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برعـاية �شمــو ال�شــيخ 

نهيان مبارك �آل نهيان

مع �لتقدم �لتقني ون�شوء �شبكة 

�لإنرتنت، كان لأ�شجار نخيل �لتمر  

مكانة خا�شة يف �لف�شاء �لرقمي

�لعامل”  عيون  يف  “�لنخلة 
 م�شابقة دولية للت�شوير

يف ن�شختها �لثالثة 2012
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Under the patronage of 
H.H. Sheikh Mansour Bin Zayed,
Western Region organizes the
2011 Rutab/ Liwa Festival 

برعاية منصور بن زايد
المنطقة الغربية تستضيف 

مهرجان ليوا للرُّطب2011 
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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��صل تر�صل �ملو�د �لعلمية لرئي�س �للجنة �لإعالمية مدير �لتحرير 

emadsaad126@gmail.comعرب �لربيد �للكرتوين �لتايل



 نهيــان مبــارك �آل نهيــان

 وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

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

�ختيار �صادف �أهله

شجـرتنـا

اإن دولة الإمارات العربية املتحدة يف ظل القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو الوالد ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( ا�شتطاعت اأن تقوم بدور بارز يف خدمة الإن�شانية حول العامل على 

اأكرث من �شعيد، واأن اختيار �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( 

�شخ�شية العام الإ�شالمية جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي يف دورتها اخلام�شة ع�شرة لعام 2011 هو 

اختيار �شادف اأهله. باعتباره رائدًا من رواد العمل اخلريي والإن�شاين، لي�س بالن�شبة ل�شعبه وح�شب، بل 

تعدت عطاياه واأياديه البي�شاء حدود الوطن ال�شغري والوطن العربي الكبري لت�شل بل�شمًا اإىل بقاع الدنيا 

تخفف اآلم املعوزين واملنكوبني.

لقد ت�شرفت جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي يف دورتها اخلام�شة ع�شرة باختيار �شاحب ال�شمو رئي�س 

الدولة )حفظه اهلل( ال�شخ�شية الإ�شالمية لعام 2011 لأياديه البي�شاء يف خدمة الإ�شالم وامل�شلمني يف 

�شائر بقاع الأر�س والتي تت�شمن الكثري من اخلدمات يف �شكل منح وهبات وم�شاريع واإن�شاءات تخدم 

احتياجات ال�شعوب �شريًا على منهاج املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان )طيب اهلل 

ثراه(.

فاجلائزة وجدت بغيتها يف تكرمي �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة )حفظه اهلل( �شاحب الأيادي البي�شاء 

والقلب الوا�شع الرحيم احلري�س على خدمة كتاب اهلل وحفظته وخدمة الإ�شالم وامل�شلمني يف �شتى 

بقاع الأر�س. هذا الختيار املبارك �شيبعث يف نفو�شنا ال�شعادة جمددين الولء والطاعة والوفاء. فهذا 

الختيار �شائب وقد اأ�شاف للجائزة هيبة ت�شتحقها، ف�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد معروف 

مبواقفه اخلريية والإن�شانية.

وعليه ي�شتحق �شموه منا جميعًا كل التقدير والإعزاز والولء، لي�س لأنه قائد فذ حكيم فقط، بل لأنه 

اإن�شان كرمي معطاء تتج�شد يف �شخ�شيته كل معاين اخلري والكرم والأريحية، وهو ما يتميز به �شموه 

وطني  �شاأن  لكل  اأهل  �شموه  لأن  لأهلها  فاجلائزة ذهبت  واخل�شال احلميدة،  للعطايا  يرتاح  كاإن�شان 

واإن�شاين عظيم.



يف غمرة التحديات البيئية التي ت�شهدها اأرجاء العامل وتداعياتها على خمتلف قطاعات احلياة خ�شو�شًا 

تدهور الإنتاج الزراعي و�شح املياه وتاأثري ذلك على الأمن الغذائي لالإن�شان وما له من تبعات �شلبية على 

خمتلف جوانب احلياة.

يف  عليه  نعول  الذي  احلياة  ع�شب  ت�شكل  لكنها  التاأثريات،  هذه  عن  بعيدة  لي�شت  التمر  نخيل  و�شجرة 

الإن�شان  بحياة  الوثيق  لرتباطه  الزراعية  الأن�شطة  اأهم  من  يعترب  النخيل  زراعة  ن�شاط  اإن  الأزم��ات، 

عرب الع�شور بتوفري التمور كغذاٍء ا�شرتاتيجي لالإن�شان واحليوان قابل للتخزين طوال العام اإىل جانب 

ال�شتفادة من خملفات النخيل كمواٍد اأولية لل�شناعات التقليدية ولبناء امل�شاكن.

وعلى الرغم من منو زراعة النخيل واإنتاج التمور يف العقدين املا�شيني بوتريٍة ُمت�شارعة حيث بذلت جهود 

خمل�شة يف دفع عجلة زراعة واإنتاج وت�شنيع وت�شويق التمور اإل اأن النتائج املتحققة كانت دون امل�شتوى 

املاأمول. 

وعليه فمن رحم الأزمات تاأتي املبادرات، لتقدم حلوًل ت�شاهم يف دفع عجلة التنمية لقطاع نخيل التمر مبا 

يعزز دور ال�شجرة املباركة باعتبارها ركنًا اأ�شا�شيًا من اأركان الغذاء العاملي. وما اإن�شاء املجل�س الدويل 

للنخيل والتمور يف اأبريل املا�شي على غرار املجل�س الدويل للزيتون حتت مظلة دولية اإل خطوة يف الجتاه 

والزراعة  الأغذية  منظمة  مع  بالتعاون  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الزراعة  وزارة  اأطلقتها  ال�شحيح 

اإنتاج التمور والنخيل يف البلدان املنتجة للتمور على  لالأمم املتحدة، يهدف املجل�س التعرف على و�شع 

م�شتوى العامل، بغر�س حتديد امل�شاكل واملعوقات التي تظهر يف قطاع اإنتاج التمور يف مراحله املختلفة، 

ابتداء من زراعة النخيل حتى ت�شويق منتج التمور بكفاءة عالية يف هذه البلدان، لو�شع اإطار عام لإيجاد 

احللول للم�شاكل امل�شرتكة من خالل و�شع اأ�شاليب تنظيمية فعالة.

فالأهمية القت�شادية والجتماعية والبيئية والغذائية للتمور تنطلق من دعم اقت�شاديات التمور لدورها 

يف  واإ�شهامها  للتمور  املنتجة  الدول  يف  امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  املعي�شة  م�شتوى  حت�شني  يف  الإيجابي 

حتقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، فنحن يف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر نبارك هذه اخلطوة 

التمور  اإنتاج  امل�شرتكة يف جمال  امل�شاكل  والتن�شيق يف مواجهة  والتعاون  العمل اجلماعي  اأهمية  وندرك 

مبا يحقق تبادل املنافع والرفاهية للجميع، وتعزيز منو وازدهار قطاع نخيل التمر على امل�شتوى العربي 

والدويل.

 �أ.د. عبــد �لوهـــاب ز�يــد

 اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

امل�شرف العام

�ملجل�س �لدويل للنخيل و�لتمور

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.

3- تزويد البحوث والدراسات بالصور العلمية الالزمة 

Digital-High resolution ذات الجودة العالية

اإللكتروني  بالبريد  والصور  المقاالت  4-  ترسل 

)C.D( مع  أو ترسل ضمن قرص مدمج  للمجلة، 

نسخة ورقية مطبوعة على صندوق البريد.

 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 

المكافأة  إرسال  من  نتمكن  حتى  بلده  في 

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.

    الشجرة المباركة
مجلة فصلية علمية متخصصة بالنخيل والتمور

الناشـر
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

  رخصة رقم 1/107006/29505
 المجلس الوطني لالعالم  - ابوظبي

الرقم الدولي للتصنيف
 ISBN978-9948-15-335-1
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أمـين عـام الجائزة

مـديـر التحـريـر
المهندس عـــــمـاد ســــعد

رئيس اللجـنة اإلعـالمـية
emadsaad126@gmail.com

المدير  القانوني
الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي

رئيس اللجنة المالية واإلدارية

تدقـيق لغـوي
    األستاذ محـمود بـدر
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في نسخته السابعة 
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برعاية منصور بن زايد آل نهيان
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بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  م��ن  كرمية  برعاية 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

�شوؤون الرئا�شة انطلقت يف الثاين ع�شر من �شهر 

يونيو 2011 فعاليات مهرجان ليوا للرطب يف 

ن�شخته ال�شابعة و�شط م�شاركة وا�شعة ما يفوق 

املوؤ�ش�شات  من  ع��ددًا  متثل  جناحًا  ال�خم�شني 

اأعداد  وتوافد  اخلا�شة،  وال�شركات  احلكومية 

الدولة  داخ��ل  من  وال���زّوار  ال�شّياح  من  كبرية 

للثقافة  اأبوظبي  هيئة  نظمته  والذي  وخارجها 

بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  تفقد  حيث  وال��راث، 

زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية 

يومه  يف  املهرجان  اأق�شام  اأبوظبي  اإم��ارة  من 

الأول والأجنحة املختلفة التي �شمها. 

تراثّيًا  كرنفاًل  يعّد  ال��ذي  املهرجان  وت�شّمن 

رئي�شية  م�شابقة  نوعه  م��ن  ف��ري��دًا  و�شياحّيًا 

من  العديد  اإىل  اإ�شافة  الرطب،  مزاينة  هي 

الفعاليات ال�شّيقة التي حظيت باإقبال كبري من 

الزّوار وت�شمل ال�شوق ال�شعبي الذي ي�شّم حوايل 

وم�شنوعات  منتجات  عر�شت  حم��ًا   160

والتمور،  النخيل  من  م�شتمّدة  متنّوعة  يدوية 

فيها  ج��رت  التي  الأط��ف��ال  خيمة  اإىل  اإ�شافة 

امل�شابقات الراثّية وال�شعبّية املتنّوعة. كما �شهد 

العرو�س  من  العديد  تقدمي  اأي�شًا  املهرجان 

اجلل�شات  واإقامة  ال�شعبية  والأل��ع��اب  الراثية 

الثقافية التي تهدف اإىل التوعية باأهمية الراث 

معامله،  اأب��رز  على  ال�شوء  وت�شليط  الإم��ارات��ي 

اإ�شافة اإىل م�شابقة مذاق الراث للطهي. 

خلف  حممد  �شعادة  اأع���رب  املنا�شبة،  وبهذه 

وال��راث  الثقافة  ���ش��وؤون  م�شت�شار  امل��زروع��ي 

عام  مدير  اأب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل  �شمو  ب��دي��وان 

اللجنة  رئي�س  وال��راث،  للثقافة  اأبوظبي  هيئة 

الجمهور هو الرابح 
األول من مهرجان 

ليوا للرطب
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البالغة  �شعادته  عن  للمهرجان  املنظمة  العليا 

بانطاق هذا احلدث البارز الذي يعّد الأّول من 

َطب والتمور،  الرُّ نوعه يف املنطقة فيما يخ�ّس 

والذي ي�شّكل اأي�شًا فر�شة بارزة  لأفراد العائلة 

جميعًا من خال الفعالّيات الراثّية الغنّية التي 

ي�شّمها.

الكبري  الإق��ب��ال  ع��ن  ال��ّر���ش��ا  �شعادته  واأب���دى 

التنظيم  م�شتوى  وعن  املهرجان،  �شهده  الذي 

وتنّوع امل�شاركات والفعاليات يف هذه التظاهرة 

التي  نوعها،  من  الفريدة  وال�شياحّية  الراثّية 

تاأتي تنفيذًا ل�شراتيجية هيئة اأبوظبي للثقافة 

اإمارة  تراث  على  باحلفاظ  القا�شية  وال��راث 

ة النخيل الذي  اأبوظبي ودولة الإمارات، وبخا�شّ

الإم��ارات��ي  ال���راث  م��ن  كبرية  م�شاحة  ي�شغل 

الأ�شيل، والذاكرة الإن�شانّية ملجتمع الإمارات.

2011  الذي يقام على  للّرطب  ليوا  مهرجان 

مربع،  مر  األ��ف   20 ُت��ق��ارب  م�شاحة  ام��ت��داد 

ي�شّكل ملتقى فريدًا لع�شاق النخيل والرُّطب من 

اأفراد وموؤ�ش�شات، ويعّد  مهرجانًا عائلّيًا حافًا 

بالأن�شطة الراثّية التي حتظى باهتمام  اأفراد 

الأ�شرة جميعًا، مت�شّمنًا م�شابقات متنّوعة اإىل 

جانب ال�شوق ال�شعبّي. 

�شيوف �شرف املهرجان:

اأكد الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

القطاع  يف  ال�شتثمار  اأهمية  امل�شلحة  للقوات 

اأف�شل  وتبني  تطوير  على  والعمل  ال��زراع��ي 

املنتجات  اإىل حت�شني جودة  املوؤدية  املمار�شات 

�شموه  م�شيدًا  اإنتاجيتها..  وتعزيز  الزراعية 

زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بحر�س 

على  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 

بالقطاع  للنهو�س  حم��دود  ال��ا  الدعم  توفري 

خال  ذلك  جاء  ا�شتدامته.  وحتقيق  الزراعي 

يوليو   19 ال��ث��اث��اء  ي��وم  م�شاء  �شموه  زي���ارة 

ودعا  للرطب.  ليوا  مهرجان  لفعاليات   2011

الزراعة  ال�شراكات يف جمال  اإيل تفعيل  �شموه 

اخلا�س  القطاع  م�شاركة  ت�شجيع  على  والعمل 

ومراكز الأبحاث اجلامعية واملوؤ�ش�شات العلمية 

بال�شكل  الزراعي  القطاع  وازده��ار  تطوير  يف 

الذي مييز اإنتاج الإمارات يف الزراعات املثمرة 

ويجعلها قادرة على املناف�شة اإقليميا وعامليا مما 

ي�شاهم يف رفد وتنويع القت�شاد الوطني.

اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ق��ام  كما 

نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �شوؤون 

 2011 13 يوليو  الرئا�شة، م�شاء يوم الأربعاء 

بجولة على فعاليات املهرجان.

اآل نهيان  ال�شيخ طحنون بن حممد  وقام �شمو 

ب��زي��ارة  ال�شرقية  املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 

خا�شة للمهرجان م�شاء يوم الأربعاء 20 يوليو 

ال��ذي  حم���دود  ال��ا  ب��ال��دع��م  م�شيدًا   2011

يقدمه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

للفعاليات  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 

التي ت�شلط ال�شوء على الراث الإماراتي وتعمل 

على اإحيائه يف نفو�س الأجيال املقبلة. 

نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  �شمو  قام  كما 

فعاليات المهرجان 
تجذب العرب 

واألجانب من مختلف 
األعمار
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بزيارة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر 

خا�شة يوم 20 يوليو 2011 تفقد فيها فعاليات 

املهرجان م�شيدًا باجلهود املبذولة لإحياء تراث 

الآباء والأجداد. 

اآل نهيان  واأ�شادة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 

بالنجاح  الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 

ي�شهده مهرجان  الذي  الافت  والتطور  الكبري 

ليوا للرطب باملنطقة الغربية للعام ال�شابع على 

املهرجان  حققه  ما  اإن  �شموه  موؤكدًا  التوايل. 

�شار  ال��ذي  النهج  �شحة  يوؤكد  لفت  من جناح 

�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  الوالد  له  املغفور  عليه 

اآل نهيان )طيب اهلل ثراه( من ب�شط اخل�شرة 

بالنخلة  العناية  ويف  الأنحاء  كافة  يف  والنماء 

رمز احلياة والعطاء.

فئات امل�سابقة:

�شمن  »الدبا�س«  فئة  حظيت  الدبا�س:  فئة 

امل�شابقة  وه���ي  ط���ب«  ال���رُّ »م��زاي��ن��ة  م�شابقة 

مت  حيث  كبري،  باإقبال  املهرجان  يف  الرئي�شية 

فئة  وتتمّيز  م�شاركة.   260 من  اأك��ر  ا�شتام 

اإم��ارة  يف  وترّكز  النت�شار،  ب�شعة  »الدبا�س« 

ل��ي��وا وم��دي��ن��ة زاي���د من  اأب��وظ��ب��ي يف حما�شر 

املنطقة الغربّية، حيث متّثل حوايل 50 % من 

ثمرتها  تتمّيز  كما  جت��اري،  �شنف  وهي  نخلها 

بلونها الأ�شفر و�شكلها البي�شاوي. حيث فازت 

فاطمة حممد املرر ومبارك �شامل املرر باملركز 

درهم،  األ��ف   125 جائزة  على  وح�شا  الأول 

و�شلمى م�شبح زوجة �شامل �شعيد املرر باملركز 

الثاين وح�شلت على جائزة 100 األف درهم، 

واحمد حممد املرر باملركز الثالث وح�شل على 

جائزة 75 األف درهم.

اإلماراتيات يغزلن 
التراث لضيوف 

المهرجان
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امل�شاركات  فاقت  حني  يف  عذج:  اأكرب  فئة 

تناف�س  م�شاركة،   47 ال���  ع��ذج«  »اأك��ر  فئة  يف 

»ال��ع��ذج« )وه��و  ت��ق��دمي  امل�����ش��ارك��ون على  فيها 

اجلزء الذي يحمل الرُّطب( الأثقل وزنًا، حيث 

كلجم.  و84.5   35 بني  ما  الأحجام  تراوحت 

الأول  املركز  يف  امل��زروع��ي  علي  من�شور  وف��از 

وج��اء  دره���م،  األ���ف   50 ج��ائ��زة  على  وح�شل 

احمد حممد املرر يف املركز الثاين وح�شل على 

جائزة 40 األف درهم، ورا�شد فرج املن�شوري 

يف املركز الثالث وح�شل على جائزة 30 األف 

درهم.

فئة اأج���ود ث��م��ار م��اجن��و: وه���ي ف��ئ��ة مّت 

»املحّلي«،  ق�شمني:  على  العام  هذا  ا�شتحداثها 

م�شاركني  من  كبريًا  اإقباًل  و�شهدت  و«املنّوع«، 

وبعد  ال��دول��ة.  من  خمتلفة  اأم��اك��ن  من  قدموا 

قيام جلنة التحكيم بتدقيق املزارع، ففاز ورثة 

فئة  يف  الأّول  باملركز  امل��ه��ريي  علي  ع��ب��داهلل 

درهم،  األف   25 جائزة  على  وح�شل  »املحّلي« 

وحممد خلفان املحرزي باملركز الثاين وح�شل 

األف درهم، وحممد بن �شقر   20 على جائزة 

جائزة  على  وح�شل  الثالث  باملركز  الفاحي 

األف دره��م. يف حني فاز باملركز الأّول يف   15

وح�شل  املحرزي،  خلفان  حممد  »امل��ن��ّوع«  فئة 

وجاء ح�شن علي  األف درهم،   25 على جائزة 

جائزة  على  وح�شل  الثاين  املركز  يف  املازمي 

20 األف درهم، اأّما جائزة املركز الثالث فكانت 

وقدرها   املن�شوري  عي�شى  حممد  ن�شيب  من 

15 األف درهم.

فئة اخلنيزي وبومعان: ويف م�شابقة اأف�شل 

وهما  و«بومعان«،  »اخلنيزي«،  فئتي  من  رطب 

النت�شار يف  وا�شعة  التجارّية  الّرطب  اأنواع  من 

النتائج  اإع��ان  مّت  فقد  كاّفة،  الدولة  اإم���ارات 

بعد قيام جلنة التحكيم بتدقيق امل��زارع، وفاز 

باملركز الأّول يف فئة اخلنيزي خمي�س علي املرر 

وح�شل على جائزة 125 األف درهم، و�شلهام 

حرمو�س املزروعي باملركز الثاين وح�شل على 

جائزة 100 األف درهم، ونا�شر نخرية اخليلي 

األف   75 جائزة  على  وح�شل  الثالث  باملركز 

درهم، يف حني فاز باملركزين الرابع واخلام�س 

را���ش��د خمي�س  زوج���ة  �شلمى حم��م��د  م��ن  ك���ّل 

ال�شبو�شي، و�شيف ثامر املرر على التوايل. وعن 

الأول من�شور  املركز  فقد جاء يف  بومعان  فئة 

األف   125 جائزة  على  وح�شل  املزروعي  علي 

املرر  �شعيد  زوجة حممد  والعبدة علي  دره��م، 

 100 ج��ائ��زة  على  وح�شلت  ال��ث��اين  باملركز 

األف درهم، وقما�شة �شيف زوجة نا�شر نخرية 

اخليلي بالثالث وح�شلت على جائزة 75 األف 

درهم، وجاء �شامل �شعيد املرر يف املركز الرابع، 

واأحمد معلى املرر يف املركز اخلام�س. 

مت  جديدة  فئة  وهي  املحلي:  الليمون  فئة 

الأّول  باملركز  فاز  فقد  العام  هذا  ا�شتحداثها 

ورث���ة ع��ل��ي م�شبح امل���رر م��ن ل��ي��وا )ع��ت��اب( 

ونا�شر  دره��م،  األ��ف   25 جائزة  على  وح�شل 

 )5 )رق��م  زاي��د  مدينة  من  املن�شوري  اأحمد 

درهم،  األ��ف   20 جائزة  على  وح�شل  بالثاين 

وعلي املهري املزروعي من مدينة زايد )�شرق 

جائزة  على  وح�شل  بالثالث  ال���درب(  وادي 

من  احل�شاين  �شعيد  ومطر  دره���م،  األ��ف   15

عبداهلل  واأح��م��د  بالرابع،  العني)ال�شاروج( 

باخلام�س. وجاء  ليوا )�شيح اخلري(  املرر من 

مطر  املنّوع«  »الليمون  فئة  يف  الأول  املركز  يف 

�شعيد احل�شاين من العني )ال�شاروج( وح�شل 
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وم��رزوق من�شور  األف درهم،   25 على جائزة 

املن�شوري من ليوا)الن�شا�س( يف الثاين وح�شل 

م�شلم  و�شالح  دره���م،  األ��ف   20 ج��ائ��زة  على 

بالثالث  الغربية(  )املارية  ليوا  من  املزروعي 

دره��م، وحممد  األ��ف   15 وح�شل على جائزة 

و�شالح  بالرابع،  ال�شارقة  من  القبي�شي  ف��رج 

حممد اآل ب�شر من اأبوظبي باخلام�س.  

ن��ت��ائ��ج فئة  اإع����ان  وج���اء  فئة اخل��ا���س: 

عقب  الّرطب«  »مزاينة  م�شابقة  من  اخلا�س 

ففاز  امل����زارع،  بتدقيق  التحكيم  جلنة  ق��ي��ام 

علي  ح��م��د  اخل��ا���س  ف��ئ��ة  يف  الأّول  ب��امل��رك��ز 

على  وح�شل  بو�شدين  ل��ي��وا-  م��ن  امل��زروع��ي 

املرر  �شعيد  وحممد  دره��م،  األف   125 جائزة 

الثاين  ب��امل��رك��ز  الو�شطى  ال��رم��ل��ة  ل��ي��وا-  م��ن 

وح�شل على جائزة 100 اآلف درهم، وحممد 

وح�شل  النابتية  ليوا-  من  املن�شوري  اأحمد 

على جائزة 75 األف درهم. وجاءت يف املركز 

الرابع العبدة علي زوجة حممد �شعيد املرر من 

ليوا- النابتية ونا�شر نخرية اخليلي من ليوا- 

الغويطات باخلام�س. 

فئة  يف  الأّول  باملركز  ف��ازت  الفر�س:  فئة 

نخرية  نا�شر  زوج���ة  �شيف  قما�شة  ال��ف��ر���س 

اخليلي من اأبوظبي )ليوا-الغويطات( وح�شلت 

على جائزة 125 األف درهم، و�شهيل علي املرر 

وح�شل  بالثاين  )ليوا-النابتية(  اأبوظبي  من 

األف دره��م، وخلفان حممد   100 على جائزة 

الظاهري من اأبوظبي )العني–غم�س( بالثالث 

وعفراء  دره��م،  األ��ف   75 على جائزة  وح�شل 

)ليوا-ال�شوط(  اأبوظبي  من  الهاملي  حممد 

اأبوظبي  من  الظاهري  حممد  وعلي  بالرابع، 

)العني-حميري( باخلام�س.

فاطمة  ف��ازت  تراثي:  عر�س  اأجمل  فئة 

على  وح�شلت  الأول  باملركز  الهاملي  �شعيد 

و�شيف حارب اخليلي  األف دره��م،   50 جائزة 

درهم،  األ��ف   40 جائزة  على  وح�شل  بالثاين 

على  وح�شل  بالثالث  املزروعي  خلفان  ورا�شد 

ج��ائ��زة 30 األ���ف دره���م، وع��ي��دة ج��اب��ر امل��رر 

اأح��م��د حممد  زوج���ة  ون����ورة �شالح  ب��ال��راب��ع، 

املزروعي باخلام�س.
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غبي�شة  ف��ازت  رط��ب:  مائدة  اأجمل  فئة 

التي  امل�شابقة  يف  الأول  باملركز  امل��رر  �شعيد 

جائزة  على  وح�شلت  اأدن���وك  برعاية  اأقيمت 

حممد  رو���ش��ة  وح��ل��ت   دره���م،  قدرها3000 

الهاملي يف املركز الثاين وح�شلت على 2500 

املركز  املالكي يف  علي  العنود  وج��اءت  دره��م، 

وفاطمة  دره��م،   2000 على  وح�شلت  الثالث 

فري املن�شوري بالرابع وميثاء را�شد املزروعي 

باخلام�س.

جلنة التحكيم:

قامت جلنة التحكيم بتقييم امل�شاركات �شمن 

كافة فئات امل�شابقة على اأ�شا�س جودة الرُّطب، 

وحجمها، ولونها، وطعمها. على اأن تعلن النتائج 

بعد القيام بتدقيق املزارع وفقًا ملعايري متعّددة 

والعناية  للمزرعة،  ال��ع��اّم��ة  النظافة  ت�شمل 

بالنخلة من خال التكريب املنا�شب واحلفاظ 

الأمثل  الّري  اأ�شلوب  وا�شتخدام  نظافتها،  على 

اللتزام  اإىل  اإ�شافة  ال�شقي،  مياه  توفري  يف 

مبواعيد ت�شليم العّينات ح�شب الفئات وح�شب 

التواريخ املحّددة م�شبقًا. 

تراث �شعبي:

حوايل  �شّم  ال��ذي  ال�شعبي  ال�شوق  حظي  وق��د 

160 حمًا باإقبال كبري حيث جتّول فيه الزّوار 

وال�شّياح، و�شاهدوا الكثري من الأدوات الراثّية 

واملنتجات وامل�شنوعات اليدوية امل�شنوعة من 

التي  ال��راث  روح  يعك�س  مبا  والتمور،  النخيل 

ي�شتهر بها مهرجان ليوا للرُّطب. 

ويوؤدي املعر�س الت�شكيلّي الذي نّظمته طالبات 

مدر�شة مرمي بنت عمران ببني يا�س دورًا بارزًا 

يف ت�شليط ال�شوء على �شجرة النخيل واأهميتها، 

فيها  ذك���رت  ق��راآن��ي��ة  اآي���ات  م��ن  يت�شّمن  مب��ا 

النخلة، اإىل جانب لوحات م�شتوحاة من طبيعة 

رمال املنطقة الغربّية ونخيلها.

ابتكار اأطباق فاخرة:

ابتكار طبق جديد  للرُّطب  ليوا  �شهد مهرجان 

فاخر من حلم اجلمل امل�شوي والتمر والأنانا�س 

امل�شاف اإليه �شل�شة التمر مع قطع من البطاطا 

بابتكار  الطهاة  اأح��د  وق��ام  واخل�����س.  احل��ل��وة 

خ�شي�شًا  الأوىل  للمرة  ال�شهي  الطبق  ه��ذا 

باإعجاب خراء  الطبق  للمهرجان حيث حظي 

الطهي من فنادق عّدة بارزة. ومّت ابتكار الطبق 

يف اإط��ار م�شابقة »م��ذاق ال��راث للطهي« التي 

مدى  على  وا�شتّمرت  املهرجان  اإط��ار  يف  تقام 

من  نخبة  التحكيم  جلنة  و�شّمت  اأربعة،  اأي��ام 

اأهّم اخلراء والذواقة من فنادق عاملية. حيث 

فاز فندق ونادي القوات امل�شلحة باملركز الأّول 

يف م�شابقة »مذاق الراث للطهي« وح�شل على 

جائزة نقدية تبلغ 75 األف درهم. وجاء فندق 

فريمونت باب البحر يف املركز الثاين وح�شل 

اأحل��ان  ومطعم  دره��م،  األ��ف   50 جائزة  على 

بالثالث وح�شل على 25 األف درهم. 

