج�شم 

اإذا اخرج الريقات  ال�شجرة ل يهداأ له بال اإل 

نظر  بحا�شة  ويتمتع  اللذيذ  بغذائه  وا�شتمتع 

مما  لياًل  ن�شط  حيوان  وهو  جدا  قويتني  و�شم 

يجعله عدوًا طبيعيًا مميزًا للق�شاء على يرقات 

�شو�شة النخيل وحفار ال�شاق واجلعل وغري ذلك 

الكالب  من  اأف�شل  هذا  األي�ض  احل�شرات  من 

Aye Aye املكافحة با�شتخدام حيوان اأي اأي

ال�شفراء  العيون  ذو  ال�شيطاين  احليوان  هذا 

يدعى  ال�شكل  املنجلية  الأ���ش��اب��ع  و  ال��ك��ب��رية 

مدغ�شقر  يف  ف��ق��ط  م���وج���ود  وه����و  اإي  اآي 

املحليني  ال�����ش��ك��ان  ق��ب��ل  م��ن  م�شطهد  وه���و 

لع��ت��ق��اده��م ب��اأن��ه ���ش��ري��ر واأن����ه ت��اب��ع للعامل 

الآن. ب��الن��ق��را���ض  م��ه��دد  فهو  ل��ذل��ك   املظلم 

اأ�شابعه  وه��ي  ف��ري��دة  م��ي��زة  ميتلك  اأي  الآي 

الطويلة وخا�شة الو�شطى التي ي�شتخدمها للنقر 

على حلاء ال�شجر وبالتايل حتديد موقع الدودة 

gomaa121@hotmail.com

Aye Aye

أي أي

�ملهند�س جمعة علي �أحمد طوغان
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مب�شاعدة حا�شة ال�شمع احلادة لديه وهو اأي�شا 

 ي�شتخدم نف�ض الإ�شبع ل�شتخراجها من خمبئها.

كجم  2 ال������وزن  ت��ق��ري��ب��ا،   ال���ط���ول40����ش���م 

ولالأع�شاب،  اللحوم  اأك���ل  ال��غ��ذائ��ي:  النمط 

التواجد: مدغ�شقر فقط.

لالنقرا�ض  ط��ري��ق��ة  ويف  ن����ادر  ح��ي��وان  وه���و 

وله  داك���ن  بني  ول��ون��ه  كثيف  ذي��ل ط��وي��ل  ول��ه 

بني  لونه  عارية  كبرية  عيون  وله  �شويف  ف��راء 

الليلية ال��روؤي��ة  علي  عالية  ق��درة  ول��ه   م�شفر 

ويبداأ  الأ���ش��ج��ار  على  معلقًا  ال��ب��ق��اء  يف�شل 

احلركة والن�شاط لياًل بحثِا عن طعامه املف�شل 

�شيقان  داخل  املختبئة  احل�شرات  يرقات  وهي 

الأ�شجار ويبحث الذكر عن غذائه خالل م�شاحة 

ت�شل اإىل 100-200 هكتار بينما الإناث 35-

40 هكتارًا دلياًل على ن�شاطه العايل، يف العادة 

ويتغذى  اأرج��ل   4 على  ويتحرك  �شامتًا  يكون 

ب��راع��ة ع��ال��ي��ة ع��ل��ى ال��ريق��ات ح��ي��ث يقر�ض 

الريقة  ي�شتخرج  ثم  احل��ادة  باأ�شنانه  اخل�شب 

بقدمه املجهزة لذلك بدقة عالية جدًا وكذلك 

اخليزران    وب��راع��م  والبي�ض  الفاكهة   يف�شل 

القب�ض  وي�شهل  الب�شر  م��ن  ي��خ��اف  اأن���ه  كما 

عليه.

المرجع: جملة نا�شيونال جغرافيك
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المقالة الثالثة

ت�شري  كما   .)2( التاريخ  فجر  منذ  العربية 

بع�ض التقارير الأخرى اإىل قدم نخلة التمر يف 

زراعات  اإىل  اإ�شارة  ذلك  قبل  ما  اإىل  املنطقة 

تبلغ  بول�ش�شتان.  ب��ولي��ة  ال��ق��دمي��ة  النخيل 

هكتار  األف   90.1 بالنخيل  املنزرعة  امل�شاحة 

عام  طن  األ��ف   557.5 بلغت  اإنتاجية  اأعطت 

طن  اآلف   104 بت�شدير  قامت   2008\2007

مبا قيمته 38 مليون دولر اأمريكي تقريبا عام 

 .)3،4( 2007

الفاكهة  حم��ا���ش��ي��ل  اأح���د  ال��ت��م��ر  نخيل  ي��ع��د 

تعداد  و�شل  التي  باك�شتان  بدولة  الرئي�شية 

�شكانها يف 2010 اإىل 185 مليون ن�شمة حمتلًة 

بذلك املرتبة ال�شاد�شة على م�شتوى العامل يف 

التقارير  بع�ض  اأرج��ع��ت   .)1( ال�شكان  تعدد 

بباك�شتان  النخيل  زراع����ة  وان��ت�����ش��ار  ب��داي��ة 

الهند مع  ب��اد  الإ���ش��ام يف  بداية دخ��ول  اإىل 

هجريا.   712 �شنة  قا�شم  ب��ن  حممد  دخ���ول 

اجلزيرة  ب�شبة  النخيل  زراع��ة  انت�شرت  حيث 

تأثيــر األمطـــار 
والفيضــانـــات 

على ثمـار وأشجـار 
نخيل التمر في الباكستان

adelaboelsoaud@gmail.com

د. عادل احمد ابوال�سعود

اأ�شتاذ زائر، معهد بحوث النخيل

جامعة �شاه عبد اللطيف، �شند، باك�شتان
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املناطق الرئي�شية لزراعة النخيل يف باك�شتان 

خريبور  )بلوت�ش�شتان(،  توربت  بنجكور،  هي 

)ملتان(،  جاهنك  )�شند(،  �شكر   � روه��ي   �

ال�شمالية  املناطق  وبع�ض  خان  اإ�شماعيل  ديرا 

 85 اأن  اإل  البنجاب.  ولي��ة  يف  الباك�شتان  من 

منطقة  يف  يتمركز  ال�شند  اإنتاج  من  تقريبًا   %

اخلري.  مدينة  بالعربية  تعني  وه��ي  خ��ريب��ور 

مو�شم جمع الثمار يبداأ من �شهر يونيو ويوليو 

�شبتمرب  لأغ�شط�ض  وميتد  خريبور  منطقة  يف 

ترتفع  حيث  وبلوت�ش�شتان.  البنجاب  وليتي  يف 

درج��ات احل��رارة ب�شدة يف و�شط باك�شتان يف 

منطقة »�شكر« و »خريبور« حلدود تزيد عن 50 

درجة مئوية يف منت�شف ف�شل ال�شيف. �شقوط 

الأمطار املو�شمية يف ف�شل ال�شيف خا�شة يف 

خ�شائر  �شبب  اأغ�شط�ض  يوليو،  يونيو،  اأ�شهر 

بلغت  املناطق  ه��ذه  يف  النخيل  ملزارعي  جمة 

يف بع�ض ال�شنوات 100% من املح�شول خا�شة 

الأ�شجار.  علي  الثمار  ن�شج  فرتة  يف  ياأتي  انه 

ملوعد  تبعا  اآخر  لعام  عام  من  ال�شرر  يتفاوت 

�شقوط  �شاعات  وعدد  الأمطار  �شقوط  ومكان 

املطر )كمية املطر(. يف منطقة خريبور حمل 

الدرا�شة عند �شقوط املطر يف بداية �شهر يونيو 

علي  اإل  يوؤثر  ل  فاإنه  فقط  �شاعتني  اأو  ل�شاعة 

 ”Gajar« الن�شج مثل �شنف  الأ�شناف مبكرة 

الأ�شناف  من  وه��ي   ”Kasho-wari“ و�شنف 

مرحلة  يف  اأكلها  ميكن  ل  التي  جافة  الن�شف 

اخلال طازجة لرتفاع املادة التانينية بالثمار. 

الق�شرة  ت�شقق  يف  ال�شلبية  الأع��را���ض  وتتمثل 

احلايل  باملو�شم  حدث  كما  للثمرة  اخلارجية 

ت�شققت  “اأوطاقن” حيث  �شنف  لثمار   2010

مرحلة  يف  وه��ي  للثمار  اخل��ارج��ي��ة  الق�شرة 

التلوين حيث  كاملة   ،)  1 رقم  )�شكل  اخلال 

ت�شاقطت الأمطار لأكرث من مرة ملدد تفاوتت من 

الن�شف �شاعة اإىل ال�شاعة الكاملة خال اليوم 

من  اأي  تتاأثر  الأخ��ر مل  اجلانب  علي  ال��واح��د. 

ثمار الأ�شناف الأخرى والتي ما زالت يف مرحلة 

اخلال لكنها خ�شراء اللون، مل تتلون بعد. مما 

يدل على عدم التاأثر الن�شبي للثمار خال مرحلة 

اخلال قبل اأن يكتمل تلوين الثمار. 

اإىل  يونيو   20 من  الفرتة  يف  الأمطار  �شقوط 

الرئي�شية  الأ�شناف  ح�شاد  )ف��رتة  يوليو   10

وكربالني(  اأ�شيل  اأ���ش��ن��اف  مثل  املنطقة  يف 

الزراعة  مناطق  ك��ربى  خ��ريب��ور،  منطقة  يف 

والت�شنيع يف باك�شتان والتي قد ت�شكل ما يقرب 

باك�شتان  ل��دول��ة  الكلي  الإن��ت��اج  م��ن   %40 م��ن 

بغزارة  متوا�شلتني  �شاعتني  ملدة   ،)1 )جدول 

تقل  ل  الثمار  ن�شبة كبرية من  لتلف  ي��وؤدي  قد 

ال�شجر.  على  الكلي  املح�شول  من   %20 عن 

و�شلت  التي  الأ�شناف  يف  الن�شبة  هذه  وتزيد 

�شقطت  اإذا  اأم���ا  ال��رتط��ي��ب.  ملرحلة  ثمارها 

اأيام  لعدة  ال�شاعات  من  اأط��ول  لعدد  الأمطار 

متوا�شلة فتوؤدي اإىل تلف 100% من املح�شول 

الذي ما زال على ال�شجر ومل يجمع بعد وكذلك 

العراء.  يف  للتجفيف  ح�شائر  على  املن�شر 

ف��رتة خارج  خ��ال  الأم��ط��ار  �شقطت  اإذا  اأم��ا 

ما حدث  وهو  الثمار(  ن�شج  املدة )فرتة  هذه 

كبرية  كمية  ف��اإن   2010 احل��ايل  العام  بالفعل 

واإج���راء  ح�شادها  مت  ق��د  يكون  الإن��ت��اج  م��ن 

النخل  على  يبقى  ول  عليها  التجفيف  عمليات 

اإل الأ�شناف املتاأخرة. على اجلانب الأخر قد 

ميتد مو�شم احل�شاد طوال يوليو وي�شل لنهاية 

خان،  اإ�شماعيل  دي��را  مناطق  يف  اأغ�شط�ض 

وملتان وبع�ض مناطق ولية البنجاب ال�شمالية 

حيث تقل فيها درجات احلرارة عن منت�شف 

كما  ال�شرر  اأعرا�ض  فيها  وتت�شابه  باك�شتان. 

ال�شرر  اأعرا�ض  وتتلخ�ض  خريبور.  يف  يحدث 

الثمار عن طريق اجلروح  اإىل  املياه  يف دخول 

نتيجة  واأي�شًا  الثمار  يف  واحل�شرية  امليكانيكية 

ت�شقق الق�شرة اخلارجية، ونتيجة لرتفاع ن�شبة 

ال�شكريات بالثمار يبداأ منو الفطريات بداخل 

الثمار  وخ�شارة  التخمر  عمليات  يليه  الثمار 

)�شكل رقم 2،3(.

يخ�شى املزارعون من �شقوط الأمطار املو�شمية 

والتي يتزايد احتمال هطولها بالدخول يف �شهر 

لاأ�شناف  باحل�شاد  املزارعون  فيقوم  يوليو 

الثمار  على  ت�شققات  ظهور   :)1( رق��م  �شكل 

اأث��ن��اء ط��ور اخل��ال ل�شنف اوط��اق��ن  نتيجة 

لهطول الأمطار ل�شاعتني متوا�شلتني بغزارة.

اأماكن  يف  ال��ث��م��ار  تخمر   :)2( رق���م  �شكل 

الإ�شابات واخلدو�ض بعد �شقوط الأمطار ملدة 

الأ�شيل  اأثناء مرحلة اخلال ل�شنف  �شاعتني 

الباك�شتاين.

وت�شقق  بالثمار  الأعفان  منو   :)3( رقم  �شكل 

الق�شرة اخلارجية ل�شنف الأ�شيل.
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وبداأت  اخلال  مرحلة  كامل  اإىل  و�شلت  التي 

يف الرتطيب. قبل احل�شاد باأ�شبوع اأو اأ�شبوعني 

يتم جمع الثمار التي دخلت يف مرحلة الرتطيب 

ال�شم�ض  يف  تن�شر  ثم  يدويا  ال�شجر  علي  من 

عليها  ويطلق  الرطوبة.  ن�شبة  فيها  تقل  حتى 

اأ�شعاره  وتزيد   dates »متر«  هناك  املزارعون 

يتم  والتي  املح�شول  من  الكبرية  الن�شبة  عن 

باك�شتان نتيجة لهطول الأمطار امل�شتمر وكانت 

اأكرث  العظيم  ال�شند  نهر  م�شب  حيث  ال�شند، 

ليغطي  املاء  م�شتوى  وارتفع  ت�شررًا.  املناطق 

املرت  م��ن  لأك��رث  ي�شل  بارتفاع  الأر����ض  كامل 

اأحيانا. جنا معظم حم�شول الثمار هذا العام 

حيث هطلت الأمطار ب�شدة بعد جمع 90% من 

املاحظات  م��ن   .)6 رق��م  )�شكل  املح�شول 

املهمة اأن الفي�شانات مل توؤثر على منو الأ�شجار 

انح�شار  بعد  لوحظ  ذلك  من  العك�ض  على  بل 

املاء )اأكتوبر( حت�شن ن�شبي لاأ�شجار ال�شعيفة 

ارتفاع  م��ن  تعاين  التي  باملناطق  والأ���ش��ج��ار 

لغ�شيل  نتيجة  يف�شر ذلك غالبا  الأم��اح. وقد 

تيار  مع  امللح  و�شريان  الأرا�شي  بهذه  الأماح 

املاء مما انعك�ض بالإيجاب على النمو اخل�شري 

بدا  التي  اأوراق جديدة غري  وخروج  لاأ�شجار 

عليها اثر امللوحة )�شكل رقم 7(. اأي�شا غ�شيل 

بالأ�شجار  ال��غ��ذاء  م�شنع  ه��ي  التي  الأوراق 

وما  ال�شوئي  البناء  عمليات  حت�شن  اإىل  يوؤدي 

الفي�شان  اأثر  للنخلة.  عام  حت�شن  من  يتبعها 

العمر،  يف  ال�شغرية  الأ�شجار  على  بال�شلب 

ق�شرية الطول واملتاأخرة يف احل�شاد اإىل غرق 

فيما  لها  التن�شري  حتى  امل��اء.  يف  ال�شوباطات 

بعد مل يوؤد اإىل اإنقاذ هذه الثمار. تاأثرت اأي�شٍا 

الزراعات احلديثة حيث تلفت ن�شبة كبرية من 

الف�شائل ال�شغرية حديثة الزراعة. 

عبد  �شاه  جامعة  النخيل،  بحوث  معهد  ق��ام 

الأثر  من  واحل��د  للتخفيف  بدرا�شة  اللطيف 

يف  وامل�شاعدة  املو�شيمية،  ل��اأم��ط��ار  ال�شار 

املناطق  يف  للمزارعني  احللول  بع�ض  تقدمي 

امل�شابه، وتتلخ�ض يف التايل:

الرتكيز على الأ�شناف املبكرة، عالية اجلودة 

منت�شف  قبل  الرطب  ملرحلة  ت�شل  قد  والتي 

يونيو. لقد كان للمعهد جتربة يف زراعة وتقييم 

منطقة  يف  املتميزة  العربية  الأ�شناف  بع�ض 

مثل  املح�شول  يف  تبكريًا  اع��ط��ت  و  خ��ريب��ور 

)�شكل  »عنرب«   ، »�شفاوي«   ، املدينة«  »عجوة 

»الأخا�ض«   ، »املجدول«  �شنف  اأما   .)8 رقم 

يف  النقع  عملية  عقب  الثمار   :)4( رقم  �شكل 

املاء املغلي املحتوي على ملح م�شاد لاأك�شدة.

اأيام   5 بعد  الثمار  تن�شري   :)5( رق��م  �شكل 

للجفاف يف ال�شم�ض بعد نقعها يف املاء املغلي.

باملاء  النخيل  ب�شاتني  غمر   :)6( رق��م  �شكل 

لعدة �شهور نتيجة للفي�شانات.

اخلال  مرحلة  يف  الثمار  فتوؤخذ  ح�شادها. 

وجتمع يف مناطق خم�ش�شة ل�شلق هذه الثمار 

ت�شتخدم  وق��د  دقيقة.   15 مل��دة  يغلي  م��اء  يف 

تلون  ع��دم  ت�شمن  وال��ت��ي  الكيماويات  بع�ض 

الثمار باللون البني بعد النقع والتجفيف، وهي 

بعد   .)4 رقم  )�شكل  لاأك�شدة  م�شادة  م��واد 

ح�شائر  على  وجتفف  الثمار  هذه  توؤخذ  ذلك 

من  ت��رتاوح  ملدة  النخيل  �شعف  من  م�شنوعة 

املتوفرة  احل���رارة  درج���ات  ح�شب  اأي���ام   6-5

ليا  احل�شائر  هذه  وتطوي   .)5 رقم  )�شكل 

نتيجة  الثمار  يف  الرطوبة  ن�شبة  زي��ادة  لعدم 

الليل.  اأث��ن��اء  اجل��و  يف  الرطوبة  ن�شبة  ارت��ف��اع 

اإىل  الثمار  يف  الرطوبة  ن�شبة  ت�شل  وعندما 

20-25 % جتمع هذه الثمار يف �شناديق خ�شبية 

للخارج.  الت�شدير  ثم  اجلملة  �شوق  يف  للبيع 

 50-40 الأ�شيل  �شنف  الواحدة  النخلة  تعطي 

من  ثمنها  ي��رتاوح  جمففة  ثمارًا  جرامًا  كيلو 

2000 -7000 روبية )25-90 دولرًا اأمريكيًا( 

بداية  لونها،  وزن��ه��ا،  اأو  الثمرة  حجم  ح�شب 

حجما،  اكرب  وزن��ا،  اأثقل  كانت  كلما  املو�شم. 

م�شادات  )ا�شتخدام  بني  ولي�ض  ا�شفر  لونها 

غالبا  ال�شعر.  زاد  كلما  الغلي(  اأثناء  الأك�شدة 

 � الهند  مثل  املجاورة  دول  اإىل  ت�شديرها  يتم 

بنجادي�ض � اندوني�شيا لاأغرا�ض الدينية.

يوؤدي  احل�شاد  مو�شم  اأثناء  الأمطار  �شقوط   

جتفيفها  عملية  اأث��ن��اء  ال��ث��م��ار  يف  خل�شائر 

اأن  تلبث  ل  لأنها  تلفها.  اإىل  وي��وؤدي  ال�شم�شي 

منو  عملية  وت��ب��داأ  الرطوبة  ن�شبة  بها  ت���زداد 

الفطريات والتخمر. يتم طبخ ن�شبة تزيد عن 

خ�شية  املغلي  امل��اء  يف  الكلي  الإنتاج  من   %85

اأثناء  اأك��رب  لفرتة  تركت  اإذا  الأمطار  �شقوط 

اأحد  ه��ذا  ولعل  الأ���ش��ج��ار.  على  الثمار  ن�شج 

ابرز عوامل تذبذب الإنتاج من عام لآخر على 

م�شتوى باك�شتان. 

الأمطار  تهطل  عندما  تاأتي  الكربى  الطامة 

على كامل الباد لفرتات طويلة كما حدث هذا 

العام، يف اأغ�شط�ض 2010. �شربت الفي�شانات 
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ويبداأ  يونيو  يف  متاما  اخل��ال  تلوين  فيكتمل 

مرحلة الرطب يف يوليو مما قد يعر�شها خلطر 

�شقوط الأمطار وتلف الثمار. 

لتغطية  للماء  منفذ  غ��ري  غ��ط��اء  ا���ش��ت��خ��دام 

التي  الفرتة  الثمار يف  اأثناء ن�شج  ال�شوباطات 

منطقة  يف  وهي  الأمطار  �شقوط  فيها  يحتمل 

جمع  وحتى  ويوليو  يونيو  “خريبور”  الدرا�شة 

ال�شوباطات  املح�شول من على النخل. تغطية 

من  اأخ���رى  مناطق  يف  وا���ش��ع  نطاق  على  يتم 

ولية   � الأمريكية  املتحدة  الوليات  مثل  العامل 

كاليفورنيا )5( و هناك مواد عديدة ت�شتخدم 

لذلك يف مناطق اأخرى من العامل و لكن لأغرا�ض 

ثمار  )حماية  الرطوبة  لتوفري  �شواء  متعددة 

لعدم  الازمة  الرطوبة  وتوفري  الدبا�ض  �شنف 

وتبكري  اخلارجية  بالق�شرة  ت�شققات  ح��دوث 

املتحدة(  العربية  الإمارات  دولة  املح�شول يف 

احل�شرية  الآف��ات  من  ال�شوباطات  حماية  اأو 

قد  وفيها  بالرمال،  املحملة  الرياح  والطيور، 

النيلون  من  م�شنوع  �شبكي  غطاء  ي�شتخدم 

لذلك   .)5( ال�شوباطات  لتغطية  والبا�شتيك 

اجري املعهد درا�شة على ا�شتخدام منتج �شبه 

ورقي اأبي�ض اللون، و �شبه منفذ لل�شوء لتغطية 

)�شكل  الأمطار  �شقوط  حال  وحمايتها  الثمار 

رقم 9(. تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن التغطية بداية 

من منت�شف يونيو اإىل منت�شف يوليو اأدت اإىل 

التبكري يف جمع املح�شول باأ�شبوع عن مثيلتها 

من  التقليل  الأ�شناف.  جميع  يف  املغطاة  غري 

مل  كما  لاأتربة.  والتعر�ض  احل�شرية  الإ�شابة 

والكيمائية  الفيزيائية  ال�شفات  معنويا  تتاأثر 

للثمار بالتغطية. يجب الأخذ يف العتبار موعد 

ن�شج الثمار الذي يختلف من �شنف لآخر واإل 

الرطوبة  ارت��ف��اع  نتيجة  ب�شدة  الثمار  ت��اأث��رت 

واأدى ذلك ل�شقوط معظم الثمار. 

والتي  ال�شناعية  املجففات  من  اأي  ا�شتخدام 

يف  وتعتمد  باك�شتان  يف  منها  العديد  انت�شر 

عملها علي الطاقة ال�شم�شية يف توفري احلرارة 

بعيدًا  بيوت مغلقة  الثمار يف  لتجفيف  الازمة 

عن الظروف اجلوية ومبعدلت اأكرب، وتاأخذ يف 

اعتباراتها عدم تلوث البيئة املحيطة. 
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حة  مل�شا ا

)هكتار(

817272644032.35819912668132.54846952926334.55

الإن����ت����اج 

)الطن(

3842628120102047.16ز62240431823251.1349657619281083

جدول رقم )1(: امل�شاحة والإنتاج الكلي يف ال�شند و باك�شتان )6(.

�شكل رقم )7(: التح�شن الن�شبي حلالة اأ�شجار 

ال�شديد  التاأثري  من  تعاين  كانت  التي  النخيل 

للملوحة بعد غ�شيل الأماح نتيجة للفي�شانات.

مثل  املبكرة  الأ�شناف  زراعة  �شكل رقم )8(: 

العربية  اململكة  “�شفاوي” املدخل من  �شنف 

ال�شعودية.

خال  ال�����ش��وب��اط��ات  تغطية   )9( رق��م  �شكل 

مرحلة اخلال للحماية من الأمطار.



ور  
تم

ت ال
درا

هي
بو

كر
  

60

كربوهيدرات التمور

التمور فاكهة ذات حالوة عالية ومميزة حالها 

جوبا  اجل��و  مثل  الأخ���رى  الفواكه  بع�ض  ح��ال 

بني  من  كبرية  مكانة  اأخ��ذ  وال��ذي  )العناب( 

الفواكه بفوائده ال�شبيهة بفوائد التمر والناجتة 

اأو  نوع  كل  يف  بن�شبها  املختلفة  ال�شكريات  من 

�شنف وكذلك يف كل مرحلة من مراحل الن�شج 

بال�شفات  بينهما  فيما  تختلف  وال�شكريات 

املختلفة وميكن اإيجازها مبا يلي:

�شكريات ذائبة و�شكريات غري ذائبة: ومن بني 

�شكريات  بلورية،  �شكريات  ال�شكريات:  ه��ذه 

م��رة،  ���ش��ك��ري��ات  ح��ل��وة،  ���ش��ك��ري��ات  متميعة، 

�شكريات اأو حادية، �شكريات ثنائية، �شكريات 

الديهايدي،  �شكر  ك��ي��ت��وين،  �شكر  م��ت��ع��ددة، 

و�شكريات  الم��ت�����ش��ا���ض  ���ش��ري��ع��ة  ���ش��ك��ري��ات 

�شعبة  و���ش��ك��ري��ات  الم��ت�����ش��ا���ض،  متو�شطة 

�شكرياتها  ب��اأن  تتميز  والتمور  المت�شا�ض، 

حلوة  واله�شم،  المت�شا�ض  و�شريعة  ذائبة 

ولكنها  وال�شكروز  والفركتوز  كالكلوكوز  املذاق 

الطعم،  عدمية  �شكريات  على  اأي�شًا  حتتوي 

Dates Carbohydrate Hassan.alogidi@gmail.com

اأ.د ح�سن خالد ح�سن العكيدي



20
ر 10

مب
س

دي
 -

ة 
رك

با
لم

ة ا
جر

ش
ال

61

والهيمو�شليلوز وهي غري ذائبة كما  كال�شليلوز 

اأنها حتتوي على البكتني والذي هو غري ذائب 

والذي  الن�شج  عند  وذائب  الأوىل  املراحل  يف 

يزيد من حالوة التمرة اأثناء الن�شج.    

 والتمور عمومًا تتميز فيما بينها بهذه ال�شفات 

ومناخ  )ت��رب��ة،  ببيئتها  اي�شاً  تتميز  والتمور 

حرارة، رطوبة، خ�شوبة منا�شبة، نكهة املنطقة 

اجلغرافية، نكهة املزارع ونف�شيته والذي تطور 

يدعى  والذي  ت�شويقي مهم  برنامج  اإىل  حالياً 

حاليًا )برنامج �شهادة املن�شاأ( والتي تعني نكهة 

متيزه  والتي  وروح��ه  ومناخه  اجلغرايف  املكان 

عن باقي الإنتاج يف املناطق الخرى    واجلدول 

التايل يو�شح �شكريات التمور احللوة والذائبة. 

اأما درجة احلالوة فال�شكل التايل يو�شح درجة 

احلالوة لبع�ض اأنواع ال�شكريات.

ال�شكريات  حالوة  باأن  ال�شابق  ال�شكل  يو�شح 

الثالثة والتي هي �شكريات التمور:

1. �شكر ال�شكروز       درجة حالوته 100 

2. �شكر الفركتوز       درجة حالوته 173

3. �شكر الكلوكوز       درجة حالوته 74.3

4. �شكريات خمتزلة    درجة حالوتها 50

واأهم �شكريات التمور هي ال�شكريات املختزلة 

Fruits Dates in Suger Reducing

الكلوكوز ومكوناته   inv. Sug املقلوب  �شكر  اأن 

Dextrose  والفركتوز Levulose  تختلف عن 

16
32.1

32.5

50

74.3

97

100

100

173

الأوىل  الت�شمية  اأن  حيث   Sucrose ال�شكروز 

 Red. Sug والثانية ت�شمى بال�شكريات املختزلة

 Non- خمتزل  غ��ري  �شكر  فهو  ال�شكروز  اأم��ا 

.Red. Sug

وال�شكل التايل يو�شح الرتكيبة البنائية ل�شكري 

الكلوكوز والفركتوز.

حالوة ال�شكر �شواء كان �شكر البنجر اأو �شكر 

الق�شب هو واحد فدرجة حالوة الكلوكوز هي 

اأكرث  هي  الفركتوز  حالوة  واأن  تقريبًا  ن�شف 

مو�شحة  هي  كما  ال�شكروز  ح��الوة  من  بقليل 

ال�شكر  ل��ذل��ك.ف��اإن   وتبعا  ال�شابق  ال�شكل  يف 

املقلوب Inv. Sug. الذي هو خليط من الكلوكوز 

من  بقليل  اأقل  حالوة  درجة  ميلك  والفركتوز 

درج���ة ح���الوة ال�����ش��ك��روز ك��ذل��ك ف���ان حالوة 

200- درجة  اإىل  ت�شل   Saccharin ال�شكرين 

املركب  هذا  باأن  علما  بال�شكروز  مقارنة   700

لي�ض بال�شكر ول من الكربوهيدرات.

التمور: يف  الكلوكوز  �سكر   .1
يحتوي النبات واحليوان على كميات كبرية من 

وي�شمى  العنب  ع�شري  يف  يوجد  اإذ  الكلوكوز 

الفواكه  جميع  يف  ي��وج��د  كما  العنب  ب�شكر 

احللوة كما يوجد يف احلبوب والبذور والأوراق 

النخاع  �شائل  ويف  ال��دم  يف  ويوجد  والأزه���ار 

ال�شوكي للحيوانات ويوجد يف الع�شل وهو اأحد 

الرئي�شية للمول�ض وممكن احل�شول  املكونات 

لن�شا  بالتحلل  ال��ت��ج��اري  ال��ن��ط��اق  على  عليه 

الكلوكوز  اأن  حيث  احلام�ض  بوجود  البطاطا 

 Cellulose وال�شللوز    Starchالن�شا ي��وؤل��ف 

والن�شف �شللوز Hemicellulos والكاليكوجني 

وال�شكروز   Dextrins والدك�شرتين   Glycogen

وال��راف��ن��وز    Maltose وامل���ال���ت���وز   Sucrose

الكلوكوز مع جزيء واحد من  Raffinoseيتبلور 

املاء C6H12O6+H2O وين�شهر الالمائي منه 

على درجة 146 درجة مئوية وهو �شهل الذوبان 

مع  باملقارنة  تقريبًا  مرتني  حالوته  وتقل  باملاء 

ال�شكروز.

–D  حام�ض  اأول  يعطي  الكلوكوز  اأك�شدة  عند 

الكلوكونيك ثم D- حام�ض ال�شكاريك ويختزل 

الهيدروك�شيل  �شدا�شي  كحول  اإىل  الكلوكوز 

بوا�شطة  يتخمر  اأن��ه  كما  ال�شوربتول  ي�شمى 

اخلمائر.

ال�سكريات  من  الكلوكوز  �سكر  ويعترب 

حالوة �سكريات التمور

لكتوز

كالكتوز

مالتوز

�شكريات خمتزلة

كلوكوز

ع�شل

HFCS

�شكروز

فركتوز

        D-Fructose                D-Glucose

OH

OH

OH

OH
OH

OH

OH

OH

H H
H

H
H

H
H

HO HO
O

O

اإذا  اأنه  اأ�شا�ض  اإىل  ي�شتند  الت�شنيف  هذا  اإن 

اأذيب ال�شكر باملاء واأ�شيف اإليه حملول فهلنك 

ل  فال�شكروز   Fehl. Coppertrat. Reagent

يختزل اأي ل يتغري كيماويا وعلى هذا الأ�شا�ض 

ي�شمى بال�شكر غري املختزل.

والفركتوز  الكلوكوز  اأن �شكر  اأخرى  ناحية  من 

جميعها   امل���ق���ل���وب(  )ال�����ش��ك��ر  وخ��ل��ي��ط��ه��م��ا 

ي�شمى  لذا  فهلنك  حملول  مع  كيماويًا  تتفاعل 

بال�شكريات املختزلة، توجد بع�ض الختالفات 

بني �شكري الكلوكوز والفركتوز وكذلك بينهما 

وا�شحة  الختالفات  اأن  حيث  ال�شكروز  وبني 

درجة  كانت  ف���اإذا  احل���الوة،  درج��ة  يف  بينها 
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املهمة وذلك:

الطاقة  م�شادر  اأهم  الكلوكوز  �شكر  1.  يعترب 

للج�شم )�شكر الدم(.

2. مهم يف علمية التمثيل الأي�شي.

3.  الكلوكوز هو املنتوج الرئي�شي لعملية الرتكيب 

ال�شوئي.

التنف�ض اخللوي  ي�شاعد يف عملية  4.  الكلوكوز 

للنباتات.

5. يعترب الكلوكوز من ال�شكريات الديهايدية. 

الغذائية  ال�شناعات  من  الكثري  يف  6.  يدخل 

والدوائية.

7. يدخل يف امل�شروبات الغازية.

كيفية اإنتاج الطاقة من الكلوكوز.

هنالك طريقتان لتمثيل الكلوكوز.

.aerobic 1. الطريقة الأوىل هوائية

.an  aerobic  2. الطريقة الثانية غري هوائية

 aerobic ال���ه���وائ���ي���ة  ال���ط���ري���ق���ة 

:metabolism

ال��ب��اي��روف��ات ه��ي اجل��زئ��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��داأ لأجل 

ال�شرتيك  حام�ض  لدورة  الف�شفورية  الأك�شدة 

 )OAA Oxalacetic( بوا�شطة   CO-A acetyl

والذي يحتوي على 4 ذرات كربون فينتج مركب 

 3 املركب  وبهذا  كربون  ذرات   6 على  يحتوي 

ال�شرتيك.  حم�ض  وه��و  كربوك�شيل  جماميع 

وبالنظر اإىل تفاعالت الدروة بالتف�شيل ميكن 

O2. وتتم هذه  فهم هدم البريوفات يف وجود 

والف�شفرة  كرب�ض  ب��دورة  اخلا�شة  التفاعالت 

التاأك�شدية يف امليتوكوندريا. وحتتاج تفاعالت 

هذه الدورة اإىل O2. من الدورة يت�شح انطالق 

من  واح���د  وج����زيء   NADPH2 ج��زئ��ي��ات   4

FADH2 وجزيء واحد من ATP وهذه الطاقة 

تعادل 15 جزيء ATP عند هدم جزيء حم�ض 

البريوفيك وهو ن�شف جزيء جلوكوز. 

 ATP ج���زيء   30 ع��ن��ه  ينتج  اجل��ل��وك��وز  اإذن 

النحالل  اأن  وحيث  كرب�ض.  دورة  خ��الل  من 

 ATP ج���زيء   8 ط��اق��ة  عنه  ينتج  اجلليكويل 

ف��ي��ك��ون اإج��م��ايل ال��ط��اق��ة ال��ن��اجت��ة ع��ن عدم 

النحالل  م�شاري  خالل  من  اجللوكوز  جزيء 

وهذه   ATP جزيء  حوايل  وكرب�ض  اجلليكوين 

ت�شتخدمها   ATP �شورة  يف  املختزنة  الطاقة 

اخللية يف العمليات البيولوجية املختلفة.

ح�ساب الطاقة:

والتي   NAD اإىل  ت��وؤك��د  ���ش��وف   NADPH ك��ل 

 ATP كلفة  نقي  )واإىل   ATPS م��ن   3 ت�شحن 

لأجل  امليتوكوتدريا   NADHS ال�  تنقل  واح��دة 

ميكن  كلوكوز  جزئية  كل  فالأجل  الخ��ت��زال( 

ح�شاب الطاقة امل�شتخدمة واملنحة:

هوائيًا                            OATP �شفر

ATP 15×                        امل�شتهلكة

                                                                       

املجموع:                   30ATP ا ل�شايف

الطريقة الالهوائية

 an arobic metabolism

التي تطراأ على جزيء اجللوكوز  التغريات  اإن 

البريوفيك.  حم�ض  يتكون  حتى  البداية  من 

Embden- اأي�شًا  الدورة  هذه  على  يطلق  كما 

H
CH2OH

HO
C

C
C

C

C

OH
H

H

H OH OH

O

H

النموذج الرتكيبي للكلوكوز

اإحدى ال�شيغ الرتكيبية للكلوكوز

فالبايروفات   H-C و    C-C كل  ك��رب(  )دورة 

ميكن  والعملية  الوك�شجني  اإىل  تنقل  �شوف 

مالحظتها بال�شكل التايل: 

تتاأك�شد  البريونات  لعملية  العملية  واأ�شا�ض 

 acetyl CO-A ويعترب   A انزمي  كو  ا�شتيل  اإىل 

اجلليكويل  النحالل  بني  الرابطة  الو�شلة  هو 

ودورة كرب�ض. وعن طريق دورة كرب�ض ونظام 

اأك�شدة  البريوفات  اأك�شدة  تتم  الإليكرتون  نقل 

التامة  الأك�شدة  اأن  اأي   H2O، CO2 اإىل  تامة 

جل���زيء اجل��ل��وك��وز حت��دث م��ن خ��الل م�شلك 

النحالل اجلليكويل ودورة كرب�ض ونظام نقل 

الإليكرتون.

وتفاعالت دورة كرب�ض ونظام نقل الإليكرتون 

التفاعالت  هذه  وحتدث   O2 توفر  اإىل  يحتاج 

 38 يف امليتوكوندريا ونح�شل من خاللها على 

جزيء ATP لذلك فاإن دورة كرب�ض تكون فعالة 

بالنحالل  باملقارنة  الطاقة  حترير  يف  ج��دًا 

اجلليكويل اأو التخمر.

اإذن املركب CO-A acetyl والناجت من اأك�شدة 

طاقة  وان��ط��الق   CO2 ن��زع  يتم  ال��ب��ريوف��ي��ك 

NADPH2. يتم ا�شتقبال هذا املركب  خمتزلة 
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و�شميت   Meyerhof – Parans Pathway

كذلك لأن هوؤلء العلماء قد حققوا العديد من 

الإنزميات واملركبات الو�شيطة لهذه الدورة.

ال�شيتوبالزم  من  ال��دورة  هذه  تفاعالت  وتتم 

لرئي�شي  امل�����ش��ل��ك    )EMP( م�شلك  وي��ع��ت��رب 

اأو  اجل��ل��وك��وز  فيه  يتحول  ال���ذي  والأ���ش��ا���ش��ي 

املركبات الو�شيطة اإىل بريوفات. ويت�شمن هذا 

ونقل  لل�شكريات  الداخلية  التحولت  امل�شلك 

ملركب  النهائي  والتحول  الفو�شفات  جماميع 

ثالثيًا  مركبني  اإىل  الكربون  �شدا�شي  واح��د 

الكربون وهو كذلك م�شلك ل هوائي يتكون فيه 

يف  التفاعل  ويكون   .ATP, NADPH2جزئيات

�شورته الإجمالية كالتايل:

                    Glucose+ 2 ADP+ 2 Pi+ 2 NADP

2 Purovate+ 2 ATP+ 2 NADPH2

اأن  اجلليكويل  الن��ح��الل  دورة  م��ن  ي��الح��ظ 

اأك�شدة جزيء اجللوكوز من خالل التفاعالت 

الطاقة  ف��اإن  ولذلك  تامة  غري  تعترب  ال�شابقة 

يف  الطاقة  وحت�شب  ن�شبيًا.  �شئيلة  الناجتة 

.NADPH2,ATP شورة جزئيات�

وميكن ح�ساب الطاقة يف دورة 

االنحالل اجلليكوين كالتايل:

  ATP يحتاج جزيء اجللوكوز اإىل 2 جزيء  

حتى يتحول اإىل فركتوز ثنائي الفو�شفات.

حتويل   عند  الأول   ATP ج��زيء    2   ينطلق 

والثاين  PGA              1.3 PGA,3

منهم  وكل  بريوفات  اإىل   PEP حتويل  عند 

ميثل ن�شف جزيء جلوكوز. وبالتايل فاإن 

  ATP جزئيات   4 ت�شبح  الناجتة  الطاقة 

لكل جزيء جلوكوز.

  يف مرحلة حتول 3 – ف�شفور جل�شر الدهيد 

واحد  ج���زيء  عنه  نتج    PGA  1.3- اإىل 

اأن جزيء اجللوكوز ينطلق  اأي   NADPH2

.NADPH2 عنه 2 جزيء

دورة  خالل  من  الناجتة  الطاقة    اإجمايل 

.ATP النحالل اجلليكويل 8 جزئيات

.ATP 6 =2-8 =شايف الطاقة الناجتة�  

ح�ساب الطاقة:

2ATP   =الطاقة امل�شتهلكة العملية

8ATP  =الطاقة املنتجة يف العملية

                                                               

 6ATP               : ال�شايف

2. �سكر الفركتوز يف التمور : 

من  كثري  يف  يوجد  الفواكه(  )�شكر  الفركتوز 

الكلوكوز  مع  خملوطة  وي�شكل  احللوة  الثمار 

الأ�شا�شي  اجل��زء  من   80% مت�شاوية  بن�شب 

�شكر  ت��رك��ي��ب  يف  ي��دخ��ل  ك��م��ا  ال��ن��ح��ل  لع�شل 

من  اخل�شراء  الأج���زاء  يف  ويوجد  الق�شب، 

الفركتوز  واأن  الأزه���ار  رحيق  ويف  النباتات 

يتخمر باخلمائر.

باملاء  ال��ذوب��ان  �شديد  ب��اأن��ه  الكلوكوز  مي��ت��از 

ويتبلور من حملوله بدرجة حرارية اأقل من 50 

حرارة  ويف   -D-glecose ب�شكل   مئوية  درجة 

اأعلى من ذلك يتبلور. يت�شف كل من الكلوكوز 

ال�شديدة لختزال حملول  بقابليتها  والفركتوز 

من  وغ��ريه��ا  ال��ن��ح��ا���ض(  )ك��ربي��ت��ات  فهلنك 

الفلزات.

التمور  يف  والفركتوز  الكلوكوز  من  كل  ويجود 

بن�شب مت�شاوية تقريبًا وي�شمى بال�شكر املقلوب 

كبرية  بن�شبة  ال�شكر  ه��ذا  وح��الوة   Inv. Sug

بينما الفركتوز فحالوته اأعلى من ال�شكروز لذا 

ال�شكروز  حل��الوة  م�شاوية  مزيجهما  فحالوة 

حتتوي  التي  للتمور  وبالن�شبة   )Vinson(تقريبًا

على ن�شبة عالية من ال�شكروز كتمور دكلة نور 

فالتحول هذا يكون بطيئًا اأما يف التمور الطرية 

فعملية التحول تكون �شريعة.

اإن عملية حتول ال�شكروز اإىل �شكريات اأحادية 

تعتمد على عوامل كثرية منها درجات احلرارة 

التحول  �شرعة  تتنا�شب  اإذ  ال��ه��واء  ورط��وب��ة 

ط��ردي��ًا م��ع ارت��ف��اع درج���ة احل����رارة وكذلك 

هناك  لذلك  وب��الإ���ش��اف��ة  للرطوبة  بالن�شبة 

داخل  جت��ري  وف�شيولوجية  كيماوية  ع��وام��ل 

الثمرة يعود لهما �شبب هذا التحول اإذ اأن كمية 

ال�شكروز تقل يف الثمرة كلما تتقدم يف مراحل 

ن�شوجها.

ميتابولزمي الفركتوز: 

اإىل  تنتقل  ح��ادي��ة  اأو  ���ش��ك��ري��ات  ث��الث��ة  ك��ل 

الفركتوز    GLUT2 ال��ن��اق��ل  بوا�شطة  الكبد 

اأنزمي  بوا�شطة  الكبد  يف  يتف�شفر  والكالكتوز 

والفالكتوكاينز   )Km=0-5mM( فركتوكاينز 

)Km=0.8mM( بوا�شطة الرتكيز على الكلوكوز 

  Km of heptaticالكبد خ���الل  م��ن  ل��ي��م��ر 

اأن  ميكن  وال��ذي   glucokinase( €)10mM

يتمثل يف اأي مكان يف اجل�شم.

بع�ض املعلومات عن �سكر الفركتوز:

1. الكتلة املولرية 180.16 عم مول.

2. درجة ان�شهاره- 103م .

3. �شكر خمتزل ب�شيط كيتوين.

4. �شائع الوجود يف الفواكه.

5. مميز يف فاكهة التمور ب�شكل كبري.

6. منت�شر يف الطبيعة ب�شكل كبري.

7. �شهل المت�شا�ض.

8.  يتواجد بحالة حرة يف كل الفواكه النا�شجة 

والأزهار واجلذور والأن�شجة.

9.  الفركتوز يعطي للمنتجات الغذائية احلالوة 

اللذيذة والعالية.

10.  متميع- حمب للماء.

3. ال�سكروز يف التمور  

ال�شكريات  من  وه��و  التمور  يف  ال�شكر  يوجد 
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الثنائية اإذ يتاألف من جزئيتني من ال�شكريات 

مائيًا  ال�شكروز  ج��زيء  يتحلل  ل��ذا  الأح��ادي��ة 

)انفرتيز(  الأن��زمي��ات  اأو  الأح��م��ا���ض  بتاأثري 

بتقدم  بالنخفا�ض  وتبداأ  الأحادية  ال�شكريات 

ن�شوج الثمرة الكلية يف معظم اأنواع التمور.

اإىل  ال�شكروز  انقالب  علمية  اأن  املالحظ  من 

ال�شكر املقلوب لي�ض متميزًا عن ال�شكر املختزل 

عملية  اأثناء  يحدث  ال��ذي  التمور  يف  املوجود 

ففي  اأق��ل.  بدرجة  ذل��ك  يحدث  ولكن  التحلل 

بقليل  اأقل  اأو  ال�شكر  اأن خم�ض  مرحلة اخلالل 

من ذلك هو من نوع ال�شكر املختزل والباقي ما 

يزال على �شكل �شكروز، وعندما تكون الثمرة 

ن�شف  اإىل  ثلث  ف��اإن  التام  الرطب  مرحلة  يف 

�شكر  اإىل  يتحول    Total Sug ال�شكر  جمموع 

النفرت، اأن التحول ي�شتمر اأثناء عملية اخلزن 

وبن�شبة تعتمد على درجة حرارة اجلو ورطوبته 

اإذ اأنه يف درجات الواطئة يكون التحول بطيئًا 

كذلك احلال بالن�شبة للرطوبة لذا حتفظ متور 

ال�شكروز كدكله نورDaglat Nuur يف درجات 

اإىل  فيها  ال�شكروز  حتول  ملنع  واطئة  حرارية 

يف  ال�شكروز  حتلل  �شبب  واأن  املقلوب  ال�شكر 

التمور اإىل ال�شكر املقلوب يعود اأي�شًا اإىل اأنزمي 

ال�شكريات  ن�شبة  اإن   .Vinson فيها  النفرتاز 

ل  العراقية  التمور  معظم  يف  املتبقية  الثنائية 

عدا  الكلية  ال�شكريات  ن�شبة  من   5% تتجاوز 

اإذ  كال�شر�شي  باجلافة  تو�شف  التمور  بع�ض 

اإىل  التمور  الن�شبة، وميكن تق�شيم  ترتفع هذه 

وجهة  وم��ن  وال��ط��ري��ة  جافة  والن�شف  جافة 

النظر الكيماوية ل ميكن ن�شب وجود ال�شكروز 

ن�شب عالية يف التمور اإىل �شالبة التمور اجلافة 

لل�شكروز عالقة وثيقة يف  اأن  اإىل  ولكن لوحظ 

�شالبة قوام التمور.

 النموذج النباتي لل�شكروز  
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SUCROSE  شكروز – �شكر الق�شب�

 D– كلوكوز وجزئيًا من D– ليعطي جزئيًا من

من  واح��دًا  اأن جزيئًا  ذلك  على  بناء  فركتوز، 

كل من هذين ال�شكرين متحدان بوا�شطة ذرة 

اأوك�شجني ليكونا جزء ال�شكروز.

البنجر  اأ�شا�شية يف   اأي�شًا  الثنائية  لل�شكريات 

الرئي�شان  امل�����ش��دران  وهما  ال�شكر  وق�شب 

النطاق  ع��ل��ى  منهما  ينتج  ال���ذي  لل�شكروز 

التجاري.

ميتاز ال�شكروز عن كل من الكلوكوز والفركتوز 

ال�شكل  منتظمة  بلورات  تكوين  على  بقابليته 

اللون  وعدمية  نقية    Monoclinic-System

ال�شكريات  اأقل من  واأن قابلية ذوبانه  و�شفافة 

الأحادية وتزداد بارتفاع درجة احلرارة، وعند 

عالية  حرارية  لدرجات  ال�شكر  ه��ذا  ت�شخني 

بالكراميل  ت�شمى  داكنة  �شمراء  م��ادة  يكون 

اأعلى  اإىل  احل��رارة  درجة  رفع  وعند   Cramel

يتحلل اإىل كاربون وماء. اإن ال�شكروز يتكون يف 

من  اأعلى  وبن�شبة  الثمرة  لنمو  الأوىل  املراحل 

نور  كدجلة  ال��رط��ب  مبرحلة  امل���رور  مت  ���ش��واء 

امل��رور يف هذه املرحلة  كما يف معظم  اأو عدم 

التمور اجلافة على اأن جمع ال�شكريات يف التمور 

 180 ال�شكروز  ان�شهار  درجة  واأن  ذائبة  يكون 

درجة   102 والفركتوز  درج��ة   146 والكلوكوز 

التمور  باأن  القول  وب�شورة عامة ممكن  مئوية 

الطرية فيها ال�شكر على �شكل �شكريات خمتزلة 

ال�شكر على �شكل �شكروز  والتمور اجلافة فيها 

ولكن ين�شب وميكن القول اأن حوايل ثالثة اأرباع 

اللحمي  من اجلزء   Drymatter املادة اجلافة 

الثابت )اأحادية( يف  للتمر هو �شكر يف و�شعه 

ب�شيطة  تكون  ال�شكروز  ون�شبة  الطرية  التمور 

�شكروز  ثلثها  ح��وايل  اجلافة  التمور  يف  بينما 

الن�شف  التمور  اأما  خمتزلة  �شكريات  وثلثيها 

حيث  من  املجموعتني  بني  ما  تقع  فهي  جافة 

توازن ن�شبة ال�شكر.

اأثناء  ال�شكريات  ن�شب  يو�شح  التايل  واجلدول 

ن�شخة  على  اأح�شل  مل  ولكني  الن�شج  مراحل 

من هذا البحث �شوى املنحنى فاأعتذر للباحث 

على  اأج��ري��ت  التي  التحاليل  وت�شري  مقدمًا. 

ن�شب  اأن  اإىل  العراقية  وغري  العراقية  التمور 

مقارنة  عالية  التمور  يف  املخزلة  ال�شكريات 

بال�شكروز كما يو�شحها اجلدول التايل:

امل�سدر الكربوهيدراتي االآخر بالتمور 

)البكتني(:

توجد املواد البكتينية بكميات كبرية يف الثمار 

اأن�شجة بع�ض النباتات واأن  وبرتاكيز عالية يف 

اجلزء الو�شطى من ق�شرة خاليا النبات يتاألف 

بع�ض  )م��ع   Proto Pectin الربوتوبكتني  من 
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الن�سبة املئوية للمواد اجلافةال�سنف

ال�شكروزال�شكريات املختزلةجمموع ال�شكرياتالتمور الطرية

�شفر8585برحي- عراق

�شفر8383كنطار- عراق

�شفر8282حالوي- عراق

���ش��اي��ر)ا���ش��ط��ة ع���م���ران( 

عراق

�شفر7474

�شفر8080خ�شراوي- عراق- بغداد

�شفر8282خ�شراوي- ب�شرة

�شفر8181خ�شتاوي-عراق

�شفر7777كلثوم- عراق

80773�شعيدي- م�شر

79763حياين- م�شر

متور ن�شف اجلافة

71656ا�شر�شي- عراق

75705ديري- عراق

78717زهدي- عراق

773938دكلة نور- جزائر

متور اجلافة

761759دكلة بي�شا- جزائر

803545كنتا- تنزانيا

734132ثورا- جزائر

حتليل ال�سكر لبع�ض اأ�سناف التمور )كوزن جاف(

Dowson – 1962

تطور ال�سكريات يف املراحل املختلفة لبع�ض التمور العراقية مرحلة اجلمري 

ال�سنف
وزن  م��ع��دل 

الثمرة غم

ال��ن��وى 

%

ت  يا ل�سكر ا

االأح���ادي���ة 

%

ال�سكريات 

ئية  لثنا ا

%

ت  يا ل�سكر ا

الكلية %

ال�سلبة  املواد 

الكلية %

7.114.2--18.37.5اجلبجاب 
7.816.5--13.813.9ال�شكري 

6.116.1--11.620.3اخل�شراوي 
9.115.25.12.27.314.1احلالوي 
6.116.6--10.313.1الزهدي 

5.212.4--10.810.3الربمي 
6.916.8--9.916.7الديري 
6.915.8--8.911.1ال�شاير 
6.916.1--6.717.6الدكل 

املواد الأخرى( والذي يعترب اأحد �شور البكتني 

 Binding ارت��ب��اط  كعامل  وه��و  ال��ذائ��ب  غ��ري 

agent بني خاليا النبات النامية فتحلله بتاأثري 

الأنزميات اإىل البكتني عند الن�شج لذا فالبكتني 

واأثناء  الن�شج  عملية  يف  مهما  دورا  يلعب 

للفاكهة  املختلفة  الأخ��رى  والعمليات  اخل��زن 

واخل�شر يف اأثناء منوها فالبكتني غري الذائب 

خالياها  ج��دران  يف  يتجمع  )الربوتوبكتني( 

وعند ن�شجها فتتميز بتحول الربوتوبكتني اإىل 

البكتني الذائب.

الكربوهيدرات  من  تعترب  البكتينية  امل��واد  اأن 

يختلف  ال���ذي  ال��ع��ايل  اجل��زي��ئ��ي  ال���وزن  ذات 

اإىل   50.000 بني  وي��رتاوح  م�شادره  باختالف 

البكتني  اأن    )Pete of- 1965 K.P(300.000

اأكرث  جزئيًا  وزن���ًا  ميلك  اأن  ميكن  الطبيعي 

 1000 من  اأك��رث  يت�شمن  وه��ذا   200000 من 

وحدة  مت�شلة مع بع�شها لتكون جزئية واحدة 

)Jacob- 1951( اأن املواد البكتينية تتكون من 

�شل�شلة من جزئيات حام�ض الكالكرتونيك ذي 

 Polygalacturonic العايل.  اجلزيئي  ال��وزن 

ي��ت��األ��ف م��ن ج��زئ��ي��ات م��ن حام�ض  ال���ذي   A

الكالرتونيك مت�شلة مع بع�شها بذرات الكاربون 

الأوىل C-1 والرابعة C-4 بج�شر من الأوك�شجني. 

اأن املواد البكتينية يف النباتات تكون على �شكل 

برتوبكتني الذي طبيعته الكيماوية اإىل الآن مل 

تدر�ض ب�شورة كاملة ولكن يفرت�ض اأنه مت�شل 

بجدران خاليا الأربان Arban )�شكر خما�شي 

الربوتوبكتني  واأن  املعادن  اأيونات  مع  وال�شللوز 

الذائب حتت  البكتني  اإىل  يتحول  الذائب  غري 

تاأثري احلوام�ض املخففة اأو الأنزميات ويت�شور 

باأن البكتني الذائب يكون على �شكل ا�شرت.

جمموعات  اأن  ي��الح��ظ  اأع����اله  ال�����ش��ك��ل  م��ن 

الكاربوك�شيل جلزئيات احلوام�ض املرتبطة بها 

يبقى ق�شما منها طليقا بينما يتحد الق�شم الآخر 

املحاليل  يف  فيتحلل  ا�شرت  املثيل  جمموعة  مع 

اأنزميات  بفعل  اأو  القاعدية  اأو  احلام�شية 

خا�شة فرتجع جمموعات الكاربوكي�شل طليقة 
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الفلزية  الأي��ون��ات  م��ع  ل��الحت��اد  القابلية  لها 

فتكون  املحلول  يف  املوجودة  ال�شحنة  املوجبة 

قليلة  الكال�شيوم(  )بوجود  الكال�شيوم  بكتات 

الذوبان باملاء ولهذه اخلا�شية اأهمية كبرية يف 

اإزالة  البكتني من ع�شري الفواكه.

وب�شبب وجود البكتني يف الفواكه فاإن ع�شريها 

وامل���ربد  ال��غ��ل��ي��ان  ل��درج��ة  امل�شخن  ال�����ش��ك��ري 

اخلا�شية  هذه  وت�شتخدم  هالمية،  كتلة  يكون 

البكتني  ويختلف  واملرمالد  اجليلي  لتح�شري 

 Jell باختالف م�شادره يف قوة تكوينه للجيلي

غرامات  كيلو  ع��دد  ب��اأن  تعرف  ال��ذي   Grade

ال�شكر الذي يحولها كغم واحد من البكتني اإىل 

حالة اجليلي حتت الظروف القيا�شية.

بتحول  تتميز  الن�شوج  ظ��اه��رة  اأن  ي��الح��ظ 

اإىل    )protopection( الذائب  غري  البكتني 

البكتني الذائب، يف التفاح مثاًل ي�شل البكتني 

خزنه  وعند  اجلني  عند  تقريبًا  الأعظم  حده 

الذائب  غري  فالبكتني  1م  ح��راري��ة  درج��ة  يف 

واأن  ال��ذائ��ب  البكتني  ويتجمع  تدريجيًا  يقل 

مثاًل  الفواكه  بع�ض  يف  للبكتني  املئوية  الن�شب 

امل�شم�ض  ويف   %  0.82-1.29 ت�شل  التفاح  يف 

%1.03 واخلوخ %1.14-0.96 ويف اجلزر 2.5% 

والبنجر ال�شكري ت�شل ن�شبته اإىل 2.5 %.

البكتني  اإن    )Rygg- 1946( وجد  التمور  ويف 

%2 )من  الذائبProtopection  يرتاوح بني 

اإىل  اجلمري  مرحلة  يف  اجل��اف(  التمر  وزن 

حوايل %1 يف مرحلة الرطب اأما الربوتوبكتني 

البكتات وجمموع   %1 اإىل   4.5% بني  ي��رتاوح 

 2%  6.5%- من    Total Pectic-Substances

اإذ  والرطب  التوايل يف مرحلتي اجلمري  على 

اأن ن�شبة البكتني تنخف�ض بازدياد درجة ن�شوج 

الثمرة.

اأهمية  له  التمر  ع�شري  يف  البكتني  وج��ود  اإن 

اجليالتيني  القوام  يعطي  بوجوده  لأنه  كبرية 

تر�شيحه  �شعوبة  ت�شبب  والتي  �شفافيته  وعدم 

التمر  ع�شري  م��ن  البكتني  اإزال���ة  يف�شل  ل��ذا 

مرحلة اخلالل 

مرحلة الرطب 

مرحلة التمر 

ال�سنف
وزن  معدل 

الثمرة غم
النوى %

ت  يا ل�سكر ا

االأحادية %

ت  يا ل�سكر ا

الثنائية %

ت  يا ل�سكر ا

الكلية %

ال�سلبة  املواد 

الكلية %

19.426.2--8.226.7اجلبجاب 

23.331.6--13.88.6ال�شكري 

9.013.64.324.228.537.3اخل�شراوي 

13.912.94.028.532.539.3احلالوي 

10.714.04.524.529.038.0الزهدي 

24.933.6--8.89.9الربمي 

20.926.2--13.78.4الديري 

9.29.74.127.631.741.6ال�شاير 

8.012.52.721.233.040.9الدكل 

ال�سنف
وزن  م��ع��دل 

الثمرة غم
النوى %

ال�����س��ك��ري��ات 

االأحادية %

ت  يا ل�سكر ا

الثنائية %

ال�سكريات 

الكلية %

ال�سلبة  املواد 

الكلية %

14.37.018.932.351.261.8اجلبجاب 

7.614.132.611.944.553.1ال�شكري 

12.78.79.924.844.754.0اخل�شراوي 

9.013.59.637.947.558.5احلالوي 

9.710.419.540.259.770.8الزهدي 

13.47.120.028.848.855.1الربمي 

9.113.337.921.058.969.2الديري 

7.311.122.124.546.6ال�شاير 

6.811.71.726.848.5الدكل 

ال�سنف
وزن  م���ع���دل 

الثمرة غم
النوى %

ال�����س��ك��ري��ات 

االأحادية %

ت  يا ل�سكر ا

الثنائية %

ت  يا ل�سكر ا

الكلية %

امل�������������واد 

ال�����س��ل��ب��ة 

الكلية %

70.385.0�شفر9.410.470.3اجلبجاب 

60.069.5�شفر5.425.260.0ال�شكري 

63.675.4�شفر7.925.363.6اخل�شراوي 

63.872.5�شفر7.212.563.8احلالوي 

7.910.957.59.667.177.8الزهدي 

55.063.3�شفر10.98.055.0الربمي 

8.916.154.111.565.676.2الديري 

61.870.8�شفر9.48.361.8ال�شاير 

61.270.4�شفر6.114.861.2الدكل 
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 )PH( الفعلية  احل��م��و���ش��ة  وتنظيم  بغليانه 

 Filter aid للرت�شيح  م�شاعد  عامل  وباإ�شافة 

هيدروك�شيد  مبحلول  الع�شري  مبعاملة  اأو 

  PH=8.8 معينة  قاعدية  وبدرجة  الكال�شيوم 

بكتات  �شكل  على  البكتني  معظم  فيرت�شب 

بعد  خا�شة  اأنزميات  با�شتعمال  اأو  الكال�شيوم 

PH=6.2 فتقوم  PH درجة احلام�ض  تعديل ال� 

تعطي  التي  الكبرية  البكتني  بتحطيم جزئيات 

)ف���اروق  اجل��الت��ي��ن��ي  ال��ق��وام  ال��ت��م��ر  لع�شري 

با�شات 1971(.