كما �شهد املهرجان ابتكار طبق احللوى اجلديد 

»�شجرة احلياة وم�شباح عاء الدين ال�شحري« 

من التمر، وجبنة املا�شكربوين الإيطالية ب�شكل 
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من  كرمي  اآي�س  اأي�شًا  الطبق  وي�شّم  اأ�شا�شي. 

حليب اجلمل، ومعجون التمر والف�شتق احللبي 

والزعفران ورغوة القهوة العربية وق�شر الليمون 

املب�شور.

كاب �سو�سة النخيل:

�شهد املهرجان اإقامة ا�شتعرا�س للكاب املدّربة 

النخيل،  ب�شو�شة  امل�شابة  النخلة  ك�شف  على 

بالقرب من  ويجل�س  النخيل  الكلب  ي�شّم  حيث 

وفقًا  ال��ع��ام  ه��ذا  واجل��دي��د  امل�شابة.  النخلة 

للم�شاعد اأول اأحمد علي الدرمكي من القيادة 

العامة ل�شرطة ابوظبي اأنه مّت تدريب الكاب كي 

تنبح وتوؤ�شر اإىل النخلة التي توجد فيها �شو�شة 

�شركة  من  الفكرة جاءت  اأّن  مو�شحًا  النخيل، 

الفوعة التي عر�شتها على �شرطة اأبوظبي، واأّنه 

كي  �شهور   6 اإىل   3 بني  ما  الكاب  تدريب  مّت 

واأ�شاف  الظروف،  خمتلف  تواجه  اأن  ت�شتطيع 

اأّن وقت الك�شف على املزرعة يجب اأن يكون يف 

اأيام ال�شحو ويف اأوقات حرارة منخف�شة ورياح 

قليلة، اإ�شافة اإىل وجوب كون املزرعة خالية من 

الفكرة  تعميم  املتوّقع  من  اإّن��ه  وقال  الأ�شمدة. 

املوافقات  على  احل�شول  بعد  لحقة  ف��رة  يف 

املطلوبة.  

نهاية �سعيدة:

املنطقة  يف  الواقعة  ول��ي��وا  م��ّرت  ع�شرة  اأّي���ام 

الغربية التابعة لإمارة اأبوظبي م�شغولة باأخبار 

يكت�شفون  ج��اوؤوا  �شيوفًا  ت�شتقطبت  النخيل، 

الأ�شجار  ق�ش�س  وي�شمعون  ال��ّرط��ب،  ع��وامل 

بّد  ل  لكن  ال��ث��م��ار،  اأن��ب��ل  تهب  التي  البا�شقة 

نهاية  اأّن  واجلميل  للحكاية،  نهاية  من  دائمًا 

حكاية الّرطب يف ليوا لهذا العام كانت �شعيدة 

كما كّل عام، حيث �شهد مهرجان ليوا للّرطب 

�شردتها  يومّية  تفا�شيل  عر  متاألقًا  جناحًا 

تخّللها من  وما  م�شابقات  الع�شرة. فمن  اأّيامه 

ت�شويق وت�شارع يف دقات القلوب، و�شحكات فوز 

وابت�شامات اأمل، عر م�شابقته الرئي�شة »مزاينة 

و«اخل��ا���س«،  »ال��ف��ر���س«،  بفئاتها:  ال��ّرط��ب« 

و«اخلنيزي«، و«بومعان«، و«الدبا�س«، و«النخبة«، 

وغريها من امل�شابقات املتنّوعة مبا فيها م�شابقة 

ا�شتحدثت  التي  والليمون  املاجنو  اأن��واع  اأج��ود 

عر�س  »اأجمل  م�شابقات  وكذلك  املو�شم،  هذا 

تراثي«، التي اأقيمت بهدف التعبري عن العادات 

والتقاليد الإماراتية، والك�شف عن املامح التي 

مّيزت البيئة املحلية القدمية واأبرز تفا�شيلها، 

وم�شابقة  عذج«،  »اأكر  م�شابقة  اإىل  بالإ�شافة 

»اأجمل مائدة رطب«.

املزروعي  خلفان  عبيد  ال�شّيد  اأّكد  جانبه،  من 

مهرجان  مدير  مة،  املنظِّ العليا  اللجنة  ع�شو 

هذا  �شهد  املهرجان  اأن   ،2011 َطب  للرُّ ليوا 

العام زيادة بارزة يف م�شاحته الإجمالية بلغت 

حوايل 20 % حر�شًا من اإدارة املهرجان على 

متكني الأجنحة امل�شاركة من زيادة املعرو�شات، 

وا�شتيعاب عدد اأكر من الزّوار، م�شريًا اإىل اأن 

ن�شبة  األف زائ��ر، وهي   70 ال��زوار جتاوز  عدد 

مقاربة لن�شبة زّوار املهرجان يف الدورة املا�شية. 

كما بلغ معّدل مبيعات املهرجان اليومي حوايل 

250 األف درهم.
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نهيان مبارك يشيد 
باإلنتاج الوفير من التمور

خالل زيارته لمهرجان ليوا لمزاينة الرطب 2011

�أ�شاد �شمو �ل�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير 

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

�لتمر  لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  �أم��ن��اء 

�ملقام   2011 للرطب  ليو�  مهرجان  بفعاليات 

�آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 

�ل��وزر�ء وزير �شوؤون  نهيان نائب رئي�س جمل�س 

�لرئا�شة وتنظمه هيئة �بوظبي للثقافة و�لرت�ث. 

وقال �شموه يف ت�شريح عقب جولة له يف فعاليات 

�لتي  �لرت�ثية  �لتظاهر�ت  ه��ذه  �إن  �ملهرجان 

تقام يف �ملنطقة �لغربية مهد �لآب��اء و�لأج��د�د 

تاأتي بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 

�آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظه �هلل(  بن ز�يد 

�أ�ش�شها  �لتي  و�خل��ر  �لعطاء  م�شرة  ملو��شلة 

�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور 

دعمًا  جتد  و�لتي  ث��ر�ه(  �هلل  )طيب  نهيان  �آل 

من �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 

�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 

ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية 

و�لتي تهدف �إىل �لت�شجيع و�لتحفيز على �إحياء 

و�لهتمام  باحلا�شر  �ملا�شي  ورب��ط  �ل���رت�ث 

بالنخلة �ملباركة.
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و�أكد �شموه �إن دولة �لإمار�ت تت�شدر �لعامل يف 

�أ�شجار نخيل �لتمر حيث  �أكرب عدد من  زر�عة 

ت�شدر للعامل نوعيات متميزة من �لتمور. و��شفًا 

توفر  حقيقية  غذ�ئية  ثروة  باأنها  �لتمور  �شموه 

�لغذ�ء و�حلياة �لكرمية للمو�طنني يف حني �أبدى 

�إعجابه باهتمام �ملز�رعني وحر�شهم على تطوير 

و�إدخ��ال  ورعايتها  �لنو�حي  كافة  من  �مل���ز�رع 

�لف�شائل �جليدة للح�شول على حم�شول جيد 

مبا يحقق �لأمن �لغذ�ئي.

جمعة  معايل  ير�فقه  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  وق��ام 

ومعايل  �لقت�شادي  دبي  جمل�س  رئي�س  �ملاجد 

�ملايل  �لطائر حمافظ مركز دبي  �أحمد حميد 

�لعاملي وعبيد خلفان �ملزروعي مدير �ملهرجان 

�حلد�ئق  �إد�رة  مدير  �ملزروعي  �شهيل  وح�شن 

و�ملر�فق �لرتفيهية ببلدية �ملنطقة �لغربية بليو� 

بجولة على فعاليات �ملهرجان �طلع خاللها على 

تر�ثي  و�أجمل عر�س  �لرطب  م�شابقتي مز�ينة 

�شموه  ز�ر  كما  �مل�شاركة.  �لأجنحة  جانب  �إىل 

�ل�شوق �ل�شعبي للم�شغولت �ليدوية و�لذي يهدف 

�إىل �حلفاظ على روح �لرت�ث �لإمار�تي �لأ�شيل 

�لنخيل  من  �مل�شنوعة  �ملعرو�شات  على  و�طلع 

ونو�ة �لتمر و�أدو�ت تر�ثية تقليدية. 
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مشاركة فاعلة للجائزة في مهرجان ليوا 
للرطب في دورته السابعة 2011

نهيان مبارك يهدي 
الفائزين والمشاركين 

عشرة آالف فسيلة نخيل 
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�أهدى �شمو �ل�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير 

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

�أمناء جائزة خليفة �لدولية ع�شرة �آالف ف�شيلة 

و�مل�شاركني  �لفائزين  ل�شالح  ن�شيجي  نخيل 

�ل�شابعة  دورته  يف  للرطب  ليو�  مهرجان  يف 

للثقافة  �أبوظبي  هيئة  تنظمه  �لذي   2011

ملحبي  �شموه  من  تقديرً�  وذلك  و�لرت�ث، 

�لنخلة و�لفائزين فيها، ممن �جهتدو� وحققو� 

�مل�شابقة  فئات  م�شتوى  على  �لنتائج  �أف�شل 

�لر�شمية �ملختلفة. حيث تعترب هذه �ل�شتول من 

�أنتجتها خمترب�ت وحدة  �أجود �الأ�شناف �لتي 

�لتمر يف جامعة  تنمية نخيل  در��شات وبحوث 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وقال �شموه يف هذه �ملنا�شبة »�إن زر�عة �شجرة 

نخيل �لتمر يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لتنمية  عملية  �أركان  من  �أ�شا�شيًا  ركنًا  تعترب 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يقودها  �لتي  �مل�شتد�مة 

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

�هلل( لدورها يف معادلة �الأمن �لغذ�ئي للوطن، 

�لزر�عية  �لتنمية  متثله  ما  �شموه  �أدرك  حيث 

تقدمي  عن  يتو�َن  فلم  حقيقي  مال  ر�أ�س  من 

وتطويرها  بها  للنهو�س  �لدعم  �أوجه  كافة 

�الكتفاء  وحتقيق  �ملزروعة  �مل�شاحات  وزيادة 

�لذ�تي وتنويع م�شادر �لدخل. 

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  عناية  على  �أثنى  كما 

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يد  بن  حممد 

رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 

بالقطاع  �أبوظبي  الإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 

ب�شكل  �لنخيل  وزر�عة  عام  ب�شكل  �لزر�عي 

خا�س حيث �أن �ل�شيا�شة �لزر�عية �شغلت حيزً� 

هامًا يف وجد�ن �شموه وعك�شت �لعناية �خلا�شة 

�لتي متنحها لل�شجرة �ملباركة ��شتمر�رً� ملنهج 

�ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 

نهيان )طيب �هلل ثر�ه( يف �الهتمام مبتطلبات 

�لتجربة �لزر�عية �لفريدة على �أر�س �لوطن.

بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  دعم  �إىل  باالإ�شافة 

ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

وم�شتقبل  و�قع  على  وحر�شه  �لرئا�شة  �شوؤون 

�ل�شجرة �ملباركة على كافة �ل�شعد و�ملنا�شبات 

خ�شو�شًا جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر.
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التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  ا�ستقطبت 

اهتمام حمبي النخلة ومنتجي التمور امل�ساركني 

 2011 للرطب  ال�سابع  ليوا  مهرجان  �سمن 

ا�ستمارة  اقتناء  الكبري على  الإقبال  من خالل 

الرت�سيح وال�سوؤال عن معايري الرت�سيح و�سروط 
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تسجل مشاركة 
فاعلة في مهرجان ليوا السابع 2011 

إقبال محبي النخلة 
ومنتجي التمور للمشاركة 

ضمن فئات الجائزة

وتاأتي  فئات اجلائزة،  امل�ساركة �سمن خمتلف 

م�ساركة اجلائزة يف املهرجان �سمن اإطار ن�سر 

الوعي وت�سجيع املزارعني املواطنني وخلق روح 

الثقافة التناف�سية بني املزارعني واملنتجني حول 

اآلية امل�ساركة يف جميع فئات اجلائزة اخلم�س.
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عام  اأمييني  زايييد  الوهاب  عبد  الدكتور  واأ�ييسييار 

اجلائزة مبهرجان  م�ساركة  اجلائزة مبنا�سبة 

2011 اإىل  25-12 يوليو  ليوا ال�سابع للرطب 

اجلائزة  بها  حتظى  التي  ال�سامية  الرعاية 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  املباركة  وال�سجرة 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 

اهلل( والفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 

وزير  اليييوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 

�سوؤون الرئا�سة. 

فعاليات  �سمن  نوعيًا  تطورًا  هناك  اأن  موؤكدًا 

التمر  نخيل  قطاع  تنمية  يخدم  مبا  املهرجان 

اأدوات  تطوير  خالل  من  الدولة  م�ستوى  على 

التعامل مع الأخوة املزارعني واملنتجني وتو�سيع 

الر�سمية  امل�سابقة  فئات  امل�ساركة �سمن  اإطار 

للمهرجان.

واأ�ساف باأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

وبتوجيهات �سمو ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان 

رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزييير 

اأهمية كربى على  اأمناء اجلائزة تويل  جمل�س 

للم�ساركة  املزارعني  املواطنني  الأخوة  ت�سجيع 

يف اأعمال اجلائزة مبختلف الفئات وتقدم لهم 

للتقدم  الفنية  والمكانيات  الت�سهيالت  كافة 

للمناف�سة يف اجلائزة بدورتها الرابعة.

واأو�سح الأمني العام باأن جائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر تاأ�س�ست برعاية كرمية من �ساحب 

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

رقم  الحتادي  باملر�سوم  اهلل(  )حفظه  الدولة 

بغية   2007 مار�س   20 بتاريخ   2007  /  15

تعزيز اإجراء اأبحاث ودرا�سات حول نخيل التمر 

وانت�سارها يف العامل وتقدير من قدموا اإ�سهامات 

موؤ�س�سات.  اأو  اأفييراد  املجال من  جليلة يف هذا 

�سنويًا  متنح  وحمايدة  م�ستقلة  اجلائزة  وهذه 

للعلماء واملنتجني البارزين وال�سخ�سيات املوؤثرة 

الأبحاث  جمييال  يف  اأ�سهمت  التي  واملوؤ�س�سات 

والتنمية اخلا�سة بنخيل التمر.

ولييلييجييائييزة خييميي�ييس فييئييات هيييي فييئيية الييبييحييوث 

والدرا�سات املتميزة، وفئة املنتجني املتميزين، 

تيينييمييوي، وفييئيية اأف�سل  اأفيي�ييسييل ميي�ييسييروع  وفييئيية 

يف  املتميزة  ال�سخ�سية  وفئة  متميزة،  تقنية 

وملزيد  التمور،  واإنييتيياج  النخيل  زراعيية  جمييال 

اإدارة  مييع  التوا�سل  ميكنكم  املعلومات  ميين 

037832434 والربيد  الهاتف  اجلائزة عرب 

 KIDPA@uaeu.ac.ae الإلكرتوين
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�آل نهيان  بتوجيهات �شمو �ل�شيخ نهيان مبارك 

رئي�س  �لعلمي  و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وزي��ر 

جمل�س �أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر 

ليو�  للجائزة مبهرجان  �لعامة  �لأمانة  �شاركت 

عجمان للرطب يف ن�شخته �لأوىل 2011 �لذي 

�فتتحه �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل 

و�شط  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  عجمان  عهد 

ح�شد كبري من �مل�شاركني و�ملز�رعني و�ملهتمني 
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تشارك 
في مهرجان ليوا عجمان للرطب 2011

نهيان مبارك: نسعى إلى 
توسيع نطاق انتشار الجائزة 

في مختلف أرجاء الوطن

من خمتلف �أرجاء �ملناطق �ل�شمالية بالإمار�ت، 

وبرعاية خا�شة من قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 

حاكم عجمان.

�لوعي  تعزيز  �إىل  �جل��ائ��زة  م�شاركة  وتهدف 

مز�رعي  ب��ني  م��ن  �لوطنية  �مل�شاركة  باأهمية 

ومنتجي �لتمور و�لرطب يف دولة �لإمار�ت، عرب 

�جلائزة  فئات  �شمن  �مل�شاركة  ��شتمارة  توزيع 
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�خلم�س يف دورتها �لر�بعة على �لأخوة �ملو�طنني 

�ل�شمالية،  �لإم������ار�ت  يف  �مل�����ز�رع  �أ���ش��ح��اب 

و�لتعريف باأن�شطة �جلائزة وفعالياتها �ملختلفة.

وق���ال �ل��دك��ت��ور عبد �ل��وه��اب ز�ي���د �أم���ني عام 

للدعوة  تلبية  �مل�شاركة  ه��ذه  ت��اأت��ي  �جل��ائ��زة 

�ملنظمة  �للجنة  �لعامة من  �لأمانة  تلقتها  �لتي 

عجمان  ب��اإم��ارة  �لأوىل  ن�شخته  يف  للمهرجان 

و�لذي تنظمه د�ئرة �لثقافة و�لإعالم بعجمان 

و�ل��ر�ث  للثقافة  �أبوظبي  هيئة  م��ع  بالتعاون 

 29-27 من  �لفرة  �ملهرجان خالل  �أر���س  يف 

�مل�شاركة  �أهمية هذه  موؤكدً� على   2011 يوليو 

نهيان مبارك  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  ��شتجابة 

�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزير  نهيان  �آل 

رئي�س جمل�س �أمناء �جلائزة يف تعزيز �مل�شاركة 

يف  �جل��ائ��زة  �نت�شار  نطاق  وتو�شيع  �لوطنية 

خمتلف �أرجاء �لوطن. 

�إد�رة  بها  تتو��شل  �لتي  �لأوىل  �مل���رة  كونها 

�لتمور  ومنتجي  �لنخيل  مز�رعي  مع  �جلائزة 

�لقائمون  حر�س  فقد  �ل�شمالية،  �لإم��ار�ت  يف 

على جناح �جلائزة على تلبية طلبات �ملز�رعني 

و�لإجابة على كل �لأ�شئلة و�ل�شتف�شار�ت �ملتعلقة 

�إىل  م�شريً�  �ملهرجان.  زو�ر  قبل  من  باجلائزة 

ن�شر  �ملهرجان هو  �مل�شاركة يف  �لهدف من  �أن 

�لوعي وت�شجيع �ملز�رعني �ملو�طنني وخلق روح 

يف  �مل�شاركة  �آلية  ح��ول  �جلميع  بني  �لتناف�س 

فئات �جلائزة �خلم�س.

�لأول  يف  فتحت  قد  كانت  �جل��ائ��زة  ب��اأن  علمًا 

من �شهر يونيو �ملا�شي باب �لر�شح للم�شاركة 

�أ�شهر تنتهي يف  يف فئاتها �خلم�س ملدة خم�شة 

30 �أكتوبر �لقادم وتزيد قيمتها �لإجمالية على 

مليونني و300 �ألف درهم وتعترب �لأوىل و�لأكرب 

م�شتوى  على  متخ�ش�شة  كجائزة  نوعها  من 

�لعامل.
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�آل  مبارك  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  ودعم  توجيهات 

�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر  نهيان 

رئي�س جمل�س �لأمناء.

يقوم  �ل��ذي  �لكبري  �ل��دور  �لورقة  تناولت  كما 

�آل  �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  به �لفريق 

�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

للقو�ت �مل�شلحة، و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 

وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 

وم�شتقبل  �جل��ائ��زة  دع��م  يف  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 

زر�عة �شجرة نخيل �لتمر على م�شتوى �لدولة.

و�أو����ش���ح �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل��وه��اب ز�ي���د �أم��ن 

�إطار  يف  تاأتي  �مل�شاركة  هذه  �أن  �جلائزة  عام 

�لأمانة  �عتمدتها  �لتي  �ل�شرت�تيجية  �خلطة 

�لفئات  وت�شجيع  باجلائزة  للتعريف  �لعامة 

�ملخت�شة على �مل�شاركة �شمن فئاتها �ملختلفة. 

�إطارها �لعربي لهذ�  حيث �شت�شمل �حلملة يف 

وم�شر  و�جلز�ئر  وتون�س  قطر  من  كاًل  �لعام 

و�ل�شود�ن. 
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وسط حضور 600 إعالمي علمي على مستوى العالم 

�لدولية  �لعامة جلائزة خليفة  �لأمانة  �شاركت 

لنخيل �لتمر بورقة عمل �شمن فعاليات �ملوؤمتر 

�لدويل �ل�شابع لالإعالم �لعلمي �لذي ��شت�شافته 

�لعا�شمة �لقطرية �لدوحة خالل �لفرتة 27 – 

تاريخ  ��شتعر��س  مت  حيث   2011 يونيو   29

�جلائزة منذ تاأ�شي�شها باملر�شوم �لرئا�شي رقم 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من   2007 لعام   15

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

�لر�ئعة  و�لنتائج  �لأربع  بدور�تها  مرورً�  �هلل( 

على  للجائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة  حققتها  �لتي 

بف�شل  و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  �مل�شتويات 

جائزة خليفة تستعرض 
جهودها في المؤتمر 

الدولي السابع لإلعالميين 
العلميين بقطر
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�للجنة  رئي�س  �شعد  ع��م��اد  �ملهند�س  و�أ���ش��ار 

�لعربية  �لر�بطة  ع�شو  باجلائزة،  �لإعالمية 

لالإعالمين �لعلمين، خالل تقدميه ورقة �لعمل 

�خلم�س  �جل��ائ��زة  فئات  و���ش��روط  معايري  �إىل 

�لأمانة  تقدمها  �لتي  و�خلدمات  �لتقدم  و�آلية 

�لعامة لت�شهيل م�شاركة حمبي �لنخلة و�لباحثن 

و�ملنتجن من خمتلف دول �لعامل. كما ��شتعر��س 

�أ�شماء �لفائزين �شمن فئات �جلائزة يف دور�تها 

مطبوعات  توزيع  ج��رى  كما  �ملا�شية.  �لثالث 

�جلائزة و��شتمار�ت �لت�شجيل على �ل�شخ�شيات 

�لعلمية �مل�شاركة باأعمال �ملوؤمتر.

�ل��دويل  �أعمال  يف  �مل�شاركن  ع��دد  ب��اأن  يذكر 

�ل�شابع لالإعالمين �لعلمين قد بلغ نحو 600 

م�شتوى  على  دول��ة   90 ميثلون  علمي  �إعالمي 

من  و�لباقي  عربيًا  �إعالميًا   60 منهم  �لعامل 

من  عدد  �إىل  بالإ�شافة  �لعامل.  دول  خمتلف 

د.  ر�أ�شها  على  �لبارزة  �لعلمية  �ل�شخ�شيات 

�ل�شهري و�حلا�شل  �مل�شري  �لعامل  �أحمد زويل 

�فتتح  و�ل���ذي  �لكيمياء  يف  نوبل  ج��ائ��زة  على 

�ملوؤمتر. وتعد دورة �نعقاد �ملوؤمتر لهذ� �لعام، 

�لعرب، حيث  �لعلمين  �لأهم لالإعالمين  هي 

وبا�شت�شافة  عربية،  �أر���س  على  �ملوؤمتر  يقام 

�لعلمين،  ل��الإع��الم��ي��ن  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ر�ب��ط��ة 

�لأمريكية  �ل��ر�ب��ط��ة  �شريكتها  م��ع  بالتعاون 

للكتاب �لعلمين، وبال�شر�كة مع موؤ�ش�شة قطر. 

الشجرة المباركة 
تجربة رائدة 

لإلعالم العلمي 
المتخصص
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“النخلة في عيون العالم” 
مسابقة دولية للتصوير 

في نسختها الثالثة 2012

برعاية نهيان مبارك آل نهيان

هواة  ال�ضوئي  الت�ضوير  حمبي  الفنانني  دعت 

امل�ضاهمة  العامل،  اأنحاء  كافة  من  وحمرتفني 

للنخلة  منا  تقديرًا  الدولية  امل�ضابقة  هذه  يف 

ذاكرة  اأغناء  يف  امل�ضور  عد�ضة  لدور  وتعزيزًا 

الوطن واإحياء تراثه البيئي.

به �ضعادة  اأدىل  جاء ذلك يف ت�ضريح �ضحفي 

جائزة  عام  اأمييني  زايييد  الوهاب  عبد  الدكتور 

اإطالق  مبنا�ضبة  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 

على  مييوؤكييدًا  امل�ضابقة  ميين  الثالثة  الن�ضخة 

النجاح الكبري الذي حققته امل�ضابقة يف دورتها 

عدد  يف  الوا�ضحة  الزيادة  خالل  من  املا�ضية 

ونوعية  الييعييامل  دول  خمتلف  ميين  امليي�ييضيياركييني 

ال�ضور امل�ضاركة.

واأ�يييضييياف بيييياأن هيييذه امليي�ييضييابييقيية تيياأتييي �ضمن 

نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�ضيخ  �ضمو  توجيهات 

رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزييير 

لنخيل  الدولية  خليفة  جييائييزة  اأميينيياء  جمل�س 

نخيل  ب�ضجرة  الإن�ضان  تعزيز عالقة  التمر يف 

املباركة  لل�ضجرة  الييالحمييدود  ودعييمييه  التمر 

حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان 

رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزييير 

لنخيل  الدولية  خليفة  جييائييزة  اأميينيياء  جمل�س 

عن  للجائزة  العامة  الأمييانيية  اأعلنت  التمر، 

الأوىل  الدولية  امل�ضابقة  امل�ضاركة يف  باب  فتح 

من نوعها على م�ضتوى العامل لت�ضوير �ضجرة 

واأدواتها  ومنتجاتها  اأبعادها  بكل  التمر  نخيل 

)النخلة  بييعيينييوان  وم�ضتقاتها…  وظييروفييهييا 

رابطة  مع  بالتعاون  وذلييك  الييعييامل(  عيون  يف 

حيث  الفوتوغرايف.  للت�ضوير  الدولية  اأبوظبي 

المسابقة تساهم 
في إغناء ذاكرة 

الوطن وإحياء تراثه 
البيئي



20
11

ر  
مب

بت
س

 -
ة 

رك
با

لم
ة ا

جر
ش

ال

25

كو�ضيلة  ال�ضوئي  الت�ضوير  فن  توظيف  عرب 

نخيل  �ضجرة  باأهمية  اجلمهور  وعييي  لتنمية 

التمر. وخلق ف�ضاء اأرحب لتبادل اخلربات بني 

العامل.  اأنحاء  كافة  من  ال�ضوئيني  امل�ضورين 

والرتاثية  والبيئية  ال�ضياحية  املقومات  واإبييراز 

اليي�ييضييورة.  خيييالل  ميين  الييتييميير  نخيل  ل�ضجرة 

وت�ضجيع ارتباط الإن�ضان بالأر�س والزراعة.

عام  اأمييني  اأ�ييضييار  فقد  امل�ضابقة  جييوائييز  وعيين 

ينال  �ييضييوف  الأول  املييركييز  اأن  اإىل  اجلييائييزة 

الثاين  باملركز  والفائز  اأمريكي  دولر   5000

الثالث  باملركز  والفائز  اأمريكي  دولر   4000

3000 دولر اأمريكي، بالإ�ضافة اإىل �ضهادات 

تقدير ودرع تذكاري. 

حتكيم  يف  خمت�ضة  فنية  جلنة  تقوم  و�ضوف 

الأعييمييال امليي�ييضيياركيية وفيييرز اليينييتييائييج واإعيييالن 

�ضمن  فرباير  �ضهر  خالل  الفائزين  اأ�ضماء 

مييعيير�ييس وحييفييل خييا�ييس لييالأعييمييال الييفييائييزة 

�ضمو  ميين  كرمية  برعاية  واملتميزة 

نهيان  اآل  مييبييارك  نهيان  ال�ضيخ 

وزييييير الييتييعييليييييم اليييعيييايل والييبييحييث 

العلمي رئي�س جمل�س الأمناء.

�ييضييعييادة عبد  اأعييييرب  فييقييد  ميين جهته 

الثقافة  اإدارة  العامري مدير  �ضامل  اهلل 

عن  للثقافة  ابوظبي  هيئة  يف  والييفيينييون 

العامة  الأمانة  مع  املثمر  للتعاون  �ضعادته 

يف  التمر  لنخيل  الييدولييييية  خليفة  جلييائييزة 

املتخ�ض�ضة  الدولية  امل�ضابقة  هييذه  اإطيييالق 

من  املزيد  على  وحر�ضه  التمر  نخيل  ب�ضجرة 

يف  ي�ضاهم  مبا  واجلييائييزة  الهيئة  بني  التعاون 

�ضجرة  مييع  احلميمة  الإنيي�ييضييان  عالقة  تعزيز 

ال�ضناعات  على  ال�ضوء  واإلقاء  التمر،  نخيل 

الرتاثية التي تعتمد على اأجزاء من النخلة مثل 

)اخلو�س اأو ال�ضعف(.