وع�شري التمر يتميز باملواد البكتينية نظرًا لأن 

البكتني موجود يف �شورة معقدة يف جدر جميع 

الكال�شيوم  بكتات  �شكل  على  والنباتات  الثمار 

نوع  لكل  املميزة  ال�شالبة  للثمار  تعطي  والتي 

ل  الكال�شيوم(  )بكتات  اخللوية  اجلدر  وهذه 

تثبت اأن تكون على �شكل متجان�ض من وحدات 

وحتتوي   )1( �شكل  اجلالكتورنيك  حام�ض 

على العديد من ال�شكريات الطبيعية يف هيكل 

عايل  ع�شو   م��رك��ب  ه��و  والبكتني  مت�شعب. 

البكتية  للمواد  لي�ض  اأن��ه  علمًا  امل��ويل  ال���وزن 

اأنها  �شوى  التمر  ع�شري  يف  غذائية  فائدة  اأية 

تعطي للع�شري اللزوجة املرغوبة ولكنها بنف�ض 

الوقت تزيد من عكرة الع�شري لذا يلجاأ اأحيانا 

البكتينات  من  للتخل�ض  الع�شري  معاملة  اإىل 

للح�شول على ع�شري رائق.

والبكتني يوجد على نوعني:

امليثوكي�ض  مرتفع  باأنه  متيز  االأول:  النوع 

اأما النوع الثاين: فاإنه يتميز   HM والذي يعرب 

  LMعنه يعرب  وال��ذي  امليثوكي�شل  واط��ئ  باأنه 

الأغلب كما  الثاين على  النوع  التمور تعرب من 

يو�شحها ال�شكل وهذا ل يعني اأن التمور حتتوي 

عديدة  اأ�شناف  التمور  لأن  الثاين  النوع  على 

يتعدى 2000 �شنف لذا ميكن بع�ض الأ�شناف 

.HM اأن حتتوي على

وقد يوجد البكتني على �شكل اأميد البكتني لأنه 

معامل مع اأمالح الأمونيا وموا�شفات جزيئات 

البكتني طويلة وت�شابكه مع بع�ض ب�شبب قوامًا 

لزجًا اأو كثيفًا خ�شو�شًا مع امل�شروبات الغازية 

كما اأنه مع ال�شكر يعمل اآلية مهمة يف ال�شناعة 

خف�ض  على  يعمل  حيث  املربيات(  )�شناعة 

ب�شكل  البكتني  جزيئات  اإذاب��ة  على  املاء  قدرة 

لتكوين  البكتني  تت�شابك جزيئات  بحيث  كامل 

�شبكه جيليه مرنه اأن اإ�شافة حام�ض ال�شرتيك 

يف  تغريًا  حت��دث  منا�شبة  بكميات  للمربيات 

الأ�ض الهيدروجيني)PH(  وهذه التغريات تعمل 

�شحنات  ومتنح  البكتني  �شال�شل  ترابط  على 

البكتني  تدعم  بحيث  احلمو�شية  من  كافية 

الكال�شيوم  اأي��ون  مثل  املوجبة  الأيونات  لربط 

مبجموعة �شلبيتني حتى يعمل احلالة اجلبلية.

والبكتني مركب يحتوي على املركبات ال�شكرية 

الذائبة التالية  حم�ض الكالكرتونيك، ارايينوز، 

اربينوز  كلوكوز،  كالكتوز،  فيكوز  اك�شابلوز، 

وتكون  اأ�شا�شية  وه��ذه  الكالكرتونيك  حم�ض 

وتوؤدي  للخلية  البنية  امل��ادة  يف  عالية  ن�شبته 

املاء  احتجاز  على  الكثرية  البكتني  تفرعات 

وتختلف  جل  هيئة  على  ت�شبح  حيث  ب�شهولة 

ويعترب  به.  املرتبطة  املاء  لزوجته ح�شب كمية 

وكمية  امل��اء  يف  الذائبة  الأل��ي��اف  من  البكتني 

البكتني يف التمور ترتاوح فاإنه 1.5- %2.

البكتني وال�سحة: 

1.  اأن األياف البكتني تعمل على خف�ض م�شتوى 

ال�شحوم يف الدم وخ�شو�شًا الكولول�شرتول.

2.  البكتني يعمل على اإبطاء امت�شا�ض ال�شكر 

جمرى  اإىل  طريقه  في�شق  الأمعاء  قبل  من 

دون  الأن�شولني  هرمون  عمل  وي�شهل  ال��دم 

ح�شول تقلبات يف م�شتوى ال�شكر بالدم.

وذلك  للمعدة  مالئة  كمادة  يعمل  3.  البكتني 

حمتاًل  باملعدة  ومت��دده��ا  �شبكاته  بانتفاخ 

ال�شبع  اإ�شارات  يعطي  مما  وا�شعة  م�شاحة 

العنا�شر  امت�شا�ض  يف  ي�شاهم  اأن��ه  كما 

الطاقة  ع��ن��ا���ش��ر  خ�����ش��و���ش��ًا  ال��غ��ذائ��ي��ة 

تقلل  وب��ال��ت��ايل  وال��ده��ن��ي��ات  كال�شكريات 

الدم  جم���رى  اإىل  ع��ب��وره��ا  م��ن  تبطئ  اأو 

وبذلك يعمل البكتني على خف�ض ال�شعرات 

احلرارية امل�شتهلكة ي�شبب فقدان بالوزن.
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اله�شمية  ال��ق��ن��اة   مي��ر  ع��ن��دم��ا  4.  ال��ب��ك��ت��ني 

من  الكثري  ميت�ض  فاإنه  الأمعاء  اإىل  عبورًا 

الكتلة  زي��ادة حجم  ي�شاهم يف  وال��ذي  املاء 

دون  وعبورها  حركتها  وت�شهيل  ال��ربازي��ة 

حدوث الإم�شاك.

فقدان  يعمل على  باأنه  البكتني  م�شاوئ  5.  من 

)املعادن  الغذائية  العنا�شر  م��ن  الكثري 

من  اأن��ه  كما  ال�شرورية(  وغري  ال�شرورية 

انتفاخ  ح��دوث  على  يعمل  البكتني  م�شاوئ 

)الألياف(  البكتني  تناول  ف��اإن  لذا  البطن 

ب�شكل معتدل مهم جدًا.

 البكتني وال�سناعة:

1. مهم يف �شناعة الع�شائر.

2. مهم يف �شناعة املربيات.

3. مهم يف �شناعة الأدوية.

4. مهم يف الكثري من ال�شناعات الكيماوية.

ال�سليلوز و اأ�سباه ال�سليلوز يف التمور

يعترب ال�شليلوز من املواد الكربوهيدراتيه مركبة 

رئي�شية  ب�شورة  توجد  و  لله�شم  قابلة  غري  و 

للتمور  بالن�شبة  و  اخل�شراوات  و  الفواكه  يف 

ويف  للتمر  اخلارجية  الق�شرة  يف  توجد  فهي 

فهو  الهم�شليلوز  اأما  بالنواة  املحيطة  الق�شرة 

لله�شم  قابلة  معقدة غري  كربوهيدراتية  مادة 

ن�سبة مئويةاملادة

5.4 – 6�شليلوز

1.5 – 2.5هم�شيليلوز

1.1  - 3جلني

3.5 – 5.5بكتني

60 – 20ن�شاء

 مقارنة حمتويات بع�ض املواد من اخل�سر 

والفواكه من كمية االألياف

ك������م������ي������ة 

االألياف 

يف 200 غم

املادة الغذائية

التمر4-3غم

اخلبز الأبي�ض3.5

الأرز الأبي�ض5.5

التفاح مع الق�شر6

5
امل����ل����ف����وف وال���ق���رن���ب���ي���ط 

والبازيالء

الذرة احللوة واملطبوخة7.5

الطماطم غري املطبوخة3

وال�شيليلوز  للماء  ممت�شة  اأنها  خوا�شها  ومن 

اجلدار  بناء  يف  الأ�شا�ض  يعترب  الهم�شيليلوز  و 

الكيمياوي  تركيبها  و  للثمار  و  للنبات  اخللوي 

كما يف ال�شكل فتكون من وحدات كلوكوزية .

كما اأن من �شفات ال�شليلوز طعمه غري حلو. 

اأهم خوا�ض ال�سليلوز يف النباتات:

1-  تزايد الألياف ال�شليلوزية من قوة ال�شيقان 

واجلذور والأوراق. 

كلوكوزية  ط���رق  م��ن  ي��ت��األ��ف  ال�����ش��ل��ي��ل��وز   -2

مرتبطة. 

كالورقة،  خمتلفة  �شناعات  يف  3-  ال�شليلوز 

الكارتون، الغالف ... اإلخ .

الألياف  من  والهم�شليلوز  ال�شليلوز  4-  يعترب 

والتي ظهرت موؤخرًا اأهميتها يف تنزيل الوزن 

والنتفا�ض  امل��اء  امت�شا�ض  �شفه  لها  حيث 

داخل املعدة مما ي�شبب ظاهرة ال�شباع. 

من  يعترب  والبيكني  والهم�شليلوز  5-  ال�شليلوز 

املواد التي ت�شاعد طيباً  يف خف�ض م�شتوى 

يف  ت�شاعد  اأنها  كما  ال��دم  يف  الكول�شرتول 

منع تكون احل�شوات ال�شفراوية.

ي�شاعد  والليكنني  والهم�شليلوز  6-  ال�شليلوز 

على اإزالة ال�شموم من اجل�شم.

وحتتوي التمور على ما ياأتي: 
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التشعيع 
كأحد بدائل 

بروميد الميثيل 
في إنتاج وتصنيع التمور  

الكلي  الن��ت��اج  حجم  يف  )يتمثل  ونوعي  كمي 

و�شفات  الغذائية  القيمة  انخفا�ض  يف  وكذلك 

حالة  يف  جليًا  يبدو  الذي  المر  املنتج(  جودة 

الأ�شناف الرطبة ون�شف الرطبة. وعلى ذلك، 

تعترب تقانة الت�شعيع من التقانات الواعدة التي 

العامل  دول  كل  يف  تبنيها  على  القبال  يتزايد 

العالية  لكفاءتها  نظرًا  الفعالة  الو�شائل  كاأحد 

للمنتجات  واحلفظ  التخزين  فرتة  اإطالة  يف 

امل�شععه مبا فيها التمور. 

والتجارب  البحاث  لنتائج  نتعر�ض  اأن  وقبل 

اأثر  لتقييم  ال����دول  بع�ض  يف  اأج��ري��ت  ال��ت��ى 

احل�شية  وال�شفات  اخل�شائ�ض  على  الت�شعيع 

للتمور،  والطبيعية  والكيميائية  والظاهرية 

املعلومات  بع�ض  تو�شيح  مبكان  الأهمية  فمن 

بعملية  املتعلقة  والتعريفات  وامل�شطلحات 

يف  ك��ب��ري  ب��ق��در  ت�شاهم  ق��د  وال��ت��ي  الت�شعيع 

كاأحد  التقنية  تلك  تبني  املخاوف من  تخفيف 

بدائل بروميد امليثيل يف  قطاع تخزين وت�شنيع 

Irradiation  هو عبارة عن  التمور. فالت�شعيع 

mohsen.elmohandes@unep.org

الدكتور حم�سن اأحمد املهند�ض

اخلبري بربنامج امل�شاعدة على المتثال

املكتب القليمي لغرب اآ�شيا

برنامج الأمم املتحدة للبيئة
�شل�شلة  يف  الثانية  ال�شابقة،  املقالة  يف  تناولنا 

فى  امليثيل  بروميد  ببدائل  اخلا�شة  املقالت 

اإ�شتخدامات  تناولنا  التمور،  ت�شنيع  عمليات 

والتجميد(  )ال��ت��ربي��د  املنخف�شة  احل����رارة 

الفيزيائية  البدائل  كاأحد  املرتفعة  واحل��رارة 

لتلك املادة. و�شوف نتناول يف هذه املقالة بدياًل 

ا�شتخدام  وه��و  الفيزيائية  البدائل  من  اآخ��ر 

تقانة الت�شعيع.

تاأتي تقانة الت�شعيع للمواد الغذائية ب�شكل عام 

متنامية  اأهمية  لتحتل  خا�ض  ب�شكل  وللتمور 

للدول  الغذائي  الأمن  مبلف  الوثيق  لرتباطها 

ي�شتحوذ  الذي  ال�شاخن  امللف  وال�شعوب، ذلك 

بهدف  ال��دويل  املجتمع  واإنتباه  اهتمام  على 

حماربة الفقر و�شوء التغذية وخا�شة يف الدول 

وثيقًا  اإرت��ب��اط��ًا  يرتبط  امل��ل��ف  ه��ذا  النامية. 

بالنتاج الزراعي الذي ميثل انتاج التمور اأحد 

ركائزه. فالتمور، �شاأنها ك�شاأن اأي منتج زراعي 

التخزين  فرتة  وق�شر  باملو�شمية  تتميز  اآخر، 

فقد  عنه  يت�شبب  ال��ذي  التلف  ل�شرعة  نظرا 
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اإ�شتخدام  خاللها  من  يتم  فيزيائية  معاملة 

ال�شعة  ع��ن  ع��ب��ارة  )وه���ي  للطاقة  م�����ش��ادر 

اأطوار  جميع  على  للق�شاء  املختلفة(  باأنواعها 

جرعات  با�شتخدام  ل��الآف��ات  املختلفة  النمو 

من  امل�شتهلك  �شحة  على  ت��وؤث��ر  ل  منخف�شة 

من  املعامل  املنتج  خ�شائ�ض  على  ول  جهة 

جهة اأخرى. ويطلق على التعقيم بالأ�شعة اإ�شم 

التعقيم البارد حيث ل توؤدي هذه املعاملة اإىل 

وت�شمل  املعاملة.  املنتجات  ح��رارة  درج��ة  رفع 

 Ionizing عملية الت�شعيع اإ�شتخدام اأ�شعة موؤينه

 Non-ionizing اأو اأ�شعة غري موؤينه radiation

radiation. الأ�شعة املوؤينة هي عبارة عن طاقة 

املنتجات  يف  عنها  يتولد  كهرومغناطي�شية 

كهربائية.  ب�شحنات  حمملة  ج�شيمات  املعاملة 

 Gamma اأ�شعة جاما  الأ�شعة  هذه  اأمثلة  ومن 

واللكرتونات   X-rays ال�شينية  والأ�شعة   rays

املعجلة Accelerated electrons. اأما الأ�شعة 

امليكروويف،  اأ�شعة  اأمثلتها  ومن  املوؤينة،  غري 

اأو   - كهرومغناطي�شية  موجات  عن  عبارة  هي 

فوتونات ذات طاقة تقل عن 12 الكرتون فولت- 

ل ت�شبب تاأين للمواد اأو املنتجات املعر�شه لها. 

وتعترب اأ�شعة جاما والأ�شعة ال�شينية من الأ�شعة 

يف  لالإ�شتخدام  العالية  الكفاءة  ذات  املوؤينة 

اأغرا�ض احلجر الزراعي نظرا لقدرتها العالية 

على اإخرتاق ال�شلع واملنتجات املعاملة، على اأن 

اأ�شعة جاما تتميز بقدرة اإخرتاق تفوق تلك يف 

حالة الأ�شعة ال�شينية. فاأ�شعة جاما ت�شدر من 

وحدات الكوبالت – 60 اأو �شيزيوم 137 ذات 

طاقة اإخرتاق عالية اأكرب من  keV 100 وطول 

موجاتها اأق�شر من 10 بيكوميرت بينما الأ�شعة 

 – 0.01 من  ي��رتاوح  موجة  ذات طول  ال�شينية 

 eV 120 نانوميرت وذات طاقة ترتاوح من   10

اأ�شعة  وعلى ذلك طول موجات   ،– 120 keV

جاما اأق�شر من طول موجات ال�شعة ال�شينية 

وهى اأكرث النواع انت�شارا يف املجال الزراعي. 

ذات طول  موجات  فهي  امليكروويف  اأ�شعة  اأما 

موجي طويل يرتاوح بني ال�شنتيمرتات اىل مرت. 
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وتت�سمن عملية الت�سعيع مرحلتني:

عملية  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  االأوىل:  املرحلة 

با�شتخدام  وذل��ك  امل�شععة  للمنتجات  ب�شرتة 

جرعات ب�شيطة من الأ�شعة بهدف قتل وتقليل 

املعاملة  املنتجات  الآفات املوجودة على  اأعداد 

وبالتاىل تاأخري ف�شاد وتلف هذه املنتجات.

التعقيم  عن  عبارة  وهي  الثانية:  املرحلة 

من خالل ا�شتخدام جرعات اأعلى من الأ�شعة 

احل�شرية  الآف���ات  جميع  على  ال��ت��ام  للق�شاء 

املختلفة  منوها  اط��وار  جميع  يف  وامليكروبات 

الآمن. ويرجع  والتخزين  لإطالة فرتة احلفظ 

اإىل حدوث  الآف��ات  على  لالأ�شعة  القاتل  الأث��ر 

النووي  احلم�ض  ج��زي��ئ��ات  طبيعة  يف  تغيري 

وانزميات  اأغ�شية  طبيعة  تغيري  وكذلك   DNA

اخللية احلية وبالتايل حدوث خلل يف الوظائف 

يوؤدي اىل موت  احليوية وتفاعالت اخللية مبا 

الآفات.   

اأخذها  يجب  ال��ت��ي  ال�����ش��روري��ة  الأم����ور  وم��ن 

هو  الت�شعيع  تقانة  تطبيق  عند  الع��ت��ب��ار  يف 

لتعقيم  املطلوبة  ال�شعاعية  اجلرعة  حتديد 

التمور. فاجلرعة ال�شعاعية هي كمية الطاقة 

ال�شعاعية املمت�شة بوا�شطة املنتجات املعاملة 

يكون احلد  اأن  الهمية مبكان  بالت�شعيع. ومن 

لقتل  الثمار كافيًا  املمت�شة يف  للجرعة  الأدنى 

يكون  بينما  النمو  اأطوار  وجميع  الآفات  جميع 

الثمار  يف  املمت�شة  للجرعة  الأع��ل��ى  احل���د 

ت�شبب  اأن  �شاأنها  من  التي  اجلرعة  من  اأق��ل 

من  ك��ل  على  م��رغ��وب��ة  غ��ري  �شلبية  ت��اأث��ريات 

والكيميائية  والطبيعية  احل�شية  اخل�شائ�ض 

اجلرعة  وتقا�ض  املعاملة.  للثمار  والظاهرية 

بالرمز  له  ويرمز   Gray باجلراى  ال�شعاعية 

Gy اأو الكيلوجراى KiloGray  ويرمز له بالرمز 

 .KGy

جمال  يف  مهمًا  دورًا  الت�شعيع  تقانة  وتلعب 

التنمية الزراعية ب�شكل عام ويف جمال �شناعة 

التنمية  جم���ال  ف��ف��ي  خ��ا���ض.  ب�شكل  ال��ت��م��ور 

الت�شعيع يف كثري من  الزراعية ت�شتخدم تقانة 

املجالت ومنها على �شبيل املثال ل احل�شر:

الغذائية  املواد  وتخزين  1-  اإطالة فرتة حفظ 

 %30-25 وتقليل الفاقد والذي يقدر بنحو 

كنتيجة  وذل���ك  الكلي  الن��ت��اج  حجم  م��ن 

لال�شابة بالفات احل�شرية وامليكروبية.

2-  اإ�شتنباط اأ�شناف نباتية جديدة وا�شتحداث 

مثل  الأغ��را���ض  من  لكثري  وراثية  طفرات 

الظروف  بع�ض  وحت��م��ل  الآف����ات  م��ق��اوم��ة 

درجات  ارتفاع  مثل  املالئمة  غري  املناخية 

الرتبة  ظروف  وحتمل  واجلفاف  احل��رارة 

غري املالئمة مثل ارتفاع ن�شبة امللوحة وقلة 

املياه.

والداجنة  احل��ي��وان��ي��ة  الأع����الف  3-  معاملة 

لل�شموم  املفرزة  الفطريات  منو  ملنع  وذلك 

احليوانات يف  بحياة  توؤدى  والتى  الفطرية 

حال تغذيتها على العالف امللوثة.

4-  ت�����ش��ت��خ��دم ب��ع�����ض ال��ن��ظ��ائ��ر امل�����ش��ع��ة مثل 

الفو�شفور�32 والنيرتوجني-15 يف درا�شات 

عينات متر م�شععه فى عبوات من البال�شتيك عينات متر م�شععة يف اأكيا�ض من اخلي�ض واأخرى يف اأطباق فوم
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تغذية النبات وحتديد معدلت المت�شا�ض 

العنا�شر  هذه  من  الغذائية  والحتياجاتها 

العنا�شر  دورة  درا���ش��ة  يف  ت�شتخدم  كما 

ال��غ��ذائ��ي��ة يف ال���رتب���ة ال���زراع���ي���ة وذل���ك 

الأ�شمدة  ا�شتخدام  وتقليل  تر�شيد  بهدف 

الكيميائية لتقليل تكاليف النتاج الزراعي 

وحماية  البيئي  ال��ت��ل��وث  م��ع��دلت  وتقليل 

�شحة الن�شان. 

اأما يف جمال التمور، فاإن عملية الت�سعيع 

با�ستخدام اأحد امل�سادر ال�سابقة )ومن 

اأهمها اأ�سعة جاما وامليكروويف( تهدف 

اإىل:

الغذائى  الأم�����ن  حت��ق��ي��ق  يف  1-  امل�����ش��اه��م��ة 

املجتمعات  يف  خا�شة  وب�شفة  للمجتمعات 

النامية وذلك من خالل خف�ض الفاقد يف 

التمور يف اأثناء معامالت ما بعد احل�شاد 

تعظيم  يف  �شك  دون  ي�شاهم  ال��ذي  الأم��ر 

ال�شتفادة من النتاج وت�شييق الفجوة بني 

من  ك��ل  خف�ض  ث��م  وم��ن  والطلب  العر�ض 

اخل�شائر املادية وكذلك معدلت الأ�شعار.

للم�شتهلك  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����ش��الم��ة  2-  حتقيق 

ال�شابة  ط��رح مت��ور خالية من  خ��الل  من 

تعر�ض  اأن  كما  امليكروبية.  اأو  احل�شرية 

من  ط��ور  ب��اأي  احل�شرية  لال�شابة  التمور 

بال�شلب  �شك  دون  يوؤثر  احل�شرات  اأط��وار 

على اإقبال امل�شتهلك على تناول هذه التمور 

من  هذا  الفاقد،  زي��ادة  وبالتايل  امل�شابة 

التمور  اإ�شابة  فاإن  اآخرى  جهة  ومن  جهة، 

الفطريات  اأهمها  ومن  امليكروبية  بالآفات 

التمور  ه��ذه  اح��ت��واء  اإح��ت��م��الت  م��ن  يزيد 

امل�شابة على ال�شموم الفطرية التى ت�شيب 

الن�شان بالأمرا�ض يف حال تناولها.

املحافظة  مع  التمور  تخزين  ف��رتة  3-  زي��ادة 

اجل��ودة  و���ش��ف��ات  ال��غ��ذائ��ي��ة  القيمة  على 

لالأ�شناف  ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة  واخل�����ش��ائ�����ض 

املختلفة.

القليمية  ال��ت��ج��ارة  ملتطلبات  4-  الم��ت��ث��ال 

والتجارة الدولية التى تتطلب خلو املنتجات 

متطلبات  وكذلك  املبيدات  متبقيات  من 

قوانني  م��ع  يتم�شى  مب��ا  ال��زراع��ي  احلجر 

وت�شريعات كل دولة والتي تكفل لها �شمان 

اإليها من جميع اأ�شكال  خلو التمور الواردة 

دخول  ملنع  وامليكروبية  احل�شرية  ال�شابة 

ومن  امل�شتوردة.  ال��دول  اإىل  الآف���ات  ه��ذه 

الأوروبية  الدول  بع�ض  اأن  بالذكر  اجلدير 

املبخرة  التمور  �شحنات  بع�ض  رف�شت  قد 

مبادة بروميد امليثيل. 

والتي،  امليثيل  بروميد  ملادة  البديل  5-  تقدمي 

ال�شابقة،  امل��ق��الت  يف  ال��ذك��ر  �شبق  كما 

نهائي  ب�شكل  ا�شتخدامها  وقف  يتم  �شوف 

عام  يناير  �شهر  بحلول  النامية  ال��دول  يف 

2015 ومن ثم م�شاعدة الدول واحلكومات 

التي قطعتها هذه  الوفاء باللتزامات  على 

تلك  ا�شتخدام  بوقف  نف�شها  على  ال��دول 

املادة امل�شتنفدة لطبقة الأوزون بح�شب ما 

حلماية  مونرتيال  بروتوكول  بنود  تقت�شيه 

طبقة الأوزون.

ل�شتخدام  اآمن  كبديل  الت�شعيع  6-  ا�شتخدام 

معاملة  يف  املختلفة  الكيميائية  امل����واد 

وتبخري التمور ومن ثم خلوها من متبقيات 

عن  يت�شبب  والتي  والكيماويات  املبيدات 

الأمرا�ض  م��ن  الكثري  الرتاكمية  اآث��اره��ا 

جلموع امل�شتهلكني. 

ملقاومة  جديدة  و�شائل  اإيجاد  يف  7-  الرغبة 

الإ���ش��اب��ة ب��اآف��ات امل��خ��ازن وال��ت��ي ت���زداد 

املبيدات  ل��ت��اأث��ري  ت��دري��ج��ي��ًا  م��ق��اوم��ت��ه��ا 

زي���ادة  يتطلب  ال���ذي  الأم����ر  الكيميائية 

ب�شكل م�شتمر ومن  امل�شتخدمة  الرتكيزات 

على  املتبقيات  لتلك  ال�شار  ال��ت��اأث��ري  ث��م 

امل�شتهلكني. 

وفيما يتعلق با�شتخدام الت�شعيع يف معاملة املواد 

الغذائية ب�شكل عام، فقد اأ�شار الدليل الغذائي 

 FAO/WHO Codex Alimentarius الدويل 

الت�شعيع  جرعة  مقدار  اأن  اإىل   Commission

ل  اأن  يجب  الغذائية  امل���واد  يف  بها  املن�شوح 

 1000 )كيلوجراي=  كيلوجراي   10 تتجاوز 

جراى( واأن هذه اجلرعة اآمنة �شحيًا.  ويرجع 
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وامليكروبات  الآفات  على  لالأ�شعة  القاتل  الأثر 

الوراثية يف  املادة  اإح��داث تغري يف طبيعة  اإىل 

اخللية احلية )احلم�ض النووي DNA( وكذلك 

اأغ�شية  املتمثلة يف  اخللية  بروتينات  يف طبيعة 

يف  خلل  ح���دوث  وب��ال��ت��ايل  اخللية  وان��زمي��ات 

الوظائف احليوية وتفاعالت اخللية مبا يوؤدي 

يف نهاية الأمر اإىل موت الآفة.  وعلى الرغم من 

الهيئات  عن  ال�شادرة  وال�شمانات  التاأكيدات 

اإل  امل�شععة،  الأغذية  ب�شالمة  واملتعلقة  املعنية 

اإنت�سار  تعيق  التي  العوامل  من  هناك  اأن 

هذ التقانة ومنها:

التمور  ت��ن��اول  ع��ن  امل�شتهلكني  1-  اإح���ج���ام 

ال�شحية  الآثار  بالأ�شعة خوفًا من  املعاملة 

تلك  تناول  على  واملرتتبة  املح�شوبة  غري 

املنتجات.

2-  يحتاج تبنى تطبيق هذه التقانة اإىل �شدور 

قرار وزارى وما ي�شاحب ذلك من �شرورة 

املنظمة  والت�شريعات  ال��ق��رارات  ���ش��دور 

ل�شمان ال�شالمة والأمن.

3-  حاجة هذه التقانة اىل اخلربات العالية يف 

التطبيق واملمار�شات وال�شيانة.  

الت�شعيع  تكاليف  ف�ض  الن�شب�ض  4-  الرتفاع 

مقارنة باملعامالت الكيميائية الأخرى.  

هذا، وقد اأجريت الكثري من البحاث والتجارب 

على ت�شعيع التمور با�شتخدام اأ�شعة جاما واأ�شعة 

امليكروويف للتخل�ض من اآفات املخازن واإطالة 

اأ�شعة  بتطبيقات  يتعلق  ففيما  احلفظ.   فرتة 

اأجريت  فقد  الكوبالت-60،  م�شدر  من  جاما 

اأجراها  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  جتربة 

ثمار  على  واآخ��رون  القحطاين  ح�شن  الدكتور 

متر من �شنف اخلال�ض حيث مت اإحداث عدوى 

�شناعية لبع�ض العينات بح�شرة احلبوب ذات 

ال�شورينام  بح�شرة  املعروفة  املن�شاري  ال�شدر 

وعينات   ،  Oryzaephilus surinamensis

الطحني  خنف�شاء  بح�شرة  عدواها  مت  اأخ��رى 

مت  ثالثة  وعينة   ،  Tribolium confusum

اإحداث العدوى فيها بكال احل�شرتني معًا )وهى 

من الآفات التي ت�شيب التمور يف املخازن( ثم 

امل�شابة جلرعات خمتلفة من  الثمار  تعري�ض 

وقد  كيلوجراى(.   0.9 و   0.3( جاما  اأ�شعة 

جلرعة  الثمار  تعري�ض  اأن  النتائج  اأو�شحت 

0.3 كيلوجراى كانت كافية لقتل احل�شرات فى 

حالة العينات امل�شابة بنوع واحد من احل�شرات 

كيلوجراى   0.9 جلرعة  الثمار  تعري�ض  بينما 

كانت كافية لقتل احل�شرات يف جميع العينات 

اأو  احل�شرات  من  واح��د  بنوع  امل�شابة  �شواء 

الت�شعيع  �شاهم  وقد  معا.  بالنوعني  امل�شابة 

الثمار  على  امليكروبية  الأع����داد  خف�ض  يف 

وفيما  التخزين.  من  �شهور   6 ولفرتة  املعاملة 

يتعلق بتاأثري الت�شعيع على الختبارات احل�شية 

اأو�شحت  sensory tests للثمار املعاملة، فقد 

ال�شكريات  ن�شبة  اأن  اإل  تاأثرها  عدم  النتائج 

املعاملة  بعد  الثمار  يف  ن�شبيًا  انخف�شت  قد 

زي��ادة فرتة  تدريجيًا مع  ال��زي��ادة  واأخ��ذت يف 

التخزين. ويف ور�شة العمل القليمية عن بدائل 

نظمها  والتى  التمور  قطاع  يف  امليثيل  بروميد 

لربنامج  التابع  اآ�شيا  لغرب  القليمي  املكتب 

الأمم املتحدة للبيئة والتى عقدت يف دي�شمرب 

العربية  باململكة  اخلرب  مدينة  يف   2009 عام 

امل�شهدي  اأحمد  املهند�ض  اأو�شح  ال�شعودية، 

جاما  اأ�شعة  م��ن  بجرعة  التمور  معاملة  اأن 

بي�ض  حت��ول  منعت  كيلوجراي   0.25 قدرها 

ويرقات وعذارى احل�شرات )خنف�شاء احلبوب 

وال�شغرى،  ال��ك��ربى  البلح  دودة  املن�شارية، 

�شو�شة التمر( من التطور اىل طور النمو التايل 

بال�شافة اىل ان هذه اجلرعة كانت قاتلة لطور 

احل�شرة الكاملة.  كما اأو�شح اأن هذه اجلرعة 

الغذائية  القيمة  يف  تغري  اأي  عنها  ينتج  مل 

اأو  وال�شكري(  )ال�شفري  املعاملة  لال�شناف 

بالتخل�ض  يتعلق  وفيما  النكهة.  اأو  الطعم  يف 

من احلمل امليكروبى، فقد اأو�شح امل�شهدى اأن 

اأعداد  6 كيلوجراى خف�شت  4 اىل  جرعة من 

 104 x 4.9 امليكروبات يف �شنف ال�شيبى من

اىل اأقل من 10 خلية/جرام وذلك دون التاأثري 

على مذاق الثمار املعاملة.

املقال،  كاتب  عر�ض  العمل  ور�شة  نف�ض  ويف   

عام  امل��ه��ن��د���ض،  حم�شن  ال��دك��ت��ور  ال���ش��ت��اذ 

من�شور(  غري  )البحث  بها  قام  جتربة   2008

باأ�شعة جاما )من م�شدر  الت�شعيع  اأثر  لتقييم 

متر �شنف دجلة نور
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الكوبالت-60 بهيئة الطاقة الذرية، القاهرة( 

 - رطب  ن�شف  �شيوي-  �شنف  متر  ثمار  على 

احل�شرة  ط��ور  م��ن  بكل  �شناعيا  ع��دواه��ا  مت 

 Tribolium الكاملة ويرقات خنف�شاء الطحني 

confusum . وقد مت ت�شعيع عينات من الثمار 

التيل  من  )اأكيا�ض  خمتلفة  عبوات  فى  املعباأة 

وعبوات بال�شتيك وفوم(بجرعات خمتلفة من 

ال�شعة تراوحت من  0.5 اإىل 3.0 كيلوجراى 

مت بعدها حفظ الثمار املعاملة يف املعمل حتت 

ظروف حرارة جوية 28 ± 2 م° ورطوبة ن�شبية 

املئوية ملوت  الن�شبة  تقدير  60 ± 5% حيث مت 

 3 وبعد  مبا�شرة  الت�شعيع  بعد  احل�شرة  اأط��وار 

املعاملة. كما مت تقدير اخلوا�ض  اأيام من  و 8 

املقارنة  وعينة  املعاملة  للعينات  الكيماوية 

وقد  الت�شعيع.  م��ن  اأي���ام   3 بعد  )ال��ك��ن��رتول( 

اأو�شحت النتائج اأن ت�شعيع الثمار 

موت  اإىل  ي��وؤدي  مل  ج��راى  كيلو   1.0 بجرعة 

الت�شعيع  بعد   %100 بن�شبة  احل�شرة  اأع���داد 

بعد  حتققت  قد  الن�شبة  ه��ذه  اأن  اإل  مبا�شرة 

ال�شابق  الظروف  حتت  التخزين  من  اأي��ام   8

الت�شعيع  اأن  النتائج  اأو�شحت  كما  ذك��ره��ا. 

بجرعة 2.5 كيلوجراى اأدى لن�شبة موت %100 

من الأعداد بعد املعاملة مبا�شرة. وفيما يتعلق 

اأدى  فقد  للثمار،  الكيميائية  باخل�شائ�ض 

احلرة  الفينولت  حمتوى  خف�ض  اإىل  الت�شعيع 

وال�شكريات الكلية يف العينات امل�شععة مقارنة 

ال�شكريات  حمتوى  زاد  بينما  املقارنة  بعينة 

امل�شععة عن حمتواها يف  العينات  املختزلة يف 

عينة املقارنة.

الدكتور  اأج��رى  اأخ���رى،  م�شرية  جتربة  وف��ى 

ثمار  على  جتربة   2006 ع��ام  واآخ���رون  اإم���ام 

متر )�شنف �شعيدى – ن�شف رطب( ملقارنة 

امليثيل  بروميد  مب��ادة  التبخري  من  كل  تاأثري 

 1.5 جرعات  )با�شتخدام  بالأ�شعة  والتعقيم 

اخل�شائ�ض  من  كل  على  كيلوجراى(   3.0 و 

وكذلك  وامليكروبية  والكيميائية  الطبيعية 

تخزين  اأث��ن��اء  الفطرية  ال�شموم  اإن��ت��اج  على 

التمور ملدة 8 �شهور بعد املعاملة. وقد اأظهرت 

اأكرب  كانت  الت�شعيع  معاملة  كفاءة  اأن  النتائج 

اأ�شارت  كما  البميثيل،  بربوميد  املعاملة  من 

ال��وزن  يف  الفقد  بع�ض  ح���دوث  اإىل  النتائج 

اجلاف للثمار املعاملة بالطريقتني. كما لوحظ 

وحمتوى  الثمار  لون  على  معنوي  تاأثري  وج��ود 

الكلية واملختزلة وغري  ال�شكريات )ال�شكريات 

املختزلة( وكذلك ن�شبة ال�شكر/احلم�ض. كما 

اأكفا من  3.0 كيلوجراى  كان الت�شعيع بجرعة 

منو  وقف  يف  كيلوجراى   1.5 بجرعة  الت�شعيع 

الفطريات واإنتاج ال�شموم الفطرية يف الثمار. 

جرعة  باإ�شتخدام  الدرا�شة  اأو�شت  وقد  هذا، 

3.0 كيلوجراى كبديل لتبخري التمور بربوميد 

امليثيل للح�شول على ثمار خالية من ال�شابة 

للتخزين  وقابلة  الفطرية  وال�شموم  احل�شرية 

لفرتة طويلة.

لت�شعيع  جتربة  اأجريت  املغربية،  اململكة  ويف 

 ،0.6 عينات من التمر باأ�شعة جاما بجرعات 

0.9، 1.8 كيلوجراى ثم بعدها اإجراء التحليل 

الكيميائي للعينات امل�شععة وغري امل�شععة )عينة 

مبا�شرة  املعاملة  بعد  الكنرتول(   – املقارنة 

يف  التخزين  من  �شهور   8 وبعد  �شهور   4 وبعد 

النتائج  اأظهرت  وقد  العادية.  احل��رارة  درجة 

ال��ع��ي��ن��ات يف  ب��ني  ف���روق معنوية  ع���دم وج���ود 

والدهون  اجل��اف��ة  امل���ادة  م��ن  الثمار  حم��ت��وى 

انخفا�ض  النتائج  اأو�شحت  كما  وال��ربوت��ني. 

يف  اجلافة  وامل���ادة  المينية  الحما�ض  ن�شبة 

التخزين.  من  �شهور   8 بعد  امل�شععة  العينات 

0.9 كيلوجراى اىل  الت�شعيع بجرعة  اأدى  كما 

يف  واجللوكوز  الكلية  ال�شكريات  ن�شبة  زي��ادة 

التي  العينات  تتاأثر ن�شبة الفركتوز يف  حني مل 

مت تخزينها ملدة 8 �شهور.

الدكتور  اأج���رى  ال��ع��راق��ي��ة،  اجلمهورية  ويف 

الت�شعيع  فيها  واآخرون جتربة مت  الطويل  اأياد 

م�شدر  من  منبعثة  كيلوجراى   0.75 بجرعة 

كوبالت-60 حيث مت ت�شعيع عبوات من التمور 

ت�شعيع  اأن  الدرا�شة  اأو�شحت  وقد  العراقية. 

مبادة  تبخريها  من  كفاءة  اأكرث  كان  العبوات 

بروميد امليثيل وذلك بح�شب قوانني وت�شريعات 

احلجر الزراعي. 

اأو�شحت  الها�شمية،  الأردن���ي���ة  اململكة  ويف 



20
ر 10

مب
س

دي
 -

ة 
رك

با
لم

ة ا
جر

ش
ال

75

املهند�شة فداء الروابدة اأن الدرا�شات اأ�شارت 

 0.25 بجرعة  جاما  اأ�شعة  ا�شتخدام  اأن  اإىل 

كيلوجراى يف ت�شعيع التمور اأدى اإىل وقف فق�ض 

حياة  اأط��وار  جميع  منو  وق��ف  وكذلك  البي�ض 

التي  املن�شاري  ال�شدر  ذات  احلبوب  ح�شرة 

توجد بالثمار دون التاأثري على القيمة الغذائية 

�شهر   12 ملدة  والرائحة  الطعم  خ�شائ�ض  اأو 

من التخزين بعد الت�شعيع.

على  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  ب��ال��ت��ج��ارب  يتعلق  وفيما 

التمور  حلفظ  امليكروويف  اأ�شعة  اإ�شتخدام 

فينوليز  ال���ب���ويل  اأن������زمي  ع��ل��ى  وال���ق�������ش���اء 

polyphenolase ، وهو انزمي ي�شبب تغري لون 

التمور اإىل اللون ال�شود القامت اأثناء التخزين 

�شنف  على  جتربة  اأج��ري��ت  فقد  بالتجميد، 

والتمر  واخل���الل  القمري  م��راح��ل  يف  زه��دي 

فقط  التمر  مرحلة  يف  خ�شراوي  �شنف  وعلى 

اأ�شعة  اىل  املعاملة  العينات  تعري�ض  فيها  مت 

امليكروويف ملدد تراوحت من 10 اىل 60 ثانية. 

درجة  تعود  حتى  العينات  تركت  املعاملة  وبعد 

يف  بعدها  عباأت  الغرفة  ح��رارة  اىل  حرارتها 

اأكيا�ض بوىل اإيثيلني ومت تخزينها. وقد اأدت هذه 

فينوليز  البوىل  انزميات  تثبيط  اىل  املعاملة 

اأدى  peroxidase مما  البريوك�شيديز  وكذلك 

اىل منع التغريات الكيميائية والفيزيائية اأثناء 

التخزين. 

ويف تون�ض مت اإجراء درا�شة لتقييم مدى اإمكانية 

كبديل  امليكروويف  اإ�شتخدام  على  العتماد 

العثه  ح�شرة  مقاومة  يف  امليثيل  بروميد  مل��ادة 

متطلبات  كاأحد   Ectomyelois ceratoniae

الدول  نور( اىل  التمور )�شنف دجلة  ت�شدير 

الغربية حيث مت درا�شة اخل�شائ�ض احلرارية 

املعاملة  واأثر  املعاملة  للتمور  اجلودة  و�شفات 

اأن  النتائج  اأو�شحت  وقد  الريقات.  موت  على 

التمور  يف  امت�شا�شها  يتم  امليكروويف  طاقة 

اأف�شل  ب�شكل  رطوبى(  حمتوى   %25( الرطبة 

وبالتاىل فاإن ارتفاع درجة احلرارة يكون اأكرب 

من  املعاملة  الثمار  حمتوى  اأن  على  يدل  مما 

الت�شخني  ك��ف��اءة  على  كبري  اأث��ر  ذو  الرطوبة 

التمور  معاملة  فعند  احل�شرات.  قتل  ثم  ومن 

املتجان�شة يف حمتوى الرطوبة بامليكروويف ملدة 

55 ثانية، ادى ذلك اىل اإرتفاع درجة احلرارة 

م°   52 من  لأكرث  للثمار  واخلارجية  الداخلية 

 ،%100 بن�شبة  احل�شرة  وبي�ض  يرقات  وم��وت 

الرطبة  الثمار  من  خليط  تعري�ض  اأدى  بينما 

 %13.5( اجل��اف��ة  وال��ث��م��ار  رط��وب��ة(   %25(

اىل  ثانية   90 ملدة  امليكروويف  لطاقة  رطوبة( 

ارتفاع حرارة الثمار الرطبة اىل اكرث من 100 

م° يف حني كانت درجة حرارة الثمار اجلافة 

اأقل من الدرجة املطلوبة لقتل يرقات احل�شرة. 

اأن  الكيميائية  التحاليل  نتائج  اأظ��ه��رت  كما 

العينات التي عوملت بامليكروويف مل تختلف يف 

خ�شائ�شها عن عينات املقارنة التي مل تعامل 

بال�شعة )املجلة التون�شية لوقاية النبات، العدد 

الرابع، رقم 2/ 2009( .         

اللكرتونية  ال�شعة  با�شتخدام  يتعلق  فيما  اأما 

على  ا�شتخدامها  مت  فقد   Electron beams

قامت  حيث  عمان  �شلطنة  يف  جتريبى  نطاق 

البحوث  )مركز  العمرى  من�شوره  الدكتورة 

التقانه  هذه  با�شتخدام  واآخ��رون  الزراعية( 

امليكروويف  مثل  الخرى  بالتقانات  ومقارنتها 

اأعداد  على  التاأثري  ودرا���ش��ة  امليثيل  بروميد 

التمور  ت�شيب  التي  املخازن  اآف��ات  من  نوعني 

وكذلك على بع�ض �شفات اجلودة. وقد اأو�شحت 

اأدت  اللكرتونية  ال�شعة  ا�شتخدام  اأن  النتائج 

اإىل تقليل الأعداد امليكروبية دون التاأثري على 

خ�شائ�ض اجلودة بال�شافة اإىل زيادة تركيز 

م�شادات الك�شدة مقارنة مبعاملة الكنرتول.   

يت�سح مما �سبق اأن جميع التجارب التي 

يف  واملتخ�س�سون  الباحثون  اأج��راه��ا 

الدول املختلفة ت�سري اإىل كفاءة تقانة  

الت�سعيع  وقف اال�سابة احل�سرية للتمور  

ال�تاأثري على  واإطالة فرتة احلفظ دون 

اجل��ودة  وخ�سائ�ض  ال�سنف  �سفات 

للبيئة  �سديقة  تقانة  كونها  عن  ف�ساًل 

ال ينتج عنها اأي متبقيات اأو تلوث بيئي. 

ويجب اال�سارة اإىل انه عند التفكري يف 

التمور  معاملة  يف  الت�سعيع  تقانة  تبنى 

من  البد  امليثيل،  بروميد  ملادة  كبديل 

اال�سعة  من  جرعة  اأق��ل   )1( حتديد 

واطوار  احل�سرات  جميع  قتل  يف  فعالة 

هذه  توؤثر  ال  وبحيث  املختلفة  منوها 

الكيميائية  اخل�سائ�ض  على  اجلرعة 

االأ�سناف  ج��ودة  و�سفات  والطبيعية 

واخل�سائ�ض الت�سويقية للتمور املعاملة، 

والتكلفة  الت�سعيع  اقت�ساديات   )2(

االقت�سادية مقارنة بغريها من املعامالت 

االخرى وخا�سة بروميد امليثيل. 

معجل الكرتونيات
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المقالة الثالثة

سيرة سيدة الشجر »7«

اأفراد ترتاق�ص بني  اأو عدة  اأجمة  اأو  لها  غابة 

احلقول وعمق ال�صحارى. 

ورغم تعدد الأنواع من عائلة النخيل يف الهند 

وجنوب اآ�صيا واأمريكا واإ�صبانيا وبع�ض مناطق 

اأن النخلة العربية   اإل  اأفريقيا ،  و�صط وجنوب 

متفردة يف �صفاتها وثمارها، وحتى وقت قريب 

من  ق�صرًا،  اأو  كان  كوخًا  بيت   يخلو  يكن  مل 

اأثر يف بنائه من اأجزاء النخلة ، ولأمة العرب 

والجتماع  التاريخ  علماء  اهتمام  ان�صب    

واجلغرافيا، على الدين واللغة والتقاليد، دون 

النتباه الكايف للنخل، هذه ال�صامقة ال�صاخمة 

على  للريح  واملقاومة  الن�صيم  مع  املتاأودة 

�صواطئ النيل، ودجلة والفرات والعا�صي، وعلى 

�صواحل البحرين والكويت وُعمان حتى املغرب 

وموريتانيا، ويف الإح�صاء ال�صعودية، وهي اأكرب 

بلد عربي من  العامل. ول يخلو  واحة نخيل يف 

oms_1990@yahoo.com

قب�س حمّمـــــد
النخلة . . . 

رعـايــة وأصنــاف 
وعالجات وقائّية 

عنـد العــرب 
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جمع  اأفالقا   لت�صبح  جذوعها  �صق  يف  دراية 

طويلة  فرتات  وجتفف  املاء  يف  تعالج  فلق، 

الت�صو�ض  �صد  ومناعة  �صالبة  تكت�صب  حتى 

واحل�صرات لت�صبح ركائز و�صقوفا ...

واأبو  البيطار  ابن  العربي  العامل  واأح�صى      

كتبهم  يف  الإنطاكي  وداود  العوام  ابن  زكريا 

ما  والثمار،  بالأطايب  والعالج  النباتات  عن 

النخيل،  بلح  من  نوع  ثالثمائة  اإىل  ي�صل  قد 

التطعيم  ت�صتع�صي على  النخلة  فاإن  ومع ذلك 

اآخر  نبات  اأي  وبني  بينها  مزجا  التلقيح  اأو 

كما حدث يف الربتقال، ولذا فاإن النخلة تظل 

�صجرة اأمينة خمل�صة ، ل متنح نف�صها اإل لذكر 

اإناث  و�صط  واقفا  النخيل  ذكر  وجتد  النخيل، 

النخيل �صاخما غليظ الرقبة، وكاأنه ديك و�صط 

ت�صاء الظروف  التي  الدجاجات. ويف احلالت 

فاإنه   ، اإناثه  دون  وحيدا  الذكر  يبقى  اأن  فيها 

ل يلبث اأن ي�صطرب ويحتقن ويتجهم وي�صبح 

وكرا للثعابني والزنابري والغربان ال�صالة. وهو 

الغري،  مع  التوا�صل  فاقد  النا�ض  به  ي�صف  ما 

يعي�ض قلقا وميوت فلقا.

   واأ�صحاب املاأثور من الطّب العربي ~يعتربون 

البلح غذاء له قدرته على تقوية جهاز املناعة 

تناوله  مت  ما  اإذا  وخ�صو�صا   ، الأمرا�ض  �صد 

يفتتحوا  اأن  عادة  امل�صلمون  ويوؤثر   ، اللنب  مع 

التمر،  اأو  البلح  بتناول   ، اإفطار رم�صان  �صوم 

خال�صا اأو خملوطا بالأ�صربة، ول يزال كثريون 

يعتربونه خري زاد لل�صفر ، وللذهاب للمدار�ض، 

املثلبة  لكن  ال�صيف.  لتكرمي  مفتتح  وخري 

املوؤملة  الوقائع  هذه  يف  كانت  للنخلة  الكربى 

واملناوئني  الفقراء  اجلبابرة  فيها  ربط  التي 

حتى  الويل  و�صقوهم  النخل  جذوع  يف  لهم 

بن  الوليد  ع�صر  يف  هذا  حدث  وقد  الهالك، 

ويف  الثقفي،  يو�صف  بن  واحلجاج  امللك  عبد 

ع�صور املماليك واملداهمني وحمطمي الأوطان 

وحديثا،  قدميا  الجتياح  على  القدرة  وذوي 

ال�صواريخ  وحامالت  اللهب  قاذفات  اأن  حتى 

مل توقفهم عن ولعهم بهذا الفعل. لكن النخيل 

هذه  �صفات  من  كثري  فيه  نخياًل،  يظل  �صوف 

وباأغنيها  باأخالقها،  ميتزج   ، التاريخية  الأمة 

ال�صمود  على  وبقدرتها  وفولوكلورها، 

وال�صتمرار  )1(

اأ�صناف النخيل

   كانت اأ�صناف النخيل معروفة يف احل�صارة 

اأو  الإ�صالمية وح�صب مناطق زراعتها  العربية 

مذاقًا  اأو  مظهريًا  ال�صنف  به  يتميز  ل�صفة 

واأحيانًا ن�صبة اإىل ا�صم زّراعها. واإّن اأ�صناف 

يف  منت�صرة  اليوم  جندها  التي  التمور 

الأ�صواق العربية ومبختلف مناطق زراعة 

النوى  زراعة  خالل  من  ن�صاأت  النخيل 

خالل  م�صادفة  اأو  مق�صود  ب�صكل 

حالة  ويف  طويلة،  زمنية  فرتات 

متور  ذات  نخلة  على  احل�صول 

بها  اهتّم  فقد  جيدة  مبوا�صفات 

خالل  من  وكرّثها  العربّي 

وهكذا  ف�صائلها،  زراعة 

تنت�صر  ثم  معروفة  ت�صبح 

مميزًا  �صنفًا  فتكون 

ومعروفًا بني النا�ض.

الوطن  اأّن كل منطقة يف  وجند 

باأ�صناف  ومتفردة  متميزة  تكون  تكاد  العربي 

ال�صتثناءات  بع�ض  عدا  الأخرى  دون  معينة 

القليلة يف وجود عدد من الأ�صناف يف اأكرث من 

قطر اأو اإقليم. وقد اأ�صار ابن الفقيه الهمداين، 

العرب،  اجلغرافيني  املوؤلفني  اأقدم  من  وهو 

فقال يف و�صف منطقة اليمامة: واأما متره، فلو 

بني  عليه  ينادي  التمر  اأّن  اإّل  ف�صله  يعرف  مل 

امل�صجديني، ميامي اليمامة، فيباع كل متر لي�ض 

من جن�صه ب�صعر اليمامي.

   ولعّل اأهم اأ�صناف النخيل واأكرثها عددًا كانت 

اأبو  فذكر  العراق،  جنوب  الب�صرة  مدينة  يف 

255هـ”،  عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ” ت 

دون  الب�صرة  نخل  اأ�صناف  اأح�صوا  اأّنهم 

والبحرين  واليمامة  ر  ِم�صْ ودون  املدينة  نخل 

وُعمان وفار�ض وكرمان ودون الكوفة و�صوادها 

وخيرب وذواتها والأحواز وما بها، اأيام اخلليفة 

الر�صيد  هارون  بن  باهلل  املعت�صم  العبا�صي 

واإذا  راأى”،  َمن  �صامّراء” �ُصّر  مدينة  موؤ�ص�ض 

ال�صنة  اأيام  بعدد  اأي  �صربًا،  و�صتون  ثالثمائة 

الواحدة!

   واأما اأ�صهر اأ�صناف مدينة الب�صرة كما ذكرها 

املقد�صي اجلغرايف، وهو من اأوائل املائة الأربعة 

التمور  اأجنا�ض  من  ه  ن�صّ ما  للهجرة، 

ال�صبي،  واأربعون:  ت�صعة 
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الكرمي،  الآزاد،  املعقلي،  اخلي�صوم،  احلرين، 

القرثية، القريطي، الهريوم، البدايل، الريفي، 

العرو�صي، الباذجناين، الأبريهمي، الزنبورين 

ال�صهريز،  الربين،  الربناج،  اليع�صو�ض، 

املحكرم،  الأ�صفر،  احلا�صران،  احلركان، 

الغراين،  املدحرج،  اجلناين،  الق�صب، 

املابوري، بي�ض  ال�صرقي، اخلوارزمي، الفحل، 

البغل، الفاو�صان، وبها �صيحاين نقله اأبو اأحمد 

املو�صائي من املدينة.  

الب�صرة  اأ�صناف متور  كاأحد  املعقلي  والتمر    

الب�صرة،  انهار  من  معقل  نهر  اإىل  من�صوب 

اأن  بل  البقعة.  تلك  خ�صائ�ض  من  وُيعد  بل 

اأخرى  متور  مع  ذكره  ورد  قد  املعقلي  التمر 

ا�صتهرت بها بع�ض البالد، فقال املقد�صي: ول 

نظري لثمانية اأجنا�ض متور: �صيحاين املدينة، 

ُعمان،  وم�صني  ويكة،  وم�صقر  املروة،  وبردي 

�صغر،  واأنقلي  الكوفة،  واأزاد  الب�صرة،  ومقلي 

وكرما�صاين كرمان.

  ويذكر اأن من متور مدينة الب�صرة التي كانت 

م�صهورة اأيام الدولة العبا�صية يف العراق هما: 

الربين وال�صهريز، فقد قال الأديب اجلاحظ: 

مدينة  موؤ�ص�ض  املن�صور  جعفر  اأبا  اخلليفة  اأّن 

ملا  م�صلم،  بن  قتيبة  بن  �َصَلم  اإىل  كتب  بغداد، 

مع  خرج  َمن  دور  بهدم  ياأمره  الب�صرة،  وّلُه 

�َصَلم:  اإليه  فكتب  قال:  نخلهم  وعْقِر  اإبراهيم 

باأّي ذلك نبداأ، بالدور اأم بالنخيل؟ فكتب اإليه 

باإف�صاد  اإليك  اأّما بعد فاإيّن لو كتبت  املن�صور: 

نبداأ:  باأية  ت�صتاأذنني  اإيّل  لكتبت  مترهم، 

بالربين اأم بال�صهريز! )2(

باب النخل و�صقوط حمله

  ذكر العامل اللغوي ثعلب  اأّن حمل النخل يفتح 

النخلة  حملت  واإذا  ال�صجر  عامة  يف  ويك�صر 

يقال  وقد  حنيفة  اأبو  املهتجنة  فهي  �صغرية 

لنا  اأخزف  يقال  الهاجن  وهي  الغنم  يف  ذلك 

العنوق  يف  الهاجن  قدمت  وقد  الهويجن  من 

كتابه  يف  عبيد  اأبو  قال  الن�صاء  يف  واملهتجنة 

املو�صوم بالأمثال عند قولهم: »جلت الهاجن عن 

على  املُ�صنة  كنايٌة عن  ههنا  الهاجن  اإن  الولد« 

وجه التفاوؤل ابن دريد الفر�صاخ - النخلة الفتية 

اأبو  وقالوا �صرٌب من ال�صجر وال�صرداخ كذلك 

قيل  اأخرى  حتمل  ومل  �صنًة  حملت  فاإن  عبيد 

عاومت و�صانهت وهي �صنهاء اأبو حنيفة وكذلك 

كرث  فاإذا  عبيد  اأبو  واأخلفت  حائٌل  وهي  قعدت 

حملها - قيل ح�صكت ابن دريد وهي نخلة حا�صٌك 

بغري هاء اأبو عبيد وكذلك اأو�صقت - يعني اأنها 

قد حملت و�صقا وهو الوقر واأن�صد: 

مو�صقات وحقل اأبكار

واأطعم  اأمل  قيل  يحمل  اأن  الأ�صاء  بلغ  واإذا 

احلمل  الكثرية  النخلة   - واخلوارة  وال�صفى 

نخلٌة  دريد  ابن  والبل  ال�صاء  يف  تقدم  وقد 

�صرداح - كرمية �صفيٌة �صاحب العني اخل�صية 

اأبو  خ�صاب  واجلمع  احلمل  الكثرية  النخلة   -

حنيفة ويقال نخلٌة موقرة وموقرة وموقر وموقر 

فان كان ذلك عادًة لها فهي ميقار واإذا كانت 

كذلك فهي ثمرية يف نخيل ثمر والغزيرة مثلها 

وقد تقدمت يف احلريان واملياه وقال اأتت النخلة 

- كرث حملها واأتت اأتوًا - طلعت ثمرتها ويقال 

حلمل النخلة �صنتها الكفاأة والكفاأة واإذا كانت 

الب�صرتان والثالث يف قمع واحد فذلك الغربان 

وال�صال فاإذا كرث يف النخلة فهي �صلول و�صلة 

ونخالت �صوال علي لي�صت ال�صوال جمع �صلول 

وقيل  �صال  اأو  �صالة  جمع  هي  اإمنا  �صلة  ول 

قمع  يف  يخرجن  بلحات   - واجلرهة  الغربانة 

واحد ابن دريد نخلة قبور وكبو�ض - للتي يكون 

نف�ض  كرث  فاإذا  عبيد  اأبو  �صعفتها  يف  حملها 

النخلة وعطم ما بقي من ب�صرها - قيل خردلت 

لها  ي�صري  اأن  قبل  انتف�ض  فاإذا  خمردل  وهي 

بعد  نف�صته  فاإن  الق�صام  اأ�صابه  قيل   - بلحًا 

النخل  واأ�صاب  مرقت  قيل   - حملها  يكرث  ما 

دريد  ابن  مرقًا  مترق  مرقت  حنيفة  اأبو  مرق 

ب�صرها  �صقط   - ممرٌط  وهي  النخلة  اأمرطت 

غ�صًا فاإذا كان ذلك من عادتها فهي ممراط 

وقال النفا�ض - ما نف�ض من النخل اأو نف�صته 

الريح فما �صقط من ثمر فهو النف�ض ونفا�صة 

كل �صيٍء - ما نف�صته ف�صقط منه اأبو عبيد فاإذا 

وقع البلح وقد ندى وا�صرتخت تفارريقه - قيل 

بلٌح �صٍد الواحدة �صدية وهو ال�صداء وقد اأ�صدى 

النخل وامل�صالخ من النخل - التي ينترث ب�صرها 

اأخ�صر  وهو  ب�صرها  يتنرث  التي   - واخل�صرية 

وقال اأخلت النخلة - اأ�صاءت احلمل اأبو حنيفة 

يقال للنخلة اإذا تناثر ب�صرها قد اأ�صل�صت وه�ض 

م�صل�ض وم�صال�ض ومنثار ونرثًة ابن دريد �صمرخ 

النخلة  �صوبت  وقال  ب�صرها  خرط   - النخلة 

وقد  اأخ�صر  وهو  ب�صرها  يب�ض   - و�صوت �صويًا 

تقدم اأن ال�صوى يب�ض النخلة نف�صها واحل�صل 

- كل �صيٍء ي�صقط من الكافور حني يخ�صر وهو 
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مثل اخلرز الأخ�صر ال�صغار وللح�صل مو�صٌع 