فقد  للم�ضابقة  الفنية  ال�ضروط  ناحية  وميين 

امل�ضورين  لكل  امل�ضابقة مفتوحة  اأن  اإىل  اأ�ضار 

اآخر  واأن  العامل  حييول  واملحرتفني  الهواة  من 

دي�ضمرب   31 هييو  امل�ضاركات  ل�ضتالم  موعد 

2011 على اأن تعلن النتائج خالل حفل تكرمي 

فرباير  الثالثة  دورتها  يف  باجلائزة  الفائزين 

2012

الت�ضوير  وحمييبييي  النخلة  ملحبي  ميكن  كما 

الييفييوتييوغييرايف هيييواة وحمييرتفييني حييول العامل 

والراغبني يف امل�ضاركة بامل�ضابقة مراجعة موقع 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على �ضبكة 

رابطة  موقع  اأو    www.kidpa.ae النرتنت 

www. اأبوظبي الدولية للت�ضوير الفوتوغرايف

adips.ae اأو اأي موقع اآخر متخ�ض�س ب�ضوؤون 

الت�ضوير ال�ضوئي �ضواء باللغة العربية اأو اللغة 

النكليزية حول العامل ملليء ا�ضتمارة امل�ضاركة 

والإطالع على املزيد من ال�ضروط الفنية.
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160 طنًا شملت 11 دولة 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 

مؤسسة خليفة 
اإلنسانية تطلق »مشروع 
توزيع التمور« على الدول 

الشقيقة والصديقة
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نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  م�ؤ�س�سة  د�سنت 

للأعمال �لإن�سانية » م�سروع ت�زيع �لتم�ر »على 

�لدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة مبنا�سبة قرب حل�ل 

�سهر رم�سان �ملبارك.

طنًا   /160/ ح����يل  ب�سحن  �مل�ؤ�س�سة  وب��د�أت 

ت�زيعها  ليتم  دول��ة   /  11  / �إىل  �لتم�ر  م��ن 

�ملبارك  رم�سان  �سهر  خلل  �مل�ستحقني  على 

�ل��دول  تلك  يف  �ل��دول��ة  �سفار�ت  مع  بالتعاون 

للعديد من �جلمعيات �لجتماعية و�مل�ؤ�س�سات 

و�مل��د�ر���س  و�مل�ساجد  و�مل�ست�سفيات  �خلريية 

و�ملعاهد و�ملر�كز �لإ�سلمية.

لر�سالة  حتقيقًا  �مل������س��م��ي  �مل�����س��روع  وي��اأت��ي 

�مل�ؤ�س�سة على حت�سني حياة �لفئات �لتي تعاين 

�حتياجاتها  بع�س  وت�فري  �لظروف  وط��اأة  من 

خلل �سهر رم�سان �لكرمي وتخ�سي�س كميات 

ت�زيع  »م�سروع  خ��لل  من  �لتم�ر  من  كبرية 

�لتم�ر« لل�سع�ب �ل�سقيقة و�ل�سديقة و�جلاليات 

�لعربية و�مل�سلمة يف بلد�ن �لغرت�ب.

و�سملت �سحنات �لتم�ر/ 15 / طنًا �إىل م�سر 

�إىل  طنًا  و/20/  لبنان  �إىل  �أط��ن��ان  و/10/ 

باك�ستان و/ 15 / طنًا �إىل بنجلدي�س �إ�سافة 

�إىل / 40 / طنًا �إىل كاز�خ�ستان وتركمان�ستان 

طنًا   / و/13  �أوزبك�ستان  �إىل  �أطنان   / و/10 

�إىل �س�ي�سر� و/ 15 / طنًا �إىل بلجيكا وثلثة 

�إىل �لربتغال و/ 15 / طنًا من �لتم�ر  �أطنان 

�إىل �أملانيا.

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  م�ؤ�س�سة  وحتر�س 

هذه  ت�زيع  يتم  �أن  على  �لإن�سانية  للأعمال 

�مل��ك��رم��ة ع��ل��ى �ل��ع����ئ��ل �ل��ف��ق��رية يف �ل��ب��ل��د�ن 

�لتي  و�مل��ر�ك��ز  �مل�سنني  دور  وعلى  �مل�ستهدفة 

هذه  متثل  فيما  رم�سانية..  �إف��ط��ار�ت  تقدم 

خليفة  م�ؤ�س�سة  من  منحة  �لتم�ر  من  �ل�سحنة 

للدول  �لإن�سانية  للأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 

�سهر  ح��ل���ل  مبنا�سبة  و�ل�سديقة  �ل�سقيقة 

رم�سان �ملبارك وتاأكيدً� من �مل�ؤ�س�سة على �أد�ء 

ر�سالتها �لإن�سانية على �أكمل وجه.

�نت�سارها  رق��ع��ة  و�سعت  �مل�ؤ�س�سة  �أن  ي��ذك��ر 

 /  45  / ح����يل  لتغطي  �لعاملية  �ل�ساحة  على 

�لكرمي  رم�سان  �سهر  خلل  �لعامل  ح�ل  دولة 

�سخ�س  �أل��ف   /  500/ ح����يل  ي�ستفيد  حيث 

�أو  لهم  �لعامل من تقدمي وجبات جاهزة  ح�ل 

ت�زيع طرود غذ�ئية مت�ينية .. وذلك �نطلقا 

وم�س�ؤوليتها  �لإن�سانية  �مل�ؤ�س�سة  ر�سالة  من 

لر�سالتها  وحتقيقًا  و�ملحتاجني  �لفقر�ء  جتاه 

ومبادر�تها �لإن�سانية �لعاملية يف حت�سني ظروف 

�ل��ت��ع��اون  �مل��ح��ت��اج��ني وم���د ج�����س���ر متينة م��ن 

و�لعطاء مع �ل�سع�ب �ل�سقيقة و �ل�سديقة كافة 

وخ�س��سا تلك �لتي تعاين من وطاأة �لظروف 

و�سظف �لعي�س.

وت�سمل هذه �لدول / 13 / دولة عربية �سقيقة 

و هي م�سر و�لأردن و�س�ريا وفل�سطني ولبنان 

و�ليمن  و�لعر�ق  و�جلز�ئر  و�ل�س�د�ن  وت�ن�س 

و�ل�س�مال وجزر �لقمر وم�ريتانيا.. كما �سمل 

�مل�سروع / 21 / دولة يف قارتي �آ�سيا و�أفريقيا 

وهي: باك�ستان وبنجلدي�س و�أفغان�ستان وتركيا 

وكمب�ديا وجمه�رية لو�س  وتايلند  و�ل�سنغال 

و�سي�سل  وتنز�نيا  �أفريقيا  وج��ن���ب  ومينمار 

و�أند  و�ملالديف  و�سرييلنكا  وكينيا  و�ل�سني 

ون�سيا ونيجرييا و�لفلبني وفيتنام و�إثي�بيا.

و�لب��سنة  �يطاليا  هي  دول  ت�سع  �أوروب���ا  ويف 

و�لي�نان  و�إ�سبانيا  و�ل�س�يد  وفرن�سا  و�لهر�سك 

�لأرجنتني  �ىل  �إ�سافة  و�لربتغال  و�س�ي�سر� 

و�أ�سرت�ليا. ي�سار �إىل �أن �مل�ؤ�س�سة �سحنت خلل 

�سهر رم�سان �لعام �ملا�سي �أكرث من /123 / 

طنا من �لتم�ر �إىل عدد من �لدول ح�ل �لعامل.
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 وزارة البيئة والمياه
تفتتح مهرجان التمور 

والرطب الثالث في أبوظبي
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البيئة واملياه فعاليات مهرجان  افتتحت وزارة 

مركز  يف  يقام  ال��ذي  الثالث  والرطب  التمور 

اأب��وظ��ب��ي. وقالت  ال��ل��ول��و ب��اخل��ال��دي��ة م��ول يف 

وزارة  وكيلة  ال�صنا�صي  ح�صن  مرمي  الدكتورة 

البيئة واملياه التي افتتحت املهرجان الذي يقام 

لل�صنة الثالثة على التوايل اإن هذا احلدث ياأتي 

�صمن مبادرة الوزارة لت�صويق رطب املزارعني 

ن�صب  رف��ع  بهدف  اللولو  مركز  م��ع  بالتعاون 

العتماد الذاتي من الإنتاج املحلي وامل�صاهمة 

وت�صجيع  ال��دول��ة  يف  الغذائي  الأم���ن  بتحقيق 

الهتمام باملنتجات الوطنية املحلية .

وتفقدت �صعادة وكيلة الوزارة اأجنحة املهرجان 

هذا  وثمنت  املعر�ض  يف  امل�صاركة  واجل��ه��ات 

ت�صجيع  على  تعمل  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرة  الإجن����از 

الإن���ت���اج امل��ح��ل��ي وف���ق اإن��ت��اج��ي��ة ج���ودة عالية 

والعمل على تعزيز فتح اأ�صواق جديدة لت�صويق 

على  البيع  منافذ  ت�صجيع  اإىل  اإ�صافة  الرطب 

تكوين �صراكات مبا�صرة مع املزارعني لت�صويق 

بالأ�صاليب  امل��زارع��ني  وت��ع��ري��ف  منتجاتهم 

تقدمي  وكيفية  منتجاتهم  لت�صويق  املنا�صبة 

منتجات مناف�صة يف الأ�صواق .

املزارعني  رطب  ت�صويق  مبادرة  اأن  واأو�صحت 

التي تنفذها الوزارة ت�صتهدف هذا العام 

120 ط��ن��ا من  اأك����ر م��ن  ت�����ص��وي��ق 

36 مزارعا يف  الرطب مب�صاركة 

العائد  وي��ق��در  ال��دول��ة  مناطق 

املادي من ت�صويق الإنتاج على 

هيئة رطب مبعدل 35 باملائه 

زيادة عن عائد ت�صويقه على 

هيئة متور.

ال������وزارة  اأن  واأو����ص���ح���ت 

على  املبادرة  و�صمن  عملت 

لتعبئة  منا�صبة  عبوات  توفري 

 1 ب�صعة  موحد  ب�صكل  الرطب 

كيلوغرام وحتمل �صعار »خرياتنا« 

الذي اختارته الوزارة كعالمة مميزة 

للمنتجات وتهدف الوزارة من خالل اإعداد 

املنا�صبة  بالطرق  املزارع  تعريف  اإىل  العبوات 

قيمة  واإعطائها  الزراعية  املنتجات  لت�صويق 

م�صافة وت�صويقها عرب قنوات عديدة لت�صريف 

املنتج من الرطب .

ت��خ��دم  ال���رط���ب  ت�����ص��وي��ق  اأن م���ب���ادرة  ي��ذك��ر 

ال�صيا�صات الزراعية والأمن الغذائي يف الدولة 

ونوعًا  كمًا  التمور  اإنتاجية  حت�صني  حيث  من 

والت�صجيع على التو�صع بزراعة اأ�صناف النخيل 

اجليدة ذات املردود القت�صادي اجليد كذلك 

طازجة  فاكهة  توفر  يف  املبادرة  هذه  ت�صاهم 

ا�صتهالكها  وميكن  الغذائية  بالعنا�صر  غنية 

على مدار العام وذلك يف حال تخزينها حتت 

ظروف مثالية .
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على سعف النخيل معرض 
مـن روح الشــجرة المــباركة

الفنانة هناء عمار تعرض لوحات فنية 
خالل مهرجان ليوا للرطب  2011 

�ضمن  عمار  هناء  الت�ضكيلية  الفنانة  �ضاركت 

الذي  ال�ضابعة  دورته  للرطب يف  ليوا  مهرجان 

خالل  والتتراث  للثقافة  اأبوظبي  هيئة  نظمته 

الفرة من 12-22 يوليو 2011 بجناح خا�ص 

اأقيم حتت عنوان )على �ضعف النخيل(، حيث 

ا�ضتمتع اجلمهور بلوحاتها التي اأ�ضلت للنخيل 

العطاء،  رمز  بو�ضفه  باحلياة،  ينب�ص  وجعلته 

واأداة للتعبري بعد اأن كان اأداة للعي�ص.

�ضعف  )على  معر�ضها  اإن  عمار،  هناء  وتقول 

القيم  على  احلتتفتتاظ  اإىل  يتتهتتدف  التتنتتختتيتتل(، 

والعادات والتقاليد والراث الإن�ضاين اخلا�ص 

ومل  وعي  عن  اختيار  وهو  املباركة،  بال�ضجرة 

يكن �ضدفة، ف�ضجرة النخيل متثل حيزًا مهمًا 

وحتى  الع�ضور  عرب  الإمتتتارات  اأبناء  حياة  يف 

عمقًا  ازداد  بل  ح�ضورها  يراجع  ومل  الآن، 

لوحة  “كل  وقالت  دللتها،  تركيز  يف  وكثافة 

لها  النخيل(  �ضعف  )على  معر�ص  لوحات  من 

حيث  واألوانها،  بخلفيتها  ذاتها  حد  يف  ق�ضة 

�ضعف  متتن  م�ضغولة  حتت�تتضتترية  بتتر�تتضتتم  قتتامتتت 

بكتابة  قامت  ثم  ومن  اللوحة  كخلفية  النخيل 

نخيل  ب�ضجرة  ال�ضلة  ذات  القراآنية  الآيتتتات 

عن  م�ضتقلة  منها  واحتتدة  كل  فجاءت  التمر، 

الأخرى يف دللتها واملعاين التي ت�ضري اإليها.

اأبوظبي  لهيئة  بال�ضكر  عمار  هناء  وتوجهت 

للثقافة والراث على ا�ضت�ضافتها �ضمن فعاليات 

مهرجان ليوا للرطب يف دورته ال�ضابعة 2011، 

وهي فر�ضة لإي�ضال ر�ضالة حمبة وتقدير للنخلة 

والعاملني فيها ب�ضفتها عنوانًا للخري.
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لعبة النخلة والسوسة الحمراء
قدمتها ألول مرة لجمهور وزوار مهرجان ليوا للرطب 2011

يف  للت�ضميم  تيانا  �ضركة  عن  متتوؤختترًا  �ضدر 

النخلة  )لعبة  عنوان  حتمل  جديدة  لعبة  دبي 

فرح  املهند�ضة  وتتتقتتول  احلتتمتتراء(  وال�ضو�ضة 

هذه  بتتاأن  املنتجة  ال�ضركة  متتديتترة  الب�ضتكي 

�ضجرة  باأهمية  الوعي  ن�ضر  اإىل  تهدف  اللعبة 

نخيل التمر بالن�ضبة حلياة الإن�ضان، اإنها تنبه 

واملزارعني  الأعمار(  خمتلف  )من  الالعبني 

�ضو�ضة  ح�ضرة  ختتطتتورة  اإىل  النخلة  وحمتتبتتي 

النخيل احلمراء على حياة ال�ضجرة وم�ضتقبلها 

ح�ضرة  اأن  عرفنا  اإذا  خ�ضو�ضًا  القت�ضادي. 

الزراعية  املناطق  خمتلف  يف  تنت�ضر  ال�ضو�ضة 

دول  م�ضتوى  على  التمر  نخيل  متتزارع  �ضمن 

غرب  ودول  العربي  وامل�ضرق  الأو�ضط  ال�ضرق 

اآ�ضيا ب�ضكل عام. 

وت�ضيف الب�ضتكي باأن هذه اللعبة ت�ضتند فكرتها 

بني  طويلة  ملتتدة  راجتتت  قدمية  لعبة  مبداأ  اإىل 

والثعبان(.  ال�ضلم  )لعبة  ا�ضم  حتت  الأطفال 

وعملت  املتتبتتداأ  متتن  بال�ضتفادة  قمت  وعليه 

)كبار  النا�ص  عموم  يخدم  جديدًا  ت�ضميمًا 

النخلة  باأهمية  لتعريفهم  واأطتتفتتال(  و�ضباب 

احلتتمتتراء.  النخيل  �ضو�ضة  ح�ضرة  وختتطتتورة 

التدابري  كافة  واتخاذ  اإليها  النتباه  و�ضرورة 

اللعبة  باأن  علمًا  املزرعة.  اإىل  دخولها  لتجنب 

فعاليات  ختتالل  للجمهور  متترة  لأول  عر�ضت 

مهرجان ليوا للرطب 2011 . 

تهدف الى نشر 
الوعي بمخاطر 
السوسة وحب 
الشجرة المبارة



من جميل الألغاز ال�سعرية ما جاء على ل�سان تقي الدين ال�سنجاري )1(, وما رد به بنان تاج الدين املالكي )2(, اإذ يقول ال�سنجاري 

ملغزًا يف نخلة, وخماطبًا تاج الدين املالكي: )3( 

اللـغـز في نخـلة 

ف الدْهـ  َقُع الذي �سرَّ اأيها املِ�سْ

  ــَر واأْحَيا َدواِر�َس الآداِب

والهماُم الذي ت�ساَمى َفخارًا

وتناَهى يف العلِم والأْح�ساِب

ا  واخلطيُب الذي اإذا قال: اأمَّ

بعُد . اأ�ْسَفى بَوْعِظه املُ�ْستطاِب

ب ِطْفاًل والإماُم الذي تهذَّ

وَزكا يف العلوِم والأْن�ساِب

ْفه كان فيه �سفاٌء اإن ُت�سحِّ

 وبه النَّ�سُّ جاءنا يف الكتاِب

ْفه اأي�سا ولك الف�سُل اإن ُت�سحِّ

حاِب  بالَعطا ل َبِرْحَت �ساِمي الرِّ

ُمْفَردًا اإن حَذْفَت منه اأخريًا

 �سار جمعًا له بغري اْرتياِب

ْدٍر  اأو و�سلَت الأخرَي منه ب�سَ

 كان َعّدًا براأِْي اأهِل احل�ساِب

مَّ تاٍل اإليه وبَثاٍن اإن �سُ

فهو ِخلٌّ من اأعظِم الأْحباِب

ْفَته َلذَّ للنْفـ واإذا ما �سحَّ

 ــ�ِس َمذاقًا يف َمْطَعٍم و�َسراِب

فًا ُيَحلُّ عنه وباِدْر َخلِّ ِن�سْ

 َقْلَع عْيٍ ما اإْن لها ِمن ح�ساِب

 عْيَ �َساِنيَك يا َمن 
ُ ّ
قلَع الل

 َقْدُره قد �َسما عن الإ�ْسهاِب

ٍة وِعٍز َمِنيٍع  واْبَق يف ِعزَّ

كاِب  ما َحدا ِباحلجاِز حاِدي الرِّ

فاأجابه تاج الدين املالكي بقوله:

يا اإمامًا �سلَّى و�سلَّم ُكلٌّ 

ِة الآداِب  خلَفه من اأئمَّ

خ ِطيبًا وخطيبًا رَقى ف�سمَّ

ُل اخلطاِب ِمْنَب الوعِظ منه َف�سْ

م اإّل مل ُيناَف�س َلَدى التَّقدُّ

راُبه هو الأْحَرى ِبي قال ِمْ

اأ�ْسرقْت �سم�ُس ف�سلِه ل َتوارْت 

َعْيُنها عن ِعياِننا بِحجاِب

واأتى َرْو�ُس فكِره بَعُرو�ٍس 

ْت اأنهاُرها من ُعباِب قد اأُِمدَّ

َي اجلواَب وُعْذِري تْقت�سي ِمنِّ

يف جواِبي ُحو�ِسَيت اأنَّ اجَلَوى ِبي

ُه يف َح�ساَي َفْقُد فتاٍة �َسبَّ

قاِب رحلْت مْتتِطي ُمتوَن الرِّ

واْنَطوْت بعد َبْيِنها ُب�ْسُط َب�ْسِطي

با والتَّ�ساِبي واْنق�سْت دولُة ال�سِّ

�سيخة بن عبد الل جا�سم املطريي

رئي�س ق�سم الرتاث الوطني 

مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث



ليت �ِسْعِري مبن اأَِهيُم و�سم�ِسي

ما لها يف اأُُفوِلها من اإياِب

ُبو ووردٌة كان َرْو�ُس اْلـ كيف اأ�سْ

اِب  اأُْن�ِس يْزُهو بها َثوْت يف التُّ

ى بها يف نعيٍم ل وَعْي�ٍس م�سَ

ُبو من َبْعِدها لَكعاِب  ل�سُت اأ�سْ

ْرِب ما ل هاِت ُقْل ل يا َمْلَعَب ال�سِّ

 ل اأرى فيك ظْبيَة الأْتراِب

ا قال �َسْل حا�سِب الكواكَب عمَّ

حار يف َدْفِعه اأُولو الأْلباِب

اأ�سبحْت من َبناِت َنْع�ٍس وكانْت

بدَر ِتٍ فهل َتَرى من َجواِب

اًل  فاْب�ُسِط الُعْذَر يا اأخا الف�سِل َف�سْ

واِب ْوَب ال�سَ  اإن جتْدين اأْخطاأُت �سَ

ٍب يُب ال�سواَب فكرُة �سَ اأُت�سِ

يْحت�سي كاأ�َس ُفْرقِة الأْحباِب

ْفحًا  ْتَ �سَ وتَطّوْل واأ�ْسبِل ال�سِّ

 فْهو �ساأُن اخِللِّ املُِحبِّ املُجاِب

يف َجواٍب عن َنْخلٍة قد اأتْتنا 

ِبَجَنى النْحِل يف �ُسطوِر الكتاِب

اأْتفْتنا باللُّْغِز يف ا�سِم اأُْخٍت 

ْت بذا الْنت�ساِب  لأِبينا ُخ�سَّ

وَك�ساها املَْرِويُّ من �َسَبِه املُوؤْ 

اًل يف �سائِر الأْحقاِب  ِمن َف�سْ

وْهَي تْرَقى من غري �َسْوٍء فَطْورًا

ي�ستِحقُّ اجلايِن اأِليَم العذاِب

ثم َطْورًا وهو الكثرُي ُيَرى اجْلا 

حاِب  يِن عليها من اأْف�سِل الأ�سْ

ولها اإْن َت�َساأ َت�ساِحيُف منها

 ُمْفَرٌد فيه غايُة الإْغراِب

ٌن  جاء َقْلُب ا�سِم ِجْن�ِسه وْهو حَلْ

ْنعُة الإعراِب ل ُتناِفيه �سَ

حيِف هذا اإليه الّلـ  ى الت�سْ وُم�َسمَّ

 ـُه اأْوَحى �ُسبحاَنه يف الكتاِب

وْهو ُذو �َسْوكٍة وُجْنٍد عظيٍم

َخْلَف َيْع�ُسوِبه بغرِي ح�ساِب

الأُ اجَلوَّ                 ُذو َدِوٍي يف َجْحَفٍل َيْ

كَرْعٍد يف ُمْكَفِهرِّ ال�سحاِب

ْف َجماٌد                   حيواٌن واإن ُت�سحِّ

ٌح عن ُمراِد �ساِمي اجَلناِب  ُمْف�سِ

اِدي                  يا خليِلي بل يا اأنا فاتِّ

ي بذا بغرِي اْرتياِب بك يْق�سِ

ْنِعي يف َحلَِّي اللُّْغِز باللُّغــ                 اإنَّ �سُ

 ــِز بديٌع فال َتُفه ِبعتاِب

واْبَق يف نعمٍة ويف َجْمِع �َسْمٍل              

 بَبِنيك الأفا�سِل الأْناِب

ما �َسَرْت َنْفحُة الأزاهِر تْرِوي               

ِحَك الرو�ِس من ُبكاِء ال�سحاِب �سَ

الهوام�س:

)1(  تقي الدين بن يحيى بن اإ�صماعيل بن عبد الرحمن بن م�صطفى ال�صنجاري املكي احلنفي )1010 هـ - 1057( خال�صة الأثر يف اأعيان القرن احلادي 

ع�صر للمحبي )مكتبة اخلياط – بريوت – 1970 م(: 1 / 475 

)2(  القا�صي تاج الدين بن اأحمد بن اإبراهيم بن تاج الدين بن حممد بن حممد بن تاج الدين املالكي املدين املكي )تويف 1066 هـ( خال�صة الأثر يف اأعيان 

القرن احلادي ع�صر )مكتبة اخلياط – بريوت – 1970 م(  للمحبي: 1 / 457 

)3( نفحة الريحانة ور�صحة طالء احلانة للمحبي, حتقيق حممد عبد الفتاح احللو )دار اإحياء الكتب العربية – القاهرة – 1967 – 1969 م( 4 / 129 
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في مخطوط يعود للقرن الرابع هجري ) 10 ميالدي(

��ضتغل علماء �حل�ضارة �لعربية يف �أكرث 

من جانب، فمنهم من كان عاملًا يف �لعلوم 

�لتجريبية و�لعلوم �لطبية، �أو يف مقام 

و�ملثاقفة.  �لأدب  �أو  و�لعلوم،  �ملعارف 

وياأتي �لعامل �بن وح�ضية �لذي عمل يف 

�أكرث من ميد�ن ليودع لنا بخربته كتابًا 

يف  عّرفنا  �لنبطية”  �لفالحة  ��ضماه” 

�ملباركة  �ل�ضجرة  هذه  على  حمتوياته 

وجو�نب عديدة مل�ضريتها مع �لإن�ضان.

وابن وح�شية “000 - بعد 291 هـ = 000 - 

بعد 914 م” عا�ش يف القرن الرابع الهجري/

قي�ش  بن  علي  بن  اأحمد  هو  امليالدي،  العا�شر 

بن املختار بن عبد الكرمي بن حرثيا، اأبو بكر 

اأورد  بالكيمياء،  عامل  وح�شية:  ابن  املعروف 

النخـل في “الفالحة 
النبطية” البن وحشية

 قب�س حمّمد

Oms_1990@yahoo.com

سيرة سيدة الشجر )10(
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فيهما.  موؤلفاته  من  كثري  اأ�شماء  الندمي  ابن 

من  نبطي.  الأ�شل،  كلداين  بال�شويف.  وينعت 

اأهل ق�شني “كورة من نواحي الكوفة” من كتبه 

 – النبطية  الفالحة  كتاب  “ترجمة  الباقية: 

291هـ  �شنة  الكلدانية  عن  نقله  خمطوط” 

يف  منها  كثرية  املخطوطة  العربية  ون�شخته 

برتكيا  قابو�شراي  طوب  ويف  ك،  الرباط225 

3: 790 واأ�شرار الطبيعيات يف خوا�ش النبات 

�شنة 442، كما  دم�شق  يف  كتب  – خمطوط، 
 – الكبري  الأ���ش��ول  وكتاب  ال��ن��وادر  تذكرة  يف 

ملي  ����ش���وراي  جم��ل�����ش  مكتبة  يف  خم��ط��وط، 

بطهران، وال�شر البديع – خمطوط، يف مكتبة 

نور عثمانية با�شتانبول. )1(

�لنخلة �أخت �آدم

لبن  النبطية  الفالحة  كتاب  يف  ق���راءة  لعل 

وح�شية، فنجد اإ�شاراته الوافرة لذكر النخل يف 

“باب ذكر النخل، حيث يقول: اإن جميع اأولد 
النخلة  ت�شمية  على  جممعون  النبط  من  اآدم 

اأخت اآدم، وقد ذكر ذلك ما�شي ال�شوراين ومل 

اآدم،  اأخ��ت  النخلة  يت  �ُشِمِ ومِلَ  معناه  ما  يقل 

بهم  املقتدى  احلكماء  من  اأح��د  لنا  ف�ّشر  ول 

فيه  يقولون  زماننا هذا  فالنا�ش يف  معناه.  ما 

هوؤلء  اأقوال  املوؤلف  يورد  ثم  خمتلفة.  اأقاويل 

�ُشِميت  اإمنا  قال:  من  منهم  بقوله:  العلماء، 

ُتَر اإّل عند ولدة  اأخت اآدم، لأّنها مل تكن ومل 

النخلة  ظهرت  وترعرع  ولد  فلّما  قالوا  اآدم. 