اآخر �صناأتي عليه اإن �صاء اهلل تعاىل فاإذا �صار 

اأبعار الف�صال فما �صقط منه حينئذ فهو  مثل 

ال�صاقط  البلح   - الغ�صا  علي  اأبو  قال  الغا�صي 

 - ال�صقيط  اأبوحنيفة  كان  ما  البلح  هو  وقيل 

ما�صقط من البلح اذا اخ�صر ابن دريد �صقاط 

العني  �صاحب  ب�صره  من  �صقط  ما   - النخل 

الكمر من الرطب - ما مل يرطب على �صجرة 

بل ما �صقط ب�صرا فاأرطب يف الأر�ض اأبوحنيفة 

اأخ�صر  �صئ   - وال�صتلعاب  واخللفة  واللحق 

يخرج يف النخل بعد ما يرطب وقلما لأن ال�صتاء 

اأ�صمع لال�صتيعاب با�صم  يدركه ورمبا قال ومل 

وقد تقدم ذكر اللحق واخللفة وال�صتلعاب يف 

الزرع والكرم 

اأما عن نعوت النخل يف الإبكار والتاأخر، فيقول 

اأبو عبيد: اإذا كانت النخلة تدرك يف اأول النخل 

فهي البكور وهن البكر واأن�صد: 

اأحمالها كالِبكر املبتل

البكور  مثل   - والبكرية  البيت  تقدم  وقد 

وبكر  وبكر  اأبكر  وقد  البكائر  وهي  اأبوحنيفة 

يبكر بكورًا وقال هل عندكم من الباكورة �صيء 

يريد كل نخل يبكر والباكور - اأول ما يرى من 

الرطب وال�صبق واملعاجيل - كالبكائر واحدها 

 - املئخار  اأبوعبيد  العرف  وكذلك  معجال 

ال�صرام  اآخر  اإىل  حملها  يبقى  التي  النخلة 

واأن�صد: 

 ترى الغ�صي�س املقر املئخار

                            من وقعه ينت�صر انت�صارا

والهاء يف وقعه تعود اىل املطر - اأي ان ال�صتاء 

ال�صبط  املطر  في�صقطه  اللحق  هذا  يدرك 

والربعي - نخل يدرك اآخر القيظ �صمى بذلك 

عند  واملطر  الو�صمى  وقت  القيظ  اآخر  لأن 

قول  يف  الربعية  واأما  جاء  متى  ربيع  العرب 

بال�صيف  ت�صرم  ربعيه  »�صرفانة  الأعرابي 

مذهب  على  ههنا  فهي  بال�صتيه«  وتوؤكل 

املتقدمة  كالربعية  املتقدمة  وهي   - اجلمهور 

النتاج وكذلك الف�صيل الربعي  وبني ابن �صيده 

على  ال�صرب  يف  النخلة  لنعوت  املخ�ص�ض  يف 

واجللدة  املجالح  حنيفة:  اأبي  بقول  القحط، 

- هي التي لتبايل القحوط. ثم اأو�صح لعيوب 

النخل واآفاتها قائاًل: اذا �صغرت راأ�ض النخلة 

اأبوحنيفة  ع�صا�ض  وهن  ع�صة  فهي  �صعفها  وقل 

وقد ع�صت ابن دريد وهو الع�ص�ض وقال ا�صعالت 

اأبوحنيفة  �صعلة  ونخلة  راأ�صها  دق   - النخلة 

وجمعها  الأ�صول  اجلرداء  العوجاء   - ال�صعلة 

�صعل واأن�صد: 

لترجون بذي الآطام حاملة

                ما مل تكن �صعلة �صعبًا مراقيها

قيل  كربها  واجنرد  اأ�صفلها  من  دقت  فاذا 

اأنها النخلة  �صنربت وهي ال�صنبور وقد تقدم 

تخرج من اأ�صل نخلة اأخرى مل تغر�ض اأبوحنيفة 

يعني   - اجلا�صدة  الكزة  النخلة   - ال�صوجانة 

�صعفها  اأ�صول  ف�صد  اذا  للنخلة  ويقال  الغليظة 

 - غلقا  البعري  غلق ظهر  ومنه  وانقطع حملها 

كرث عليه الدبر واملقمار من النخل - البي�صاء 

ابن  ب�صرها  ليرطب  التي   - واملب�صار  الب�صر 

من  فتمتنع  النخلة  ي�صيب  داء   - املطق  دريد 

احلمل اأزدية اأبوعبيد �صخلت النخلة - �صعف 

نواها ومترها ابن دريد هو اذا نف�صته اأبوعبيد 

 - الدامغة  الأعرابي  ابن  ال�صي�ض   - ال�صخل 

طلعة تخرج من بني ال�صطبات طويلة �صلبة ان 

تركت اأف�صدت النخلة فاذا علم بها امت�صحت 

وب�صر  الب�صر  حمراء   - ممغار  نخلة  اأبوزيد 

لون  لونه  الذي  هو  الأ�صمعي  اأحمر   - ممغر 

املغرة. )3( 

خدمة ورعاية النخلة

التاريخ  عرب  املباركة  النخلة  حظيت  لقد 

�صالمتها  اأجل  من  خا�صة  ورعاية  بخدمات 

امل�صلمون  العرب  كان  فلقد  عطائها.  ودميومة 

ذوي باع طويلة يف خدمة النخلة والقيام عليها، 

فعرفوا خمتلف اخلدمات الزراعية التي يجب 

تلقيح وتذليل وتقليم وجني. ومن  اإتباعها من 

تلك اخلدمات: التلقيح: يقال للتي تلقح بطلعا 

ت�صرب  اأن  والأبر  والفحل  الُفّحال  وهو  الأبار، 

يف الكافور �صماريخ ثالث �صربات فتنف�ض فيه 

الطحني  لذلك  ويقال  الفّحال،  �صمراخ  طحني 

واح. وقالوا: اإذا اأن�صق الكافور يقال: �صّقق  ال�صَ

يوؤتى  اأن  وهو  بالذكر،  يوؤبر  وهو حينئذ  النخل 

الإناث  وليغ  يف  فتنبغ  الذكور  من  ب�صماريخ 

والّنبُغ: اأن تنف�ض فيطري غبارها يف وليغ الإناث 

امل�صكن  ثنائية  التمر  نخلة  واإن  تلّقح.   فبذلك 

اأي حتتوي النخلة الذكر اأع�صاء التذكري فقط 

وحتتوي النخلة الأنثى اأع�صاء التاأنيث. ولو ترك 

النخل على طبيعيته ليتكاثر من النوى لوجدنا 

اأن عدد الذكور النامية تكاد تكون ت�صاوي عدد 

كبرية  كميات  تتوفر  احلالة  هذا  ويف  الإناث. 

اإناث  تلقيح  لتاأمني  تكفي  اللقاح  حبوب  من 

اأن  اإّل  النخيل القريبة منها مب�صاعدة الرياح. 

اأن  جند  لذلك  اقت�صادية،  غري  الو�صيلة  هذه 

الأ�صلوب  هذا  ي�صتخدموا  وامل�صلمني مل  العرب 

من الزراعة اأو الو�صيلة يف التلقيح بل اعتمدوا 

اأ�صلوب التلقيح ال�صطناعي اأي اليدوي ل�صمان 

�صمان  اإىل  بالإ�صافة  والأوفر  اجليد  احلا�صل 

جناح التلقيح. 

عند  املرقاة  امل�صلمون  العرب  ا�صتخدم  كما 
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ت�صلقهم للنخلة يف التلقيح اأو لعمليات اخلدمة 

عند  الأداة  هذه  تعرف  وكان  للنخلة،  الأخرى 

البابليني يف احل�صارة العراقية القدمية با�صم« 

تبليا« وهي ما زالت تعرف بنف�ض الت�صمية اليوم 

العراق،  يف  الو�صطى  املحافظات  فالحي  عند 

وي�صمى احلبل الذي ي�صعد به الكر واملرقاة اأو 

احللقة. )4(

التذليل والت�صجري

يربط  اأن  وهي  للنخلة  الأخرى  اخلدمة  هي 

العذق اإىل اجلريدة لتحمله. واإن هذه العملية 

ال�صعف  بني  املتدلية  العذوق  �صحب  عبارة عن 

ثم  مت�صابكة  ال�صماريخ  تكون  حيث  وتفريدها 

حجمه  وح�صب  �صعفة   2-1 على  العذق  ربط 

من  العرجون  على  حفاظًا  وذلك  ووزنه 

العذوق على  واأحيانًا ترتك  التلف  اأو  النك�صار 

الطريقة  هذه  وت�صتخدم  ربط  دون  ال�صعف 

للمحافظة على توازن النخلة من خالل توزيع 

العذوق ب�صكل متوازن على الجتاهات املختلفة 

لل�صجرة كي ل متيل عند تركيز الثقل يف جهة 

واحدة منها.

التكميم والتكريب

اأكمة  يف  الكبائ�ض  جتعل  اأن  فهي  التكميم  اأما 

الأغطية  يف  الكرم  عناقيد  جتعل  ت�صونها 

العرب  كان  كما  كمًا.  يكممها  العذاق  كَم  وقد 

وهي على  العذوق  بها  تغلف  اأغطية  ي�صتعملون 

الأكمة  هذه  ي�صتخدمون  كانوا  ولعلهم  النخلة 

والعوامل  الزراعية  الآفات  من  التمور  حلماية 

اأثناء  اجلوية كالأتربة التي تتعر�ض لها الثمار 

والدبابري  كالطيور  املختلفة  ن�صجها  مراحل 

وجد  فقد  والعناكب،  احل�صرات  اأنواع  وبع�ض 

دقيقة  فتحات  ذات  اأغطية  ا�صتخدام  عند 

من  حمايتها  توؤمن  اأنها  العذوق  بها  لتكمم 

الطيور والدبور الأحمر....

التكريب  اأو  التعريب  اإىل  ال�صج�صتاين  واأ�صار 

بقوله:   ، النخلة  خدمات  من  اأخرى  كخدمة 

ول  الربيعني  اعتدال  يف  اإّل  النخلة  تكرب  ول 

يقطع منها اإّل ال�صعف الياب�ض، واإياك اأن تقطع 

ال�صعف الأخ�صر، وكذلك مينع عن نزع ال�صالء 

اأو خرطه من ال�صعف الأخ�صر فاإن ذلك ي�صّر 

النخلة اأ�صّد ال�صرر. كما يقل: املنقح من النخل 

�صعفه وكربه،  اأن يحذف عنه  نقى وهو  ما قد 

واملنقح من كّل �صيء ما قد نقّي، قالت العرب: 

اأتى  الذي  يوقول:  املُنّقح  احَلْويِلّ  ال�ِصْعر  خري 

اأن  والتعريب  العيوب  من  فنّقي  َحْوٌل  عليه 

يقطع �صعف النخل ويقال للذي يقطعه املعّرب 

لل�صيء،  امل�صلح  والعارب  وقالوا:  والعارب. 

ومنه تعريب البيطار، ويقال عربت معدته اإذا 

ف�صدت.  

مفيدة  الليف  مع  الكرب  اإزالة  عملية  ولعّل 

للنخلة حيث تكون هذه الأماكن م�صدر اإ�صابة 

باأنواع خمتلفة من الآفات الزراعية كاحلفارات 

اأن  ميكن  كما  وغريها،  الق�صرية  واحل�صرات 

تكون مكانًا مالئمًا لالختفاء اأو الت�صتيت للعدد 

من الآفات الزراعية املختلفة. )5(

ابن �صيده والرتجيب

اخلدمات  من  كنوع  الرتجيب  جند  حني  يف    

التي تقدم للنخلة اأي�صًا، حيث يقول عنها ابن 

فبني  النخلة  مالت  اإذا  املخ�ص�ض:  يف  �صيده 

حتتها دكان تعتمد عليها فبذلك الرجبة، وقيل 

اأن يجعل �صوك حول النخلة لئال مت�ّض ول ترتقي 

ويقال للرجبة احلائط. واإّن هذه العمالية التي 

تنفذ خلدمة النخلة ما عادت ت�صتخدم يف الوقت 

احلا�صر بل جندها ت�صتخدم لأنواع اأخرى من 

عندما  واحلم�صيات  كارمان  الفاكهة  ا�صجار 

ال�صجرة  لأغ�صان  ت�صبح  ول  اإنتاجها  يزداد 

القدرة على حمله فتو�صع الركائز، التي تكون 

كانت  والتي  قوية  خ�صبية  م�صاند  عن  عبارة 

عن«  ال�صج�صتاين  وقال  اأي�صًا.  اجلائز  ت�صمى 

النخلة با�صرة بعدما  الثمار«: رمبا جدت  خف 

الثمار  خف  عملية  واإن  عنها.  ليخفف  اأحلت 

ونوعية  النخلة  غّلة  بني  املازنة  يف  جدًا  مهمة 

وحت�صن  الثمرة  حجم  من  تزيد  فهي  اإنتاجها 

نوعيتها بل قد توؤثر على حمتويات الثمرة من 

املواد الغذائية ون�صبها، كما وتعمل على م�صكلة 

اخلّف  وعملية  النخيل.  اأ�صجار  يف  املعاومة 

تعتمد اأ�صا�صًا على تقليل عدد العذوق اأو تقليل 

عدد ال�صماريخ يف كّل عذق. )6(

الآفات الزراعية

اأ�صار عماد احلفيظ اإىل الآفات الزراعية التي 

ت�صيب النخيل والتمور ومكافحتها، حيث ذكر 

النخيل  ت�صيب  التي  احليوانية  الآفات  من 

احلمرّية«  احل�صف-  اإىل«  الب�صتان  يف  والتمور 

احُلمرية  بح�صرة  النخيل  ثمار  ت�صاب  الذي 

وهي عثة �صغرية من رتبة حر�صفية الأجنحة، 

يف  الثمار  احل�صرة  هذه  يرقات  ت�صيب  حيث 

فتاأتي  واخلالل  واجلمري  احلبابوك  مرحلة 

الغالف  �صوى  ترتك  ول  الثمرة  معظم  على 
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واخليوط  الريقة  برباز  مملووؤ  وهو  اخلارجي 

احلريريرية التي تفرزها...

  اأما« املْطق- الدوبا�ض«، فهو داء ي�صيب النخلة 

اأزدّبة، ت�صمية املْطق« متق«  فتمتنع عن احلمل 

العربية  الإمارات  اأهل  عند  ت�صتخدم  مازالت 

املتحدة للتعبري عن الإ�صابة بح�صرة الدوبا�ض، 

وتتغذى حوريات وبالغات هذه الآفة بامت�صا�ض 

الع�صارة الغذائية من اأوراق النخيل والأجزاء 

ف�صلّي  خالل  ال�صجرة  من  الأخرى  اخل�صرية 

الربيع واخلريف فتوؤدي اإىل تراكم الغبار على 

تفرزها  دب�صية  مادة  لوجود  امل�صابة  املناطق 

احل�صرة اأو تفرز من مناطق التغذية فتوؤدي اإىل 

تقليل عملية الرتكيب ال�صوئي وبالتايل �صعف 

ال�صجرة  متوت  وقد  اإنتاجها،  وتدهور  النخلة 

بفعل الإ�صابة.

من  الق�صرية«  احل�صرات  اجلرب-  وجند« 

العرب  وكان  النخيل،  ت�صيب  التي  الآفات 

ي�صيبها  التي  وهي  املعرار  النخلة  ي�صمون 

اجلرب، وذكر ابن �صيده اجلرب على اأنه برث، 

وذكر  ف�صّماه اجلذام  وح�صية  ابن  غليه  واأ�صار 

منه الأخ�صر والأحمر والأبي�ض. وهذا الو�صف 

ينطبق على الإ�صابة باحل�صرات الق�صرية التي 

اأهمها  اأنواع  عدة  وهي  النخيل،  �صعف  ت�صيب 

هي  النخيل  اأ�صجار  على  احلا�صر  الوقت  يف 

لعائلة  تعود  ح�صرة  وهي  البارليتوريا  الق�صرة 

من رتبة مت�صابهة الأجنحة. )7(

باأ�صرار  النخيل  ي�صيب  اجلراد«  اأّن«  كما 

فّن  لكل  امل�صتطرف  يف«  الأب�صيهي  يقول  كما 

م�صتظرف« من اأّن للجراد �صتة اأرجل واأطراف 

اأنواع  اأفرادها  وت�صيب  كاملن�صار،  اأرجله 

لها  وحتدث  الزراعية  املحا�صيل  من  خمتلفة 

اأ�صرار كبرية حتى ل يبقي على الأخ�صر ومنها 

النخيل. اأما القزويني فتحدث عن تاريخ حياة 

لأنها  بالفار�ض  البالغات  ي�صمي  حيث  اجلراد 

تطري وي�صمي احلوريات بالراجل، ويكاد و�صف 

القزويني ينطبق على نوع اجلراد وال�صحراوي 

الوا�صع النت�صار يف الأر�ض العربية. )8(

ت�صيب  التي  الأخرى  الآفات  من  الأر�صة«  و« 

احل�صرات  لأنواع  اجلاحظ  ذكرها  النخلة 

النمل  والأر�صة هي  النخلة.  تتواجد على  التي 

تبني  باأنها:  القزويني  عنها  اأو�صح  الأبي�ض، 

على نف�صها اأزجًا �صبه دهليز خوفًا من عددها 

لها  ينبت  �صنة  عليها  اأتت  واإذا  وغريه  كالنمل 

جناحان طويالن تطري بها ولها م�صفران حادان 

هناك«  كذلك  والآجر.  احلجارة  بها  تثقب 

ابن  اإليها  اأ�صار  التي  النخيل«  اأ�صجار  حفارات 

�صيده بقوله:« اإذا ف�صد �صعفها ح�صلت وحظلت 

وانقطع حملها  �صعفها  اأ�صوله  دود  اإذا  وغلقت 

الدبر.  عليه  كرث  اأي  البعري  ظهر  غلق  ومنه 

ما  كل  كتابه احليوان:  قال اجلاحظ يف  بينما 

�صروب  من  وفيها،  النخلة  جّمار  من  تخّلق 

وال�صو�ض  وردان،  بنات  واأ�صباه  والطري  اخللق 

الالتي  وردان  وبنات  والأر�صة،  والقوادح، 

يخلقن من الأجذاع واخل�صب واحل�صو�ض. )9(

اآفات  النخلة  ت�صيب  احليوانية:  الآفات 

الفغي«،  الغبار-  حلم  منها«  عديدة  حيوانية 

النخيل  اأمرا�ض  اأما  والطيور.  واجلرذان، 

طلع  خيا�ض  مر�ض  الدمان-  فهناك  والتمر 

الدمال-  الثمار-  تعفن  ومر�ض  النخيل- 

الف�صيل.  ومر�ض  ال�صلعة-  املجنونة-  ومر�ض 

)10(

 مكافحة اآفات النخيل والتمر

التطبيقات  الكثري من  امل�صلمني  للعرب     كان 

ومكافحة  الزراعة  يف  واملعرفة  والنظريات 

فيها  ولهم  النخلة،  ت�صيب  التي  الآفات 

التجارب واخلربات وجند ذلك يف م�صنفاتهم 

نحو كتاب الزرع لل�صج�صتاين، وكتاب الفالحة 

ال، وكتاب احليوان للجاحظ، وكتاب  لبن ب�صّ

الفالحة  وكتاب  �صيده،  لبن  املخ�ص�ض 

الأندل�صية لبن العّوام، وكتاب الفالحة النبطية 

لبن وح�صية،...

الهوام�س واملراجع املعتمدة

كتاب  الغراب،  نب�ض  م�صتجاب:  1.حمّمد 

العربي، اجلزء الثالث، العربي، وزارة الإعالم، 

دولة الكويت، 15 اأكتوبر 2008م.

اجلزء  البلدان،  معجم  احلموي:  2. ياقوت 

الثاين، بريوت، لبنان، �ض346.

النخل”،  “كتاب  املُخ�ص�ض،  �صيده:  3. ابن 

بريوت، لبنان.

درا�صات  احلفيظ:  ذياب  حمّمد  4. عماد 

العربي  الرتاث  يف  والتمور  النخيل  عن 

والتوزيع،  للن�صر  الياقوت  دار  والإ�صالمي، 

عّمان، الأردن، الطبعة الأوىل، 2002م، �ض 

.74-73

5. عماد حمّمد ذياب احلفيظ: املرجع ال�صابق، 

�ض78-75. 

النخل  كتاب  ال�صابق،  امل�صدر  �صيده:  6. ابن 

اأي�صًا.

7. عماد حمّمد ذياب احلفيظ: املرجع ال�صابق، 

�ض 94.

8. الأب�صيهي: امل�صتطرف من كّل فّن ُم�صتظرف، 

الأوىل،  الطبعة  للمطبوعات،  النور  موؤ�ص�صة 

بريوت، لبنان، 1996م، �ض 92. 

ال�صالم  عبد  حتقيق  احليوان،  9.  اجلاحظ: 

حممد هارون، القاهرة، م�صر، 371/2.

املرجع  احلفيظ:  ذياب  حمّمد  10. عماد 

ال�صابق، �ض104-99.
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ظاهرة 
صعود المياه

وتأثيرها على ثروة النخيل في الجزائر

والبيئية  االجتماعية  االقت�صادية،  االأهمية  اإن 

ال�صحراوية  امل��ن��اط��ق  يف  النحيل  لأ���ص��ج��ار 

املنتجة  ال���دول  ب��اق��ي  غ���رار  اجل��زائ��ري��ة على 

فيها. من خالل  ول جدال  بها  للتمور معرتف 

التي  املهمة  التقليدية  غري  واملحا�صيل  ال�صلع 

لال�صتهالك  ���ص��واء  منها  ال���ص��ت��ف��ادة  مي��ك��ن 

املحلي اأو يف تنمية وتنويع ال�صادرات الوطنية 

ب�صفة عامة والزراعية ب�صفة خا�صة. ونخيل 

لقاطني  ئ��ي  ال��غ��ذا  الأم���ن  و���ص��ائ��ل  م��ن  البلح 

املورد  �صيانة  يف  دوره  عن  ف�صال  ال�صحراء 

الأر�صي ومكافحة الت�صحر، اإمكانية الت�صدير 

مناطق  يف  الأ�صري  الدخل  وزي��ادة  والت�صنيع 

اإنتاجه. ويعد اجلزء اجلنوبي ال�صرقي من اأهم 

من  �صواء  اجلزائر  يف  النخيل  زراع��ة  مناطق 

ونوعيته.  الإنتاج  كمية  اأو  النخيل  ثروة  ناحية 

للنظام  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال��رك��ي��زة  ي��ع��د  فالنخيل 

   sbenziouche@yahoo.fr

 اأ. �سالح الدين بن حممد ال�سعيد بن زيو�ش

ا�صتاذ مكلف يف جامعة حممد خي�صر

ب�صكرة - اجلزائر
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عديدة  درا�صات  اأن  اإل  الواحات.  يف  الزراعي 

تعاين من �صعوبات يف  الزراعة  اأن هذه  بينت 

حتقيق  يف  وف�صلت  الواحات،  بع�ض  يف  عملها 

هدفها. ومن بني املعوقات م�صكلة �صعود املياه. 

درا�صة  خ��الل  م��ن  �صنحاول  ال��ورق��ة  ه��ذه  يف 

قمنا بها يف بع�ض ب�صاتني النخيل يف اجلنوب 

وحدة  وجود  م�صتوى  حتديد  للجزائر  ال�صرقي 

هذه الظاهرة وهذا القيد، وت�صخي�ض اأ�صبابه، 

وتقييم تاأثريها على الأداء التقني والقت�صادي 

واأخ��ريا  القاحلة،  املناطق  يف  ال��زراع��ة  لهذه 

ملراقبة  املتخذة  الأ�صاليب  فعالية  مدى  معرفة 

ومعاجلة الظاهرة. 

املقدمة:

وفقا لعلماء الرتبة، اإن وجود املياه على م�صتوى 

التنمية  اأج��ل  م��ن  ج��دًا  مفيد  منا�صب  وعمق 

اجناز  فان  ولهذا  النخيل،  لالأ�صجار  ال�صليمة 

على  للحفاظ  �صروري  اأم��ر  ال�صرف  جم��اري 

املياه  م�صتوى  �صعود  فان  وعليه  امل�صتوى.  هذا 

الواحات  بع�ض  يف  ال��رتب��ة  وطبيعة  اجلوفية 

زراعة  اأم��ام  عائقا  الأح��ي��ان  غالب  يف  ي�صكل 

النخيل مثلها مثل غريها من الزراعات املكونة 

لن�صام الإنتاج الزراعي يف الواحات.

مياه  »اإن   .)Perennes. 1980( ل���  وف��ق��ا 

املوجودة  العالية  امللوحة  ن�صبة  ذات  ال�صرف 

يف جميع ب�صاتني النخيل واملناطق املحيطة بها 

ب�صبب  اجلوفية  املياه  طبقة  جريان  نتيجة  هو 

داخل   املياه  فعمق  ال��ري،  مياه  فائ�ض  لرتاكم 

0.5 و 1 مرت من  النخيل عموما بني  ب�صاتني  

�صطح الرتبة وتغريه املو�صمي يتوقف على وترية 

الري«.

تطرح  ل  الظاهرة  ه��ذه  اأن  من  الرغم  فعلى 

اأنها  ك��ل واح����ات اجل���زائ���ر، غ��ري  ب��ح��دة يف 

ب���داأت يف ال��ظ��ه��ور يف ال�����ص��ن��وات الأخ����رية يف 

ومزعجة  م��ت��زاي��دة  وب��وت��رية  امل��ن��اط��ق  بع�ض 

منطقة  غ��رار  على  املناطق  بع�ض  يف  للنخيل  

جامعة يف جنوب البالد ولذا، يبدو من املفيد 

اأ�صبابها  ال��ظ��اه��رة،  وج��ود  اأهمية  يف  النظر 

واحات  يف  امل�صتعملة  الو�صائل  وكذا  ونتائجها 

اليكولوجي.  امل�صكل  ه��ذا  ملجابهة  املنطقة 

هذه  عن  ال�صرورية  البيانات  بجمع  قمنا  لذا 

درا�صة  اأجرينا  الدرا�صة  ول�صتكمال  الظاهرة 

املزارعني  ميدانية على عينة من  ا�صتق�صائية 

مزارع   100 م��ن  تتكون  ال��درا���ص��ة  منطقة  يف 

 3.77 معدل  اأ�صا�ض  على  ال�صتطالع،  �صملهم 

٪ من قاعدة البيانات املوؤلفة من 2648 مزارع 

يف املنطقة. هذه العينة تعترب متثيلية، اإذ اأنها 

اأجريت  ب�صكل ع�صوائي و�صملت عدة فئات من 

منطقة  اأنحاء  جميع  يف  املنت�صرين  املزارعني 

الدرا�صة.

ونظرا لهيمنة زراعة النخيل يف هذه املنطقة، 

وحيد  كمعيار  النخيل  اأ���ص��ج��ار  ع��دد  اخ��رتن��ا 

املعيار  لهذا  ووفقا  العينة.  اأف���راد  لت�صنيف 

ح�صب  املزارعني  من  خمتلفة  فئات   3 اخرتنا 

عدد اأ�صجار النخيل اململوكة.

•��مزارع �صغرية: ما بني 1 و 100 نخلة. )17 
مزرعة(. 

نخلة.  و 300   101 ما بني  متو�صطة:  •��مزارع 
) 51 مزرعة(. 

 32( نخلة.   300 من  اأكرث  كبرية:  •��م��زارع 
مزرعة(. 

عر�ش موجز ملنطقة الدرا�سة:

تقع منطقة جامعة على م�صافة 600 كم جنوب 

اجلغرايف  ملوقعها  ون��ظ��رًا  العا�صمة،  ���ص��رق 

الكربى  ال�صحراوية  املناطق  من  واح��دة  هي 

مناطق  اأك���رب  م��ن  واح���دة  وتعترب  ال��ب��الد  يف 

تقدر  وم�صاحتها  اجلزائر  يف  النخيل  زراع��ة 

خطي  ب��ني  ت��ق��ع  وه���ي  ه��ك��ت��ار   343.200 ب��� 

اإحدى  وه��ي  �صمال  و9°34   العر�ض54°32 

واحات وادي ريغ اإذ متتد على م�صافة  50 كم  

)بن زيو�ض .�ض.2006(.

طبيعة الرتبة والظروف املناخية:

اإن الر�صم البياين لوالرت يدل على اأن املناخ يف 

املنطقة يتميز ب�صتاء بارد و�صيف حار وجاف. 

وترتاوح درجات احلرارة امل�صجلة يف املتو�صط 

ودرج��ات  مئوية  ° درج��ة   22.5 اإىل   21 م��ن 

احلرارة العالية من 30 اإىل 40° درجة مئوية. 