قوم:  وقال  كذب.  وهذا  لذلك،  اأخته  ف�ُشِميت 

يحّب  كان  اآدم  لأن  ال�شم  بهذا  �ُشِميت  اإمّن��ا 

بتلقيح  لهجًا  وكان  دائمًا،  وياأكله  النخل  ثمر 

من  َقِدَم  وملّا  عليها.  والقيام  وغر�شها  النخل 

كان  اأّنه  هناك  اأحاديثه  يف  خ��ِرَ 
ُ
اأ الهند  بالد 

اأ�شبه  وما  النخل،  ثمرة  فقده  عليه  ما  اأ�شّد 

اأخت  ق��وم: كان لآدم  ه��ذا، وهو ك��ذب. وق��ال 

فقال  اإليها،  امليل  �شديد  وك��ان  نخلة  ا�شمها 

فلما  عهده،  على  اآدم”  اأخ��ت  نخلة  النا�ش” 

�شرحه،  على  ذل��ك  ن�شوا  بعده  الدهر  م�شى 

فقالوا” النخلة اأخت اآدم”. وهذا اأي�شًا كذب 

الأقوال  تلك  اأن  وح�شية  ابن  ويرى  الأول،  مثل 

وغريها الكثري ل فائدة منها. )2(

ت�ضحيح �ملفاهيم �خلاطئة

الفالحة  موؤلف”  ي��اأت��ي  ال��رواي��ات  تلك  عقب 

النبطية” ليديل براأيه فيها، في�شحح املفاهيم 

اخلاطئة فيقول: وال�شحيح اأن اآدم ملّا و�شع يف 

اأ�شياء كثرية نافعة لهم، من اللغة التي  النا�ش 

�شّمى بها كل �شيء على وجه الأر�ش، حتى اأدخل 

والطيور،  البهامي  اأ���ش��وات  ح��رك��ات  ذل��ك  يف 

واأفادهم من الق�شم واملقادير واأ�شول احل�شاب 

ما �شاروا به علماء يف اأمر جتارتهم ومعامالتهم 

وتقدير اأخذهم وعطاياهم وحت�شي كثريًا من 

اأمورهم، واأفادهم من فالحة ال�شجر وعالجات 

اأدوائها والقيام عليها، وكذلك كّل املنابت من 

التكوينات  من  واأفادهم  كبارها.  اإىل  �شغارها 

عرفوه  يكونوا  مل  ما  لهم  النافعة  والطل�شمات 

قد  قبله  “دوناناي” من  كان  وان  زمانه،  قبل 

ر�شم واأفاد النا�ش من الطل�شمات وغريها مما 

اأفاده  مما  �شيئًا  بني  ما  فاإنه  جمراها،  يجري 

كما بني اآدم من ذلك. واأفادهم من علم �شفاء 

الأ�شقام واإزالة الأمرا�ش عن الأبدان مع تعداد 

العقاقري والأدوية النافعة وال�شموم ال�شارة ما 

مل يكن عندهم منه علم حرف قبل ظهور اآدم، 

فكان لهم يف هذا من قبله اأجل الفوائد واأكرث 

املنافع، ف�شموه من اأجل هذا اأبا الب�شر. 

اأهل  كان  وهكذا  قائاًل:  وح�شية  ابن  واأ�شاف 

زم��ان��ه يدعونه ي��ا اأب��ي وي��ا اأب��ان��ا اإع��ظ��ام��ا له 

وبلغ  اأوله��م  ما  على  و�شكرًا  وتبجياًل  وتوقريًا 

فلما  وخا�شتهم.  عامتهم  ينفع  مما  اإليه  بهم 

الكثرية  النا�ش  منافع  من  الو�شف  بهذا  كان 

نافعًا  النخل  وكان  غريه  من  يعرفوها  مل  التي 

للنا�ش كثري املنفعة حتى اأن النا�ش ل ينتفعون 

من �شيء من املنابت انتفاعهم بغريه، وكان له 

الثمار  يف  لي�ش  ثمرة  الكثرية  املنافع  هذه  مع 

تغدو  واأنها  الطعم،  وح��الوة  الطيب  يف  مثلها 

من  اأجزائها  جميع  واأن  الثمر،  كل  من  اأك��رث 

اأعالها، يف كل واحد منه، منفعة  اإىل  اأ�شفلها 

يتقلبون بجميعها يف منافعهم �شروب  للنا�ش، 

التقلب، �شبهوها يف كرثة منافعها باآدم، فقالوا 

اأي ُم�شبهته يف كرثة املنافع،  اآدم  النخلة اأخت 

فهي اأخته اإذًا. 

فهذا اأ�شل ت�شميتهم النخلة اأخت اآدم اإمنا هو 

اآدم  اأن  اإّل  للنا�ش،  املنافع  كثرية  النخلة  لأّن 

املنافع  ك��رثة  يف  موقعًا  واأع��ظ��م  منافعًا  اأك��رث 

لأن  قيا�ش،  بينهما  ولي�ش  النخلة،  منافع  من 

وت�شرفاتهم  النا�ش  اأح��وال  كل  يف  اآدم  منافع 

وجذعها  بثمرها  النخلة  ومنافع  ومعاي�شهم، 

وخو�شها و�شعفها وما لو فقدوه كان لهم غريه 
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يقوم مقامه اأو قريبًا منه، وبني هذين َبوٌن كثري 

وفرق عظيم.

�أني�س �لإن�ضان

كما حتدث املوؤلف عن النخلة كاأني�ش لالإن�شان، 

لقوله  ون�شري  اأ�شلها،  يف  قيل  ما  وا�شتعر�ش 

عنها يف الكتاب: واعلموا اأن النخلة للنا�ش اأن�ش 

كثري، حتى انك لو اأ�شرفت من علو يحجز بني 

�شجر  فيه  والآخر  نخل  فيه  اأحدهما  مراحني، 

اأو منابت �شغار بالليل، لوجدت نف�شك يف تلك 

الظلمة اإىل النخل اأ�شكن وهي بها اأن�ش كثريًا. 

اأما اأ�شل النخلة وذكر راأي ما�شي ال�شوراين من 

اأن النخلة نبات فار�شي، واأن اأ�شل نخل الدنيا 

قال:  فار�ش.  ب��الد  من  منقول  ك��ان  اإمن��ا  كلها 

الأر�ش  يف  كله  النخل  اأ�شل  اأن  قوم  زعم  وقد 

اإمنا كان من جزيرة من جزائر البحر حماذية 

واأن  لها خاركان،  البحر يقال  لبالد فار�ش يف 

النا�ش وجدوا النخلة فيها قد نبت لنف�شه بال 

زرع��ًا  فار�ش  اأر���ش  يف  وات��خ��ذوه  فنقلوه  زارع 

وغر�شًا، فافلح وكرث وانت�شر، واتخذه النا�ش يف 

بلدانهم فتنوع باتخاذ النا�ش له حتى �شار على 

هذه الكرثة من اأنواعه. 

�لأ�ضل �أربُع نخالت؟

ابن  ذك��ره  م��ا  لتناول  امل��ق��ال  ه��ذا  يف  �شنعّرج 

وح�شية يف كتابه )الفالحة النبطية( باعتمادنا 

على اأ�شل خمطوطة الكتاب الذي حققه توفيق 

للدرا�شات  الفرن�شي  العلمي  املعهد  ف��ه��د، 

ذكر  دون  1995م،  �شورية،  دم�شق،  العربية، 

الكتاب  موؤلف  ذكر  فقد  لل�شفحات.  هوام�ش 

ابن وح�شية عن اأ�شل النخل باأن: اأ�شل النخل 

كله اأربع نخالت فقال عنها: وهي التي وجدها 

املحاذية  اجلزيرة  تلك  يف  القدمي  يف  النا�ش 

لبالد فار�ش يف البحر، قال: فاإنهم وجدوا نخلة 

ن�شجت  اإذا  ذلك  ي�شود  ثم  ثمرة حمراء  تثمر 

وبلغت وهي ال�شهريز. ووجدوا اأي�شًا نخلة تثمر 

ن�شجها  بعد  ذل��ك  على  وتبقى  �شفراء  ثمرة 

كانا  كاأنهما  اآخرين  نوعني  وراأوا  الرين  وهي 

وقد  ي�شبهانهما،  لأنهما  النوعني  هذين  عن 

كان  كما  ا�شلني  كانا  نوعني  يكونا  اأن  يجوز 

لكن  منهما،  يكونا  اأن  ويجوز  اأ�شلني،  ذينك 

عليه.  هما  عما  فاأحالهما  ال��ري  عليهم  غلب 

وال��رين،  ال�شهريز  النوعني  هذين  اأن  وذاك 

اأبعد مو�شع منها  وجدا يف و�شط اجلزيرة يف 

حافة  على  الآخ��ري��ن  النوعني  ووج���دوا  امل���اء، 

اجلزيرة وبقرب املاء. وقد يجوز اأن يكون كرثة 

املاء،  البعيدين من  اإحالتهما عن ذينك  الري 

وهذان هما ال�شرفان والطرزد. 

الطرزد  يكون  اأن  ي�شبه  وقد  ال�شوراين:  وقال 

ت�شهد  ل�شواهد  النخل  من  لكثري  قدميا  اأ�شاًل 

الأربعة  ه��ذه  ف��اإن  وباجلملة  كثرية.  له  بذلك 

اإذا  لأنك  النخل،  اأ�شناف  انقلب  ومنها  اأن��واع 

تفقدت النخلة وجدت يف جميع اأنواعه من هذه 

الأربعة اأنواع اأ�شكاًل ما، حتى اأن ال�شابري قد 

وكذلك  الطرزد،  من  نوع  هو  اإذ  فيه  تفر�شنا 

اجلوزي فاإنه ي�شهد اأنه كان عن الطرزد، لأّن 

املنابت  من جميع  ما  اأ�شل  من  احلادث  النوع 

الذي كان  الأ�شل  يوؤدي �شبهًا فيه من  اأن  لبد 

عنه. ثم اأردف ال�شوراين قائاًل: فهذا على هذه 

وهو  ه��ذا،  غري  ح��ال  يل  حكى  وق��د  احلكاية. 

اجلزيرة،  و�شط  يف  املوجودتني  النخلتني  اأّن 

واأن  ال�شوداوان  هي  امل��اء،  من  مو�شع  اأبعد  يف 

واللتني وجدناهما بقرب  وال�شهريز  ال�شرفان 

املاء هما ال�شفراوان، الرين والطرزد. وهذا 

اأ�شبه عندنا باحلق، لأّنه الذي يوجب القيا�ش. 

تعليله للربين

فيقول:  ال��رين،  عن  ذكر  ما  املوؤلف   علل  ثم 

من  ن��وع  ال��رين  اأن  اأي�شًا  املتوهم  يتوهم  قد 

كرثة  الطرزد  كون  عن  اأحاله  لكن  الطرزد، 

املاء و�شعة الري، فرتّطب ف�شل ترطيب، وكان 

كثري  احل��رارة  �شديد  مو�شعًا  الأ�شل  يف  كونه 
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ال��رط��وب��ة، فقبل م��ن ���ش��ّدة احل���رارة ح���ّرارة، 

عن  فاأحالته  رطوبة  ك��رثة  من  وقبل  ر،  فاأحمَّ

اإىل ع��دم احل��الوة  ال��ط��رزد، فانقلب  ح��الوة 

و�شّدة الرتطيب. 

التي  والأ�شباغ  الأل��وان  وبعد ذلك يحدثنا عن 

تك�شبها من اأ�شعة ال�شم�ش، فيقول: اإّن الأ�شباغ 

القمر  �شوء  من  النبات  يك�شبها  الأل���وان  من 

ال�شم�ش  عليها  تطلع  ثم  الكواكب،  و�شعاعات 

الكرثة  بح�شب  التلوينات  من  �شروبًا  فتلّونها 

التي  الأر����ش  طبع  ح�شب  وعلى  فيه،  والقّلة 

هذه  بع�ش  اتفاق  ق��در  فعلى  فيها.  نابتة  هي 

األوان  تكون  وافرتاقها  اجتماعها  اأو  بع�ش  مع 

ثمرات النخل وطباعها، فاإّنها خمتلفة الطباع 

يقال  قد  اأّن��ه  حتى  بع�ش،  اإىل  بع�شها  ون�شبة 

فالبارد  ح��اّر.  ولبع�شها  الطبع  ب��ارد  لبع�شها 

يقال عليه  الذي  اإىل  بالقيا�ش  الطبع منها هو 

الثمرة،  من  الدب�ش  القليل  وه��و  الطبع،  ح��اّر 

مثل الق�شب، وما اأكرثه ب�شر، مثل اأنواع الب�شر 

الأحمر والأ�شفر. فاحلار الطبع يقال على ما 

تقّل  ما  والبارد  دب�شه،  وكرث  حالوته  ا�شتّدت 

حالوته ويغلب عليه القب�ش. فبهذا يقع التمييز 

بني النخل يف طباعه، اإمّنا يقال عليه ذلك من 

اإ�شافة بع�شه اإىل بع�ش، لينتقل بالرتكيب اإىل 

كما  له،  يكن  مل  ريح  اأو  طعم  اأو  لون  اكت�شاب 

يعلمه  تدبري  فيه  ب��ل  ال�شجر،  يف  ذل��ك  يكون 

نفي�شة  نخلة  كانت  اإذا  فاإّنه  لذلك،  الفالحون 

يف  فذهبت  ُم�شتظرف  ُم�شتطاب  مت��ٍر  ذات 

الطول  بذلك  عليها،  َفِخْيَف  ك��ث��ريًا،  ال�شماء 

واملّدة التي م�شت لها، الهرم الذي يثوي به كّل 

�شيء يهرم من احليوان والنبات، اأّما احليوان 

وقوع  عنه  ي�شّد  اأن  فيه  عمل  ول  له  حيلة  فال 

ذلك  لكن  ب��ه،  وقوعه  بعد  له  دواء  ول  الهرم 

اإذا  النخلة  اأّن  وهو  ة،  خا�شّ النخل  يف  ممكن 

ت وكادت اأن َتْهَرم وطالت ُطوًل خارجًا عن  كُرَ

، عمد الفالح اإىل قطع من غليظ اأ�شافل  احلدِّ

ال�شعف، مّما يلي الكرب، اأو اأن يقطع من ذلك 

قطعًا من دقاق الغرب، على مقدار طول ذراع 

القطع  هذه  رّكب  ثم  منها،  قطعة  كل  ون�شف 

يدّورها  النخلة،  جذع  على  تاأريب  على  قائمة 

ل  ب�شر  النخلة،  كرب  اأ�شول  حتت  ي��دّور  كما 

يف  ب��ارّي��ة  من  قطعة  قطع  ثم  ت��اّم،  بل  لطيف 

اخل�شب  طول  مقدار  على  و�شيء  ذراع  عر�ش 

املُقّطع املُرّكب، ثم ُتدار البارية على تلك القطع 

اخل�شب، كما تدّور النخلة، ثم يلقى على البارية 

تراب من تراب الأر�ش اإىل النخلة فيها وُت�شقى 

املاء �شقيًا دائمًا، �شقي النخل، ي�شعد به الأّكار 

الرتاب،  على  البارية  داخل  في�شّبه  فوق،  اإىل 

يف  تظهر  عروقًا  يعرق  النخلة  تلك  راأ���ش  ف��اإن 

ذلك الرتاب الذي كب�ش على البارية حول جذع 

النخلة. فاإذا طالت العروق ونزلت من البارية 

العروق  �شربت  الذي  املو�شع  حّد  من  فليقطع 

يف  وتغر�ش  �شغرية،  كف�شيلة  تكون  فاإّنها  منه، 

مكان  من  املحّول  الف�شيل  يغر�ش  كما  الأر���ش 

عروقًا  ت�شرب  فاإّنها  امل��اء،  وت�شقى  اآخ��ر،  اإىل 

نازلة يف الأر�ش، وتنمي وتعلو كما تعلو النخل، 

ويقلع  ال�شحيقة،  النخلة  تلك  من  بدًل  فيكون 

تلك الأوىل في�شتعمل فيما يراد ا�شتعماله فيه، 
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فاإّن هذه املقطوعة املحّولة تكون نخلة جديدة 

حتمل مثل ما كانت حتمله.

كربت وعجزت

يعمله  م��ا  اإىل  وح�شية  اب��ن  اأ���ش��ار  ذل��ك  عقب 

اأرب��اب  يعمله  ما  ه��ذا  فيقول:  ال�شياع  اأرب��اب 

ال�شريفة احلاملة حماًل طيبًا  بالنخلة  ال�شياع 

مرغوبًا فيه، اأو نخلة غريبة من غرايب النخل 

حلملها قيمة، اأو لكل نخلة ل يرى �شاحبها، اإذا 

هي كرت وعجزت، اأن يعطلها، فاإن النخل كله 

زمان طويل  عليه  ومّر  قده  يف  وطال  اإذا هرم 

حتى ي�شمى �شحيقا و�شحوقًا، فاإن ثمرته تلطف 

حالوتها  نق�شت  ورمبا  دب�شها،  ويقل  وت�شوي 

يف بع�ش النخل ويف بع�شه تزيد احلالوة فيه، 

اإذا هرم وعجز. فاإذا عمل به هذا الذي و�شفنا 

ثمرته،  ف��اإن  اآخ��ر،  مو�شع  وغر�ش يف  قطع  ثم 

كانت  ملا  اإىل حالها  ترجع يف قدها  اإذا حمل، 

وي�شري  كانت  ما  مثل  حالوتها  وترجع  فتية 

قول  فهذا   . الدب�ش  كثري  كبارًا  نبياًل  حملها 

النخل  اإفالح  ال�شوراين و�شفته يف عمل  مامي 

اإذ وجد يف اجلزيرة، وغري  اأ�شل وج��وده،  ويف 

ذلك مما اقت�شه فحكيناه عنه. وقد حكى غري 

ما�شي يف اأ�شل وجود النخل ومبداأ كونه حكاية 

وي�شيف:  ال�شوراين.  ما�شى  حلكاية  خمالفة 

قدماء  لبع�ش  كتاب  يف  وجدته  قوثامى:  ق��ال 

فقط،  وال��ك��روم  النخل  يف  األفه  الك�شدانيني، 

فقال  ال��ك��ت��اب،  على  ا�شمه  يذكر  مل  جمهول 

الأر�ش  جميع  يف  النخل  وج��وده  اأ�شل  اإن  فيه: 

اإمنا كان من بلدة يقال لها اليمامة، قال وهي 

قدمي  على  ال��ع��رب  عليها  غلب  التي  البلدان 

ت�شكنها،  كانت  اأمه  فناء  بعد  ف�شكنوها  الدهر 

ما  بع�ش  يف  فهناك،  البابانيون.  لهم  يقال 

النخل،  وج��د  البقاع”،  من  اليمامة”  يحيط 

وقد نبت لنف�شه بعد �شيول تتابعت على البالد 

وحمل  وكر  فن�شاأ  �شنون،  عليه  دامي��ة،  كثرية 

فاأكلوا حمله، فلما ذاقوه وعرفوا موقعه اتخذوه 

وافلحوه، وانت�شر يف البلدان.

�ل�ضرفان و�لطربزد

وجد  منه  نبت  ما  اأول  اأّن  املوؤلف:  ذكر  كذلك 

نوعان: ال�شرفان والطرزد، واأن الهريون خرج 

من نوع نوى ال�شرفان، منقوعًا يف املاء ثمانية 

اأيام، ثم يزرع من نواه الهريون ،وان ال�شهريز 

يخرج من نوى ال�شرفان ، اإذا جعل يف ال�شم�ش 

ال�شديدة احلر ثمانية اأيام، واأن الرين والأزاد 

واألوان الأدقال ال�شفراء اللون كلها كانت عن 

ح��دث عن  اإمن��ا  الفحل  النخل  وان  ال��ط��رزد، 

اإذا  بالأزاد  �شبيهة  م�شتطيلة  �شفراء  نوى  زرع 

النا�ش  .وان  وزرعها  بغل  بول  نواها  على  ر�ش 

النخل  وجود  بعد  وجربوه  كله  هذا  ا�شتنبطوا 

حول  م��ن  الف�شيل  نقل  ث��م  ال�شنني،  م��ر  على 

الفحل  ف�شيل  فاأما  وكرث.  فاأفل  فغر�ش  النخل 

ف�شلت  نخلة  واأي  فحوله،  تخرج  ف�شاألته  ف��اإن 

فان ف�شالنها يخرج منها نخل مثلها يحمل مثل 

حملها. قال قثامة فقد لوح هذا الرجل ببع�ش 

اإفالح النخل واأخر عن انقالبه يف زرعه من 

حال اإىل حال اأخرى. فبع�ش ما قال وقفنا على 

�شحته وبع�ش مل نخره فنعرف �شحته، وبع�ش 

جربناه فلم يجيء كما قال.
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كيف يزرع وينقلب؟

عن  النبطية”  ال��ف��الح��ة  �شاحب”  وحت���دث 

فيه خلف  النخل  وج��ود  اأ���ش��ل  ح��ول  الأخ��ب��ار 

واأ�شياء وردت كورود الأخبار التي هي حمتملة 

ولي�ش  وال���ك���ذب:  وال�����ش��دق  وال��ب��اط��ل  للحق 

النخل  اإف��الح  يف  اإليه  النا�ش  يحتاج  مما  هذا 

اأننا  اإل  ع��ن��ه.  الأخ��ب��ار  فانتق�شى  وتربيته، 

النخل  عن  الكتاب  اأول  من  نبتدي  اأن  اأحببنا 

غري ما حكيناه، وهو حكايات يطول �شرحها ل 

نبداأ من  اأن  اأحببنا  اأننا  اإل  فيها.  لأحد  فائدة 

اأول الكتاب على النخل باأخبار النخل .فاأما ما 

م�شى فاإمنا هو اأخبار النخل فقط، والذي نرى 

زرع  كيف  ذكر  م�شى،  ما  بعد  فيه  نخو�ش  اأن 

النخل وكيف يغر�ش ويفلح، فاإن يف هذا فائدة 

للنا�ش يف هذا الباب، وقال ابن وح�شية يف ذلك: 

اأما تعديد اأنواعه و�شفاته مما ل معنى له ول 

فائدة فيه، ويكرث فيه الكالم يف هذا الكتاب، 

فانه كثري وا�شع، وهو مما ل يح�شره عدد، لأنه 

يجوز اأن يحدث كل يوم اأنواع مل تكن تنقلب من 

حالها املعهودة منها اإىل حال اأخرى، فتتغري يف 

هذا ال�شكل ويف اللون والطعم فت�شري نوعًا غري 

معهود وما كان هذا �شفته فلن ينتهي اأبدًا اإل 

على �شبيل غري ما نحن عليه جملة، فال فائدة 

الفايدة  بل  البتة.  هذا  على  اأنواعه  تعديد  يف 

فيما قدمنا ذكره، وهو كيف يزرع وكيف ينقلب 

على ما �شاهدناه منه، مما يجوز اأن يحدث يف 

اأي�شًا  فيه  والفائدة  �شاهدناه.  مما  امل�شتقبل 

املزيلة عن حال  امل�شيبة  بالأعرا�ش  اأن نخر 

ودفعها  ذل��ك  من  لعالجاته  والأخ��ب��ار  البيعة 

ولها  النا�ش،  يف  ك��الأم��را���ش  كانت  اإذ  عنه، 

عيوبه  ذكرنا  مع  ونذكر  كعالجهم،  عالجات 

املعاين،  ه��ذه  يتبع  وم��ا  منه  ال�شليم  واجل��ي��د 

ال�شياع  لأرب��اب  عنه  غنى  ل  مما  بها  ونحلق 

والفالحني وغريهم ممن يعاين هذا، فنقول: 

ويكون غر�شًا  النوى  النخل زرعا من  يكون  قد 

من الف�شيل، وهي التي تفرخها النخلة حولها. 

فاأما وقت زرعه من النوى فهو من اأول مار�ش 

وكذالك  )ح��زي��ران(،  يونيو  اأول  اإىل  )اأذار( 

غر�ش ف�شيله ينبغي اأن يكون يف هذا الزمان.

الأ�شهر  هذه  غري  يف  غر�ش  اأو  زرع  اإن   ولي�ش 

انه ل يفلح ويجي، بل قد يفلح ويجبي يف غري 

هذا الزمان الذي حددناه، لكن نباته ونبات ما 

يغر�ش منه ميون يف هذه الأ�شهر وهذا الزمان 

اأج��ود  واأق��وى وابعد من الآف��ات واأج��ود حماًل، 

اإذا حمل واأنبل ب�شرا واأح�شن انت�شارًا. وما زرع 

له  يحفر  اأن  فينبغي  الزمان  هذا  يف  ن��واه  من 

حفاير لطاف ، بعد كل واحدة من الأخرى ثلث 

اذرع تامة ، ثم يوؤخذ اأما ثالث نوايات اأو خم�شًا 

اأو �شبعًا فتلقى يف املاء العذب حتى تتعرق، ثم 

جتعل يف احلفائر على هذا العدد الذي ذكرناه 

على  ويغمر  ترابًا  مفتوح  �شر  مبقدار  وتغطى 

غمرًا  اليمنى  باليد  ب��ه  غطي  ال��ذي  ال���رتاب 

عمل  ف��اإن  امل��اء،  وت�شقى  متو�شطًا،  اأو  �شديدا 

هذا يف اآذار وكان فيه برد، فينبغي اإذا نبت اأن 

وال�شعف،  وال��ردي  واحل�شر  بالبواري  يغطى 

كما و�شفنا فيما �شلف من هذا الكتاب يف بزور 

اأ�شياء، اإذا خيف عليها نكاية  الرد يف الأكرث 

قد  باأغطية  تغطى  اأن  الأق��ل،  يف  احلر  ونكاية 

و�شفناها وهذا ل يحيل على ا�شغر الفالحني 

فيطلع  ينبت  النوى  ذلك  فاإن  كبارهم،  فكيف 

مدرجة يف طولها  واح��دة  نواة خو�شة  كل  من 

وتعلو وتنمى.

�خلو�س �لأبي�س

يف  النبطية(  )الفالحة  موؤلف  ي�شتمر  كذلك 

ينبو  عند  وه��ذه  فيقول:  النخلة،  عن  حديثه 

لأ�شياء  ت�شلح  بعدها،  اأختها  طلوع  قبل  �شاد، 

م�شت  ف��اإذا   : عنه  حكاية  بع�شها  نذكر  نحن 

قلياًل،  اأكرث  اأو  اأي��ام  خم�شة  اأو  اأربعة  اأو  ثالثة 

على مقدار طبع النخلة التي ذالك النوى منها، 

الأوىل  من  اأ�شغر  اأخ��رى  خو�شة  طلعت   207

واقل عر�شا. ثم يطلع بعد هاتني خو�شة ثالثة 

الأوليتني  الثنتني  و�شط  من  طلعت  اإنها  توري 

ويطول  �شاقه  وي�شتدير  اخلو�ش  هذا  يعلو  ثم 

فهو  عال،  اإذا  اخلو�ش،  ذلك  واأ�شول  ويغلظ. 

ويكر  امتالوه،  ويزيد  يكر  اإىل  اللون  اأبي�ش 

يحتوي  اأ�شل  يف  يبدو  اأن  اإىل  اخلو�ش  طلوع 

على عدة من اخلو�ش، ثالثني من جانب هذه، 

�شنتني،  بعد  يكون  وه��ذا  الأخ���رى.  وحتاذيها 

فاإذا جاز الثلث �شنني فقد �شار ف�شياًل و�شلح 

للتحول من مو�شع منبته اإىل مو�شع اآخر.

وها هنا اآراء الثالث يف زرع النوى. اأما ما�شي 

ال�شوراين فاإنه قال: ينبغي اأن يغمر نوى النخل 

كله قبل زرعه يف بول البقر ثم يزرع، قال ليال 

حماًل  حتمل  نخلة  فتخرج  ن��واه  نبات  يتحول 

زرع  اإذا  النخل،  نوى  جميع  اإن  قال  ثم  اآخ��ر. 

جمردُا مما كان التب�ش به، من ب�شر اأو رطب اأو 

متر فاإنه يحول فيخرج من نوى كل واحدة من 

النخل �شيء ل ي�شبه حملها حمل اأمها التي كان 

النوى عنها. قال فمن اأراد اأن يخرج له من نوى 

ومن  �شهريز  ال�شهريز  نوى  ومن  برين  الرين 

نوى كل نخلة مثلها، ومن نوى كل نخلة مثلها، 

فليغم�شه يف بول البقر ثم يجففه يف الهواء، ثم 

يغم�شه ويجففه اأي�شًا، ثم يغم�شه ثالثًا ويجففه 

ويزرعه، فذكر اأن هذا ل يتحول ما يخرج من 

كان  التي  ل��الأم  �شيء خمالف  زرع��ه  ن��واه عن 

عنها ذلك النوى. 

هو�م�س �لدر��ضة:

1-  الزركلي، الأعالم، دار العلم للماليني، الطبعة 

ابن   1/170.2- لبنان،  ب��ريوت،  اخلام�شة، 

وح�شية: الفالحة النبطية، حتقيق توفيق فهد، 

العربية،  للدرا�شات  الفرن�شي  العلمي  املعهد 

دم�شق، �شورية، 1995م.