)ب��ن زي��و���ض .�������ض.2008(. يف امل��ق��اب��ل فاإن 

�صقوط الأمطار يعترب نادرا وغري منتظم وعدد 

ال�صنة،  يف  يوما   34 يتجاوز  ل  الأم��ط��ار  اأي��ام 

ما  ح��د  اإىل  ع�صوائيا  م��وزع  الت�صاقط  وه��ذا 

خالل العام. ومع ذلك، فاإن املتو�صط ال�صنوي 

لهطول الأمطار يف هذه املنطقة يقارب 68 ملم 

ال�صائدة   الرياح  اجتاه  اأما   .)Tesco ، 1992(

يف املنطقة فهي جنوبية غربية و�صمالية �صرقية 

ويبلغ  الثانية   / م   3.4 �صرعتها  ومتو�صط 

اأبريل. هذه  �صهر  ثانية يف  اأق�صاها 4.4 م / 

الرياح ت�صكل خطرا على املحا�صيل من الرمال 

التي حتملها مما ت�صبب كتاًل كبرية من الكثبان 
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الرملية التي توؤدي اأحيانا اإىل احتجاز النا�ض 

لعدة �صاعات. )بن زيو�ض .�ض.2000(. وعليه 

فاإن مناخ املنطقة يلعب دورا مهمًا يف الوظائف 

باأن  ذل��ك  اإىل  اأ���ص��ف  للرتبة.  الف�صيولوجية 

منطقة الدرا�صة تعرف بعدة اأنواع خمتلفة من 

وعلى  والطني  الرمل  بني  ترتاوح  حيث  الرتبة 

عمق من 70 اإىل 120 �صم، وكثريا ما تتخللها 

ق�صور اأو طبقات من اجلب�ض على �صكل كتل اأو 

.)Toutain،G 1977( ح�صى

اأهمية زراعة النخيل يف املنطقة:

تربتها  وخ�صائ�ض  اجلغرايف،  موقعها  ب�صبب 

من  واح���دة  ال��درا���ص��ة  منطقة  تعد  ومناخها 

اإذ  اجلزائر،  يف  اأهمية  النخيل   مناطق  اأكرب 

600،000 نخلة موزعة  تقدر ثروة النخيل بها 

اأ�صناف،  عدة  من  تتاألف  كبرية  م�صاحة  على 

منها.  الأ�صد  ن�صيب  ن��ور  دجلة  �صنف  يحتل 

هذه الرثوة �صهدت انتعا�صا كبريا يف ال�صنوات 

النخيل  من  العديد  غر�ض  اأعقاب  يف  الأخرية 

الزراعية  للتنمية  الوطني  الربنامج  اإط��ار  يف 

انتهجتهما  التي  األفالحي  المتياز  و�صيا�صة 

عام  منذ  الفالحية  �صيا�صياتها  يف  اجلزائر 

 .2000

قد  املنطقة  يف  ال��ت��م��ور   اإن��ت��اج  امل��ق��اب��ل،  يف 

يقل  ما  اإىل  لي�صل  نف�صها  الفرتة  خالل  زاد 

ن�صبة  اأن  من  الرغم  على  طن،    25000 عن 

تبداأ  مل  اجلديدة  النخيل  اأ�صجار  من  كبرية 

هذا  �صنوات(.   5 من  )اأق��ل  بعد  الإن��ت��اج  يف 

حت�صن  وج��ود  على  ي��دل  الإن��ت��اج  يف  التح�صن 

45 كلغ  نوعي  يف املردودية الذي ارتفع  اإىل  

/ نحلة  يف �صنف دقلة نور ومع ذلك فهي ما 

املحددة  الأه��داف  اإىل  بالنظر  �صعيفة  زالت 

وال�صتثمارات املو�صوعة. وميكن تف�صري ذلك 

الزراعة،  ه��ذه  تنمية  تعيق  التي  باملعوقات 

ال��ت��ي ت�صكل  وخ��ا���ص��ة ظ��اه��رة ���ص��ع��ود امل��ي��اه 

درا�صتنا.  مو�صوع 

نتائج الدرا�سة:

م�صتوى جود م�صكلة ال�صرف عند املزارعني: 

واحدة  هي  الزائدة  املياه  �صرف  و�صوء  نق�ض 

من العقبات الرئي�صية التي حتول دون احل�صول 

العظمى  الغالبية  لنخيل  جيدة  اإنتاجية  على 

من املزارعني 66 ٪ ممن �صملهم ال�صتطالع. 

ي�صكون من عدم كفاية اأو عدم ت�صريف املياه، 

مياه  اإزال��ة  دون  حتول  عوائق  يواجهون  واأنهم 

الأخرى  الوحات  بع�ض  قي  اأن��ه  اإل  ال�صرف، 

حديثا،  اأن�صئت  غالبيتها  يف  والتي   )٪  10(

حديثا.  الظهور  يف  ب��داأت  الظاهرة  هذه  ف��اإن 

يعانون  الكلية  العينة  ٪ فقط من   .19 اأن  غري 

ولكن  ب�صاتينهم،  يف  املياه  من�صوب  ارتفاع  من 

املياه  هذه  من  التخل�ض  يف  م�صاكل  يجدون  ل 

ب�صبب فعالية ووظيفية �صبكة ال�صرف اخلا�صة 

اإىل  ونظرًا  الآخر  للبع�ض  بالن�صبة  بينما  بهم. 

ال�صنوات  يف  يعرفونها  ال��ذي  اجل��ف��اف  حالة 

ب�صاتني  يف  ال��رتب��ة  طبيعة  اأواىل  الأخ�����رية. 

الزائدة  واملياه  ال�صرف  م�صكلة  فاإن  النخيل، 

فاإنه  اأخرى،  وبعبارة  الإط��الق.  مل تطرح على 

من بني 100 مزرعة التي �صملتها الدرا�صة، 76 

من بينها  حتتاج اإىل �صيانة اأو تو�صيع اأو اإن�صاء 

من   ٪  82 من  اأك��رث  اأن  رغ��م  ال�صرف.  اأقنية 

ب�صيانة  يقومون  بامل�صكلة  املعنيني  امل�صتجوبني 

اأقنية ال�صرف  يف ب�صاتينهم يف كل �صنة اأو كل 

�صنتني. 

املجموع الكربى املتو�سطة ال�سغرى الفئة

٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

76 62.5 20 84.32 43 76.47 13 يعانون من امل�صكلة

24 37.5 12 15.68 8 23.53 4 ل يعانون من امل�صكلة

100 100 32 100 51 100 17 املجموع

اجلدول 1 : توزيع املزارعني ح�سب درجة وجود م�سكلة  �سعود املياه و �سعوبة ال�سرف

امل�صدر: بيانات ال�صتجواب امليداين.
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اأ�سباب ظاهرة �سعود املياه:

العديد  يف  تطرح  فتئت  ما  التي  الظاهرة  هذه 

من واحات منطقة الدرا�صة منذ �صنوات عديدة، 

با�صتثناء بع�ض الواحات التي هي يف الغالب حديثة 

الن�صاأة اأو تقع يف مناطق ذات خ�صائ�ض خمتلفة 

من الرتبة. لها عدة اأ�صباب على غرار، طبيعة 

الرتبة يف املنطقة وال�صتغالل املفرط لطبقات 

الري  ط��رق  ذل��ك  اإىل  اأ���ص��ف  اجلوفية.  امل��ي��اه 

التقليدية امل�صتعملة ونق�ض �صبكات ال�صرف يف 

املنطقة اإذ اأ�صبحت من اأهم العوامل امل�صاعدة 

على الرتفاع الكبري مل�صتوى املياه، الذي يتطلب 

�صرفه اإذا جتاوز م�صتواه حدًا معينًا. وبالإ�صافة 

اإىل ذلك، فاإن الو�صعية �صتكون اأ�صواأ يف امل�صتقبل 

حيث اأن بع�ض املحيطات امل�صقية اجلديدة التي 

اأن�صئت يف اإطار امل�صاريع احلكومية الهادفة اإىل 

تو�صيع م�صاحات النخيل اأو املراد اإن�صاوؤها على 

�صفاف الواحات القدمية، �صوف تربط عموما 

اأن  �صاأنها  ومن  الأخ��رية  ال�صرف.لهذه  ب�صبكة 

تزيد من عدم كفاية ال�صبكات القائمة للتخل�ض 

من مياه ال�صرف.

النخيل  ب�صاتني  اأغلبية  فاإن  وعالوة على ذلك، 

�صرف  �صبكات  متلك  ل  حديثا  اأن�صئت  التي 

فاإنها عادة ما تكون غري  واإن وجدت،  منظمة. 

يف  الرئي�صية  بال�صبكات  مت�صلة  وغري  عميقة، 

املنطقة، هذه املزارع اجلديدة، عموما، اأن�صئت 

من  كبرية  م�صافات  وعلى  فو�صوية  بطريقة 

مما  الرئي�صية،  ال�صرف  �صبكات  ومن  بع�صها 

التدابري  ك��ل  يجعل  و  امل�صكلة  ح��دة  م��ن  يزيد 

املتخذة لتح�صني و�صيانة وتو�صيع هذه ال�صبكات 

مكلفة اقت�صاديا لكل من الدولة وللمزارعني.

نظام ال�سرف املتاح يف منطقة الدرا�سة 

وفعاليته:

الدرا�صة  منطقة  يف  ال�صحي  ال�صرف  نظام 

يتمثل على النحو التايل:

اأوًل، ال�صرف ال�صحي داخل ب�صاتني النخيل   

يعترب تقليديا اإذ يتم عادة عرب قنوات مفتوحة 

تدعى امل�صارف الأولية، يرتاوح عمقها بني 0.5 

اإىل 1 م وتتباعد على بع�صها ب� 20 م )عادة ما 

النخيل وفقا  تكون هناك قناة لكل �صفني من 

لالحتياجات وحالة كل واحة(. هذه امل�صارف 

التي ت�صمى الأولية ترتبط بخنادق اأخرى بنف�ض 

العمق، ولكن هذه املرة تبعد عن بع�صها ب� 100 

ال�صرف  باأقنية  الأخ�صائيني  عند  وت�صمى  م 

الب�صاتني  بني  موزعة  الأخ��رية  هذه  الثانوية. 

املتجاورة  ت�صرف مياه ال�صرف للب�صاتني  نحو 

 2 اإىل  اأك��رث عمقا )م��ن1  اأخ��رى  اقنية �صرف 

مرت(  واأكرث تباعدًا فيما بينها )ت�صمى الأقنية 

اجلامعة( هدفها اإخالء مياه ال�صرف املجمعة 

منطقة  يف  حفرت  التي  الرئي�صية  القناة  نحو 

وادي ريغ ومت تعميقها وتو�صيعها عدة مرات يف 

ال�صنوات الأخرية من طرف �صركات جزائرية. 

املجاري  الرئي�صية وبعد جمع مياه  القناة  هذه 

 135 م�صافة  على  ال��واح��ات  ملختلف  اجلامعة 

ملنطقة  جماورة  اأخرى  مناطق  )من  كيلومرتا 

الفئة
امل�����زارع�����ون ال��ذي��ن 

يعانون من امل�سكلة

افتقارهم  ب�سبب 

اإىل �سبكة ال�سرف

ب�سبب نق�ش املوارد 

املالية

ب�������س���ب���ب غ���ي���اب 

لل�سبكة  ال�سيانة 

اجلماعية

ب�������س���ب���ب ن��ق�����ش 

ال���������س����رف ع��ن��د 

اجلريان

لأ�سباب اأخرى

٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد

1376،47323،07323،07430،77215،3917،70ال�صغرى

4384،32716،2849،301330،231023،25920،94املتو�صطة

2062،5420210525630315الكربى

76761418،43911،842228،941823،681317،11املجموع

اجلدول 2 : توزيع املزارعني امل�ستجوبني ح�سب اأ�سباب �سعف ت�سريف املياه

امل�صدر: بيانات ال�صتجواب امليدان
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الدرا�صة(، تقوم ب�صبها يف �صط مروان الذي 

م    25 ب  البحر  �صطح   م�صتوى  عن  ينخف�ض 

ويقع �صمال �صرق منطقة الدرا�صة. )بن زيو�ض 

.�ض.2000( 

و�سائل مواجهة الظاهرة وم�ستوى 

�سيانة امل�سارف:

ال�صرف  اأ�صغال  من  الكثري  هناك  اأن  �صحيح 

من  تعاين  التي  املنطقة  واح��ات  يف  اأج��ري��ت  

هذه امل�صكلة، وفقا لطرق تقليدية يف الواحات 

الب�صاتني  يف  حديثة  بتقنيات  اأو  ال��ق��دمي��ة 

اجلديدة  خا�صة عندما يتم تنفيذها من قبل 

التي  املتعددة  امل�صاريع  خ��الل  من  احلكومة 

)حيث  ال��واح��ات  واإن�صاء  ترميم  اإىل  تهدف 

ل  نتائج  حتقيق  اأجل  من  كربى  مبالغ  اأنفقت 

تزال منخف�صة( ولكن ال�صعوبات تكمن اأكرث 

يف �صيانة  وكيفية اجناز  هذه امل�صارف.

�صنويًا  وال�صيانة  التنقية  جت��ري  اأن  فيجب 

اأول  عند  وقائي  نحو  على  منا�صبة،  وبطريقة 

تتم  حيث  امل��ي��اه.  رك��ود  اأو  للح�صائ�ض  ظهور 

جفافها   اأث��ن��اء  ال�صيف  ف�صل  خ��الل  ع���ادة 

لت�صهيل مهمة العمال. ولكن يف عينة درا�صتنا، 

وب�صرف النظر عن 3 ٪ من املزارعني الذين 

 ٪  13 و  مل�صاريفهم،  �صيانة  اأي���ة  ي��ج��رون  ل 

يجرون ال�صيانة كل 3 �صنوات اأو اأكرث )خا�صة 

ال�صرف  م�صكلة  اأن  حيث  ال�صغرى  الفئة  يف 

 83( امل�صتجوبني  غالبية  فان  ب�صدة(.  تطرح 

ال�صرف  �صبكات  ٪( ينظفون ويجرون �صيانة 

يف كل �صنة اأو كل �صنتني. 

هذه النتائج توؤكد اأن غالبية الفالحني هم يف 

عمليات  ع��دد  حيث  من  بها  املو�صى  املعايري 

قائمة  زالت  ما  امل�صكلة  كانت  ف��اإذا  ال�صيانة. 

وبدرجة من اخلطورة ذلك لأنها عادة ما تنفذ 

ب�صكل غري جيد. فمن يقوم بها عمالة الأ�صرة اأو 

موظفة اأحيانا ب�صكل يدوي با�صتعمال الأدوات 

بنظافة  الأك���رث  على  ت�صمح  ال��ت��ي  ال�صغرية 

وقائية. وهذا هو ال�صبب يف وجود اقنية يف كل 

وقد  والنباتات  بالرمل  م�صدودة  تقريبا  مكان 

قد  وامل�صكلة  الأحيان.  بع�ض  يف  متاما  تختفي 

الأولية،  باأنواعها،  امل�صارف  عمق  بقلة  تف�صر 

امللكية  ذات  الأخرية  والرئي�صية. هذه  الثانوية 

بالتوازي  متديدًا  اأو  تعميقًا  تتطلب  اجلماعية 

مع تو�صيع واحات النحيل. وهذا يتطلب التدخل 

هذه  مع  للتعامل  العمومية  للم�صالح  امل�صتمر 

العملية حتى ولو على ح�صاب املزارعني. 

الأ�سباب التي متنع الفالحني للت�سدي 

مل�سكلة ال�سرف:

 الأ�صباب التي متنع املزارعني للتعامل بفعالية 

يف  ومتعددة.  كثرية  تعد  ال�صرف  م�صكلة  مع 

اأول الأمر تاأتي م�صكلة ان�صداد �صبكة ال�صرف 

يعاين  حيث  والنباتات،  بالرمل  اأنواعها  بكل 

العينة.  اأفراد  28.94 ٪ من  امل�صكلة  من هذه 

ال�صيئة  الت�صاري�ض  ذات  النخيل  ب�صاتني  وتعد 

امل�صانة  غ��ري  ال�صرف  ل�صبكات  وامل��ح��اذي��ة 

وتاأتي  امل�صكلة.  ه��ذه  من  ت�صررًا  الأك��رث  هي 

اإخال�ض  ع���دم  م�صكلة  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��رت��ب��ة  يف 

امللكيات  اأ�صحاب  )خ�صو�صا  الفالحني  بع�ض 

بع�ض  فيها  جند  قد  التي  واملجزاأة  ال�صعيفة  

ل  ال��ذي��ن  كليا(  اأو  جزئيا  م��ه��ج��ورا  النخيل 

ب�صاتينهم،  داخ��ل  ال�صرف  ب�صبكة  يهتمون 

ب�صاتني  يف  اجليد  ال�صرف  يعيقون  وبالتايل 

بها  �صرح  احلالة  منهم. هذه  القريبة  النخيل 

اأن  اإل  العينة.  اأفراد  23.68 ٪ من  من طرف 

18.43 ٪ من املزارعني امل�صتجوبني من العينة 

فان ال�صبب يرجع اإىل افتقارهم الكلي ل�صبكة 

ال�صرف كما اأن 14.47 ٪ لديها نظام �صرف 

يتطلب  تعميق اأكرث.

بينما يرجع ال�صبب الأ�صا�صي لنعدام ال�صيانة 

اإىل  العينة  اأف���راد  من   ٪  11.84 ل�  بالن�صبة 

و�صعوبة  والب�صرية  املالية  للموارد  الفتقار 

ذات  ب�صاتني  على  يدويا  املهمة  بهذه  القيام 

ت�صاري�ض �صعبة. عالوة على ذلك، فاإن 2.63 

اأقنية  �صيانة  يجرون  ل  العينة  اأف���راد  من   ٪

ال�صرف، لال�صتفادة من ارتفاع من�صوب املياه 

يف  ل�صيما  ال�صرف،  مبياه  نخيلهم  �صقي  يف 

فرتات ال�صيف. حتى لو كانوا يعرفون النتائج 

الوخيمة لهذه املمار�صة. واأغلبيتهم املطلقة من 

املزارعني الذين يعانون من نق�ض مياه الري.

الآثار املرتتبة على م�سكلة ال�سرف:

م�صكلة ال�صرف لها العديد من الآثار ال�صلبية 

املتزايدة على زراعة النخيل يف هذه املنطقة. 

ففي الواقع، العديد من اأ�صجار النخيل )1650 

ال�صرف.  نق�ض  ب�صبب  حتفهم  لقوا  قدما( 

كما اأن �صعود املياه توؤدي كذلك اإىل انخفا�ض 

املحا�صيل  ويف  النخيل  مردودية  يف  حم�صو�ض 

الأخرى ومتنع القيام بزراعات اأخرى بينية يف 

وعجز  خ�صائر  يف  تت�صبب  اأنها  كما  الواحات، 

كبري يف بع�ض الأحيان ت�صل اإىل ما يعادل 19 

٪ من اإجمايل رقم الأعمال لبع�ض املنتجني. 

حتى  اأو  ال�صيانة،  �صعف  فان  اأخرى،  وبعبارة 

غياب اأنظمة ال�صرف يف بع�ض احلالت، ي�صفر 

عن النتفاخ الدوري لطبقة املياه اجلوفية مما 

ال�صطح واىل اختناق  ارتفاعها على  اإىل  يوؤدي 

اجلذور وانت�صار الأع�صاب ال�صارة. من ناحية 

اأخرى، فاإن ارتفاع املياه يف بع�ض الأماكن ي�صجع 

عنه  ينجم  مما  الأم��الح،  وتركيز  تراكم  على 

التدهور امل�صتمر لنوعية الرتبة يف خ�صائ�صها 

اإىل  يوؤدي  وبالتايل،  الكيميائية،  و  الفيزيائية 

انخفا�ض الإنتاج يف الكمية والنوعية. 

املاحلة  املياه  عودة  عنه  ي�صفر  ال�صرف  ف�صوء 
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التخلي  على  ي�صجع  وبالتايل  ال��واح��ات،  اإىل 

لحقا على �صيانة �صبكات ال�صرف يف ب�صاتني 

النخيل املت�صررة، مما اأدى اإىل تو�صع  الظاهرة 

زيو�ض  )بن  بها.  املحيطة  النخيل  ب�صاتني  يف 

.�ض.2007(.

تكلفة عملية تنظيف و�سيانة اأقنية 

ال�سرف:

جدا  مكلفة  ال�صرف  اأقنية  تنظيف  عملية 

للمزارعني، فكل مزارع معني مب�صكلة ال�صرف 

وي�صتخدم العمال املاأجورين يف التنظيف ينفق 

12000دج يف املتو�صط. هذه التكلفة تكون اأكرب 

باأقل  تكون  ولكن   الكربى  الفئة  فالحي  عند 

الأوىل.  الدرجة  للمزارعني يف  بالن�صبة  اأهمية 

هذه  يف  العمالة  تكلفة  ارتفاع  اإىل  راجع  وهذا 

املنطقة التي تتطلب 600 دج يوميا يف املتو�صط، 

وتكلفة ا�صتئجار حفارة يفوق 2000 دج / يوميا 

يف املتو�صط. 

كبريًا  ع��ددًا  تتطلب  الأ�صغال  هذه  اأن  خا�صة 

املزارعني  بع�ض  ا�صطر  مم��ا  ال��ع��م��ال��ة،  م��ن 

 ٪ 12 و  املاأجورة.  العمالة  )43 ٪( ل�صتخدام 

لتنفيذ  ميكانيكية  اآلت  ل�صتئجار  املعنيني  من 

فقط   ٪ و23  الرئي�صية.  ال�صيانة  اأع��م��ال 

 22 اأن  حني  يف  الأ�صرية،  العمالة  ي�صتخدمون 

العمالة  اإىل  بالإ�صافة  ي�صتخدمون  منهم   ٪

العائلية اأيامًا قليلة من العمالة املاأجورة لإكمال 

العملية والتقليل من تكاليف العملية.

الرئي�صية  ال�صبكات  بتنظيف  يتعلق  فيما 

والثانوية، فالعملية كانت يف املا�صي تنجز من 

الأعراف  ح�صب  بع�صهم  مع  املزارعني  طرف 

التنظيمية ال�صابقة يف املنطقة. ولكن على مر 

التخلي عنها  العملية قد مت  فاإن هذه  ال�صنني، 

للتدخل يف  وال�صلطات وجدت نف�صها م�صطرة 

معظم احلالت على تقدمي امل�صاعدة العاجلة. 

اخلامتة:

م�صكلة �صعود املياه اجلوفية اإىل ال�صطح ونق�ض 

ال�صرف قد و�صعت العديد من ب�صاتني النخيل 

جدا،  متدهورة  و�صعية  يف  جامعة  منطقة  يف 

يف  امل�صتقبل.  يف  �صوءا  �صيزداد  الو�صع  وه��ذا 

غياب اأو عدم كفاية ت�صريف املياه الزائدة يف 

النمو،  انخفا�ض  اإىل  اأدى  مما  الب�صاتني  هذه 

وانخفا�ض كبري يف مردودية النخيل واملحا�صيل 

كبرية   مالية  خ�����ص��ارة  اإىل  وب��ال��ت��ايل  الأخ����رى 

نظام �صرف  اإن�صاء  فاإن  ومع ذلك،  للفالحني. 

مالية  اأع��ب��اء  يتطلب  �صنة،  كل  و�صيانته  فعال 

برمتها مما قد  املت�صررة  الواحات  كبرية على 

يقلل من اأداء وفعالية وخا�صة القدرة التناف�صية 

للمزارعني املعنيني يف ال�صوق واملكافحة الفعالة 

ملواجهة هذه الظاهرة تتطلب التنظيم وت�صافر 

جهود املعنيني، ولكن العمل يف تعاون مييل اإىل 

غالبية  اأن  اإل  الأخ����رية.  امل��دة  يف  النخفا�ض 

املت�صررين يعزفون على �صيانة �صبكات ال�صرف 

يف ب�صاتينهم ب�صبب عدم مبالة البع�ض و�صعف 

القدرة املالية للبع�ض الآخر. 

املراجع: 

�صعبة  حتليل   .)2000( ���ض  زي��و���ض.  1-  ب��ن 

منطقة  حالة  درا���ص��ة  اجل��زائ��ر  يف  التمور 

القت�صاد  يف  ماج�صتري  ر�صالة  جامعة. 

الزراعي املعهد الزراعي باجلزائر.

2-  بن زيو�ض .�ض )2006( القطاع الفالحي يف 

منطقة وادي ريغ، بع�ض جوانب التحليل. جملة 

ب�صكرة-  جامعة   ،10 رقم  الإن�صانية  العلوم 

اجلزائر �ض 19 -34

النعكا�صات   )2007( ���ض  زي��و���ض.  3-  ب��ن 

يف   PNDAل والق��ت�����ص��ادي��ة  الجتماعية 

  5 رق��م  الباحث  جملة  ري��غ.  وادي  منطقة 

جامعة ورقلة، اجلزائر، �ض 05-01 

 PNDA 4-  بن زيو�ض. �ض )2008(. انعكا�صات

واحات جنوب  الإنتاج يف  نظام  تغيري  على 

21؛  القاحلة رقم  املناطق  اجلزائر. جملة 

�ض  تون�ض  مدنني،  القاحلة  املناطق  معهد 

1321

5):  Munier .P. )1973(. Le palmier dattiers 

MAISONNEUR et LARASE Paris, 

France, 250p.

(6):  Tesco . )1992(. Rapport de l’aspect 

socio- économique de l’étude 

du projet de réhabilitation des 

oasis d’Oued Righi. Document 

polycopié. 350 p.

(7):  Toutain. G. (1977). Eléments 

d’agronomie saharienne, INRA 

Paris, 280 p

(8):  Perennes J. (1980). Les structures 

agraires et décolonisation des oasis 

de l’Oued Righ.OPU Algérie, 310 p.
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سوسة النخيل 
الحمراء.. آفة اآلفات

انت�شارها  الظهر، يزداد  ح�شرة كبرية حمّدبة 

من  الوطنية  للرثوات  مهددة  اآخ��ر،  بعد  عامًا 

بالتغذية  اجلروح  خالل  فتهاِجم  التمر.  نخيل 

وو�شع البي�س اللعني، الذي يفق�س عن يرقات 

الأن�شجة  للتهام  ال�شراهة  يف  غاية  �شخمة 

اإل  النخل  ترتك  فال  ع�شارتها،  وامت�شا�س 

اأعجاٍز خاوية متهاوية.

اأنواع  من  وقليل  اأ�شا�شًا  الهند  نخيل جوز  على 

�شو�شة  انت�شرت  التمر،  ونخيل  الزينة  نخيل 

اأي�شًا بال�شو�شة  اأو ما تعرف  النخيل احلمراء، 

اأقطار  بع�س  يف   1985 ع��ام  حتى  الهندية، 

ويف  الهندية.  القارة  و�شبه  اآ�شيا  �شرق  جنوب 

اأول ت�شجيل لها خارج مواطنها  ذلك العام مت 

اخليمة  راأ���س  اإم���ارة  يف  ح��دث  كما  الأ�شلية، 

نتيجة  وذلك  املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة 

اكت�شفت  ثم  م�شابة.  نخيل  ف�شائل  ل�شترياد 

م�شر  منها  اأخ��رى،  عربية  دول  يف  ذل��ك  بعد 

مبحافظة  ��احِل��ّي��ة  ال�����شَ مبنطقة   1992 ع��ام 

ال�شرقية ]3[.

يف  فادحة  خ�شائر  ح��دوث  يف  الآف��ة  وتت�شبب 

اأ�شجار النخيل يف عديد من البلدان، كاململكة 

باك�شتان،  وال��ه��ن��د،   ،]5[ ال�شعودية  العربية 

�شرييالنكا،  ب��ورم��ا،  ال��ف��ل��ب��ني،  اإن��دون��ي�����ش��ي��ا، 

العربية،  الإم����ارات  دول���ة  ال��ع��راق،  ت��اي��الن��د، 

البحرين، الكويت، قطر، �شلطنة عمان، م�شر، 

فتهاجم   .]1[ وغريها  اإيران  اأ�شبانيا،  الأردن، 

وخطورتها  النخيل،  وف�شائل  اأ�شجار  احل�شرة 

احل�شرية  النخيل  اآف��ات  اأخطر  وتعّد  �شديدة، 

عليها  ُيطلق  التي  الدرجة  اإىل  الإط��الق،  على 

»اإيدز النخيل«.

جروح وخطر داهم

تنجذب احل�شرة اإىل رائحة الأن�شجة ال�شادرة 

مثاًل  التقليم  ب�شبب  ج��رح  نتيجة  النخلة  من 

ح�شرة بالغة على ال�شعف:

http://2.bp.blogspot.com/_ln1DgogO5I8/S60ZA2bLWaI/
AAAAAAAABmQ/kE8_6JM87Gc/s1600/DSCN6864.JPG

s.ashour@gmail.com

الدكتور �شيد عا�شور اأحمد

اأ�شتاذ متفرغ بق�شم وقاية النبات

كلية الزراعة، جامعة اأ�شيوط، م�شر
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بع�س  ب�شبب  جرح  اأو  الف�شائل  قلع  مبو�شع  اأو 

تنت�شر  التي  الثاقبة  كاخلناف�س  احل�����ش��رات 

وحتط  ك��ب��رية.  ب��اأع��داد  املناطق  م��ن  كثري  يف 

لتتغذى  ال��روائ��ح  ه��ذه  م�شدر  على  احل�شرة 

واأثناء  ناجتة.  ع�شارة  من  يت�شّرب  ما  على 

ذلك ت�شع الأنثى بي�شها فرادى داخل اجلروح 

ل�شقة  مب��ادة  وتثبته  النخلة  بجذع  وال�شقوق 

مبكان اجلرح اأو على الألياف املحيطة، وتوزع 

بي�شة على   300 -200 يبلغ نحو  الذي  بي�شها 

بي�شها  ال�شو�شة  ت�شع  وقد  الأ�شجار.  من  عدد 

ة  يف قواعد ال�شعف الفتي اأو يف الأن�شجة الغ�شّ

الأخرى.

يرقات  ع��ن  اأي���ام  ب�شعة  بعد  البي�س  يفق�س 

بلون  الأرج��ل  عدمية  �شغرية  بي�شاوية  حلمية 

اإىل  طريقها  ت�شّق  بني،  وراأ���س  م�شّفر  اأبي�س 

داخل اجلذع بتقل�س ع�شالت اجل�شم. حتفر 

بالنخلة،  ملتوية  اأن��ف��اق��ًا  ذل��ك  بعد  ال��ريق��ات 

القوية  القار�شة  فمها  باأجزاء  بنهم  وتتغذى 

بطبيعتها  اللينة  الوعائية احلية  الأن�شجة  على 

داخل ال�شاق ممت�شة للع�شارة رامية بالألياف 

خلفها. تن�شلخ الريقة ب�شعة ان�شالخات وتعي�س 

�شطح  نحو  بعدئذ  تتجه  ثالثة.  اإىل  �شهر  من 

األيافًا  خالله  جتمع  ثقبًا  لتحفر  النخلة  �شاق 

فرتة  ت�شتمر  حتويها.  �شرنقة  منها  لت�شنع 

بعدها  تخرج  اأ�شابيع  ثالثة  لنحو  الت�شرنق 

مرة  من  اأكرث  التزاوج  ويتم  الكاملة.  احل�شرة 

ثم ت�شع الأنثى بي�شها وهكذا.

داخل  متجمعة  ع��ادة  الأط���وار  جميع  وتعي�س 

من  اأك���رث  اأو  خلم�شني  مي��ك��ن  ح��ي��ث  اجل����ذع، 

البي�س على  العي�س معًا. وحال و�شع  اأطوارها 

قواعد ال�شعف، قد تتغذى الريقات واحل�شرات 

الكاملة على تاج النخلة، وحينئذ حتفر الريقات 

تبلغ  وعندما  الربعم.  منطقة  نحو  اأ�شفل  اإىل 

الأخ����رى مع  تتغذى ه��ي  وت��ت��ك��اث��ر،  احل�����ش��رة 

الأطوار الريقية على تاج النخلة وتدّمره.

ل هذه الآفة النخيل الذي يقل عمره عن  وتف�شّ

ي�شري  غ�شًا  النخلة  جذع  لكون  عامًا،  ع�شرون 

الخرتاق. وميكن لل�شو�شة اأن تهاجم اأي جزء 

من اجلذع مبا فيها الأوراق وقواعدها وكذلك 

قمة النخلة »اجلّمارة«. والطور الريقي لل�شو�شة 

احلية  الأن�شجة  على  يتغذى  حيث  الأخطر  هو 

بداخل جذع النخلة.

ويكمن خطر الآفة يف اأنه ل ميكن روؤية يرقاتها 

و�شررها الذي حتدثه يف بداية الإ�شابة لكونها 

ال�شرر  اأن  اإىل  اإ�شافة  اجل��ذع،  داخ��ل  تعي�س 

الطور الريقي:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/8d/Rhynchophorus-ferrugineus-larva

طور العذراء مت�شرنقة:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Bozzolo.JPG

ميكن  حيث  للغاية،  كبريًا  يكون  يحدث  ال��ذي 

بها،  ي�شتهان  ل  اأ�شرار  اإح��داث  واح��دة  لريقة 

النخلة.  موت  اإىل  تركها  الإ�شابة حني  وت��وؤدي 

وجود  وع��دم  البالغة  احل�شرة  خ�شوبة  كذلك 

الإ�شابة  اكت�شاف  و�شعوبة  بها،  �شكون  ط��ور 

الطريان  على  البالغة  احل�شرة  وقدرة  مبكرًا، 

اإىل م�شافات بعيدة ت�شل اإىل كيلومرتًا ون�شف 

تنجذب  كما  الليل،  �شاعات  خالل  الكيلومرت 

الريقات  ع��دد  لكرثة  ون��ظ��رًا  ب�شدة.  لل�شوء 

منطقة  يف  اجل��ذع  ي�شبح  ال�شرهة  وتغذيتها 

اأو  ال��ن��خ��ل��ة  ومت���وت  �شبه جم���وف،  الإ���ش��اب��ة 

تتجاوز عامني،  الف�شيلة خالل فرتة وجيزة ل 

قوة  ب�شبب  خ�شراء  وهي  النخلة  ت�شقط  وقد 

ن�شاط  منطقة  يف  ال�شاق  ينك�شر  حيث  الرياح 

احل�شرة »مو�شع الإ�شابة« ]2[.  

اأعرا�ض وم�شاعب

لكون  الإ�شابة،  بداية  مراحل  معرفة  ي�شعب 

ال��ريق��ات داخ��ل اجل��ذع ول ُت��رى خ��ارج��ه كما 

املتاأخرة  امل��راح��ل  معرفة  ميكن  ولكن  ُذك���ر، 

بنّية  �شمغية  اإف��رازات  مب�شاهدة  الإ�شابة  من 

اللون ذات رائحة كريهة جدًا خارجة من جذع 

النخلة، وكذلك م�شاهدة الأن�شجة املقرو�شة- 

اخل�شب-  ن�����ش��ارة  م��ا  ح��د  اإىل  ت�شبه  ال��ت��ي 

مت�شاقطة على الأر�س حول النخلة، ومالحظة 

الذبول وال�شفرار على ال�شعف.
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تباعًا  بدايتها  من  الإ�شابة  اأعرا�س  وتتلّخ�س 

اأو  ال��داخ��ل��ي  ال�شعف  و���ش��ح��وب  ا���ش��ف��رار  يف 

اخلارجي، تهتك واهرتاء قواعد الكرب واأجزاء 

من ال�شاق، خروج �شائل �شمغي �شميك القوام 

الأبي�س  باللون  يتميز  النخلة  جذع  على  لزج 

ويت�شف  املْحمر  البني  اإىل  يتدرج  ثم  فر  امل�شْ

اجلذع  اأن�شجة  تخمر  نتيجة  كريهة  برائحة 

متعفنة  رطبة  خ�شبية  ن�شارة  وج��ود  امل�شاب، 

منطقة  يف  اأو  اجلذع  على  الإ�شابة  منطقة  يف 

ارة« و�شقوطها على قاعدة النخلة  التاج »اجُلمَّ

نتيجة قر�س الريقات للجذع، موت الف�شيلة اأو 

الراكوب يف منطقة الإ�شابة.

ويف املراحل املتاأّخرة لالإ�شابة يالحظ انك�شار 

غائرة  وح��ف��ر  جت��اوي��ف  وظ��ه��ور  النخلة  ج��ذع 

املختلفة،  احل�شرة  اأط���وار  وج��ود  مع  باجلذع 

موت الراأ�س اأو اجلمارة يف حالة اإ�شابة القمة 

عدمية  مثمرة  غ��ري  النخلة  وت�شبح  النامية 

الفائدة، �شماع �شوت قر�س الريقات لالأن�شجة 

داخل النخلة وحركة احل�شرة البالغة يف قمتها، 

الكروب،  اآب���اط  يف  احل�شرات  �شرانق  ظهور 

ا�شفرار  طبيعية،  غري  بطريقة  الأوراق  خروج 

قلب النخلة، عند اإ�شابة النخلة من اأعلى ميوت 

اجلريد وقد ينحني الراأ�س، �شقوط النخلة بعد 

هبوب رياح قوية ]2[.

وقاية ومواجهة

النخيل:  �شو�شة  مكافحة  عنا�شر  اأه���م  م��ن 

امليكانيكية،  املكافحة  الدوري،  امليداين  امل�شح 

الكيميائية،  املكافحة  ال��زراع��ي��ة،  املكافحة 

ويت�شمن  البيولوجية.  اأو  احليوية  واملكافحة 

حماور:  ع��دة  املتبع  املطّور  املكافحة  برنامج 

عالمات  وهناك  الإ�شابة،  عن  املبكر  الك�شف 

الريقات  اأهمها وجود اهرتاءات مبكان دخول 

م�شحوبة  غري  اأو  م�شحوبة  النخلة  �شاق  يف 

متقّدمة  ح��الت  يف  النخلة.  لع�شارة  ب�شيالن 

اجلريد.  قواعد  بني  ال��ع��ذارى  بيوت  تتواجد 

الأن�شجة  باإزالة  الأ�شجار امل�شابة يدويًا  عالج 

حتمله  وما  الريقات  دخ��ول  مكان  يف  املهرتئة 

الآف��ة، ثم و�شع عدد من  اأط��وار  مكوناتها من 

اأقرا�س »الفو�شتوك�شني« يف احلفرة التي تكّونت 

باإحكام  عليها  والغلق  اله���رتاءات  اإزال��ة  بعد 

من  املنبعث  »الفو�شفني«  غاز  يت�شرب  ل  حتى 

الأقرا�س.

النخلة  تعفري  التالية:  ال�ُشبل  اإىل  الأمر  وميتد 

كاملة مببيد التعفري املنا�شب، وهذا الأمر هام 

اإذ  الإ�شابة،  تكرار  منع  الأول  ل�شببني:  للغاية 

اإزالة اله��رتاءات ت�شدر عنه روائح  اأن مكان 

مما  طويلة  لفرتة  للح�شرة  اجلاذبة  الأن�شجة 

يجذبها لو�شع البي�س وتتكرر الإ�شابة، الثاين 

الق�شاء على اأية يرقات ناجتة عن فق�س البي�س 

الذي يو�شع بعد العالج اأو ذلك الذي مل ي�شمله 

الأن�شجة.  بني  وتناثره  حجمه  ل�شغر  العالج 

تعفري مكان قطع النموات اجلانبية يف عمليات 

والتي  الف�شائل  قلع  واأمكنة  والتكريب  النظافة 

متثل اأماكن بداية الإ�شابة، ويجب العمل على 

كافية  لفرتة  يحميها  ال��ذي  باملبيد  تغطيتها 

للح�شرة  حتى جتف وتنقطع رائحتها اجلاذبة 

بعد جفافها.  الريقات  وحتى ل ت�شلح لدخول 

و�شع امل�شائد الفرمونية/ الكريمونية ب�شورة 

ومن  �شجرة،  مائة  لكل  م�شيدة  بواقع  �شاملة 

وتغيري  امل�شائد  هذه  ا�شتمرارية  للغاية  املهم 

مكوناتها بانتظام يف الأوقات املحددة. مكافحة 

اأطوار احل�شرة يرقات وعذارى وح�شرات بالغة

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Rhynchophorus_ferrugineus_larvae.JPG

عذراء مك�شوفة "بدون ال�شرنقة":

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Rhynchophorus_ferrugineus_pupa3.JPG
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لدخول  املجال  تفتح  التي  الثاقبة  اخلناف�س 

من  ممكن  ع��دد  اأك��رب  بن�شر  وذل��ك  ال�شو�شة، 

امل�شائد ال�شوئية، وتفيد هذه امل�شائد اأي�شًا يف 

مكافحة بع�س اأنواع حفار �شاق النخيل. تلويث 

»بوفرييا  املمر�س  بالفطر  احل�شرات  ذك��ور 

با�شيانا« كمكافحة بيولوجية توؤدي اإىل اإحداث 

قواعد  ر�س  عليها.  بعد منوه  باحل�شرة  املر�س 

�شطح  من  القريبة  والف�شائل  النخلة  ج��ذوع 

فر�س  املمِر�شة.  النيماتودا  مبحلول  الرتبة 

حجر زراعي داخلي لوقف انتقال وانت�شار هذه 

احل�شرة ]2[.

جهود متزايدة

ال���دول ج��ه��ودًا م�شنية  ُت��ب��ذل يف ع��دي��د م��ن 

العربية  اململكة  يف  كما  الآف���ة،  ه��ذه  ملكافحة 

بها يف  اإ�شابة  اأول  اكت�شاف  التي مت  ال�شعودية 

حمافظة القطيف باملنطقة ال�شرقية يف بداية 

املختلفة  املناطق  يف  انت�شرت  ثم   1987 ع��ام 

واأ�شبحت اأخطر اآفة تهدد النخيل، وكذلك يف 

ال�شرق  ومنطقة  الأخ��رى  العربي  اخلليج  دول 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا.

جهودًا  ال�شعودية  العربية  اململكة  بذلت  وق��د 

املتكاملة  املكافحة  جم��ال  يف  خا�شة  ك��ب��رية 

التجارب  امل��ج��الت:  من  العديد  �شمل  وال��ذي 

والأبحاث العلمية، احلْجر الزراعي، العمليات 

املكافحة  ال��وق��ائ��ي��ة،  ال��زراع��ي��ة  واخل���دم���ات 

امليت  ال��ن��خ��ي��ل  م��ن  بالتخل�س  امليكانيكية 

امل�شائد  ا�شتخدام  ب�شدة،  وامل�شاب  واملهمل 

البيولوجية،  املكافحة  الغذائية،  الفرمونية 

والعالجية،  الوقائية  الكيميائية  املكافحة 

للمهند�شني  الندوات  وعقد  والتدريب  الإر�شاد 

الزراعيني والفنيني واملزارعني ]1[.

املكافحة  تعترب  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ويف 

التوازن  لإع���ادة  رئي�شة  كمحاولة  احليوية- 

البيئي اإىل ما كانت عليه- من ال�شبل الأ�شا�شية 

يف مواجهة الآفة، حيث اأقامت برناجمًا خا�شًا 

للمكافحة �شمل اأول اإنتاج لفرمون فاعل، وذلك 

بتعاون مع جامعة »�شاميون فريزر« الأمريكية 

الفرمونية  امل�شائد  يف  الآن  ُي�شتخدم  وال��ذي 

ومت  للمكافحة  ه��ام��ة  رك��ي��زة  ���ش��ارت  ال��ت��ي 

بف�شلها، اإىل جانب عنا�شر املكافحة الأخرى، 

خف�س الإ�شابات تدريجيًا ]4[.

ويعّد م�شروع املكافحة احليوية ل�شو�شة النخيل 

جمل�س  دول  يف  واجل����ذور  ال�����ش��اق  وح��ف��ارات 

التعاون اخلليجي م�شروعًا رائدًا يف هذا املجال. 

 1997 عام  الأوىل  مبرحلته  امل�شروع  ب��داأ  وقد 

وا�شتمر حتى عام 2002. وقد قام على تطوير 

تقنيات مكافحة بيولوجية فاعلة، ثم نقل تلك 

التقنيات اإىل حيز التنفيذ امليداين �شمن اإطار 

برنامج املكافحة املتكاملة، بتمويل من املنظمة 

وبنك  والإي���ف���اد  ال��زراع��ي��ة  للتنمية  العربية 

زراعة  ووزارات  الإ�شالمي  التنمية 

دول جمل�س التعاون اخلليجي. وقد 

اأ�شا�شيني  موقعني  للم�شروع  ك��ان 

هما: موقع دولة الإمارات العربية- 

العربية  اململكة  وموقع  احلمرانية، 

ال�شعودية- القطيف.

وت��ت��ل��ّخ�����س اأه�����داف امل�����ش��روع يف 

بيولوجية حل�شرات  تقنيات  تطوير 

وحفارات  احلمراء  النخيل  �شو�شة 

ال�شاق واجلذور وكذلك النيماتودا 

تطوير  م���ع  ��ني  امل��م��ر���شَ وال��ف��ط��ر 

و���ش��ائ��ل اإن���ت���اج، ت��دع��ي��م الإر���ش��اد 

هذه  نقل  املجال،  هذا  يف  الزراعية  والأبحاث 

التقنيات اإىل املزارعني، والتن�شيق بني الربامج 

يف  الدولية  وامل��راك��ز  املوؤ�ش�شات  مع  الوطنية 

نف�س املجال.

اإجنازات رئي�شة متثلت يف:  امل�شروع  وقد حّقق 

الكوادر  ت��دري��ب  الوطنية،  امل��خ��ت��ربات  تقوية 

وتعزيز القدرات الفنية، اإجراء البحوث املتعلقة 

فهم  اجل��دي��د،  موطنها  يف  وعائلها  باحل�شرة 

النخيل  �شو�شة  واإيكولوجيا  لبيولوجيا  اأف�شل 

لالإ�شابة  النخيل  اأ�شجار  وح�شا�شية  احلمراء 

ب��ه��ا، اك��ت�����ش��اف ف��ط��ري��ات ون��ي��م��ات��ودا حملية 

حملية.  طبيعية  واأع���داء  للح�شرات  ممر�شة 

اأجراها  التي  الوا�شعة  امل�شح  عملية  اأدت  وقد 

امل�شروع يف اخلليج اإىل اكت�شاف الفطر املمر�س 

من  اأن��واع  وع��دة  با�شيانا«  »بوفرييا  للح�شرات 

النيماتودا املمر�شة للح�شرة. 

احلديثة  التطبيقية  التقنيات  تطوير  مت  وق��د 

مثل:  النخيل  ل�شو�شة  البيولوجية  للمكافحة 

ح�شرة بالغة:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/
Femmina.JPG

ح�شرة بالغة على ال�شعف:

http://2.bp.blogspot.com/_ln1DgogO5I8/S60ZA2bLWaI/
AAAAAAAABmQ/kE8_6JM87Gc/s1600/DSCN6864.JPG
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الأر�شية،  الكريمونية  الفرمونية/  امل�شائد 

الفطريات والنيماتودا املمر�شة، نقل التقنيات 

التطبيقية احلديثة للمكافحة احليوية للح�شرة 

مبيدات  �شنع  امل��ي��داين،  التطبيق  حيز  اإىل 

با�شتخدام �شاللت حملية ممر�شة،  بيولوجية 

���ش��ن��ع ك��ريم��ون��ات حم��ل��ي��ة م��ن خ�����ش��ب وثمار 

وتوثيق  اإقليمية،  تعاون  �شبكة  تاأ�شي�س  النخيل، 

تعاون دويل مع مركز CABI/ بريطانيا، مركز 

ICIPE/ نريوبي، جامعة Brock/ كندا، جامعة 

Reading/ بريطانيا، معهد BBA/ اأملانيا، معهد 

البحوث البيولوجية يف مونبيليه/فرن�شا، جامعة 

فلوريدا/الوليات املتحدة ]4[.

مب�شر  اأ�شيوط  جامعة  قامت   2007 عام  ويف 

واملواجهة  املخاطر  ع��ن  مو�ّشعة  ن��دوة  بعقد 

�شبل  الآفة، بهدف بحث  لتلك  العملية  العلمية 

املكافحة  جمال  يف  اخل��ربات  وتبادل  الوقاية، 

م�شكالت  ومناق�شة  العربية،  وال��دول  مب�شر 

الندوة  تو�شيات  وت�شمنت  الآف��ة.  على  التغلب 

احلْجر  قانون  تفعيل  �شرورة  اأ�شا�شية:  حماور 

الزراعى بقوة للحّد من غزو الآفة للمناطق غري 

اإن�شاء حمطة ر�شد مركزية  امل�شابة، �شرورة 

لت�شجيل حالت الإ�شابة ون�شبتها وتوقيعها على 

خرائط ت�شمل اأنحاء البالد اأ�شوة مبا هو متبع 

درا�شات  بعمل  الهتمام  اجلراد،  حتركات  يف 

بطرق  لل�شو�شة  املبكر  الكت�شاف  �شبل  لتطوير 

ال�شعبة،  التقليدية  للطرق  خالفًا  م�شتحدثة 

لإنتاج  رقابة علمية دقيقة  اإن�شاء م�شاتل حتت 

احل�شرية  الإ�شابات  من  خالية  نخيل  ف�شائل 

بتدوير  اله��ت��م��ام  ب��امل��ح��اف��ظ��ات،  وامل��ر���ش��ي��ة 

املخّلفات ونواجت تقليم النخيل للتخل�س ب�شورة 

امللّوث  احل��رق  من  ب��دًل  الآف��ة  من  ميكانيكية 

املتطورة  الب�شتنة  بعمليات  الهتمام  للبيئة، 

غالبية  عليها  يعتد  مل  والتى  النخيل  خلدمة 

الزراع، الهتمام بتطبيق املكافحة البيولوجية 

والعمل العلمي على جلب الأعداء احليوية لالآفة 

من مناطق توطنها الأ�شلية بدول �شرق اآ�شيا، 

والندوات  الدورات  وتكثيف  ا�شتمرار  و�شرورة 

وال�شرر،  النت�شار  بحالة  للتعريف  الإر�شادية 

وال�شتفادة من اأحدث طرق العالج لالإ�شابات 

احلا�شلة فى العامل العربي واخلارجي ]6[.

املراجـع

العبد  �شعد  ب��ن  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  1.  الأ���ش��ت��اذ 

العجالن.  حممد  بن  وعبدالعزيز  ال�شالم 

النخيل  ل�شو�شة  املتكاملة  املكافحة   .2000

  Rhynchophorus  ferrugineusاحلمراء

باململكة العربية ال�شعودية:

http://www.redpalmweevil .com/

     Arabicpage/Arabicpaper.htm

2.  الأ�شتاذ الدكتور �شيد عا�شور اأحمد. 2006. 

نخيل التمر: الوقاية ومكافحة الآفات. الدار 

العربية  اململكة  والتوزيع،  للن�شر  ال�شعودية 

ال�شعودية. 296 �شفحة.

�شالح.  رم�شان  حممد  الدكتور  3.  الأ�شتاذ 

احلمراء  النخيل  �شو�شة  ح�شرة   .1999

املدمرة لأ�شجار النخيل يف م�شر و�شلوكها 

وا�شتئ�شالها  مكافحتها  وكيفية  البيولوجي 

البلح.  الدويل عن نخيل  املوؤمتر  يف م�شر. 

مركز الدرا�شات والبحوث البيئية ، جامعة 

اأ�شيوط )9-11 نوفمرب 1999(.

4.  موقع مركز الإمارات للمعلومات الزراعية، 

برنامج  ال�شمكية:  وال��رثوة  الزراعة  وزارة 

احلمراء،  النخيل  �شو�شة  مكافحة  حملة 

:2005

http://www.uae.gov.ae/uaeagricent/     

palmtree/datepalmweevil.stm

والقروية-  البلدية  ال�شئون  وزارة  5.  موقع 

التي  الآف���ات  ال�شعودية:  العربية  اململكة 

املدن،  داخ��ل  امل��زروع��ة  النباتات  ت�شيب 

:2005

http://www.momra.gov.sa/Specs/     

guid0020.asp

املخاطر  احل��م��راء:  النخيل  »�شو�شة  6.  ن��دوة 

جامعة  الزراعة،  كلية  العلمية«.  واملواجهة 

اأ�شيوط، م�شر )23 مايو 2007(.
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بتفا�شيله،  غني  مبو�شوعاته،  �شامل  الكتاب 

خمتلف  يف  غنية  علمية  �شرية  �شاحب  ملوؤلف 

و�شعته  التمر.  نخيل  �شجرة  و�شجون  �شوؤون 

)اأك�شاد( بني يدي املهتمني والباحثني يف جمال 

نخيل التمر على امل�شتوى العربي. 

العلمي  الن�شر  �شعيد  على  نوعية  خطوة  يف 

واإنتاج  النخيل  زراعة  جمال  يف  املتخ�ش�س 

التمور �شدر حديثًا عن املركز العربي لدرا�شات 

)اأك�شاد(  القاحلة  والأرا�شي  اجلافة  املناطق 

بدم�شق كتاب جديد بعنوان نخلة التمر )�شجرة 

احلياة( للباحث الأ�شتاذ الدكتور عبد البا�شط 

عودة اإبراهيم رئي�س ق�شم النخيل يف املركز.

ف�شاًل  ع�شر  �شبعة  جنباته  بني  �شم  الكتاب 

اإىل  التمر  نخلة  تاريخ  من  الكاتب  فيها  بداأ 

الت�شنيف النباتي وواقع زراعة النخيل واإنتاج 

التمور يف الوطن العربي والعوامل املناخية يف 

الو�شف  اإىل  التمر  نخيل  اأ�شجار  ومنو  زراعة 

اإىل  التمر،  نخيل  اإكثار  طرائق  اإىل  النباتي، 

و�شف  واأ�ش�س  التمر  نخلة  وحت�شني  تربية 

والري  الرتبة  اإىل  التمر،  نخيل  وت�شنيف 

والت�شميد، اإىل جني وتداول وخزن التمور ومن 

ثم عمليات خدمة راأ�س النخلة، واآفات النخيل 

والأمرا�س  الف�شيولوجية  والأ�شرار  والتمور، 

غري املعروفة ال�شبب، بالإ�شافة اإىل ال�شناعات 

الأخرى.  النخلة  واأجزاء  التمور  على  املعتمدة 

والتقومي  النخيل،  ل�شجرة  البيئية  والأهمية 

ال�شهري لعمليات اخلدمة بالإ�شافة اإىل بع�س 

امل�شطلحات اخلا�شة بنخلة التمر.

نخلة التمر
)شجرة الحياة(
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ظاهرتا الكايمرا . . 
وابيـضـاض السـعـف 

فـي النخــيل

الكلوروفيل  �صبغة  لفقدانها  وذل��ك  واالح��م��ر 

فيها  وراثيه  طفرات  ح��دوث  ب�صبب  اخل�صراء 

 Chlorophyll( الكلوروفيليه  بالطفرات  تعرف 

املتطفرة  امل��ن��اط��ق  جتعل  وال��ت��ي   )mutants

فتعتمد  بنف�صها  الغذاء  �صنع  على  ق��ادرة  غري 

او مناطق  يف ذلك على مايجاورها من خاليا 

فنبات  اآخ��ر،  وكمثال  الكلوروفيل.  على  حتوي 

 )Blackberry( اال���ص��واك  م��ن  اخل��ايل  العليق 

حلدوث  نتيجة  تكونت  كاميرا  عن  عبارة  هو 

الب�صره  وراثيه يف خاليا طبقه   او طفره  تغري 

انتاج  على  القابلية  يفقد  جعلته  للنبات  االوىل 

االأ�صواك، كما وهناك بع�ض الفواكه التي حتوي 

اج��زاء منها على طعم حام�ض واج��زاء اخرى 

على طعم حلو نتيجة حلدوث الكاميرا يف بع�ض 

خالياها. ا�صافة اىل كل ذلك فهناك نوع اخر 

 )Grafting- Chimera ( من الكاميرا يعرف ب

ان�صجه نباتني خمتلفني  حتدث نتيجة الندماج 

وراثيا قد يعودان اىل ا�صناف او انواع او اجنا�ض 

.)Tilney- Bassett, 1986( خمتلفة

اأ.د. عبدال�ستار عبداحلميد البلداوي

خبري اأمرا�ض النخيل، 

دولة االإمارات العربية املتحدة

satar41@yahoo.com

 )chimeras وجمعها himera( تعرف الكاميرا

اأو جزء منه يحوي على  باأنها نبات  يف النبات 

وراثيا  تختلف  اخل��الي��ا  م��ن  ع��دد  اأو  طبقات 

من  واول  ال��ن��ب��ات.  ج�صم  خ��الي��ا  بقية  ع��ن 

النباتي  العامل  هو  الكاميرا  ا�صطالح  ا�صتعمل 

يف  حت��دث  وه��ي   ،1917 �صنة   G.Winckler

من  وب��ال��رغ��م  ال��ن��ب��ات.  اىل  ا�صافة  احل��ي��وان 

ب�صورة  حت��دث  ان  ميكن  الكاميرا  بع�ض  ان 

طبيعية كطفرات وراثية اال ان معظمها ميكن 

بع�ض  وب��اأج��راء  االن�صان  بوا�صطة  ا�صتحداثه 

عن  الكاميرا  تكثري  وميكن  العلمية.  التجارب 

طريق التكاثر الالجن�صي با�صتخدام قطع من 

تكاثرها  والميكن  االوراق  او  اوال�صاق  اجلذور 

 Norris etal,( ال��ن��وع  نف�ض  الن��ت��اج  ب��ال��ب��ذور 

.)1983

الكاميري  ال��ن��ب��ات  اأم��ث��ل��ة ع��ل��ى  ه��ن��اك ع���دة 

)Chimeral plants واكرثها �صيوعا هي النباتات 

املربق�صة )Varigated plants( التي حتتوي على 

واال�صفر  كاالبي�ض  اوراق��ه��ا  يف  منوعة  ال���وان 
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يف  الكاميرا  تنتج  التي  الطفرات  حت��دث  قد 

للربعم  املر�صتيمية  اخلاليا  من  واحدة  طبقة 

جزء  ويف  النبات  يف   )apical bud( القمي 

جانبي منه فت�صاهد الكاميرا على جانب واحد 

وت�صمى  م�صتقرة  غري  تكون  وهذه  النبات  من 

يف  حت��دث  ق��د  اأو   .)mericlinal chimera(

واحدة او اكرث من طبقات اخلاليا املر�صتيمية 

واالنق�صام  ملوقعها  ونتيجة  النهائى  للربعم 

لت�صمل  املتغرية  اخلاليا  تنت�صر  فيها  اخللوي 

منه  ج��زءا  ولي�ض  الربعم  من  كبرية  منطقة 

وهذا النوع من الكاميرا يكون م�صتقرا و�صائعا 

النوع  ام��ا   ،)periclinal chimera( وي�صمى، 

االخر فان الطفرة حتدث يف عدة طبقات من 

وتكاثر  ملوقعها  ونتيجة  القمي  الربعم  خاليا 

وهذه  النبات  من  كامل  ج��زء  يتغري  خالياها 

اكرثها  وه��ى   )sectorial chimera( ت�صمى 

Neilson-( ال�صابقتني  من  وا�صتقرارا  �صيوعا 

.)jones,1996

على  ال��ك��امي��را  م��ن  خمتلفة  ح��االت  �صوهدت 

االمارات  دولة  متفرقة من  مناطق  النخيل يف 

فقد  )ال���ب���ل���داوي-2002(.  املتحدة  العربية 

بالطريقة  نخيل مكرث  او  ف�صائل  على  لوحظت 

الن�صيجيه )tissue culture( وعلى نخيل مزروع 

بالطرق االعتيادية )تكثري بف�صائل االم( وكان 

وبالرغم من   . معظمهاعلى اخلو�ض واجلريد 

االنتاج  على  والتوؤثر  نادرة احلدوث  انها حالة 

االقت�صادى اال انها تثري انتباه املهتمني بزراعة 

واملر�صدين  املهند�صني  م��ن  وتكثريه  النخيل 

الزراعني ا�صافة اىل املزارعني انف�صهم.

االم��ارات  يف  �صوهدت  التي  احل��االت  متيزت 

)البلداوي 2002( بظهور لون ا�صفر ذهبي او 

الطفرة  فيها  التي حدثت  االج��زاء  ليموين يف 

الوراثية  او  الكاميرا التي ادت اىل ذلك ففي 

احدى احلاالت وكما هو مو�صح يف �صكل رقم 

اخلو�ض  جميع  على  ا�صفر  ل��ون  �صوهد   )1(

املوجود على جهة واحدة من ال�صعفة مع بقاء 

وطبيعيًا،  اخ�صرًا  الثانية  اجلهة  يف  اخلو�ض 

كما و�صوهد خط ا�صفر ميتد على طول اجلريد 

)العرق الو�صطي لل�صعفة( يف اجلهة التي ظهر 

هذا  ع��ر���ض  ويعتمد  اخل��و���ض  ا���ص��ف��رار  فيها 

التي حدثت  املتغرية  اخلط على عدد اخلاليا 

منه  تن�صاأ  ال���ذي  ال��ربع��م  يف  ال��ك��امي��را  فيها 

ال�صعفة فيظهر احيانًا جزءمن اجلريد اخ�صرًا 

حلالة  ه���ذه  تبقى  ا���ص��ف��رًا،  االخ���ر  واجل����زء 

اال�صفر  لونها  وبنف�ض  �صنوات  لعدة  املتغرية 

ولكن بتقدم العمر وانتقال ال�صعفة املتاأثرة اىل 

اللون اال�صفر باالختفاء  ال�صيخوخة يبداأ  عمر 

والتحول اىل اللون االأبي�ض نتيجة جلفافها.                              

الكاميرا  م���ن  ال���ن���وع  ه���ذا  م��الح��ظ��ة  مي��ك��ن 

والطفرات الوراثية يف اي دوار من ال�صعف او 

على اي �صعفة يف را�ض النخلة ويف اي مكان من 

ال�صعف وبح�صب املنطقة التي حتدث فيها مثل 

هذه الطفرات، هذا وقد ذكر وجودها يف بع�ض 

للحالة  ولي�ض  اأي�صًا،  النخيل  تزرع  التي  الدول 

النخيل  وانتاج  منو  على  اقت�صادية  اهمية  اأي 

عليها  م�صيطر  غ��ري  وراث��ي��ة  حالة  انها  حيث 

وحتدث احيانًا نتيجة لبع�ض املوؤثرات والعوامل 

من  للقلق  داع��ي  وال  والفيزياوية  الكيمياوية 

وجودها  

ابي�سا�ض �سعف النخيل   

Frond Whitening

ابي�صا�ض  حالة  اأو  ظ��اه��رة  تعرف  اأن  ميكن 

�صعف ف�صائل النخيل باأنها واحده من احلاالت 

النخيل  ف�صائل  بع�ض  على  تظهر  التي  الغريبة 

 )Tissue culture( الن�صيجية  بالزراعة  املكرث 

ال�صعف  بع�ض  خ��و���ض  بجفاف  تتميز  وال��ت��ي 

القريب من القمة وحتول لونه اىل االبي�ض.