النخلة أخت آدم 
ألنها تشبهه في 

كثرة المنافع، 
إاّل أن آدم أكثر 
منافع وأعظم 

موقعًا



�ملهند�س �أجمد قا�سم

ع�ضو الرابطة العربية لالإعالميني العلميني

engamjad@gmail.com
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مع التقدم التقني وبروز تكنولوجيا المعلومات 
إلى الوجود، والتي أصبحت من أهم أدوات العصر 
اإلمكانيات  ذات  اإلنترنت  شبكة  ونشوء  الراهن، 
الهائلة، كان ألشجار نخيل التمر الضاربة بجذورها 
في  خاصة  مكانة  اإلنساني  التاريخ  أعماق  في 

الفضاء الرقمي

شجرة 
نخيل التمر 

وشبكةاإلنترنت



20
11

ر  
مب

بت
س

 -
ة 

رك
با

لم
ة ا

جر
ش

ال

41

مكانة  القدم  منذ  التمر  نخيل  اأ�ضجار  احتلت 

للحياة  رم���زا  فكانت  الإن�����ض��ان،  ل��دى  خا�ضة 

متكامل،  �ضحي  غ���ذاء  ف��ث��م��اره��ا  وال��ع��ط��اء، 

كما  وامل��ن��ازل،  امل�ضاكن  ت�ضييد  مت  �ضعفها  ومن 

اأجزاوؤها املختلفة لإنتاج عدد كبري  ا�ضتخدمت 

من ال�ضلع واملنتجات كال�ضالل واحلبال واحل�ضر 

وغريها. ونظرا لأهمية اأ�ضجار النخيل وعظيم 

عطائها، فقد حظيت مبكانة بارزة لدى ال�ضعوب 

اأ���ض��ج��ار النخيل يف  ال��ت��ي من��ت  واحل�����ض��ارات 

اأرا�ضيها، ومنها منطقتنا العربية التي ارتبطت 

اآلف  ام��ت��داد  على  بتاريخها  الأ���ض��ج��ار  ه��ذه 

ال�ضنوات، فكانت رمزا للتطور والنماء.

وكما كان لأ�ضجار النخيل مكانة بارزة يف وجدان 

الأ�ضجار  تلك  تبواأت  فقد  القدم،  منذ  الإن�ضان 

الوقت  يف  الإن�ضان  لدى  خا�ضة  مكانة  املباركة 

الراهن، وقد اأولت عدد كبري من دول العامل ويف 

مقدمتها دولة الإمارات العربية املتحدة اهتماما 

اجل��وائ��ز  فقدمت  النخيل،  ب��اأ���ض��ج��ار  خا�ضا 

التمر  نخيل  جم��ال  يف  للمتخ�ض�ضني  الثمينة 

�ضواء باإنتاجهم اأو باأبحاثهم ودرا�ضاتهم اأو ملن 

يبتكرون اأف�ضل التقنيات يف جمال زراعة النخيل 

خا�ضة  جمعيات  اأ�ض�ضت  كما  التمور،  واإن��ت��اج 

للعناية بها، وقدمت امل�ضاعدات ملزارعي اأ�ضجار 

النخيل، وتاأ�ض�ضت مراكز اأبحاث خا�ضة للعناية 

بها واإكثارها وفق اأحدث الطرق العلمية، كما مت 

اإ�ضدار الكثري من الكتب واملطبوعات والن�ضرات 

كيفية  وتتناول  التمر  نخيل  باأ�ضجار  تعنى  التي 

املحافظة عليها واإكثارها وال�ضتفادة من ثمارها 

و�ضعفها وكل اأجزائها.

ومع التقدم التقني وبروز تكنولوجيا املعلومات 

اأدوات  اأه��م  من  اأ�ضبحت  والتي  ال��وج��ود،  اإىل 

ذات  الإنرتنت  �ضبكة  ون�ضوء  الراهن،  الع�ضر 

التمر  نخيل  لأ�ضجار  كان  الهائلة،  الإمكانيات 

الإن�ضاين  التاريخ  اأعماق  ال�ضاربة بجذورها يف 

الرقمي، فتم تد�ضني  الف�ضاء  مكانة خا�ضة يف 

باأ�ضجار  للعناية  الإلكرتونية  املواقع  العديد من 

النخيل والتمور، كما خ�ض�ضت مواقع الكرتونية 

اأخرى اأق�ضاما خا�ضة بنخيل التمر.

وميكن القول اإن تلك املواقع قد تناولت اأ�ضجار 

كالقيمة  م��ت��ع��ددة،  ج��وان��ب  م��ن  التمر  نخيل 

بها،  والعناية  النخيل  وزراع��ة  للتمور،  الغذائية 

احلديثة  والتقنيات  ت�ضيبها،  التي  والأمرا�ض 

املتبعة للعناية بالنخيل، واآخر الأبحاث العلمية 

التي تتعلق بالنخيل، وطرق ال�ضتفادة من اأ�ضجار 

النخيل وخملفاتها، وغريها من املوا�ضيع ذات 

ومزارعي  التمور  منتجي  تهم  والتي  ال�ضلة، 

اأ�ضجار النخيل.

ال�ضجرة  جملة  قراء  يتعرف  اأن  لأهمية  ونظرا 

�ضيتم  الإلكرتونية،  امل��واق��ع  تلك  على  املباركة 

عر�ض بع�ضها مع رابط الدخول للموقع و�ضرح 

ح��ول  اأو  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ح���ول  خمت�ضر 

ال�ضفحات التي تعنى باأ�ضجار النخيل والتمور.

اجلائزة  اأخبار  لتغطية  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  موقع  تد�ضني  مت 

التي تاأ�ض�ضت برعاية كرمية من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رقم  احتادي  مبر�ضوم  اهلل(  )حفظه  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  رئي�ض 

�ضمو  اجلائزة  اأمناء  جمل�ض  ويراأ�ض   ،2007 مار�ض   20 بتاريخ   15/2007

ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي والرئي�ض 

الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة.

يحتوي موقع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على تعريف باجلائزة وفئاتها 

ومزايا اجلائزة، كما يحتوي املوقع على اأر�ضيف خا�ض باأ�ضماء الفائزين باجلائزة 

يف الدورة الأوىل 2009 وال��دورة الثانية 2010 وال��دورة الثالثة 2011، كما 

يحتوي املوقع على ق�ضم خا�ض لتغطية م�ضابقة النخلة يف عيون العامل والإعالن 

عن اأ�ضماء الفائزين يف الدورة الأوىل 2010 والدورة الثانية 2011.

هذا وي�ضم املوقع اأر�ضيف جملة ال�ضجرة املباركة وا�ضتمارة الرت�ضيح للجائزة 

داخل  تقام  التي  والتمور  بالنخيل  اخلا�ضة  باملعار�ض  تعريف  اإىل  بالإ�ضافة 

وخارج الإمارات . لغة املوقع: العربية والجنليزية. 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

www.kidpa.ae
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يحتوي املوقع على جمموعة من الأق�ضام التي تربز ن�ضاطات جمعية 

اإىل  تهدف  والتي   2003 عام  يف  تاأ�ض�ضت  التي  النخلة  اأ�ضدقاء 

تنمية  والعمل على حتقيق  التمر  بنخلة  العالقة  املعرفة ذات  ن�ضر 

اأ�ضدقاء  ويتميز موقع جمعية  املباركة.  الطيبة  لل�ضجرة  م�ضتدامة 

الأح��رف  ح�ضب  للنخيل  دقيق  ت�ضنيف  على  باحتوائه  النخلة 

يحتوي  واأي�ضا  بال�ضور،  مدعم  ت�ضنيف  بكل  وتعريف  الأبجدية 

املوقع على قائمة باأ�ضماء اأع�ضاء اجلمعية وتغطية لأخبار النخيل 

العربية  امل��وق��ع:  لغة   .2011 ع��ام  اإىل   2008 ع��ام  من  والتمور 

والجنليزية.

الوحدات  1989 كاأحد  النخيل يف فرباير  اأن�ضجة  اأ�ض�ض خمترب زراعة 

التابعة جلامعة الإمارات العربية املتحدة، والذي يلقى رعاية خا�ضة من 

قبل كل من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 

)حفظه اهلل(، والفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبو ظبي. وبف�ضل توجيهات ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي، اأ�ضبح لهذا املخترب مكانة دولية باعتباره احد اأهم 

مراكز الأبحاث واإنتاج النخيل يف العامل. وي�ضتمل املوقع الإلكرتوين لوحدة 

درا�ضات وبحوث تنمية اأ�ضجار النخيل على نبذة عن زراعة اأ�ضجار النخيل 

يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، وعر�ض لل�ضيا�ضات الزراعية للدولة 

وجهود الدولة للنهو�ض بقطاع زراعة النخيل يف البالد، وتعريف مبخترب 

زراعة اأن�ضجة النخيل وكيفية الت�ضال بالقائمني على هذا ال�ضرح العلمي 

املتميز. لغة املوقع: العربية.

جمعية اأ�صدقاء النخلة بالإمارات

www.dpfs.org

وحدة درا�صات وبحوث تنمية اأ�صجار النخيل

www.datepalm.uaeu.ac.ae

تعريف  على  ويكيبيديا  احل��رة  املو�ضوعة  على  متر  �ضفحة  تت�ضمن 

وفوائد  املباركة  الثمار  لهذه  الغذائية  والقيمة  منوه،  ومراحل  بالتمر 

التمر ال�ضحية، وكذلك التمر يف القراآن الكرمي والأحاديث ال�ضريفة، 

وا�ضتعرا�ض لإنتاج بع�ض الدول من التمور، بالإ�ضافة اإىل عدد كبري من 

ال�ضور للتمور والبلح. لغة املوقع: العربية.

�صفحة متر على مو�صوعة ويكيبيديا

www.ar.wikipedia.org
http://bit.ly/jAb6o1
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يتخ�ض�ض هذا املوقع بالتعريف مبهرجان الإمارات الدويل للنخيل 

والتمر والذي يعقد خالل الفرتة من 21 اإىل 26 نوفمرب 2011، 

خرباء  واب��رز  اجلمهور  مع  للتوا�ضل  الفر�ضة  توفري  اإىل  ويهدف 

التمور يف العامل. لغة املوقع: العربية والجنليزية.

عام  يف  تاأ�ض�ضت  التي  ال�ضعبي  وال��رتاث  للفن  النخيل  جمعية  تهدف 

1986 يف راأ�ض اخليمة اإىل تر�ضيخ القيم والعادات والتقاليد والرتاث 

التوا�ضل  من  اجلمعية  اأع�ضاء  ومتكني  ال�ضباب،  اأع��ني  يف  الأ�ضيل 

الدائم فيما بينهم ومعاجلة معوقات م�ضرية الفنون ال�ضعبية والرتاثية، 

وامل�ضاركة يف الحتفالت واملنا�ضبات الوطنية واملحلية، ويحتوي موقع 

التي ت�ضدر ب�ضكل ن�ضف �ضنوي،  اجلمعية على تعريف مبجلة نخيل 

وعلى ن�ضاطات اجلمعية من عام 2004 اإىل عام 2009، وعلى تعريف 

جمعية  حتييها  التي  الأ�ضيلة  الفنون  من  يعترب  وال��ذي  الوهابية  بفن 

النخيل للفن والرتاث ال�ضعبي، وعلى ق�ضم خا�ض للتعريف باأهم اأنواع 

التمور يف الإمارات العربية املتحدة. لغة املوقع: العربية.

www.al-nakheel.ae

جمعية النخيل للفن والرتاث ال�صعبي يف راأ�س اخليمة

مهرجان الإمارات الدويل للنخيل والتمر

www.datepalmfestival.ae

بني  واخل��ربات  املعلومات  وتباُدل  لالت�ضال  املُتنامية  للحاجة  نظرًا 

ت�ضنيع  حول  الراهن  املوقف  اإىل  وبالنظر  للتمور،  املُنتجة  ال��دول 

التمور يف خُمتلف البلدان املنتجة، ويف غياب التن�ضيق والتعاون بني 

لتطوير  املُتاحة  املحدودة  للموارد  الأمثل  لال�ضتغالل  البلدان  تلك 

الأم��ور  من  الفني  للتعاون  فاعلة  اآليٍة  اإن�ضاء  ف��اإن  التمور،  �ضناعة 

العاجلة.  لغة املوقع: العربية والجنليزية.

ال�صبكة الدولية للنخيل والتمور

www.dpgn.uaeu.ac.ae



ت
رن

إلنت
ة ا

ك
شب

ر و
تم

ل ال
خي

ة ن
جر

ش

44

يعد هذا املوقع من احد اأهم املواقع العربية املتخ�ض�ضة بالنخيل 

العلمية  املقالت  من  متميزة  جمموعة  على  يحتوي  فهو  والتمور، 

التمور  وا�ضتخدامات  الإن�ضان،  جل�ضم  التمور  اأهمية  تتناول  التي 

لإنتاج بع�ض املواد كالدب�ض وغريها، كما ي�ضم املوقع تغطية لأخبار 

التمر،  بنخيل  املتعلقة  والفعاليات  والن�ضاطات  والتمور  النخيل 

ويتميز هذا املوقع باحتوائه على تقومي �ضنوي خلدمة نخيل التمور، 

التمور  ع��امل  واأح���داث  لفعاليات  �ضنوي  تقومي  على  يحتوي  كما 

والنخيل. لغة املوقع: العربية.

بالرغم من حداثة هذا املوقع، اإل اأنه يحتوي على عدد ل باأ�ض به من 

من  عدد  ون�ضرها  كتبها  والتي  والتمور  بالنخيل  املتخ�ض�ضة  املوا�ضيع 

ويحتوي هذا  التمر،  وبثمار  النخيل  اأ�ضجار  بزراعة  املهتمني  الأع�ضاء 

النخيل،  اأ�ضجار  كاأمرا�ض  الرئي�ضة،  الأق�ضام  من  عدد  على  املنتدى 

ت�ضيب  التي  والآف��ات  النخيل  واآفات  واحل�ضرات  الفطرية  والإ�ضابات 

البلح والتمور، كما يحتوي املوقع على ق�ضم خا�ض بالزراعة الن�ضيجية 

واأ�ض�ض اإن�ضاء مزرعة نخيل. لغة املوقع: العربية.

ال�صبكة العاملية املعلوماتية للنخيل والتمور

www.palmdate.net

منتدى نخلة التمر

www.datepalm.jordanforum.net

مبعلومات  ويكيبيديا  احل��رة  املو�ضوعة  على  نخلة  �ضفحة  تزخر 

عر�ض  على  حتتوي  العربية  فال�ضفحة  متعددة،  وبلغات  كثرية 

لتاريخ النخيل وعمليات اخلدمة وال�ضيانة، وتلقيح النخيل، وتقليم 

التمور،  واأنواع  والأمرا�ض،  احل�ضرات  ومقاومة  النخيل،  وت�ضذيب 

والنخلة يف ال�ضعر، وغريها من املوا�ضيع. لغة املوقع: العربية.

�صفحة النخلة على مو�صوعة ويكيبيديا

www.ar.wikipedia.org
http://bit.ly/jkPPrR
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رئي�ضا،  ق�ضما   27 على  ويحتوي   ،2007 عام  املوقع يف  هذا  تاأ�ض�ض 

والوطن  العراق  يف  النخيل  حول  متعددة  ون�ضاطات  جمالت  تتناول 

العربي، كما يحتوي املوقع على عدد من البحوث العلمية حول النخيل 

واآف��ات  النخيل  خدمة  ومعدات  الأن�ضجة  وزراع��ة  التمور  واأ�ضناف 

من  وغريها  التمور  ومعجنات  بحلويات  خا�ض  ق�ضم  واأي�ضا  النخيل 

املوا�ضيع ذات ال�ضلة بنخيل التمر.

هذا وبهدف التوا�ضل مع الباحثني واملهتمني بنخيل التمر، مت تاأ�ضي�ض 

منتدى الزراعة والنخيل العراقي. لغة املوقع: العربية.

ال�صبكة العراقية لنخلة التمر

www.iraqi-datepalms.net/Web/ Default.aspx

بالرغم من ب�ضاطة هذا املوقع، بيد انه يحتوي على عدد من املوا�ضيع 

املوا�ضيع  اأه��م  وم��ن  بالنخيل،  اخلا�ض  العربي  املحتوى  ت��ري  التي 

اللغة  والنخيل يف  الكرمي،  القراآن  النخيل يف  املوقع،  املوجودة يف هذا 

لغة  النخيل.  لزراعة  الأر���ض  واإع��داد  النخيل،  اإكثار  وط��رق  العربية، 

املوقع: العربية.

موقع نخيل

http://www.nakheel.4t.com

مو�ضوع  ح�ضري  وب�ضكل  ويتناول   ،1998 عام  يف  املوقع  هذا  تاأ�ض�ض 

القت�ضادية  والآثار  النخيل  على  كخطورتها  احلمراء،  النخيل  �ضو�ضة 

ال�ضو�ضة  لهذه  �ضور  مع  مكافحتها  وط��رق  بها،  تت�ضبب  التي  ال�ضلبية 

كذلك  خطرها،  من  النخيل  اأ�ضجار  حماية  وط��رق  انت�ضارها  وكيفية 

يحتوي املوقع على ق�ضم خا�ض ببع�ض الآفات والأمرا�ض التي قد ت�ضيب 

اأ�ضجار نخيل التمر. لغة املوقع: العربية والجنليزية.

�صو�صة النخيل احلمراء

www.redpalmweevil.com
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التعاونية  النخلة  جمعية  بر�ضالة  التعريف  اإىل  امل��وق��ع  ه��ذا  يهدف 

مبحافظة الأح�ضاء يف اململكة العربية ال�ضعودية، والتي ت�ضعى اإىل خلق 

بيئة ت�ضويقية للتمور والنخيل يف الأح�ضاء توؤدي للو�ضول اإىل التوازن بني 

العر�ض والطلب لتحقيق عائدات مالية جمزية ملزارعي النخيل.

وي�ضم املوقع تعريفا باجلمعية وطرق التوا�ضل معها ومنتديات خا�ضة 

الآف��ات  ومكافحة  ال��زراع��ي،  للتطوير  موا�ضيع  اأق�ضامها  بع�ض  ت�ضم 

الزراعية وتعريف ب�ضوق املعدات الزراعية و�ضوق النخيل واملزارع. لغة 

املوقع: العربية.

من  كبري  ع��دد  على  ويحتوي   ،2009 ع��ام  يف  املنتدى  ه��ذا  تاأ�ض�ض 

الأق�ضام، ق�ضم  اأهم تلك  بالنخيل والتمور، ومن  الأق�ضام ذات ال�ضلة 

عني  و���ض��وق  والأدب،  ال���رتاث  يف  والنخلة  النخلة،  مبنتجات  خا�ض 

النجم للتمور، وملتقى عني اخلدود لزراعة النخيل، وتغطية للمعار�ض 

والفعاليات اخلا�ضة بالنخيل. لغة املوقع: العربية.

جمعية النخلة التعاونية ملحافظة الأح�صاء

www.alnakhlasociety.com

كالتعريف  التمر،  نخيل  اأ�ضجار  عن  معلومات  ال�ضفحة  ه��ذه  ت�ضم 

باأ�ضجار النخيل، والأهمية القت�ضادية، والرتكيب الكيميائي، والو�ضف 

والقيمة  النخيل،  اأ�ضجار  لزراعة  البيئية  واملتطلبات  املورفولوجي، 

زراعة  ومواعيد  النخيل،  ف�ضائل  زراع��ة  واأ�ض�ض  للنخيل،  التن�ضيقية 

وال�ضيانة  اخلدمة  وعمليات  النخيل  ف�ضائل  غر�ض  وكيفية  الف�ضائل، 

اأ�ضجار  حول  اأخ��رى  ومعلومات  النخيل،  وت�ضذيب  وتقليم  الزراعية، 

النخيل. لغة املوقع: العربية.

�صفحة زراعة النخيل على موقع واحات الزيبان

منتدى واحة النخلة الهجرية

www.oasis.ziban.free.fr/palmier-ar.htm

www.nhajr.com/vb/forum.php
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الألفية  اإىل  التقليدية  الغذائية  باملنتجات  الو�ضول  ال�ضركة  �ضعار 

اجلديدة. تعترب التمور من املنتجات الغذائية التقليدية الأكر �ضهرة 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة، و�ضركة الفوعة هي اإحدى ثالث 

اإنتاج التمور  �ضركات تابعة لل�ضركة القاب�ضة العامة تعمل يف جمال 

واإن�ضاء مزارع النخيل الأعلى اإنتاجًا. وهناك م�ضنع الإمارات للتمور 

وم�ضنع املرفاأ للتمور. وتتمتع كل �ضركة بالريادة يف جلب التقنيات 

هذا  وتنمية  زراع��ة  يف  بها  لال�ضتفادة  اجلديدة  الزراعية  والعلوم 

املح�ضول الغذائي التقليدي ال�ضائع. لغة املوقع : العربية والجنليزية.

حتتوي هذه ال�ضفحة من موقع م�ضري على معلومات عن واحة القطيف 

يف املنطقة ال�ضرقية يف اململكة العربية ال�ضعودية، والتي تعد من اأقدم 

املناطق الزراعية يف اململكة، وقد احت�ضنت عددا من املدن والقرى.

وت�ضتمل ال�ضفحة على �ضرح لغوي لكلمتي النخيل والتمر، واأمثلة على 

ذكرهما يف الأدب العربي، وو�ضف لأ�ضجار النخيل وطرق تكاثرها �ضواء 

بالتلقيح الطبيعي اأو ال�ضناعي، ومراحل منو اأ�ضجار النخيل والتمور.

كما ت�ضتمل ال�ضفحة على عر�ض لالآيات القراآنية الكرمية و الأحاديث 

التاريخ  التمر يف  واأهمية نخيل  النخيل،  تناولت  التي  ال�ضريفة  النبوية 

الإن�ضاين، وتاريخ زراعة النخيل يف واحة القطيف، لغة املوقع : العربية.

�صركة الفوعة لتنمية زراعة النخيل

�صفحة القطيف واحة النخيل على موقع م�صري

www.ghc.ae/arabic/alfoah.htm

www.aarbqr.jeeran.com/e24.htm

القيمة  تتناول  التي  املوا�ضيع  من  عدد  على  ال�ضفحة  هذه  حتتوي 

�ضجرة  و�ضف  من  واحلكمة  للتمر،  والطبية  وال�ضحية  الغذائية 

و�ضر  التمر،  على  الإفطار  وفوائد  املعجزات،  �ضجرة  باأنها  النخيل 

حتنيك الوليد بالتمر. لغة املوقع: العربية.

�صفحة التمر يف موقع اخليمة العربية

www.khayma.com/dates
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تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المؤتمر العلمي األول 
لتنمية قطاع النخـيل 

والتمور في الوطن العربي

تنظم مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

العلمي  البحث  جمال�ض  اإحت���اد  م��ع  بالتعاون 

العربية ممثال برابطة اأبحاث النخيل والتمور 

باللجنة  ممثال  ال�ضعودية  ال��غ��رف  وجمل�ض 

الأول  العلمي  املوؤمتر  والتمور  للنخيل  الوطنية 

لتنمية النخيل والتمور يف الوطن العربي. يعقد 

هذا املوؤمتر خالل الفرتة من الرابع اىل ال�ضابع 

 12 2011 ميالدي املوافق  من �ضهر دي�ضمرب 

- 9 حمرم 1432 هجري. يف قاعة املوؤمترات، 

املبنى 36، مقر املدينة الرئي�ضي، طريق امللك 

عبداهلل، يف العا�ضمة الريا�ض باململكة العربية 

ال�ضعودية.
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�لهـدف:

اأهمية  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل  املوؤمتر  يهدف 

ودور  العربي،  العامل  يف  والنخيل  التمور  قطاع 

العربي  الوطن  يف  القت�ضاد  دع��م  يف  القطاع 

والتقنيات  وال��ت�����ض��وي��ق  الت�ضنيع  وع��م��ل��ي��ات 

والتمور.توفري  النخيل  جم��ال  يف  والب��ت��ك��ارات 

قرار  و�ضناع  باحثني  من  للم�ضاركني  الفر�ضة 

وم�ضتثمرين للتوا�ضل والت�ضال وت�ضجيع التعاون 

لتنمية وتطوير هذا القطاع والعاملني به.

برنامج وفعاليات املوؤمتر: 

ميتد برنامج وفعاليات املوؤمتر على مدى اأربعة 

واجلل�ضة  الفتتاح  حفل  الأول:  ال��ي��وم  اأي���ام. 

فهما  والثالث  الثاين  اليومني  اأما  الفتتاحية، 

خم�����ض�����ض��ان جل��ل�����ض��ات امل���وؤمت���ر والأب���ح���اث 

خم�ض�ض  فهو  ال��راب��ع  ال��ي��وم  اأم���ا  العلمية. 

متتد  وال�ضياحية.  العلمية  امليدانية  للزيارات 

ال�ضاعة  م��ن  ال�ضباحية  اجل��ل�����ض��ات  اأوق����ات 

التا�ضعة �ضباحًا وحتى ال�ضاعة الثانية والن�ضف 

من  فتبداأ  امل�ضائية  اجلل�ضات  اأما  الظهر.  بعد 

ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاًء وحتى ال�ضاعة ال�ضابعة 

متحدثون  امل��وؤمت��ر  يف  �ضي�ضارك  والن�ضف. 

رئي�ضيون عامليون وحمليون.  

حماور املوؤمتر:

حت�ضني اإنتاجية النخيل )العمليات الزراعية(، 

املنتجات  بعد احل�ضاد،  ما  ومعامالت  اجلني 

الثانوية للنخيل والتمور، التقنيات والبتكارات 

والت�ضويق  الت�ضنيع  والتمور،  النخيل  يف جمال 

قطاع  دور  للقطاع،  املخ�ض�ضة  واخل��دم��ات 

الوطن  يف  القت�ضاد  دعم  يف  والتمور  النخيل 

العربي. 

امل�صتهدفون

من  امل��وؤمت��ر  يف  امل�ضاركني  ال��ق��رار  اأ���ض��ح��اب 

ورواد  ال��ق��رار،  و�ضناع  اخل���رباء،  و  العلماء 

وامل�ضتثمرين،  والباحثني  اخل��ا���ض،  القطاع 

اإ�ضافة اإىل املزارعني، ال�ضناعيني وامل�ضوقني، 

للتقاء  فر�ضة  املوؤمتر  يعد  املوزعني،  وامل��دراء 

والتوا�ضل مع الرواد يف جمال النخيل والتمور، 

التنمية   لتحقيق  ال��ط��رق  اأح����دث  ل��ت��ب��ادل 

امل�ضتدامة يف هذا القطاع.

املعر�س امل�صاحب:

عاملي  م��ع��ر���ض  امل��وؤمت��ر  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  ينظم 

وكربى  علمية  جمعيات  فيه  ت�ضارك  م�ضاحب 

تقدمي  ب��ه��دف  وال��دول��ي��ة  املحلية  ال�����ض��رك��ات 

وم��ن��اق�����ض��ة اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات والب��ت��ك��ارات 

واخلدمات للقطاع.

معلومات عامة:

امل��ن��ت��ج وامل�����ض��در  ال��ع��رب��ي ه��و  ال��ع��امل  يعترب 

عدد  يقدر  حيث  العامل،  يف  للتمور  الرئي�ضي 

اأن  اأي  125 مليون نخلة،  النخيل فيه بحوايل 

70 ٪ من نخيل العامل تزرع يف البلدان العربية 

كما  بلدًا،   40 اأك��ر من  التمور يف  زراع��ة  يتم 

يقدر اإنتاج العامل العربي ب� 100 مليون نخلة، 

والإم���ارات  ال��ع��راق  يف  ت��زرع  منها  70مليون 

و�ضوريا  وم�ضر  ال�ضعودية  العربية  واململكة 

عمان  و�ضلطنة  والبحرين  واليمن  وال�ضودان 

وليبيا وتون�ض واملغرب واجلزائر.

العامل  يف  التمور  م��ن  ال�ضنوي  الإن��ت��اج  يقدر 

العامل  منها  ينتج  ط��ن،  مليون   4.5 ب��ح��وايل 

ت�ضل  اإنتاجية  قيمة  مع  مليون،   3.15 العربي 

اأه��م  م��ن  النخيل  وت��ع��د  ري���ال.  مليار   5 اإىل 

حيث  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  حما�ضيل 

يوجد اأكر من 23 مليون نخلة يف جميع اأنحاء 

8 مليار  اإىل  اإنتاجها  والتي ت�ضل قيمة  اململكة 

فيما  امل�ضتجدات  اآخر  املوؤمتر  �ضيعر�ض  ريال. 

يخ�ض اإنتاج التمور، وما مت من انت�ضار لثقافة 

هذه  جمال  يف  املمار�ضات  واأف�ضل  الأن�ضجة، 

الآف��ات،  ملكافحة  املتكاملة  والإدارة  الزراعة، 

لتحقيق  والتخزين  والت�ضويق،  والتجهيزات، 

عبد  امللك  مدينة  تنظم  امل�ضتدامة.  التنمية 

 )KACST( العزيز للعلوم والتقنية
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صدر عن مختبر زراعة األنسجة النباتية 
في إدارة البحوث الزراعية ومائية

وزارة الشؤون البلدية والزراعة، دولة قطر

نخيل التمر
في دولة قطر

الزيادة امل�ضطرة  الرغم من  على 

دولة  املزروعة يف  النخيل  اأع��داد  يف 

اأو  لكتاب  تفتقر  القطرية  املكتبة  اأن  اإل  قطر 

مرجع عن زراعة النخيل من واقع البيئة املحلية 

يف ر�ضد لأ�ضناف النخيل املزروعة وتو�ضيفها 

زراعة  لتوثيق  نوعها  من  علمية  اأول خطوة  يف 

النخيل بالدولة.