دول��ة  م���رة يف  الأول  احل��ال��ة  ه���ذه  ���ص��وه��دت 

ف�صائل  ثالث  على  املتحدة  العربية  االم��ارات 

بالزراعة  م��ك��رثة  �صنوات   5-4 بعمر  ب��رح��ي 

وذلك  بع�صها  من  قريبة  ومزروعة  الن�صيجية 

بالذيد  الو�صاح  منطقة  يف  امل��زارع  اح��دى  يف 

�صنة 1999 )البلداوى2002(. وقد جذبت هذه 

وتكثري  بزراعة  املهتمني  انتباه  الغريبة  احلالة 

النخيل لت�صابه بع�ض اعرا�صها باعرا�ض مر�ض 

البيو�ض اخلطري واملعروف يف بع�ض دول �صمال 

افريقيا. ونظرا لهذا االهتمام ولكرثة ال�صكاوي 

التي كانت ترد اىل املنطقة الزراعية يف الذيد 

يف حينها فقد مت اجرء م�صح عام لدرا�صة هذه 

وم�صبباتها  انت�صارها  مدى  ومعرفة  الظاهرة 

نتائج  اظ��ه��رت  وق��د  االقت�صادية.  واأهميتها 

ا�صافة اىل  منت�صرة  بان احلالة  الدرا�صة  تلك 

امارة  من  متفرقة  مناطق  يف  الذيد  مناطق 

وال�صارقة  والفجرية  وعجمان  اخليمة  را���ض 

ب�صورة  برحى  �صنف  وعلى  خمتلفة  وبن�صب 

لها  ولي�صت  �صلطانه  ال�صنف  وكذلك  خا�صة 

واحدة  مل��رة  وتظهر  تذكر  اقت�صادية  اهمية 

�صنة  يف  )البلداوى2002(.  ذلك  بعد  وتتوقف 

2000( هذه احلالة يف  2000 �صجل )الوا�صل 

اململكة العربية ال�صعودية على �صنفي اخال�ض 

واعتربها  الن�صيجية  بالزراعة  املكرثة  وعجوة 

واحدة من الظواهر الغريبة او غري االعتيادية 

النخيل.  يف  الن�صيجية  الزراعة  تفرزها  التي 

كما وذكر )زايد والكعبي 2003( حدوثها على 

اال�سفرار  يظهر  نخيل  �سعفة   )1( رقم  �سكل 

على جانب واحد منها نتبجة حلدوث الكاميرا 

)الطفرة الوراثية(
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ا�صناف برحي و�صلطانه ونبتة �صيف. �صوهدت 

ف�صائل  ع��ل��ى   2009 �صنة  يف  ك��ذل��ك  احل��ال��ة 

ن�صيجية للفحل بوير يف مزرعة الفوعه بالعني 

ن�صيجية  ف�صائل  على   2010 �صنة  يف  وكذلك 

لفحل العني و�صنف ام الدهن يف احدى مزارع 

العني اي�صا )البلداوى و�صبانه ، 2010(.

احلالة  هذه  اأن ظهور  بالذكر  هو جدير  ومما 

اال�صناف  بف�صائل  الرئي�صية  بالدرجة  اق��رن 

احيانا  ولكن  الن�صيجية،  ب��ال��زراع��ة  املنتجة 

وب�صورة  لها  م�صابهه  اع��را���ض  ت��الح��ظ  ق��د 

بالزراعة  املكرثة  اال�صناف  بع�ض  على  ن��ادرة 

قد  والتي  االم(  بف�صائل  )التكثري  االعتيادية 

تكون نف�ض احلالة اأو اأنها حالة خمتلفة ) وهو 

بع�ض  تطبيق  ل�صوء  نتيجة  حت��دث  االرج���ح( 

العمليات الزراعية، كالت�صميد او الري مثاًل، او 

قد تعزى حلدوث بع�ض اال�صابات احل�صرية او 

املر�صية او للظروف اجلوية القا�صية.

اأعرا�ض احلالة:

املتاأثرة  الف�صائل  �صعف  ابي�صا�ض  حالة  تتميز 

بجفاف   3  ،  2 رقم  ال�صكل  مو�صح يف  هو  كما 

خم�صة  ون�����ادرًا  �صعفات  ارب���ع  اىل  �صعفتني 

قمة  من  القريب  الو�صطى  ال��دوار  يف  �صعفات 

نهايات  من  عادة  اجلفاف  يبداأ  النخلة.  راأ�ض 

نحو  تدريجيا  ويتجه  )ال��وري��ق��ات(  اخل��و���ض 

جهة  ويف  لل�صعفة(  الو�صطى  )العرق  اجلريد 

واحدة من جهتي ال�صعفة، وبعد اكتمال جفاف 

اجلهة  خو�ض  جفاف  يبدا  اجلهة  هذه  خو�ض 

وي��ن��زل اىل  ي��ب��داأ م��ن االع��ل��ى  وال���ذي  الثانية 

اال�صفل تدريجيًا حتى يكتمل جفاف كل خو�ض 

ال�صعفة املتاأثرة ويتحول لونه اىل االبي�ض املائل 

االأعرا�ض  وبهذه  الباهت،  االأ�صفر  اللون  اإىل 

البيو�ض  مبر�ض  �صبيهة  احلالة  هذه  تبدو  قد 

اخلطري واملعروف يف بع�ض دول املغرب العربي 

وزراعة  بتكثري  املهتمني  من  كثري  يخيف  مما 

النخيل يف املناطق التي تظهر بها هذه احلالة 

)البلداوي 2002(.

املتاثر  ال�صعف  جريد  يبقى  اأخ��رى  جهة  من 

بعد  اال  يجف  وال  اللون  اخ�صر  احلالة  بتلك 

مرور فرة طويلة قد ت�صل اىل اربعة او خم�صة 

ا�صهر، وال ي�صاهد على اجلريد اي تلون او تبقع 

او  اخل��ارج��ي  �صطحه  على  �صواء  طبيعي  غري 

حدوث  عند  احلال  هو  كما  الداخلية  ان�صجته 

  )4 )�صكل  املر�صية  او  احل�صرية  اال�صابات 

تلون  اي  املبي�ض  اخلو�ض  على  يالحظ  ال  كما 

ح�صرية  او  مر�صية  ال�صابة  اثر  اي  او  تبقع  او 

هذا وبعد مرور فرة عدة ا�صهر على اول ظهور 

لهذه احلالة يجف ال�صعف املتاأثر وي�صبح لونه 

عمر  اىل  الوا�صل  القدمي  ال�صعف  بلون  �صبيه 

االول  ال���دوار  يف  ع��ادة  وامل��وج��ود  ال�صيخوخه 

لراأ�ض النخلة. اما وقت ظهور هذه احلالة فقد 

واغ�صط�ض  ويوليو  ويونيو  مايو  ا�صهر  يف  يكون 

هذه  وتتيع  مراقبة  وم��ن  �صبتمرب  يف  واحيانًا 

مرة  تظهر  انها  لوحظ  �صنوات  ولعدة  احلالة 

�سعفتان   الن�سيجية تظهر عليها  بالزراعة  �سكل )2( نخلة برحي  مكرثة 

متاأثرة بظاهرة االبي�سا�ض قريبة من قمة راأ�ض النخلة

عليها  يظهر  ن�سيج�سًا  املكرث  ال��رح��ي  ف�سائل  م��ن  �سعفتان   )3( �سكل 

االبي�سا�ض يف اأطواره املختلفة
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واحدة وتختفي اثناءعمر النخلة وهي حمدودة 

وال تنت�صر لبقية ال�صعف يف النخلة الواحدة وال 

واملزارع  املزرعة  نف�ض  املوجود يف  النحيل  اىل 

املجاورة.

العوامل امل�سببة: 

مل تعرف حلد االآن م�صببات هذه احلالة على 

وجه التحديد لكن الدرا�صات احلقلية واملختربية 

على جذور و�صعف النحيل املتاأثر بها مل تثبت اي 

او  اي م�صبب مر�صي  عالقة بني حدوثها وبني 

ح�صري كما وان توقف احلالة وعدم ا�صتمرارها 

وظهورها يف مو�صم معني من ال�صنة يعطي دلياًل 

قاطعًا على عدم وجود اي عالقة  بني حدوثها 

ايًا كان نوعها  واي نوع من م�صببات االمرا�ض 

الواحدة  فلو كانت كذلك النت�صرت يف املزرعة 

و�ص�صببت العدوى ملزارع اخرى ولت�صاعف عدد 

ال�صعف املتاأثر بها.

يف  ي�صاعد  قد  ف�صيولوجية  احلالة  ان  يعتقد 

ومفاجئة  وجافة  �صاخنة  رياح  هبوب  حدوثها 

لونه  وحت��ول  وجفافه  ال�صعف  لفحة  اىل  ت��وؤدي 

به  مير  ال��ذي  النمو  لطور  يكون  وقد  لالبي�ض 

الزراعية  العمليات  لبع�ض  او  املتاأثر  ال�صعف 

ن�صيجها  ون��وع  الربة  لركيب  او  مثاًل  كالري 

عالقة بذلك. اما اقت�صار ظهورها على بع�ض 

اال�صناف املكرثة بالطريقة الن�صيجية بالدرجة 

مثل  ال��ع��وام��ل  بع�ض  اىل  يعود  فقد  الرئي�صة 

الركيب الوراثي لل�صنف ونوع ان�صجته التي قد 

تتاثر احيانًا ببع�ض املواد الكيماوية الداخلة يف 

تركيب االو�صاط الغذائية امل�صتعملة يف عمليات 

الزراعة الن�صيجية.

من  ال�صكاوى  من  العديد  تلقي  من  وبالرغم 

ومن  النخيل  مزارعي  من  احلالة  هذه  ظهور 

ال  اأنها  اإال  الزراعيني،  واملر�صدين  املهند�صني 

منو  على  خطر  اي  احلا�صر  الوقت  يف  ت�صكل 

باجراء  ين�صح  وال  الن�صيجية  الف�صائل  وتكاثر 

بق�ض  يكتفى  بل  املبيدات  بر�ض  مكافحة  اي 

الف�صائل  منو  ومراقبة  فقط  اجل��اف  ال�صعف 

من  بها  والعناية  الالحقة  ال�صنني  يف  املتاأثرة 
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المقالة الثالثة

تاريخ �لتحور �أي يف �لفرتة من �أول �سهر ني�سان 

)�أبريل( حتى 1 ت�سرين �لثاين )نوفمرب(.

خالل  �ملتحورة  �لزهرية  �لرب�عم  عدد  و�أن 

يتاأثر  �لطبيعية  �حلالة  وهي  �لفرتة  تلك 

مبقد�ر �لكربوهيدر�ت �ملتجمعة على هيئة ن�سا 

Starch خالل �لفرتة �لزمنية �ملمتدة بني �أ�سهر 

)�أكتوبر(  �لأول  ت�سرين  حزير�ن )يونيو( حتى 

�لفرتة  هذه  خالل  �لأ�سجار  �إن  �ل�سنة،  من 

للقمة  �لكربوهيدر�ت  من  �حتياجاتها  ت�ستويف 

�ملتو�جدة  �لثمرية  للعذوق  وبعدها  �أوًل  �لنامية 

على �لنخلة، خالل �ملو�سم و�لتي ت�ستنفذ كمية 

�لرب�عم  �إىل  يتجه  فاإنه  تبقى  وما  منها  كبرية 

ويرت�كم فيها كونه �سروريًا لتحورها �إىل عناقيد 

زهرية )طلع( وعليه فاإن عدد �لرب�عم �ملتحورة 

�إىل عناقيد زهرية خالل �لفرتة بني 20 ت�سرين 

�لأول )�أكتوبر( حتى 2 ت�سرين �لثاين )نوفمرب(  

يعتمد على:

1-  ن�سبة �لأور�ق �إىل �لعذوق �لثمرية �ملوجودة 

كان  فاإذ�  �حلالية  �ل�سنة  خالل  �لنخلة  يف 

عدد  مع  متنا�سب  وغري  غزيرً�  �حلمل 

 9 تكون  �أن  يجب  �لن�سبة  �أن  حيث  �لأور�ق 

�أور�ق لكل عذق ثمري فاإن �لعذوق �لثمرية 

ت�ستنفذ كميات كبرية من �لكربوهيدر�ت، 

 يف م�سروع �لعاذرية مبنطقة �لريا�ض/ �ململكة 

�ل�سعودية لوحظت ظاهرة خروج طلع  �لعربية 

�لبالغ  و�ملوؤنثة  �ملذكرة  �لأ�سجار  على  �لنخيل 

�لأ�سناف  جميع  ويف  نخلة   7000 عددها 

�ملزروعة يف �سهر يونيو )حزير�ن( 2009، �إن 

ظهور حمل جديد مع �حلمل �لقدمي حالة نادرة 

م�ستبعدة  �أو  غريبة  لي�ست  ولكنها  �حلدوث 

�سكل  على  تتكون  �لزهرية  �لرب�عم  �أن  حيث 

)تك�سفها(  منوها  ويبد�أ  �سال�سل  �أو  جماميع 

من �أ�سغر �لرب�عم و�أكرثها فتوًة وهي �لو�قعة 

– �لقمة  �لطريف  )�لربعم  �لنخلة  قلب  قرب 

�لنامية(. وتكون �لطلعات �لناجتة �أكرب حجمًا 

من �لرب�عم �لقدمية و�لبعيدة عن مركز قلب 

�لنخلة.

زهرية  بر�عم  �إىل  �لإبطية  �لرب�عم  حتور  �إن 

يف  �لزهرية  و�لعناقيد  �لإزهار  مبادئ  وتكون 

وب�سرعة  و�حدة  مرة  يحدث  �لبالغة  �لنخلة 

خالل فرتة ق�سرية يف كل مو�سم وهذه �لفرتة 

تكون بني 20 ت�سرين �لأول )�أكتوبر( و2 ت�سرين 

من  �سل�سلة  �أو  جمموعة  يف  )نوفمرب(.  �لثاين 

�لرب�عم �لأبطية �لو�قعة يف �أباط �أور�ق يرت�وح 

عمرها بني 4 – 5 �سنو�ت ت�سبح كاملة وتقوم 

ت�سبق  �لتي  �أ�سهر  �ل�سبعة  خالل  بوظيفتها 

لماذا يظهر الحمل )اإلزهار( 
في أشجار النخيل 

مرتين في موسم واحد
abdulbasit_ibrahim@yahoo.com

اأ. د. عبد البا�سط عودة اإبراهيم

رئي�ض برنامج �لنخيل

�ملركز �لعربي لدر��سات �ملناطق �جلافة 

و�لأر��سي �لقاحلة )�أك�ساد( 
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�لرب�عم  يف  �ملتجمع  �لن�سا  ويكون  حيث 

منها  كبري  عدد  موت  ي�سبب  مما  قلياًل 

وعدم تك�سفها وبالتايل يكون �حلمل �سعيفًا 

يف �ملو�سم �لتايل.

هرمونية  مو�د  تتحرر  �لفرتة  نف�ض  2-  خالل 

�إىل  وتنتقل  �لأور�ق  من  )�أوك�سينات( 

حتور  عملية  حتفيز  على  وتعمل  �لرب�عم 

�لرب�عم Bud differentiation، وبعد تولد 

�سكل  على  �لبطيء  بالنمو  تاأخذ  �لرب�عم 

�لثاين  ت�سرين   2 من  بدءً�  �سغرية  طلعات 

)يناير(  �لثاين  كانون   1 وحتى  )نوفمرب( 

بعد  منوها  ويت�سارع  �لتالية  �ل�سنة  من 

ذلك. و�إن حتور ون�سوء �ل�سماريخ �لزهرية 

د�خل �لطلعة فيبد�أ خالل �سهر نوفمرب من 

�ل�سنة �ل�سابقة ويتبعها ��ستطالة �ل�سماريخ 

و�لطلع خالل �سهر يناير ويف جتربة عملية 

�لأور�ق  �إز�لة  متت  �أعاله،  ذكر  ما  توؤكد 

�ل�سنة،  )�ل�سعف( مبو�عيد خمتلفة خالل 

وجرى ح�ساب �لعذوق �لثمرية �ملوجودة يف 

يف  وكما  �لتالية  و�ل�سنة  �لور�ق  �إز�لة  �سنة 

�جلدول �لتايل:

ويت�ضح من �جلدول �أعاله:

 11 من  �لفرتة  خالل  �لأور�ق  �إز�لة  1-  �إن 

مل  �لتجربة  �سنة  �أكتوبر يف   27 حتى  يوليو 

ي�سجع تكون عذوق يف �لنخلة �لتالية وذلك 

)�لأوك�سني(  �لهرمونية  �ملادة  تكون  لعدم 

و�نتقالهامن �لأور�ق �إىل �لرب�عم.

2 -  يف موعد 17 نوفمرب تكون �لطلع رغم �إز�لة 

�لأور�ق وهذ� يعني تكون �ملادة �لهرمونية 

�إىل  و�نتقاله  �لأور�ق  يف  )�لأوك�سني( 

�لرب�عم قبل هذ� �ملوعد.

�أخريً� ميكن �لقول �أن حتول �إىل �لرب�عم 

�إىل نور�ت زهرية يحتاج �إىل:

يف  �لكربوهيدر�ت  من  كافية  كمية  1-  تر�كم 

�أن تاأخذ �لقمة  �لرب�عم وهذه ترت�كم بعد 

�لنامية �حتياجاتها وبعدها �لثمار وما تبقى 

يرت�كم يف �لرب�عم ليحفزها على �لنمو لأن 

عملية �لنمو حتتاج �إىل طاقة ت�ستمدها من 

�لكربوهيدر�ت.

نهاية  يف  �لأور�ق  من  يتحرر  عامل  2-  هناك 

�سهر �أكتوبر و�أو�ئل �سهر نوفمرب يوؤدي �إىل 

حتفز تك�سف �لرب�عم يف هذ� �لوقت وهذ� 

�لعامل هو مادة هرمونية )�أوك�سني( ينتقل 

�إبطها  يف  �ملوجود  �لربعم  �إىل  �لورقة  من 

ويحفزه على �لنمو.

�حلر�رة  لدرجات  �أن  �إىل  �لإ�سارة  يجب  كما 

على  مبا�سر  تاأثري  �خلريف  �أو�خر  �ل�سائدة 

�جلو  كان  فكلما  �لزهرية  �لنور�ت  وتفتح  منو 

�إن  مبكرة.  ب�سورة  �لأزهار  تفتحت  د�فئًا 

درجات �حلر�رة �ملنخف�سة توؤثر على �لرب�عم 

تاأثري  �ل�ستاء  حلر�رة  فاإن  وعمومًا  �لزهرية، 

زما   Spathe �لطلع  وتطور  منو  على  مبا�سر 

 ،Blossoming �لأزهار  تفتح  من  يعقبه 

و�حلر�رة �لتي حت�سل بعد تفتح �لأزهار فيكون 

و�ن   .Ripening �لن�سج  وقت  على  تاأثري  لها 

له   Hectunits �حلر�رية  �لوحد�ت  جمموع 

تاأثري على منو �لثمار.

تكون  �لعامل  يف  �لنخيل  زر�عة  مناطق  �إن 

مت�سابهة يف ظروفها �حلر�رية فاأ�سجار �لنخيل 

تبلغ  �لتي  �ملناطق  يف  �إل  زر�عتها  تزدهر  ل 

وتعرف  م   ْ18 فيها  �لظل  يف  �حلر�رة  درجة 

هذه بدرجة �لإزهار ولذ� فاإن ح�ساب �لرت�كم 

�لدرجة  يبد�أ من هذه  �حلر�ري ملنطقة معينة 

ح�سب  �حلر�رية  �لوحد�ت  جمموع  ويح�سب 

�ملعادلة �لآتية:

درجة  معدلت   = �حلر�رية  �لوحد�ت  جمموع 

�حلر�رة �ل�سهرية – 18ْ م X عدد �أيام �ل�سهر.

�ملالئمة  �حلر�رة  درجة  توفر  فاإنه  وعليه 

لالإزهار يحفز �لرب�عم على �لنمو حتى يف غري 

�لظاهرة  وملعاجلة مثل هذه  لها  �ملعتاد  �ملوعد 

يجب �إجر�ء �لآتي:

1-  �إز�لة هذ� �لأغاري�ض مبا�سرة لأن وجودها 

�سيوؤدي �إىل ��ستنز�ف �ملو�د �لكربوهيدر�تية 

�ملخزنة يف �ل�سجرة ويوؤثر على حمل �ملو�سم 

�لقادم وقد ل تزهر �لنخلة.

�ملوؤنثة  �لأغاري�ض  بع�ض  ترك  حالة  2-  يف 

ب�سبب  عقد  فيها  يحدث  ل  قد  وتلقيحها 

�رتفاع درجات �حلر�رة لأن درجة �حلر�رة 

تكون  وبالتايل  م   ْ25 هي  للعقد  �ملالئمة 

�لثمار بكرية )�سي�ض(.

ن�ضائح للمز�رعني:

نن�سح  �حلالة  هذه  مثل  ظهور  حالة  يف 

وعدم  مبا�سرة  �حلمل  هذ�  باز�لة  للمز�رعني 

�لقادم  �ملو�سم  حمل  على  يوؤثر  لنه  تركه 

وقدلحتمل �لنخلة وحت�سل فيها حالة �ملعاومة 

ب�سب ��ستنز�ف �ملو�د �لغذ�ئية �ملخزونة.

عدد �لعذوق على �لنخلةموعد �إز�لة �لور�ق

يف �سنة �إز�لة �لأور�ق

عدد �لعذوق �ملتكونة

يف �ل�سنة �لقادمة

�سفر118 يوليو

�سفر228 يوليو

�سفر139 �أغ�سط�ض

�سفر266 �أغ�سط�ض

�سفر249 �سبتمرب

�سفر277 �أكتوبر

1776 نوفمرب
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تجويد تمور اإلمارات 
لدخول األسواق 

الدولية
مناف�ضة �ضديدة وا�ضحة، ليك�ن املزارع م�ؤهاًل 

عرفنا  اإذا  خ�صو�صًا  الدولية  الأ�صواق  لدخول 

ب���اأن مت��ور الإم����ارات ل تقل ج���ودة ع��ن بقية 

اأ�صناف التمور املنتجة حول العامل بل جتاريها 

ما  واأن  الأح��ي��ان،  من  كثري  يف  عليها  وتتفوق 

التي  الإر�صادية  اخلدمات  تطوير  هو  ينق�صنا 

وحت�صني  املزارعني  املواطنني  للأخوة  نقدمها 

الزراعية  الفنية  باخلدمات  العناية  �صروط 

باإنتاجنا  للو�صول  للنخلة  املزارع  يقدمها  التي 

اإىل م�صاف املناف�صة الدولية. 

كما �صجع د. احلو�صني خبري الإر�صاد الزراعي 

ال�صوق  دخ��ول  اأهمية  على  امل��زارع��ني  الأخ���وة 

طريق  عن  �صريفة  مناف�صة  لتحقيق  الدولية 

اإنتاج نوعية اأف�صل من التمور )اإنتاجًا وتغليفًا 

التحتية  البنية  واأن  خ�صو�صًا  وت�����ص��وي��ق��ًا( 

للخدمات الزراعية يف الإمارات قوية وحتظى 

ب��اه��ت��م��ام ودع����م ك��ب��ريي��ن م��ن ق��ب��ل حكومة 

)حفظهم  ال�صيوخ  ال�صمو  واأ�صحاب  اأبوظبي 

ومتيز  اإب���داع  م��ن  ن�صهده  وم��ا  جميعًا(،  اهلل 

نظم مركز خدمة املزارعني يف املنطقة الغربية 

من اإمارة اأبوظبي ندوة اإر�صادية متخ�ص�صة يف 

خدمة زراعة النخيل واإنتاج التمور، �صارك فيها 

كل من الدكتور اإ�صماعيل علي احلو�صني خبري 

الإر�صاد الزراعي وامل�صت�صار جورج ملك ال�صيخ 

خدمة  مركز  يف  التطوير  مدير  راي  وال�صيد 

املزارعني باإمارة اأبوظبي وال�صيد توين م�صوؤول 

مركز خدمة املزارعني يف املنطقة الغربية.

يف  التطوير  مدير  راي  ال�صيد  ال��ن��دوة  افتتح 

عن  اأبوظبي  ب��اإم��ارة  امل��زارع��ني  خدمة  مركز 

التي يقدمها املركز  التمر  برامج خدمة نخيل 

ل��لأخ��وة امل��زارع��ني ط��ال��ب��ًا منهم امل��زي��د من 

املن�صود  الهدف  اإىل  الو�صول  اأجل  التعاون من 

يف تطوير املزرعة وحت�صني دخل املزارع.

اأهمية  اإىل  احلو�صني  الدكتور  اأ�صار  ذلك  بعد 

خدمة  يف  املتخ�ص�صة  العلمية  املعرفة  توطني 

اإنتاج  �صروط  جتويد  مع  التمر  نخيل  �صجرة 

من  تتما�صى  ل��ك��ي  الإم�����ارات  مت���ور  وت�����ص��وي��ق 

و�صط  وال��دول��ي��ة  املحلية  ال�����ص��وق  اح��ت��ي��اج��ات 

ندوة إرشادية نظمها مركز خدمة 
المزارعين بالمنطقة الغربية

بمشاركة نخبة من خبراء اإلرشاد والتسويق
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لتمور الإمارات يف خمتلف املهرجانات املحلية 

والإقليمية والدولية خري دليل على قدرة املزارع 

املواطن على حتقيق اأف�صل النتائج، لكن لي�س 

للفوز باإحدى فئات املهرجان فح�صب بل للفور 

بفر�صة املناف�صة يف �صوق التمور الدولية.

من جهته ركز امل�صت�صار جورج ملك ال�صيخ يف 

وطرق  الع�صوي  الت�صميد  فوائد  على  حديثه 

التمر  نخيل  �صجرة  خ��دم��ة  يف  ا�صتخدامها 

فيها  اأثر  ل  التي  الع�صوية  التمور  اإىل  للو�صول 

مبا  الكيماوية  الأ�صمدة  اأو  املبيدات  بقايا  اإىل 

تناف�صها  واأح��ق��ي��ة  مت��ورن��ا  تطوير  يف  ي�صاعد 

اأهمية  اإىل  اأ�صار  كما  العامل.  متور  مع  الدويل 

الرملية  ال��رب��ة  تقوية  يف  الع�صوي  ال�صماد 

التي  الغذائية  العنا�صر  من  ب��اأن��واع  بدعمها 

لتغذية  اأف�صل  فيزيائية  خوا�س  الربة  تك�صب 

ال�صجرة املباركة نخيل التمر. اإ�صافة اىل اآلية 

ا�صتخدام املخ�صبات احليوية  يف جتويد انتاج 

التمور بالمارات.
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واحـات بـال آفـات

خ�سو�سًا �سو�سة النخيل احلمراء، وحتدث د. 

اأهمية  الإمارات عن  الديب من جامعة  حممد 

جا�سم  م.  وتطرق  للآفات،  احليوية  املكافحة 

حممد من ق�سم وقاية النبات عن بداية م�سروع 

املكافحة للآفات يف مدينة العني.

ثم حتدث د. عدنان ال�سامرائي اأخ�سائي البيئة 

الزراعية يف جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية عن 

النخيل  لأ�سناف  الزراعية  اخلدمات  اأهمية 

من  احل��د  يف  كبري  دور  م��ن  لها  ومل��ا  املختلفة 

كعكة  وليد  د.  الندوة  واختتم  الآف��ات  اإنت�سار 

مدير جلوبال اإك�سربك�س للتدريب والإ�ست�سارات 

بحديثه عن املكافحة الكيماوية للآفات.

جمعية اأ�صدقاء النخلة

و�سط  قطاع  املناطق يف  اإدارة خدمات  نظمت 

عنوان  حتت  علمية  ندوة  العني  ببلدية  املدينة 

)واحات بل اآفات( مب�ساركة عدد من املخت�سني 

يوم  وذلك  الزراعية،  الآف��ات  مكافحة  مبجال 

اإنطلقًا من  البلدية  2010 مب�سرح  اأكتوبر   14

ال�سحية امللئمة  التوعية  حر�سها على توفري 

بكلمة ترحيبية  الندوة  وبداأت  املجتمع،  لأفراد 

من املهند�س اأحمد فريد رحب فيها بامل�ساركني 

العني  بلدية  تقدميي عن جهود  وتلها عر�س 

يف مكافحة اآفات النخيل، وبداأت بعدها الندوة 

جميعها  تتعلق  حم���اور  ع���دة  ت��ن��اول��ت  وال��ت��ي 

التمر،  لنخيل  احل�سرية  الآف����ات  مبكافحة 
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لتكن حياتي 
مثلها

انطلقًا من حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم )مثل املوؤمن مثل 

احلديث  جمعية  نظمت  نفعك(  �سيء  من  منها  اأخ��ذت  ما  النخلة 

حياتي  )لتكن  بعنوان  للنخلة  معر�سًا  ال�سارقة  بجامعة  ال�سريف 

مثلها(. وذلك يف الفرتة من 26-28 اأكتوبر 2010 بجامعة ال�سارقة، 

كلية  عميد  الرحيم  عبد  القر�سي  الدكتور  الأ�ستاذ  املعر�س  افتتح 

ال�سريعة بجامعة ال�سارقة، وقد ت�سمن املعر�س يف اأق�سامه املختلفة 

بالإ�سافة اإىل جمعية اأ�سدقاء النخلة م�ساركة العديد من امللحق 

والتي  للتمور،  واملنتجة  بالنخيل  الغنية  بالدول  اخلا�سة  الثقافية 

كرتاث  النخيل  اأهمية  اإبراز  التايل:  حتقيق  م�ساركتها  من  هدفت 

اإ�سلمي ووطني. وتعريف طالبات اجلامعة مبراحل زراعة النخيل 

واأجزاء النخلة وتو�سيح فوائدها وا�ستخداماتها املختلفة، والتعريف 

بني  املماثلة  وبيان  ال�سحية،  التمر  وفوائد  التمور  اأ�سناف  باأجود 

النخلة واملوؤمن.

مركز النخلة 
للمعرفة

من �سمن الأهداف التي ت�سعى جمعية اأ�سدقاء النخلة اإىل حتقيقها 

كرثوة  والتمور  النخيل  باأهمية  املجتمع  اأف��راد  وتثقيف  توعية  هي 

وطنية لبد من املحافظة عليها، لذا فقد مت توجيه خطاب اإىل مدير 

منطقة العني التعليمية لدعم اجلمعية يف حتقيق هذا الهدف من 

والكائن مبقر  للمعرفة  النخلة  لزيارة مركز  املدار�س  دعوة  خلل 

النخلة  باأهمية  والثقافة  املعرفة  تقدمي  اأجل  بالفوعة من  اجلمعية 

والتمور وذلك اعتبارًا من الأول من دي�سمرب 2010 ، يذكر اأن عدد 

الطلب الذين قاموا بزيارة املركز العام الدرا�سي املا�سي بلغ اأكرث 

من 500 طالب من 40 مدر�سة ملختلف املراحل الدرا�سية بدًء من 

ريا�س الأطفال ولغاية املرحلة الثانوية. 
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