يحتوي الكتاب على �ضبعة اأبواب ويقع يف 268 

�ضفحة من القطع الكبري والفاخر، ي�ضتمل على 

عامة  وزراع��ي��ة  ومناخية  جغرافية  معلومات 

خ�ضو�ضًا  الزراعية  مواردها  واأه��م  قطر  عن 

التمور  اأ�ضناف  النخيل، وقد مت ح�ضر معظم 

موا�ضفات  حيث  من  قطر  دولة  يف  املزروعة 

اأ�ضناف التمور املعروفة عامليًا وتنت�ضر زراعتها 

54 �ضنفًا، كما  بلغ عددها  يف دولة قطر وقد 

املعروفة  ال��ت��م��ور  مل��وا���ض��ف��ات  ال��ك��ت��اب  ع��ر���ض 

قطر  دولة  يف  زراعتها  وتنت�ضر  حملية  باأ�ضماء 

وعددها 34 �ضنفًا والألفاظ املحلي امل�ضتخدمة 

يف جمال النخيل. كما احتوى الكتاب معلومات 

الزراعية ل�ضجرة  العمليات  مفيدة حول تقومي 

نخيل التمر بح�ضب الو�ضع املناخي لدولة قطر، 

بزراعة  وعالقتها  والطوالع  للربوج  وعر�ض 

نخيل التمر اإ�ضافة اإىل اأوائل الربوج والطوالع 

وموافقتها مع ال�ضهور القمرية وال�ضم�ضية. 
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 صدر عن اإلدارة الزراعية
في إدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي

التقويم الزراعي الشامل 
لبرنامج خدمة أشجار النخيل

ك����ع����ادت����ه����ا مل 

الإدارة  علينا  تبخل 

ك��ل جديد  ت��ق��دمي  ال��زراع��ي��ة يف 

التمر  نخيل  �ضجرة  وحمبي  ملزارعي  ومفيد 

اأو  ال�ضعودية  العربية  اململكة  م�ضتوى  على 

لهذا  وجديدهم  عام،  ب�ضكل  العربية  املنطقة 

العام )1431 ه� 2010 م( هو اإ�ضدار كتيب 

ال�ضامل  ال��زراع��ي  )التقومي  بعنوان  اإر���ض��ادي 

مبنا�ضبة  النخيل(  اأ���ض��ج��ار  خ��دم��ة  لربنامج 

ح�ضول الإدارة على جائزين بوقت واحد هما 

الربيطانية  جيني�ض  مو�ضوعة  الإدارة  دخ��ول 

لأكرب  القيا�ضية  والأرق���ام  العامة  للمعلومات 

م�ضروع نخيل متر على م�ضتوى العامل، اإ�ضافة 

حل�ضول الإدارة على �ضهادة الزراعة الع�ضوية 

الع�ضوية  ل��ل��زراع��ة  الأوروب���ي���ة  املنظمة  م��ن 

باأملانيا.

ي��ح��ت��وي ال��ك��ت��ي��ب ع��ل��ى ���ض��رح ع��ل��م��ي مف�ضل 

م��������ع ال�����������ض�����ور 

ح��ول  التو�ضيحية 

جم���م���ل اخل���دم���ات 

�ضجرة ال��������ت��������ي  اإل��ي��ه��ا  حت��ت��اج 

ب�ضهر(  )�ضهر  ال�ضنة  م��دار  على  التمر  نخيل 

للنخيل،  امل��ائ��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ج����دول  م��ث��ل 

الع�ضوي،  الت�ضميد  التقليم، وبرنامج  وبرنامج 

التلقيح،  وبرنامج  الآفات احل�ضرية،  ومكافحة 

والت�ضميد، ومكافحة الأمرا�ض، وبرنامج خف 

الثمار، وبرنامج مكافحة حلم الغبار، وبرنامج 

تعديل العذوق، واحل�ضاد وغري ذلك الكثري.

عنه  غنى  ل  كتيب  ال�ضامل  ال��زراع��ي  التقومي 

متميز يف م�ضمونه وترتيب مواده مبا ي�ضهل على 

ا�ضتخدامه  الزراعيني  واملر�ضدين  املزارعني 

بي�ضر ويجعله بني يدي حمبي ال�ضجرة املباركة.
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الظواهـر المرضـيـة 
السائدة 

على أشجار النخيل

الدكتور عماد ح�سين الطريحي

ادارة التنمية الزراعية-وزارة البيئة

دولة قطر

al_turaihi@yahoo.com

 Phoenix:التمر ل��ن��خ��ل��ة  ال��ع��ل��م��ي  اال����س���م 

نخلة  ال��ع��رب��ي  واال����س���م   .dactylifera L

الفلقة  ذوات  من  وهي  نخل  اأو  نخيل  وجمعها 

وتنتمي   Monocotyledonous ال��واح��دة 

اجل��ن�����س  واىل   Palmaceae ع��ائ��ل��ة  اىل 

النخيل  من  نوعًا   12 ي�سم  الذي   Phoenix

والنخيل  الكناري.   ونخلة  ال�سكر  نخلة  منها 

كا�سيات  او  املغطاة  النباتات  ملجموعة  يعود 

تكون  التي  اأي   )Angiospermae( البذور 

بذورها يف داخل كرابل مبيا�س االأزهار املوؤنثة 

وهي مغطاة غري عارية ولذلك ت�سمى النباتات 

من  النخيل  اإن  االزه��ار.  تكون  الأنها  الزهرية 

االأ�سجار املعمرة الدائمة اخل�سرة والتي تزرع 

من  العديد  يف  )التمر(  الثمار  على  للح�سول 
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زينة  اأي�سًا ك�سجرة  ت�ستخدم  كما  العامل،  دول 

تزرع يف احلدائق العامة والبيوت وعلى جوانب 

الطرق ويف مكافحة الت�سحر. 

ينتمي  النخيل  فاإن  اأع��اه  ذكره  وكما مت  عليه 

اىل جمموعة النباتات املغطاة البذور اأي التي 

االأزه��ار  مباي�س  كرابل  داخ��ل  ب��ذوره��ا  تكون 

احلقيقي  النخيل  عليها  يطلق  وبذلك  املوؤنثة 

يف  تتكون  ب��ذوره��ا  الأن  الزهرية  النباتات  اأو 

داخل االأزهار. غري اأنه توجد اأنواع اأخرى من 

  )Palm-likes( النخيل  اأ�سباه  ت�سمى  النخيل 

تنتمي  ولكنها  احلقيقي  النخيل  ت�سابه  وه��ي 

اأو عارية البذور  اإىل جمموعة النباتات معراة 

على  حتوي  اأنها  اأي    )Gymnospermae(

بداًل  البذور  حتمل   )Cone( ت�سمى  خماريط 

عن االأزهار وتكون هذه البذور عارية فوق �سطح 

الغابات  ا�سجار  مثل  مثلها  املخاريط  كرابل 

 )Pine( ال�سنوبر  كاأ�سجار  )ال�سرخ�سيات( 

الزهرية  غري  النباتات  ت�سمى  ولذلك  واالأرز 

الأنها ال تكون اأزهارًا بل خماريط حتمل البذور. 

باملناطق  وا�سع  ب�سكل  النخيل  اأ�سباه  وتنت�سر 

املعتدلة واال�ستوائية و�سبه اال�ستوائية الرطبة. 

واجلدول رقم )1( يو�سح اهم الفروقات مابني 

وتتميز  النخيل.   وا���س��ب��اه  احلقيقي  النخيل 

ا�سباه النخيل بقلة ا�سابتها باالمرا�س النباتية 

اهم  ومن  احلقيقي.  بالنخيل  مقارنة  واالآفات 

ءجنا�س اأ�سباه النخيل اجلن�س �سايك�س والذي 

ي�سم اأحد اأنواع النخيل االأكرث انت�سارًا بالعامل 

ويطلق   .)Cycas revoluta Thunb( وهو 

عليه اأحيانًا نخيل ال�ساجو.

على  ال�سائدة  املر�سية  الظواهر  اأه��م 

ا�سجار النخيل:

ي�ساب النخيل والتمور بعدد كبري من االمرا�س 

النباتيه معظمها اأمرا�س فطرية وف�سيولوجية 

املايكوبازما.  عن  ناجتة  واأخ��رى  ونيماتودية 

اأنواعها  مبختلف  باحل�سرات  ي�ساب  كذلك 

احللم وت�سبب خ�سائر اقت�سادية فادحة بانتاج 

هذه  ت�سبهها  التي  اخل�سائر  وتختلف  التمور. 

اجلغرايف  وامل��وق��ع  املنطقة  باختاف  االآف���ات 

ا�سجار  تتعر�س  املثال  �سبيل  فعلى  واملو�سم، 

النخيل يف دول املغرب العربي لا�سابة مبر�س 

نخلة  مليون   12 من  اكرث  قتل  ال��ذي  البيو�س 

3 مايني نخلة يف  يف اململكة املغربية وحوايل 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  اأم��ا  اجل��زائ��ر. 

موجود  غري  املر�س  هذا  ف��اإن  العربي  اخلليج 

بح�سرة  االإ�سابة  اىل  النخيل  تتعر�س  ولكن 

�سو�سة النخيل احلمراء وت�سبب خ�سائر �سنوية 

فادحة بزراعة النخيل وانتاج التمور وانت�سرت 

م�سر  مثل  العربية  ال���دول  م��ن  اآخ��ر  ع��دد  يف 

واالأردن وفل�سطني و�سوريا وكذلك موجودة يف 

وايطاليا  ا�سبانيا  اىل  حديثًا  وانتقلت  اي��ران 

وال�سني وجزيرة مالطا وتركيا و�سوريا واملغرب 

وليبيا. وتعترب بع�س الدول العربية مثل العراق 

مل  اإذا  اإليها  االآف��ة  هذه  انتقال  بخطر  مهددة 

اإجراءات احلجر الزراعي �سدها.  يتم اتخاذ 

ج�سيمة  اأ�سرارًا  الدوبا�س  ح�سرة  ت�سبب  كما 

اأنها  غري  وُعمان  العراق  يف  النخيل  باأ�سجار 

ح�سرة  وت�سبب  قطر.  دول��ة  يف  الظهور  ن��ادرة 

احُلمرية اأ�سرارًا باإنتاج التمور يف العراق ويف 

بع�س الدول العربية. وت�سري بع�س التقديرات 

العاملية اإىل اأن اإجمايل اخل�سائر الناجمة عن 

اإنتاج  من   %  30 بحوايل  يقدر  النخيل  اآف��ات 

التمور.

على  ال�سائدة  املر�سية  بالظواهر  يتعلق  وفيما 

على  تنت�سر  منها  ق�سمًا  ف��اإن  النخيل  ا�سجار 

نطاق �سيق مبطقة اأو ببلد حمدد وخال فرتة 

يتواجد  االآخ���ر  والق�سم  ال��زم��ن  م��ن  حم���ددة 

ب�سكل دائم بالعديد من زراعات النخيل بدول 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  فيها  مبا  املنطقة 

اقت�سادية  اأهمية  ذات  ولكنها  العربية  اخلليج 

االأخ��رى  االآف���ات  اأو  ب��االأم��را���س  مقارنة  قليلة 

ف��اإن  وعليه  وال��ت��م��ور.  النخيل  ت�سيب  ال��ت��ي 

اهم  على  ال�سوء  ت�سلط  �سوف  الدرا�سة  هذه 

�سباه النخيل النخيل احلقيقي

يتبع اىل جمموعة اال�سجار عارية البذور اأي اأن بذورها التتكون بداخل االأزهار بل 

خارجيًا على تراكيب خا�سة ت�سمى )Cone( ولذلك ت�سمى النباتات الازهرية.

يتبع اىل جمموعة اال�سجار مغطاة البذور اأي اأن بذورها تتكون يف داخل االأزهار ولذلك 

ت�سمى النباتات الزهرية.

تتبع اىل العائلة ال�سايك�سية وت�سم حوايل 9 اجنا�س وحوايل 85 نوعًا. تتبع اىل العائلة النخيلية وت�سم حوايل   240 جن�س وحوايل 2400 نوع.

معظمها ا�سجار زينة وغري مهمة اقت�ساديًا وت�ستخدم الغرا�س التجميل.

اأو  الزيت  اأو  ال�سكر  النتاج  اأو  كغذاء  وت�ستعمل  اقت�سادية  اأهمية  ذات  اأ�سجار  معظمها 

التمور.

تنت�سر باملناطق اال�ستوائية و�سبه اال�ستوائية املعتدلة والرطبة. تنت�سر مبناطق جغرافية خمتلفة مبا فيها املناطق ال�سحراوية احلارة واجلافة.

ت�سم انواعًا ذات �سيقان ق�سرية التزيد ارتفاعاها عن 10اأمتار. ت�سم انواعًا ذات ارتفاعات �ساهقة قد ت�سل اىل اكرث من 20 مرتًا.

عادة ماتكون متفرعة وحتوي على عدة �سيقان متفرعة. عادة ماتكون غري متفرعة وحتوي على �ساق رئي�سي واحد با�ستثناء نخيل الدوم املتفرع.

قليلة اال�سابة باالآفات واالمرا�س مقارنة بالنخيل احلقيقي. تتعر�س لا�سابة بالعديد من االمرا�س واحل�سرات وغريها من االآفات املختلفة.

من االمثلة: نخيل �سايك�س ونخيل ال�ساجو. من االمثلة: نخلة التمر، جوز الهند، نخيل الزيت، نخيل ال�سكر ونخيل الوا�سنطونيا.

جدول رقم )1(: مقارنة بني ال�سفات العامة للنخيل احلقيقي واأ�سباه النخيل
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الظواهر املر�سية ال�سائدة على اأ�سجار النخيل 

بدول املنطقة، وحتديد م�سببات تلك الظواهر 

وكيفية الوقاية منها.

1 - ظاهرة ا�سفرار ال�سعف )االلبينو(: 
Albinism

ظهور  هو  البهاق  اأو  االألبينو  بظاهرة  يق�سد 

بع�س �سعف النخيل بي�ساء اللون نتيجة خلوها 

بالظهور  االبي�س  اللون  ويبداأ  الكلوروفيل  من 

اأج��زاء  كافة  يغطي  ث��م  ال�سعفة  ن�سف  على 

ال�سعفة ب�سكل تدريجي �سكل رقم )1(. لذلك 

ال تقوم هذه ال�سعف بعملية الرتكيب )البناء( 

اجل���دوى.  ع��دمي��ة  ب��ذل��ك  وت�سبح  ال�����س��وئ��ي 

الذي  النخيل  واأثمار  اأزهار  يتاأثر  لذلك  وتبعًا 

اأنها  املعتقد  وم��ن  الظاهرة  ه��ذه  عليه  تظهر 

ترتبط بالعوامل الوراثية املتنحية اأو بالتوريث 

ال�سيتوبازمي. وت�سمى هذه الظاهرة يف بع�س 

لت�سابه  ال��ك��اذب  البيو�س  مب��ر���س  امل�����س��ادر 

االأعرا�س اخلارجيه على ال�سعفة امل�سابة.

ومن الدرا�سات التي اأجريت على بذور املوالح 

اأن���ه مي��ك��ن احل�سول  ت��ب��ني  )احل��م�����س��ي��ات(  

الكلوروفيل  م��ن  خالية  م��وال��ح  �ستات  على 

عمل  ط��ري��ق  ع��ن  االألبينو  ظ��اه��رة  حتمل  اأي 

عدوى اإ�سطناعية للبذور ب�ساالت من الفطر

البذور  ب��اإن��ب��ات  اأو    Alternaria tanuis

بان  يبني  الفطر. وهذا  مل�ستخل�سات  ما�سقة 

هناك عاقة بني العدوى بهذا الفطر وحدوث 

هذه الظاهرة، وقد يرجع ذلك اإىل قيام  الفطر 

يف  الكلوروفيل  تكوين  متنع  �سامة  مادة  باإنتاج 

�ستات املوالح ال�سغرية النامية.

الت�سطيب:  اأو  ال��و���س��م  ظ��اه��رة   -  2
  Checking

حتدث ظاهرة الو�سم اأو الت�سطيب عند ارتفاع 

الرطوبة اجلوية حول العذوق اأثناء حتول الثمار 

الب�سر  طور  اإىل  )االأخ�سر(  اخلال  طور  من 

)االأحمر اأو االأ�سفر ح�سب ال�سنف( حيث اأن 

الرطوبة العالية توقف عملية التبخر من الثمار 

مع ا�ستمرار حركة املاء بداخل النخلة ومن ثم 

يحدث ت�سخم وانتفاخ للخايا املوجودة حتت 

ق�سرة الثمرة مما يوؤدي اىل ت�سققها.

خطوط  �سكل  على  الثمار  يف  الت�سقق  ويظهر 

ومتوت  اللون  ���س��وداء  رفيعة  طولية  اأو  اأفقية 

جميع اخلايا املوجودة حول الت�سقق �سكل رقم 

اإىل  الثمار  الكثرية على  ال�سقوق  وتوؤدي   ،)2(

مما  اللحمية  الطبقة  وجفاف  الق�سرة  ت�سلب 

الثمار امل�سابة،  اإىل انخفا�س يف نوعية  يوؤدي 

ال�سديد  والظل  ال�سعف  تزاحم  اأن  وج��د  وق��د 

يعتربان من العوامل امل�سجعة على ظهور وتطور 

اال�سابة بهذه الظاهرة.

الظاهرة  لهذه  االقت�سادية  االأهمية  وتعتمد 

الثمار  ع��دد  ك��ان  ف���اإذا  االإ���س��اب��ة  ���س��دة  على 

امل�سابة  الثمار  يف  اخلطوط  وع��دد  امل�سابة 

اأما  اقت�سادية،  اأ���س��رارًا  هناك  فلي�س  قليًا 

اإذا كانت االإ�سابة �سديدة على الثمار وخا�سًة 

ال  التمور  هذه  فان  )التمور(  االخ��ري  بطورها 

لهذه  يكون  وبذلك  االآدمي  لا�ستهاك  ت�سلح 

الظاهرة ا�سرار اقت�سادية. ويوجد العديد من 

لتقليل حدوث  اإتباعها  التي ميكن  االإج��راءات 

ظاهرة الو�سم والت�سطيب وهي :

  العمل على توفري تهوية كافية حول العذوق 

عن طريق عملية اخلف املنا�سب لها.

  اإزالة ال�سعف اجلاف القدمي املوجود اأ�سفل 

العذوق عند اإجراء عملية التخ�سر.

� زراعة اأ�سناف النخيل على اأبعاد منا�سبة 

اأ�سجار  بني  الفاكهة  اأ�سجار  زراع��ة  وع��دم 

النخيل. 

ال�سيفية  املحا�سيل  اإزال����ة  على    العمل 

اأ�سجار  اأ�سفل  التغطية  حما�سيل  وكذلك 

النخيل قبل حتول الثمار لطور اخلال.

الري  م��رات  ع��دد  تقليل  مع  ال��ري    تنظيم 

الرطوبة  ترتفع  ال  حتى  ال�سيف  اأث��ن��اء 

اجلوية حول اأ�سجار النخيل.

الثمار  ج��ف��اف  اأو  ذب���ول  ظ��اه��رة   -  3
Fruit shrivel :)احل�سف(

وهي  بالذبول  النخيل  ثمار  ت�ساب  قد  اأحيانا 

الن�سج  تبلغ  اأن  وقبل  اخل��ال  الت��زال يف طور 

اأق�سى  تبلغ  اأن  قبل  اأي  الب�سر(  الكامل )طور 

من  م�ستوى  اأع��ل��ى  على  واح��ت��وائ��ه��ا  حجمها 

ال�سكريات واملواد ال�سلبة، فيظهر على �سطح 

الثمرة  تبداأ  ثم  اأوال  وانكما�س  جتعد  الثمرة 

باجلفاف تدريجيًا لتتحول اإىل ح�سف ال ي�سلح 

علفًا للحيوانات �سكل رقم )3(.

�سكل رقم )1(: اعرا�ض اال�سابة بظاهرة االلبينو
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و تعزى ظاهرة ذبول الثمار  اإىل اأ�سباب عديدة 

منها :

 احلمل الغزير للثمار يف النخلة الواحدة.

  عدم كفاية ماء الري وعدم اأعطاء الري يف 

واأثناء منو  ال�سيف   اأثناء  املنا�سب  الوقت 

الثمار .

  االرت���ف���اع ال�����س��دي��د ل��ل��ح��رارة ���س��ي��ف��ًا مع 

انخفا�س الرطوبة اجلوية.

امليكانيكية  ل��اأ���س��رار  العراجني    تعر�س 

كالك�سر اجلزئي اأو الك�سر الكامل .

ويوجد عدد من االإجراءات التي ميكن اإتباعها 

ملقاومة حدوث ظاهرة ذبول الثمار اأو احل�سف 

وهذه االجراءات هي :

،حيث  للعذوق  وامل��ت��وازن  املنا�سب    اخل��ف 

مي��ك��ن اإب��ق��اء ع���ذق واح����د  ل��ك��ل )8-6( 

�سعفات خ�سر.

ف�سل  يف  خا�سة  الري  تنظيم  على    العمل 

ال�سيف.

ال���ع���ذوق  ذات  ل���اأ����س���ن���اف    ب��ال��ن�����س��ب��ة 

يقارب  م��ا  اإزال���ة  امل�ستحب  الطويلة،من 

اإن  حيث  ال��ع��ذق  م��ن  ال�سماريخ  رب��ع  م��ن 

االأ�سناف ذات العذوق الطويلة يحدث لها 

ذبول باأطراف ال�سماريخ الن �ساق العذق ال 

ي�ستطيع اأن ميد الثمار مبا حتتاجه من ماء 

ال�سماريخ  اأط��راف  اإزال��ة  يتم  وهنا  وغذاء 

مبا يوازي ) 25  %( من الثمار.

Fruit Drops :4 - ظاهرة ت�ساقط الثمار

العاقدة  ال�سليمة  النخيل  ثمار  بع�س  ت�سقط 

الظاهر  وت�سمى هذه  )ايار(  مايو  �سهر  خال 

بت�ساقط مايو )June drops(  ولهذه الظاهرة 

عدة ا�سباب منها:

 زيادة احلمل نتيجة لكرب حجم العذق وعند 

التوازن بني النمو اخل�سري )ال�سعف( والنمو 

خف  عملية  اج��راء  ولعدم  )العذوق(  الثمري 

الثمار ويوؤدي ذلك اىل �سعف قدرة العذق على 

وتت�ساقط  الثمار  تذبل  وبالتايل  الثمار  تغذية 

على االر�س.

الري وعدم  انتظام   عدم 

الكمية  على  النخلة  ح�سول 

الكافية من املاء خال مرحلة 

يكون  عندما  وخا�سة  النمو 

اجل���و ح����ارًا وج���اف���ًا ووج���ود 

رياح.

ال����ث����م����رة اىل    ف�����ق�����دان 

حم���ت���واه���ا امل����ائ����ي ع��ن 

ط����ري����ق زي��������ادة ن�����س��ب��ة 

التبخر وتوؤدي اىل �سعف 

االن�����س��ج��ة ال���ت���ي ت��رب��ط 

الثمار بالعذق وه�سا�ستها.

  تلف الغاف ال�سمعي الرقيق للثمرة نتيجة 

ا�سرار ميكانيكية خمتلفة.

  ال��ت��غ��ري امل���ف���اج���ىء ب���درج���ات احل�����رارة 

اىل  توؤدي  مما  مفاجىء  ب�سكل  وارتفاعها 

نق�س بالرطوبة الن�سبية باملنطقة الرقيقة 

التي تربط الثمار بال�سمراخ.

  هبوب الرياح ال�سديدة اجلافة والعوا�سف 

من  كبرية  ن�سبة  �سقوط  اىل  اي�سا  ت��وؤدي 

الثمار.

الثمار  ت�ساقط  ظاهرة  من  االإق��ال  ولغر�س 

وجود  ح��ال  يف  املخت�سني  با�ست�سارة  ين�سح 

للم�ساعدة  املت�ساقطة  الثمار  من  كبرية  ن�سبة 

بالت�سخي�س الدقيق.

5 - ظاهرة القطع الثلمي لل�سعف:

V- Shape or Cross-Cuts

اثناء  خلل  نتيجة  ف�سيولوجي  هو  املر�س  �سبب 

قطع  او  �سق  �سكل   على  وتظهر  ال�سعف  منو 

�سكل   V ح��رف:  �سكل  على  ال�سعفة  بقاعدة 

تظهر  احل��ال��ة  ه��ذه  ان  ويعتقد   .  )4( رق��م 

تكونها  اث��ن��اء  الغ�سة  االن�سجة  مت��زق  نتيجة 

نتيجة  ال�سعف  التواء  ب�سبب  او  منوها  و�سرعة 

فجوات  حدوث  نتيجة  او  الرياح  بفعل  حركته 

بان�سجة  وخا�سًة  الداخلية  باالن�سجة  عقيمة 

النخيل  على  ال�سرر  قليل  وهو  العذوق.  حامل 

�سكل رقم )2(: ظاهرة الو�سم او الت�سطيب على ثمار نخلة التمر

�سكل رقم )3(: ظاهرة ذبول الثمار
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حاليًا ولكنه عندما ي�سيب حامل عذق النخلة 

ما�سجل  واكرث  الثمار.  وتلف  ك�سره  اىل  ي��وؤدي 

االمريكية  كاليفورنيا  والية  يف  هو  املر�س  عن 

يف  التمور  حم�سول  رب��ع  بفقدان  �سبب  حيث 

عام 1934 نتيجة ك�سر اكرث من 1000 حامل 

اخلليج  دول  يف  اأم��ا  املح�سول.  وتلف  العذوق 

فهو موجود بكافة الدول ولكنه الي�سبب خ�سائر 

مناطق  كافة  يف  اأي�سًا  م��وج��ود  وه��و  بالتمور 

زراعة النخيل بالعامل. وقد ت�ساعد هذه احلالة 

اأو  النخيل  �سعف  اىل  الفطريات  بع�س  دخول 

اأو  تعفن  بحدوث  وت�سبب  العذوق  حوامل  اإىل 

للمناطق امل�سابة م�سابه  اللون  لفحات �سوداء 

ملر�س اللفحة ال�سوداء.

طرق الوقاية:

حيث  ال�سنف  املقاومة  اال�سناف  ا�ستخدام 

وجد ان ال�سنف �ساير ح�سا�س للمر�س وكذلك 

ال�سنف خ�سراوي.

6 - ظاهرة ميالن راأ�ض النخلة:

Head Bending

ال�ساق والعذوق. وهو  يعتقد ان �سببه ّحفارات 

ال�سف  على  النخلة  راأ���س  ميان  عن  يختلف 

برحي والذي �سببه وراثي، فقد تت�سافى النخلة 

موتها.  اىل  ي���وؤدي  م��ا  ون����ادرًا  ا�سابتها  بعد 

النخلة  حالة  فان  �سديدة  اال�سابة  كانت  واذا 

وقد  باملوت  لتنتهي  تدريجيًا  تتدهور  ال�سحية 

عدة  على  تزيد  لفرتة  امل��ر���س  ت�سارع  تبقى 

ال��راأ���س  م��ي��ان  ماي�ساحب  وع���ادة  ���س��ن��وات. 

مو�سح  وكما  مقو�سة  لتظهر  بال�سعف  ميان 

بال�سكل رقم )5(.

7 - ظاهرة ت�سوه ال�سعف:

Leaf Deformation

ال�سعف  ال��ت�����س��وه��ات ع��ل��ى  ب��ع�����س  ت��ظ��ه��ر  ق��د 

والنخيل  وال��رواك��ي��ب  الف�سائل  على  وخا�سًة 

الناجت من زراعة االن�سجة حيث يظهر ال�سعف 

ب�سكل متعرج ومقتزم ومتموج �سكل رقم )6( 

ان بع�س  اأ�سباب عديدة منها  اإىل  ويعود ذلك 

بالعناكب  االإ�سابة  اإىل  تعزى  قد  الت�سوهات 

يوجد  ال  اأن��ه  �سديد ج��دًا غري  ب�سكل  او احللم 

مايوؤكد ذلك.

8 - ظاهرة تفرع اجلذع:

    Multitrunk 

�سليلوز     %45 م���ن  ال��ن��خ��ل��ة  ج���ذع  ي��ت��ك��ون 

Hemi-( و 23 %  همي�سليلوز )Cellulose(

ومواد   )Lignin( جلنن   %32 و   )cellulose

متفرع  غري  النخلة  ج��ذع  اإن  خمتلفة.  اأخ��رى 

حيث  الراأ�سي  للربعم  القمية  لل�سيادة  نتيجة 

يكون ن�سطًا وفعااًل يف حني تكون بقية الرباعم 

ن�سطة.  غري  ال�سعف  حتت  امل��وج��ودة  االبطية 

وب���ن���اًء ع��ل��ى ذل���ك ف���ان ج���ذع ال��ن��خ��ل��ة ياخذ 

حوايل  ارتفاع  اىل  ي�سل  وقد  �سنويًا  باالرتفاع 

ي�سل  ق��د  كما  امل��ن��اط��ق.   بع�س  م��رتًا يف   20

�سكل رقم )4(: القطع الثلمي على ل�سعف

�سكل رقم )5(: ميالن را�ض نخلة التمر 

نتيجة اال�سابة باحلفارات

 �سكل رقم )6(: ظاهرة ت�سوه ال�سعف
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ان  لوحظ  �سكل رقم )8(. كما  ن��ادرة  ح��االت 

بع�س اال�سناف مثل ال�سنف تربزل يف العراق 

يتميز بظاهرة التفرع عند بلوغه عمر 15-10 

اأي�سًا حالة  �سنة ويعتقد ان �سببها وراثي وهي 

�ساذه �سكل رقم )9(.

 9 - ظاهرة حتول الذكور اإىل اإناث: 

اأن  اأي   )Diocecious( النخيل ثنائي امل�سكن 

رقم  )�سكل  نخلة  على  تتكون  االأنثوية  االأزه��ار 

10( والذكرية على نخلة اأخرى وت�سمى الفحل 

وجمعها اأفحل )�سكل رقم 11(.

خنثية   اأزه��ارًا  النخيل  اأ�سجار  بع�س  تكون  قد 

حتوي  الطلعة  اأن  اأي   )Hermaphrodite(

ع��ل��ى اأزه����ار حت���وي ع��ل��ى االأع�����س��اء االأن��ث��وي��ة 

الوقت حتوي  املباي�س( وبنف�س  اأو  )الكربات 

نف�س  على  )االأ�سدية(  الذكرية  االأع�ساء  على 

اأكرث  الذكرية  االأزهار  اأن عدد  ال�سمراخ، غري 

�سبيه  اخلنثية  الطلعة  مظهر  واأن  االأنثوية  من 

االأزه���ار  ن�سج  وع��ن��د  ال��ذك��ر.  طلعة  مبظهر 

�سغرية  ثمارًا  وتكون  تنمو  املباي�س  جميع  فاإن 

عدمية  اأو  ج���دًا  �سغرية  ب���ذور  ذات  احل��ج��م 

البذور )�سي�س( �سكل رقم )12(.

كما اأنه من املمكن اأن جند نخيًا وحيد امل�سكن 

الواحدة  النخلة  اأن  اأي   )Monacecious(

تكون حبوب  التي  املذكرة  االأزه��ار  حتوي على 

حتمل  الوقت  وبنف�س  اللقاح(  )حبوب  الطلع 

نادر  وه��ذا  الثمار  تكون  التي  املوؤنثة  االأزه���ار 

احلدوث. كما اأن بع�س النخيل قد يخرج الطلع 

خال ف�سل اخلريف بدل الربيع وعندما يكون 

كما  اأي�سًا.  ن��ادرة  حالة  وه��ذه  ب��اردًا  ال�سيف 

اأنه من املمكن اأن جند فحل نخيل يتحول اإىل 

انثى وبداًل من ان يخرج حبوب لقاح فانه يكون 

اإىل ثمار �سغرية احلجم  اأنثوية تتطور  ازهارًا 

 .)13( رق��م  �سكل  )�سي�س(  ال��ن��واة  عدمية 

�سنوات  الع�سر  خال  التحول  مايكون  وع��ادة 

االأوىل من عمر النخلة ويكون التحول تدريجيًا 

�سنة بعد اأخرى اأي يبداأ بعذق ثم عذقني وهكذا 

حتى يتحول كليًا اإىل اأنثى. غري اأنه من النادر 

ذكر.  اىل  تتحول  اأنثى  نخلة  ناحظ  اأن  ج��دًا 

�سكل رقم )7(: نخيل الدوم املتفرع

�سكل رقم )8(: نخلة متفرعة اجلذع 

يف احدى املزارع ب�سعيد م�سر

�سكل رقم )9(: نخيل ال�سنف تربزل 

)العراق( يتميز بظاهرة تفرع اجلذع 

اأحيانًا اإىل اأكرث من ذلك تبعًا لل�سنف والبيئة 

بع�س  اإىل ذلك  اأ�سارت  كما  واجلوية  االأر�سية 

امل�سادر.

غري  ت��ك��ون  احلقيقي  النخيل  ان���واع  ك��اف��ة  ان 

حيث  ال��دوم  نخيل  با�ستثناء  اجل��ذع  متفرعة 

النخيل  من  النوع  وه��ذا  متفرعًا  جذعه  يكون 

ال�سعودية  العربية  واململكة  م�سر  يف  منت�سر 

رق���م )7(.  �سكل  االف��ري��ق��ي��ة  ال����دول  وب��ع�����س 

غ��ري ان���ه يف ح���االت ن����ادرة ق��د ي��ح��دث تفرع 

التفرع  بظاهرة  مايعرف  وهذا  النخلة  بجذع 

 )Multitrunk or Dichotomous(

ويعتقد ان �سببها ف�سيولوجي اأو مر�سي اإال اأنها 
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كما وجد حالة اأخرى نادرة جدًا مت من خالها 

اأحدهما  فرعني  اإىل  فحل  نخلة  ج��ذع  تفرع 

حتول اإىل اأنثى واالآخر بقي فحًا وتلقح نف�سها 

اأنها  ويعتقد  ع��ادي��ة  ال��ظ��واه��ر  وه���ذه  ذات��ي��ًا. 

ف�سيولوجية اأو وراثية اأو بيئية توؤدي اإىل حدوث 

خلل هرموين اأثناء منو النخلة وتطور االأزهار.

10 - ظاهرة تخ�سر الثمار

 Constriction of Date Fruits

فقد  للثمار،  طبيعي  غري  منو  ماحظة  ميكن 

نظرًا  الثمرة  ط��رف  يف  النمو  يبطاأ  اأو  يتوقف 

متر  ثم  منا�سبة،  غري  بيئية  لظروف  للتعر�س 

وج��ود  يف  يت�سبب  مم��ا  ال�سريع  النمو  مرحلة 

)�سكل  اخل�سر(  )ي�سبه  الثمرة  حول  اختناق 

ذلك  اأن  املرجح  من  انه  وجد  وقد   .)14 رقم 

بالعناكب  االإ�سابة  اإىل  االأح��وال  اغلب  يعود يف 

واحللم،حيث اأن غالبية الثمار التي وجدت بها 

هذه الظاهرة كانت م�سابة بالعناكب اأو احللم. 

كما لوحظ وجود تخ�سر بنهاية الثمرة ويعتقد 

ان �سبب هذه الظاهرة ف�سيولوجي حيث حتتاج 

اىل درا�سات ا�سافية )�سكل رقم 15(.

املراجع العربية:

التمر،  . نخلة  1972م    البكر عبد اجلبار 

ما�سيها وحا�سرها، واجلديد يف زراعتها 

الثانية،  الطبعة  وجت��ارت��ه��ا.  و�سناعتها 

والتمور  النخيل  لبحوث  االقليمي  امل�سروع 

يف ال�سرق االدنى و�سمال اإفريقيا، منظمة 

بغداد،  املتحدة،  لاأمم  والزراعة  االأغذية 

العراق. 1085 �سفحة.

  ال��ب��ل��داوي ع��ب��د ال�����س��ت��ار ع��ب��د احل��م��ي��د. 

2003م. اأمرا�س النخيل بدولة االمارات 

وزارة  االأوىل،  الطبعة  املتحدة.  العربية 

دولة  اأبوظبي،  ال�سمكية،  والرثوة  الزراعة 

االإمارات العربية املتحدة.

  الطريحي عماد ح�سني. 2008م . ظاهرة 

البلدية  جملة  التمر.  بنخلة  اجل��ذع  تفرع 

والزراعة، وزارة ال�سوؤون البلدية والزراعة، 

دولة قطر. العدد 38: 47-46.

  الطريحي عماد ح�سني. 2004. اأهم اآفات 

بدول  مكافحتها  وطرق  النخيل  واأمرا�س 

عجمان  جملة   . اخلليجي  التعاون  جمل�س 

للبحوث والدرا�سات 3)2( 71-29.  

  الطريحي عماد ح�سني.  1999م. املكافحة 

املتكاملة الآفات النخيل يف الوطن العربي. 

ا�ستخدام  ت�سجيع  ح��ول  القومية  ال��ن��دوة 

البيئة،  تلوث  من  للحد  املتكاملة  املكافحة 

اأبوظبي:  املتحدة،  العربية  االم��ارات  دولة 

10/5/1999-8. املنظمة العربية للتنمية 

الزراعية، اخلرطوم، ال�سودان.

نظيف  اإب��راه��ي��م وحم��م��د    ع��اط��ف حممد 

التمر  ن��خ��ل��ة  2004م.  خ��ل��ي��ف��ة.  ح��ج��اج 

الوطن  يف  واإنتاجها  رعايتها،  زراعتها، 

ال���ع���رب���ي.ال���ن���ا����س���ر، م��ن�����س��اأة امل���ع���ارف 

باالإ�سكندرية جال حزي و�سركاوؤه الطبعة 

الثالثة 789 �سفحة.

  غالب ح�سام ح�سن علي. 2004م. التقومي 

نخيل  اأ���س��ج��ار  وخ��دم��ة  ل��زراع��ة  ال�سنوي 

التمر. دائرة بلدية اأبو ظبي، اإدارة االإر�ساد 

والت�سويق الزراعي والرثوة احليوانية، دولة 

االإمارات العربية املتحدة  32 �سفحة.

اإبراهيم  و�سالح  حممد  حممد    ال��زي��ات 

واآف��ات  اأم��را���س  اأه��م  2002م.  القعيط. 

ال�سعودية  العربية  باململكة  التمر  نخيل 

وطرق مكافحتها املتكاملة، مطابع الع�سر 

369 �سفحة.

1997م.  حم��م��د.  ب��ن  ي��و���س��ف    الن�سف 

�سكل رقم )11(: االغري�ض الذكري�سكل رقم )10(: االغري�ض االنثوي

�سكل رقم )12(:عذق نخلة ن�سفه 

فحل والن�سف االآخر انثى يحمل ثمار

�سكل رقم )13(:نخلة متر ذكر 

حتولت اإىل اأنثى
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نخلتك، الطبعة اخلام�سة، الكويت.

واأ�سباه  النخيل  1995م.  م�سطفى.    بدر 

اال�سكندرية،  امل��ع��ارف  من�ساأة  النخيل. 

م�سر. 337 �سفحة.

  ابو النيل م. 1986م. حتفيز منو الرباعم 

حقن  ب��وا���س��ط��ة  ال��ت��م��ر  لنخلة  اجل��ان��ب��ي��ة 

�سايتوكينني. جامعة امللك في�سل، االح�ساء 

اململكة العربية ال�سعودية 49-43. 

العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف  التمر    نخيل 

املتحدة )مل تذكر �سنة االإ�سدار(. املنظمة 

االأوىل،  الطبعة  الزراعية،  للتنمية  العربية 

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية، اأبوظبي، 

دولة االإمارات العربية املتحدة.

  �سبانة ح�سن عبد الرحمن ورا�سد حممد خلفان 

ال�سريقي. 2000م. النخيل وانتاج التمور يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة. الطبعة االأوىل، 

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية، اأبو ظبي، دولة 

االإمارات العربية املتحدة.

اآف��ات  2005م.  حم��م��د.  جم��دي    ق��ن��اوي 

الباط  �سوؤون  عمان.  �سلطنة  يف  النخيل 

ال�سلطانية.  واملزارع  احلدائق  ال�سلطاين، 

�سلطنة عمان. 431 �سفحة.

2005م. زراعة نخيل    زايد عبد الوهاب. 

االغذية  منظمة   .156 رقم  ن�سرة  التمر. 

ايطاليا   روم��ا،  املتحدة،  لامم  وال��زراع��ة 

349 �سفحة.

 �سكل رقم )14(: ظاهرة تخ�سر ثمار 

نخيل التمر

�سكل رقم )15(: ثمار نخيل تظهر 

عليها اعرا�ض ظاهرة التخ�سر

املراجع االجنليزية:

  Abbas E.H. and Abdulla S.A.2003. 
First report of neck bending 
disease on date palm in Qatar. 
Plant Pathology (52): 790. British 
Society for Plant Pathology, U.K.

  Abbas E.H. 2006. Neck bending: 
New disease threatens date palm 
cultivation in Gulf Co-operative 
Council (GCC) countries.3th 
International date palm conference, 
February 16th-21st 2006.Abu-
Dhabi, UAE 1: 79-80.

  Abbas E.H.2006. Integrated Crop 
Management (ICM) for date 
palm diseases in the Gulf Co-
operative Council (GCC) countries. 
International Conference on date 
palm production and processing 
technology. Sultan Qabus 
University, Muscat, Omman 9-11 
May 2006.

  Carpenter J.B.1978. Pests and 
Diseases of the Date Palm. 
United State Department of 
Agriculture, Handbook Number 
527, Washington, D.C.

  Djerbi M. 1983. Diseases of the 
date palm (Phoenix dactylifera l.). 
First Edition, Regional Project for 
Palm & Dates Research Center in 
the Near East & North Africa, FAO, 
Baghdad, Iraq. 106 pages.

  Elliott M.L., Broschat T.K., Uchida 
J.Y. and Simone G.W. 2004. 
Compendium of ornamental 
palm diseases and disorders. 
The American Phytopathological 
Society. 69 pages.

  Zaid  Abdelouahhab . 2002. Date 
palm cultivation. Plant production 
and protection. paper number: 156 
FAO, Rome, Italy. 292  pages.
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وزارة البيئة والمياه تعّرف بأهم 56 صنفًا

دولة  يف  واملياه  البيئة  وزارة  عن  حديثًا  �سدر 

تعريفي  كتيب  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات 

ال��ت��م��ور امل���زروع���ة يف  اأ���س��ن��اف نخيل  ب��اأه��م 

ال�سور  م��ن  جمموعة  ع��رب  االإم�����ارات،  دول���ة 

التو�سيحية اجلميلة التي تعرب كل واحدة منها 

غطى  فقد  بغريه.  قيا�سًا  ال�سنف  مزايا  عن 

الكتيب 56 �سنفًا من اأهم االأ�سناف املزروعة 

لولو، جربي،  باالإمارات وهي بح�سب ترتيبها: 

اأبو معان،  زاملي، برحي، خ�سراوي، جمهول، 

�سلطانة، �سي�سي، حميدانية، دبا�سي، مرزبان، 

�سقعي،  خنيزي،  ليوا،  فر�س  فر�س،  حلوي، 

اأ�سهل، خاطري، نبتة �سيف، اأبوكيبال،زهدي، 

هايل  نغال،  زم��ردي،  املن�سورية،  عيا�سة، 

رزي��ز،  حنظل،  م��زن��اي،  �سباكة،  االح�����س��اء، 

وعب،  ج�س  تودي،  �ساين،  الو�سية،  هايل، 

ه��ايل  ع��ج��وة،  من��ي�����س��ي،  خ�����س��اب،  زاوي، 

ونانة،  بقر،  كبار، عني  اأم  اأبوالعذوق،  اأحمر، 

هامني،  ال�سلة،  اأم  اأحمر،  �سكري  اأرحيبي، 

ج�س  ���س��رين،  م�سر،  �سكر  ب���رمي،  م�سلي، 

خا�سرة، ج�س ربيع، ديري، ج�س �سويح، ج�س 

فاطمة،  را�سد، ج�س  فلقة، ج�س حب�س، ج�س 

ج�س جعفر، ج�س حمد.

أصناف 
نخيل 
التمر 

في 
دولة 

اإلمارات
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في الجنوب الجزائري، العالقة بين اإلنسان 
والنخلة عالقة عمرها تاريخ البشرية

زراعة النخيل 
هي الحل المستدام 

لتنمية الجنوب الجزائري

عنا�صر التوازن البـيئي بالواحات اإال اأن عوامل 

عديدة  اأ�صنافًا  وتهدد  وجودها  تهدد  كثرية 

اأن  لدرجة  �صنفًا(   60 من  )اأكــر  التمور  من 

بع�ض االأ�صناف اختفت كليًا من ال�صوق وحتى 

اليدوية  احلـــرف  عــن  ناهيك  ــواحــات،  ال مــن 

وال�صعف  اجلــريــد  على  تعتمد  التي  الرتاثية 

ا�صتمر  اإذا  النخلة.  مكونات  وباقي  والكرناف 

لها  بديل  ال  اأ�صا�صية  ثروة  �صنفقد  كهذا  و�صع 

بالزوال،  املهدد  البيولوجي  التنوع  بحماية  اإال 

واليوم اأ�صناف كثرية من التمور ت�صكو االإهمال 

البيو�ض  اأخرى. مر�ض  اأ�صناف  يف حني زالت 

يف  النخيل  تهدد  التي  العوامل  قائمة  يرتاأ�ض 

وجب  ولهذا  اأفريقيا  و�صمال  العربي  املغرب 

التوجه اإىل تنويع االأ�صناف بعيدًا عن االعتماد 

ال�صمعة  ذي  نـــور«  »دقــلــة  �صنف  على  الكلي 

التجارية العاملية.

اإ�صافة اإىل االآفات ومتطلبات ال�صوق، �صاهمت 

النخيل  و�ــصــعــيــة  ــور  ــده ت يف  اأخــــرى  ــل  ــوام ع

فتيحـة ال�شـرع

كاتبة يف جمال البيئة والتنمية - اجلزائر

ع�صو الرابطة العربية لالإعالميني العلميني

fatihachara@yahoo.ca

بالد النخلة ما تخلى

النخلة  )بــالد  تقول  حكمة  ال�صعبي  تراثنا  يف 

فيها  تنبت  التي  البالد  اأن  مبعنى  تخلى(  ما 

الآخر  جيل  من  اأهلها  عليها  ويحافظ  النخيل 

يف  اأي�صًا  وجــاء  احلاجة.  وال  اجلــوع  تعرف  ال 

»اإن  وكــذلــك  متــر«  وفيه  بيت  يجوع  »ال  االأثـــر 

من  واأعظم  فيه«  داء  وال  ــداء  ال يذهب  التمر 

ذلك كله ما جاء يف القراآن الكرمي »وهو الذي 

اأن�صاأ جنات معرو�صات وغري معرو�صات والنخل 

والزرع خمتلفا اأكله والزيتون والرمان مت�صابها 

وغري مت�صابه كلوا من ثمره اإذا اأثمر واأتوا حقه 

يوم ح�صاده وال ت�صرفوا اإنه ال يحب امل�صرفني« 

)االأنعام 141(

احلال يف اجلنوب...

واحات اجلزائر؛ كباقي واحات املغرب العربي 

ارتبط  امــتــداده؛  على  العربي  الــوطــن  وحتى 

وجودها ارتباطًا وثيقًا بزراعة النخيل. النخلة 

من  وعــنــ�ــصــرًا  رزق  م�صدر  و�صتبقى  كــانــت 
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الأخــرى  منطقة  من  حدتها  تختلف  والتمور، 

وهي: الت�صدير نحو االأ�صواق املحلية املجاورة، 

مهنة  عن  ال�صباب  وتخلي  والعاملية  الوطنية 

الزراعة واالجتاه اإىل وظائف اأخرى باالإ�صافة 

تقل�ض  اإىل  اأدى  الــذي  االإ�صمنت  زحــف  اإىل 

الواحات .

جمهودات تبقى حماوالت...

الإنــقــاذ  �ــصــنــوات م�صت ظــهــرت حمـــاوالت  يف 

فيها  يتم  منوذجية  مــزرعــة  كاإن�صاء  الو�صع 

بغر�ض  النخيل  مــن  خمتلفة  اأ�ــصــنــاف  جمع 

حماية االأ�صناف املهملة، لكن مثل هذه املزارع 

ما  وهو  م�صتمر  ب�صكل  وتعهدًا  �صيانة  يتطّلب 

النوع  هذا  يعمر  مل  وبالتايل  �صمانة  ميكن  مل 

اأن  امل�صروع  َيعترب  كما  طــويــاًل.  امل�صاريع  من 

الفالح العن�صر االأ�صا�صي الذي يجب حت�صي�صه 

واالإر�ــصــادات،  باملعلومات  وتزويده  )توعيته( 

ليتو�صع  والت�صهيالت،  ـــادي  امل الــدعــم  حتى 

لتكوين  والباحثني  لي�صمل اجلمعيات  االهتمام 

من  لال�صتفادة  ت�صتعمل  املعلومات  من  بنك 

التجارب الرائدة �صواء يف امليدان اأو يف خمابر 

البحث.

فوائد وعوائد

اأن نواة التمر ت�صلح الأن تكون  اأثبتت التجربة 

يف  زيــادة  عنه  ينتج  مما  للما�صية  جيدًا  علفًا 

اإنتاج احلليب واللحوم، كما اأن التمر هو االأن�صب 

ال�صحراوية  البيئة  يف  خا�صة  االإن�صان  لتغذية 

فهو يحتوي على ال�صكريات �صريعة االمت�صا�ض 

)اله�صم(، الفو�صفور، حريرات مهمة للن�صاط 

الفكري والع�صلي. كما يدخل التمر يف حت�صري 

ال�صنع  حملية  م�صروبات  وحتى  حلويات  عدة 

مثل: زيريزة، مقروط التمر، الريد، الرفي�ض، 

ب. زيادة على مربى ا�صمه الرُّ

لي�ض هذا فقط بل فوائد النخلة اأكر من ذلك، 

وكذلك  منها،  كذلك  ت�صنع  الـــورق  فعجينة 

البخور املعطر للجو وغري امل�صر بالبيئة ي�صنع 

الياب�صة.  التمر  اأ�صناف  بع�ض  مــن  اأ�صا�صًا 

االإن�صان  ــراث  وت حياة  من  جــزء  النخلة  والأن 

واأ�صعاره  األعابه  يف  حا�صرة  فهي  ال�صحراوي 

و�صريكة  اأنــهــا  لــدرجــة  حكمه  وحتى  واأغــانــيــه 
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احلــيــاة يف مــنــزلــة واحـــــدة، فــكــالهــمــا رمــز 

القا�صية،  والظروف  املعاناة  وجه  يف  لل�صمود 

اأي�صًا  والعطاء وكالهما مالذ للرجل. وللمراأة 

تقوم  التمور،  نى  جتجُ فحني  املهام،  من  ن�صيب 

املراأة بعملية الفرز، فاجليد للت�صويق وما تبقى 

اأخرى منها:  اإىل م�صتح�صرات  تتكفل بتحويله 

اخلل، اخلمرية، املربى.

اإمكانية التعاون العربي 

ــــدول الــعــربــيــة تــتــواجــد بــهــا زراعـــة  ــب ال اأغــل

اأن كل واحدة منها تتوفر على  النخيل واملوؤكد 

النخيل،  زراعة  ومعطيات مهمة عن  معلومات 

وباملقابل كل واحدة لها من التجربة وامل�صاكل 

جماالت  عن  البحث  �ــصــرورة  اإىل  يدفعها  ما 

للتعاون وتبادل اخلربات. هنا يظهر جليًا دور 

املكتوبة،  اأ�صكالها:  بكل  االإعـــالم  و�صائل  كل 

امل�صموعة واملرئية، يف ربط طريف احللقة التي 

تنطلق من الفالح وت�صل اإليه مرورًا بقطاعات 

ال�صناعة،  البحث،  معاهد  البيئة،  الفالحة، 

التجارة، ال�صياحة وغريها.

تتحدد  بها  خا�صة  اأ�صناف  لها  منطقة  كل  اإن 

ــة واملـــنـــاخ. حــتــى يف  ــرتب وفـــق نــوعــيــة املـــاء وال

تجُ�صتغل  كانت  م�صى،  وقت  ويف  العربية  الــدول 

وال�صعف  اجلــريــد  فمن  النخلة:  مكونات  كــل 

تجُ�صنع االأدوات واالأثاث والتحف؛ ومن اجلذوع 

اله�ض  اأما  واملقاعد،  واالأبــواب  البيوت  �صقوف 

من اجلذوع في�صتعمل وقودًا اأو اأحوا�صًا لغر�ض 

تنتع�ض  ال�صل�صلة  هذه  و�صمن  الزينة،  نباتات 

عدة قطاعات وت�صرتزق عدة عائالت. 

العودة اإىل االأر�ض هي التنمية

خدمة  ونــبــذوا  االأريـــاف  الكثري  هجر  حني  يف 

اأقلية خو�ض جتربة  البع�ض وهم  االأر�ض، قرر 

عن  بعيدًا  وا�صعة  هكتارات  بزرع  اال�صت�صالح 

مراهنني  املــلــوثــة،  واأجــوائــهــا  املدينة  �صخب 

تعوي�صًا  م�صتقباًل  لتكون  عــذراء  اأرا�ــض  على 

لتلك التي اكت�صحتها املدن االآخذة يف التو�صع. 

واأي�صًا لتكون م�صدرًا هامًا ي�صاهم يف انتعا�ض 

التوازن  بيئية تراعي  اأنظمة  الزراعة ويف خلق 

وحتافظ على التنوع البيولوجي.

على  ت�صطف  نراها  ما  غالبًا  التجارب  تلك 

�صقه  يف  واحــد  رقــم  الوطني  الطريق  حــواف 

�صعوبة  اأ�صحابها  يتحا�صى  حتى  ال�صحراوي، 

وجهتنا  امل�صالك.  غياب  ب�صبب  اإليها  الو�صول 

كانت على بعد 40 كلم من قلب مدينة غرداية 

ــاجتــاه حــا�ــصــي لــفــحــل، حــيــث تــتــفــرع طريق  ب

تنت�صب  زالــت  ما  عــرق  اإىل  ــوؤدي  ت �صحراوية 

فيه بئر ارتوازية بعمق 500 م تعود اإىل حقبة 

ين�صاب  التي  القليلة  االأبيار  من  وهي  ما�صية، 

ماوؤها العذب الفرات مالئًا الدالء.

يف هذه املنطقة ذات الطبيعة املناخية اجلافة 

النخلة  الــكــبــري، اخــتــريت  واملــــدى احلــــراري 

كدعامة وحل�صن ال�صدف اجتمعت كل الظروف 

من توفر املاء العذب اخلايل من االأمالح؛ اإىل 

اأهمها  املتنوعة  املكونات  ذات  الرتبة  طبيعة 

ومتنع  اجلـــذور  بتوغل  ت�صمح  التي  احلــجــارة 

ال�صطح كما هو  ت�صكل طبقة من االأمالح على 

ال�صحراوية.  الواحات  من  العديد  يف  حا�صل 

اأّما �صنف النخيل فقد وقع االختيار على النوع 

الأنها  العاملية  ال�صهرة  ذي  نور«  »دقلة  امل�صّمى 

االأن�صب يف مثل هذه العروق ال�صحراوية.

در�ض يف التحدي

بغية  هكتارات  ع�صرة  م�صاحة  بتهيئة  كانت  اإذ 

غر�ض  وال�صقاية،  الرعاية  اأ�صغال  يف  التحكم 

للفح�ض  خ�صعت  ف�صيلة   700 حــوايل  عليها 

البيو�ض.  مر�ض  اأفتكها  اأمرا�ض  وجود  خ�صية 

�صعيفة  تكون  للرياح  الف�صائل  مقاومة  والأن 

هذه  تقتلعها  حيث  االأوىل  املــراحــل  يف  جـــدًا 

الف�صائل  لتثبيت  الفالح  هنا  يتدخل  االأخــرية، 

كلما اقت�صت ال�صرورة بو�صع كومة من الرمل 

الف�صيلة  بلب  امل�صا�ض  عدم  مراعاة  مع  حولها 

طول  على  بينما  الــكــافــيــة.  التهوية  ل�صمان 

م�صدات  �صف  مت  فقد  اال�صت�صالح  حميط 

للرياح من جريد النخل واأ�صجار نبات الزيتون 

اجلفاف  لنوبات  مقاومته  ميدانيا  اأثبت  الذي 

وهذا لفرتات طويلة.

اإىل  الفالحون  جلــاأ  الهكتارات،  هــذه  ول�صقي 

املياه  يقت�صد  فــّعــال  كنظام  التقطري  نــظــام 

اأنها  تّيقنوا  كما  الــطــرق.  كــل  جــربــوا  بعدما 

ال�صارة  االأع�صاب  منو  ملنع  االأجنــع  الطريقة 

المستقبل هو 
الزراعة.. هو العودة 

لخدمة األرض 
وفق ما يحفظ لها 

خصوبتها
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حني  االأوىل  املرحلة  يف  ظهر  الــذي  اخلز  مثل 

كانوا يعتمدون على تخزين املاء داخل اأحوا�ض 

على  مفتوحة  م3   400 تــقــارب  ب�صعة  كبرية 

الهواء الطلق كما كان من قبل.

الفالحون  يعتمد  هــذا،  يومنا  واإىل  وكــذلــك 

ذلك  يف  م�صتثمرين  التقليدي  التلقيح  على 

ممار�صات اأملتها التجربة كح�صن اختيار موقع 

)ذكــار(  الطلع  لغبار  احلامل  املذكر  النخل 

نخلة   500 لكل  )فمثاًل  الرياح  اجتــاه  ح�صب 

اأهــم  باعتبارها  مــذكــر(  نــخــالت   10 هــنــاك 

عملية  يف  تــتــدخــل  الــتــي  الطبيعية  الــعــوامــل 

تربيته  النحل من خالل  لها  واأ�صيف  التلقيح، 

ــة. اأيــ�ــصــًا مــن بــني املــهــارات  ــدول بــدعــم مــن ال

املحلية التي �صدت انتباهنا وجود نبات الب�صل 

امل�صنني  الفالحني  اأحــد  اأخــربنــا  حيث  بكرة 

الذين ورثوا الفالحة »اأن رائحة الب�صل جتلب 

غبار  واأطرافها  اأجنحتها  بني  حتمل  ح�صرات 

الطلع فت�صاعد هي كذلك يف عملية التلقيح«.

النخلة هي االأن�سب

الفالحني  ــظــار  اأن تبقى  اخلــطــوة،  هــذه  بعد 

موجهة اإىل الطور االأول لظهور الثمار امل�صماة 

وجــوان  مايو  بني  ما  الفرتة  يف  ر�صوم  حمليًا 

االأخــرية  هــذه  تتعر�ض  فقد  ويــونــيــو(،  )مــايــو 

يف  )بــوفــروة(  با�صم  تعرف  عنكبوت  لهجوم 

�صكل  العنكبوت ع�صها يف  تبني هذه  اجلزائر. 

الثمرة  حول  رمادية  اأو  بي�صاء  مغزلية  خيوط 

يف  ذلــك  فيت�صبب  اإليها  ال�صوء  و�صول  مانعة 

اإىل  ــوؤدي  ي مما  ال�صوئي  البناء  عملية  تعطل 

يفقد  ولــهــذا  توقفه،  ثمة  ومــن  النمو  تباطوؤ 

اإن  مبكرة  مرحلة  يف  حما�صيلهم  الفالحون 

فقط  هــذا  ولي�ض  اأوانــهــا.  يف  املكافحة  تتم  مل 

التمر  دودة  اأي�صًا  فهناك  النخيل،  يتهدد  ما 

�صوداء  نقط  �صكل  يف  تنت�صر  التي  والفطريات 

ويكمن  والــثــمــار  اجلــريــد  طــول  على  وبي�صاء 

من  �صور،  وبعدة  انتقالها؛  �صرعة  يف  خطرها 

نخلة الأخرى ومن حقل الآخر، ويت�صدر مر�ض 

وحل�صن  لكن  النخلة.  ــداء  اأع قائمة  البّيو�ض 

احلظ مل ت�صجل اأي حالة منذ عدة �صنوات. من 

تكلفة،  واالأقل  فعالية  االأكر  الوقاية  بني طرق 

هي مادة اجلري حول جذع النخلة للق�صاء على 

اإىل كونها مادة تخلو  باالإ�صافة  االآفات،  اأغلب 

من االأ�صرار اجلانبية.

ع�صوية  مــواد  اإىل  النخلة  حتتاج  نبات،  وككل 

ت�صمن لها النمو اجليد، حيث برهنت املمار�صة 

وبع�ض  االإبــل  بقايا  من  اأف�صل  هناك  لي�ض  اأن 

بعد  على  الــرتاب  يف  تدفن  التي  احلديد  قطع 

الرئي�صي  اجلـــذر  مــن  ال�صنتيمرتات  بع�ض 

للنخلة.

عوائد وفوائد

تــردد  االأم  النخلة  مــن  الف�صيلة  ف�صل  عند 

عبارات واأهازيج متوارثة من الرتاث ال�صعبي، 

اإنها حلظة ميالد حياة جديدة جترى بكل دقة 

وباأدوات ي�صرتط اأن تكون حادة ومعقمة بالنار. 

وفور اإنهاء عملية الف�صل يدهن مو�صع القطع 

يــوؤذي  الــذي  املــاء  لدخول  منعًا  د�صمة  مبــادة 

تبداأ  االأم،  النخلة  وبف�صلها عن  النخلة.  جذر 

حتددها  عمرها  من  جديدة  مرحلة  الف�صيلة 

يف�صل  وهنا  حتت�صنها،  التي  االأوىل  الــرتبــة 

الفالحون؛ بحكم خربتهم ودرايتهم بالنخيل؛ 

ال�صايف  الرمل  من  بقليل  الغر�ض  حفرة  ملء 

يكون حتته ذبال من بقايا االإبل. بعد الف�صيلة، 

خم�ض  النخلة...  ثم  اجلبار  يجُ�صمى  ما  يكون 

�صنوات من النمو حتى يتبني للفالح اإن كان قد 

وفق يف اختيار ال�صنف اأم ال. اأّما الثمار االأوىل 

يف  تتح�صن  النوعية  متو�صطة  فتكون  للنخلة 

ال�صنوات املوالية �صريطة توفر العناية الكافية. 

االإن�صان  بني  العالقة  اجلزائري،  اجلنوب  يف 

والنخلة عالقة عمرها تاريخ الب�صرية، عالقة 

اإىل الفطام و�صنوات املرح  اأي�صًا ميتد  عمرها 

بني النخيل وامل�صامرة يف ليايل ال�صيف، فكيف 

ال يرى يف غر�صها رجل ال�صحراء ا�صتمرارًا له 

ولالأجيال املقبلة.

البحث العلمي وم�ساكل الواقع!

يقدمه  قد  ما  اإىل  اال�صت�صالح  فالحو  يتطلع 

املعاهد  يف  يتم  الـــذي  العلمي؛  البحث  لهم 

عند فصل الفسيلة 
من النخلة األم تردد 
عبارات وأهازيج من 

التراث الشعبي، إنها 
لحظة ميالد حياة 

جديدة
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اجلزائرية؛ من حلول مل�صاكلهم املرتاكمة فهم 

زاد  النخيل  من  كبرية  اأعداد  خ�صارة  يخ�صون 

طولها اإىل حد �صار من ال�صعب االهتمام بها، 

واالأدل على ذلك تلك احلقول والب�صاتني التي 

اأهملت لهذا ال�صبب فقد قل اإنتاجها.

ومن بني امل�صاكل اأي�صًا التي تنتظر حلواًل غزو 

كــل مو�صم(  اأفــعــى يف   80 االأفــاعــي )مبــعــدل 

واجلربوع الذي يتكاثر باملقابل كلما مت الق�صاء 

قوية  رغبة  وجود  مع  خ�صو�صًا  االأفاعي.  على 

ــواد  ــدى بع�ض الــفــالحــني الجــتــنــاب كــرة امل ل

�صاملة  التجارب  تلك  تو�صع  ظل  يف  الكيماوية 

العنب  الكمري،  التفاح،  مثل:  مثمرة  اأ�صجارًا 

بكرة، وباقي احلم�صيات، وحتى التوت، اللوز، 

املوز...اإذ ت�صقى كلها بالتقطري.

الـرهانات امل�ستقبلية

يف ال�صنوات االأخرية اأ�صبح اجلنوب اجلزائري 

التو�صع فيه ح�صب  �صيزداد  للم�صتثمرين،  قبلة 

باملخطط  يجُ�صمى  ما  تطبيق  بف�صل  التوقعات، 

غاية  اإىل  املمتد  العمرانية  للتهيئة  الوطني 

اإيجابية  انعكا�صات  له  �صيكون  مّمــا   ،2030

على جمال الفالحة اأو ما ي�صمى باال�صت�صالح.

موارد طبيعية واأخرى ب�سرية

حــوايل  اجلـــزائـــري  اجلــنــوب  م�صاحة  ــقــدر  تجُ

م�صاحته  وتــتــمــيــز  مــربــع،  كــيــلــومــرت  مــلــيــوين 

ال�صا�صعة هذه بتنوع ت�صاري�صها )جبال، رمال، 

عروق..(، مع وجود مائدة مائية جوفية مهمة 

بعناية  املدرو�صة  االرتــوازيــة؛  ــار  االآب تكفي  اإذ 

للطاقة  ا�صتعمال  دون  ال�صتغاللها  واملراقبة؛ 

وبالتايل تقل التكلفة خ�صو�صًا يف مناطق مثل 

املنيعة، زلفانة، القرارة، حا�صي لفحل، وحتى 

اإىل اجلنوب الغربي كاأدرار، وتوات. كما يتيح 

كبرية  اإمكانيات  الطبيعية  الظروف  اختالف 

لتنوع املحا�صيل الزراعية.

الفالحية  املعاهد  من  �صنويًا  يتخرج  وباملقابل 

الــبــالد اآالف  نــواحــي  املــتــواجــدة عــرب خمتلف 

مهند�صني  بني  الب�صرية(  )املــوارد  االإطـــارات 

ا�صتغلت  ما  اإذا  العنا�صر  هــذه  كل  وتقنيني. 

وفق ا�صرتاتيجية ر�صيدة وم�صتدامة مكنت من 

من  الفالحة  قطاع  يف  جــذري  تغيري  اإحـــداث 

وتقنيات  علمية  وبحوث  معارف  اإدخــال  حيث 

حديثة تقدم حلواًل للم�صاكل من خالل التحكم 

ال�صياق  هــذا  ويف  االإنــتــاج.  وكمية  نوعية  يف 

ــزراعــات  ال جمــال  يف  الــدعــم  الكثري  ينتظر 

والبطاطا،  والــكــروم  كالقمح  اال�صرتاتيجية 

وفــرة  ت�صنعها  الــتــي  امل�صاكل  مــن  واخلــــروج 

يف  املحا�صيل  بع�ض  مــع  يحدث  كما  ــتــاج  االإن

الذي جنح  البطاطا  املناطق كمح�صول  بع�ض 

يف  �صوف  وادي  مبنطقة  للنظر  ملفت  ب�صكل 

لكن  التون�صية،  احلدود  عند  ال�صرقي  اجلنوب 

يف ظل غياب موؤ�ص�صات تتكفل بعملية التخزين 

والت�صويق وحتى ال�صناعات الغذائية التحويلية 

يتحول االإنتاج الوفري اإىل عبء.

خلدمة  الــعــودة  هو  ــزراعــة...  ال هو  امل�صتقبل 

االأر�ض وفق ما يحفظ لها خ�صوبتها... عبارة 

ظل يرددها على م�صامعنا اأحد الفالحني وكاأنه 

يريد اأن يحّمل اجلميع هذه االأمانة.

هل ي�سمد نظام ال�سقي التقليدي

الطريق  عــرب  غــردايــة  واليــة  اإىل  الــداخــل  اإن 

الــوطــنــي رقـــم واحــــد؛ الــــذي اأجنــــزه �صباب 

اخلدمة الوطنية يف �صنوات ال�صبعينيات؛ ي�صد 

انتباهه منظر واحات النخيل التي متتد و�صط 

الرمل وال�صخر االأ�صم، حيث تقول احلكاية اإن 

املنطقة كانت يف القدمي بيداء قاحلة ال ي�صمع 

فيها اإال �صوت الرياح وال يرى اإال احلجر االأ�صم 

حّط بها الرجل ال�صحراوي رحاله ليبداأ رحلة 

التحدي...

غــردايــة  اأر�ــــض  وطــئــنــا  ال�صم�ض  غـــروب  مــع 

اجلــزائــر  جــنــوب  كلم   600 م�صافة  قاطعني 

تعترب  فهي  موقعها  اإىل  وبالنظر  العا�صمة، 

�صهل  تــرتبــع على  الــكــربى  الــ�ــصــحــراء  بــوابــة 

هذا  يتخلل  اجلبال.  من  جمموعة  اأ�صفل  يقع 

ال�صهل واد يطلق عليه وادي ميزاب. ويف هذه 

املنطقة ال�صحراوية ال�صخرية، حيث يح�صب 

األف  لكل �صرب  ويو�صع  األف ح�صاب  لكل قطرة 

ليبني  ال�صخر  يطّوع  االإن�صان  راح  تخطيط، 

فوقه م�صكنه تاركًا الرتبة للزراعة، فاأ�صبحت 

»امل�صكن واخل�صرة« حا�صرة يف  بذلك معادلة 

كل ح�صاباته، فال يجوز الأي طرف من املعادلة 

هذا  االأعــــراف.  ح�صب  االآخـــر  حمــل  يحل  اأن 

من  واحــات  بني  يجمع  الــذي  البديع  الن�صيج 

األهم  قد  حملية  بناء  مــواد  من  وق�صور  نخيل 

الفرن�صي  املعماري  املهند�ض  ومنهم  الكثريين 

.«  Le Corbusier»لوكوربزي

منطقة  هــي  غــردايــة  اأن  جــيــدًا  نعلم  والأنــنــا   

وتذبذب  االأمطار  ت�صاقط  قلة  ت�صكو من  جافة 

يعادل  اأي ما  بال�صنة  45 ملم  ف�صوله، حوايل 

�صاألنا عن �صر  ال�صنة،  اأيام ممطرة يف  ع�صرة 

هذه الواحات الغناء التي متتد على طول �صهل 

وادي ميزاب ذي 86 األف كيلومرت؟

االإن�سان و�سراع البقاء

مبعية  اإال  غــردايــة  اأ�ــصــرار  اكت�صاف  ميكن  ال 

جولتنا  ويف  املنطقة،  اأهل  من  �صياحي  مر�صد 

الذي  يزجن  بني  من  عدون  عمر  رافقنا  هذه 

اأخربنا قائاًل: »اإن اإ�صرار االإن�صان على البقاء 

يف  التفكري  اإىل  دفــعــه  غــردايــة  يف  والتعمري 

املياه  ا�صتخراج  حيث  من  حمكم  �صقي  نظام 

وجتميعها وتوزيعها توزيعًا عاداًل«.

ويعترب هذا النظام الر�صيد الذي اأر�صاه االأوائل 

واأ�صلح  اأقـــدم  مــن  ــرون  ق ثمانية  حــوايل  منذ 

باخل�صو�ض  يالئم  العامل  يف  ال�صقي  اأنظمة 

اأغــلــب  عــرب  منت�صر  وهـــو  اجلـــافـــة،  املــنــاطــق 

عمري 76 سنة وما 
زلت أفرح كاألطفال 

حين تنزل أولى 
قطرات الغيث 

ويجري السيل حاماًل 
معه الماء والطمي 
الضروري لخصوبة 

التربة
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واحات غرداية وق�صورها اخلم�ض، مما ي�صمح 

با�صتغالل املياه ا�صتغالاًل كاماًل، بحيث ت�صتفيد 

العن�صر  هـــذا  مــن  ح�صتها  مــن  نــاحــيــة  كــل 

املعي�صية  ال�صكان  حاجيات  يكفي  مبا  احليوي 

وكذا الفالحية.

وح�صب امل�صرفني عليه من بع�ض اأبناء املنطقة 

ال�صاأن يف  هو  كما  به  يت�صبثون  زالوا  ما  الذين 

النقاط  على  يعتمد،  فهو  يزجن،  بني  ناحية 

تالقيها،  نقاط  االأوديــــة،  اجتــاهــات  التالية: 

البع�ض  زال  وما  جماريها.  واأخــريا  حدودها، 

جتــاوزت  التي  االآبـــار  يقيمون  هــذا  يومنا  اإىل 

كل  من  النا�ض  يوؤمها  جارية  ك�صدقة  االآالف 

لل�صرب  هي  مياه  من  يحتاجونه  ما  مللء  جهة 

النكهة  ذي  ال�صاي  كــاأ�ــض  لتح�صري  اأو  فقط 

الأنها  االآبـــار  مياه  يحبذون  فــهــوؤالء  اخلا�صة، 

�صائغة وخالية من مادة الكل�ض امل�صرة.

عيون باجتاه ال�سماء

الكائن  ال�صقي  لنظام  زيارتنا  لنا  لقد �صمحت 

مبنطقة تاجننت مب�صاهدة العنا�صر االأ�صا�صية 

متكاملة  اأجـــزاء  ثالثة  يف  وتتمثل  لــه  املكونة 

وهي:  توزيعها،  ثم  و�صرفها  املياه  جر  ت�صمن 

هذه  كل  واالأم�صاط.  وال�صدود  التوزيع  �صواقي 

العنا�صر موجودة يف بداية ال�صيل نظرًا ملالءمة 

تكون  حيث  ال�صيل  نهاية  خالف  على  املكان، 

االآبار مهياأة حلجز املاء.

تغمر  االأمطار  نــزول  جــراء  الــواد  يفي�ض  حني 

املياه الواحات وهنا ياأتي دور النظام التقليدي 

منها  جــزء  بحيث  النعمة  هــذه  ا�صتغالل  يف 

لرتتوي  الواحات  نحو  وا�صعة  يوجه عرب جمار 

باحمد اللوت من  املهند�ض  يبنّي  الفائ�ض؛  اأّما 

في�صرف  وترقيته؛  مــزاب  واد  حماية  ــوان  دي

م�صارف  اأن�صئت على  منافذ  ال�صدود عرب  نحو 

الواحات للتحكم يف كمية املياه املتدفقة، فاإذا 

امتالأت ال�صدود يعود الباقي اإىل جمرى الواد 

مغذيًا بذلك الطبقة اجلوفية اأثناء �صريانه.

مياه  ت�صلها  ال  والتي  املرتفعة  الب�صاتني  ــا  اأّم

اأثناء  اأمامها حفر عميقة متتلئ  الغدير حتفر 

جريان ال�صيل تدعى باللهجة املحلية » اأّجام«، 

ح�صب  الب�صاتني  هــذه  اأ�صحاب  ي�صتخرج  ثم 

املحتجزة  املــيــاه  كمية  اأحــدهــم  لنا  رواه  مــا 

م�صتعملني الدواب على الطريقة التقليدية قبل 

اأن جتف احلفر اأو ينفذ ماوؤها اإىل االأعماق.

اجلفاف قادم

املياه  وجود  توقعنا  �صتاء،  ف�صل  الف�صل  والأن 

رئي�ض  �صالح  باعلي  ال�صيد  اأن  غــري  بــوفــرة 

اأن  لنا  ذكر  يزجن  لبني  البيئة  حماية  جمعية 

حيث  مــن  �صحيحة  كــانــت  ال�صنة  هــذه  بــدايــة 

فيها  تتذبذب  غرداية  حال  هو  وهذا  االأمطار 

يكون  فاأحيانًا  الغيث.  بتذبذب  االإن�صان  حياة 

الطوفان يف دقائق واأحيانًا جتف ال�صواقي حتى 

كتجاعيد  تبدو  حتى  �صنوات  ثالث  من  الأكــر 

حفرها الزمن.

الأجزاء  الدائمة  ال�صيانة  وبف�صل  م�صى  فيما 

بكاي  اأحــمــد  ال�صيد  لنا  �ــصــرح  ال�صقي  نــظــام 
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اأحد �صيوخ املنطقة املعّمرين » كانت الظروف 

املياه الأننا كنا  توؤثر كثريًا يف وفرة  القا�صية ال 

وكانت  اخل�صب  اأوج  يف  حتى  للجفاف  نتهياأ 

اأعيننا ال تغفل عن رعاية و�صيانة نظام ال�صقي 

هذا.« ثم وا�صل حديثه الذي يبعث القلق على 

كيف  لنا  ذاكــــرًا  الثمني  االإرث  ــذا  ه م�صري 

اجلماعي  العمل  وهي  التويزة  اأعمال  نق�صت 

التالفة  االأجـــــزاء  تــرمــيــم  بــغــر�ــض  الــتــطــوعــي 

تعرقل  التي  الروا�صب  من  املمرات  وتنظيف 

تدفق املياه عربها. زيادة على زحف اال�صمنت 

للزراعة  املخ�ص�صة  االأرا�ــصــي  اأكت�صح  الــذي 

الفالحي  الن�صاط  عــن  النا�ض  تخلي  ب�صبب 

)الزراعي( الذي كان امل�صدر االأ�صا�صي لرزق 

العائالت يف وقت �صابق. 

املــرة  ــذه  وه الب�صاتني  ــل  داخ توغلنا  وا�صلنا 

داخل تلك املحيطة بق�صر تغردايت يف اجلهة 

ال�صمالية للوالية باجتاه �صاية بن �صحوة حيث 

والع�صافري  الــدواب  �صوت  اإال  فيها  �صمع  يجُ ال 

من حني الآخر، التقينا باأحد الفالحني يف زيه 

التقليدي، ورغم كرب �صنه اإال اأن عزمية ال�صباب 

مل تفارقه، وحني اأدرك �صبب جميئنا ا�صرت�صل 

قائاًل »عمري 76 �صنة وما زلت اأفرح كاالأطفال 

ال�صيل  الغيث ويجري  اأوىل قطرات  تنزل  حني 

خل�صوبة  ال�صروري  والطمي  املاء  معه  حاماًل 

الذي  البيت  هذا  »حتى  بيده  اأ�صار  ثم  الرتبة« 

ع�صت فيه اأغلب �صنوات عمري �صنعته من طني 

الواد فهو منع�ض �صيفًا ودافئ �صتاء.«

نفو�صنا  يف  طوياًل  اأثرها  يدم  مل  الفرحة  هذه 

حني وقعت اأعيننا على اأجزاء كبرية من نظام 

تهدمت  وقــد  الناحية  بــهــذه  التقليدي  الـــري 

ودفــنــت حتــت الــرمــل وبــقــايــا جـــذوع النخل. 

فربغم وجود هيئة حملية ت�صمى »اأمّناء ال�صيل«  

اأن  اإال  النظام  و�صيانة  ت�صيري  على  ت�صرف 

جمهودها لوحدها يبدو جليًا غري كاف.

هل من خطة الإنقاذ ما تبقى؟

قبل  مــن   1982 عــام  غــردايــة  واليـــة  �صنفت 

النظام  ويعترب  حممي  عاملي  كرتاث  اليون�صكو 

تراثًا  ال�صيل  مياه  وتق�صيم  لت�صيري  التقليدي 

مفاجاأتنا  لكن  حمايته،  وجبت  حية  وذاكــرة 

اأخـــربنـــا الــ�ــصــيــد باحمد  كــانــت كــبــرية حــني 

واد  حماية  بــديــوان  معماري  مهند�ض  ــوت؛  الل

مزاب وترقيته؛ باأنه ال توجد ميزانية ل�صيانة 

فقط  ذلــك  يف  االعتماد  بل  النظام،  وترميم 

على تربعات املح�صنني من حني الآخر، لكن يد 

واحدة ال ت�صفق.

التنمية  خــرباء  تقارير  ح�صب  اجلزائر،  والأن 

يف االأمم املتحدة مبنا�صبة اليوم العاملي للمياه 

توقع اأن  لهذه ال�صنة، هي من بني الدول التي يجُ

تدخل دائرة الفقر املائي يف ال�صنوات القادمة 

للت�صيري  التدابري الالزمة  اإن مل تعّجل باتخاذ 

ينطبق  ذاته  االأمر  املائية،  ملواردها  العقالين 

اإهماله  اأدى  التقليدي الذي  على نظام ال�صقي 

اإىل الكارثة التي عا�صتها والية غرداية باأكملها 

ت�صييق  ت�صبب  اإذ   ،2008 اأكــتــوبــر  �صهر  يف 

داخله  الع�صوائي  البناء  ب�صبب  ال�صيل  جمرى 

وكذا غلق املنافذ وه�صا�صة بع�ض اأجزاء النظام 

يف عدم التحكم يف كمية ال�صيل املتدفقة والتي 

ت�صببت يف اأ�صرار بليغة يف االأرواح واملمتلكات. 

يف  وحيدًا  نف�صه  غرداية  �صاكن  وجد  باالأم�ض 

اأدوات  �صوى  يــده  يف  ولي�ض  قاحلة،  �صحراء 

وراءه،  واجلفاف  اأمامه  اجلفاف  وكان  بدائية 

عقله  فا�صتح�صر  حمالة  ال  هالك  اأنــه  اأح�ض 

�صاكن  ي�صتح�صر  فهل  البقاء،  وقــرر  واإرادتـــه 

ملن  خلف  خري  ويكون  امل�صتقبل  �صيناريو  اليوم 

�صلف؟ واأخــتــم مــقــايل هــذا يف هــذه االأبــيــات 

يومًا  تزهو  كانت  التي  النخلة  هذه  حلال  رثاء 

ولكن  االنحناء  على  اأجربت  واليوم  بخ�صرتها 

اأكيد دوام احلال من املحال:

ُقل للذي هجرين يومًا 

حتما �سرتجع اإيّل يومًا 

وتدرك اأنني ثروة ال تزول 

واأنني اأِرُث االأر�ض بعد البرتول 

ُكنُت الزاد وامليعاد الأجدادك 

فهل يبقى من الذكرى �سيٌء الأحفادك 

ُخِلقت الأب�سط راأ�سي  اإىل ال�سماء 

لكنك َجِهلت واأجربتني على االنحناء 

للعط�ض واالإهمال تركتني 

وبني القطع واحلرق ما خّيتني 

ُقل للذي �سلبني ُخ�سرتي 

ما عا�ض ِن�ْسُلك لو ال ثمرتي 

اأنا النخلة من طينة اآدم 

اأنا النه�سة للجيل القادم
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 25 مليار ريال دخل سعودي متوقع 
من التمور في السنوات الخمس المقبلة

مسؤول في مجلس الغرف يعتبره منتجًا وطنيًا ينافس النفط

اأكــر  املقبلة  اخلم�ض  ال�صنوات  خــالل  التمر 

اخللل  مبعاجلة  مطالبًا  ريــال،  مليار   25 من 

احليوي.  القطاع  هذا  يعانيه  الذي  الت�صويقي 

وقال يف ت�صريحات ن�صرتها �صحيفة )احلياة( 

لو   :2011 يوليو   15 اجلمعة  يــوم  اللندنية، 

اإىل جميع بقاع  املنتج ب�صكل جيد لو�صل  دم  خجُ

االأر�ــض، فهو منتج مطلوب من كل املجتمعات 

التي دخل اإليها �صواء يف �صرق اآ�صيا اأو اأوروبا. 

ت�صويق  الأبحاث  وطني  مركز  اإن�صاء  اإىل  ودعا 

بهذا  االإعــالم  اهتمام  �صرورة  موؤكدًا  التمر، 

ا�صتهارها  ال�صعودية  به  ت�صتهر  الذي  القطاع، 

والعمل  واحلديث  االأبــحــاث  اأن  غري  بالنفط، 

تن�صب كلها على االأخري فقط.

للمائدة  اأ�صا�صي  مــكــون  التمور  اأن  ــح  واأو�ــص

ال�صعودية، اإذ اإن ا�صتهالك الفرد ال�صعودي هو 

العام(،  يف  كيلوغرامًا   29( العامل  يف  االأعلى 

للفرد  غرام  بـ200  مقارنة  معدل  اأعلى  وهذا 

وحلوى  الفقري  طعام  تعترب  وهــي  اأوروبـــا،  يف 

الغني ويقبل عليها جميع اأطياف املجتمع.

من   %  25 ا�صتهالك  اإىل  التويجري  واأ�ــصــار 

تتوزع  فيما  املــبــارك،  رم�صان  �صهر  يف  التمور 

الن�صبة املتبقية على �صهور ال�صنة، الفتًا اإىل اأن 

واخلال�ض  ال�صكري  نوعي  على  يــزداد  االإقبال 

وهما املنتجان االأهم، اإذ ميثالن وحدهما نحو 

اأن  ــد  واأك ال�صعودية.  التمور  اإنــتــاج  من   %  72

ارتباط اجليل احلايل بالتمور وازدياد االهتمام 

بعك�ض  املجتمع،  �صرائح  خمتلف  بني  وباأكله  به 

االأجيال ال�صابقة التي كانت ال تهتم باأكل التمور.

اأن  اأو�صح  ال�صعودية  يف  النخيل  انت�صار  وحول 

ب�صتة  االأوىل  املرتبة  حتتل  الق�صيم  منطقة 

ماليني،  بخم�صة  الريا�ض  تليها  نخلة،  ماليني 

املزروع  النخيل  من   %  80 واأن  االإح�صاء،  ثم 

اأن  مــردفــًا  ال�صكري،  الــنــوع  مــن  هــو  باململكة 

نحو  ت�صتهلك  والتحويلية  امل�صتقة  ال�صناعات 

10 % فقط، وترجو اللجنة اأن يزيد ذلك اأكر 

يف ال�صنوات املقبلة.

جمل�ض  يف  الوطنية  اللجنة  رئي�ض  نائب  اعترب 

عبدالعزيز  والنخيل،  للتمور  ال�صعودية  الغرف 

يناف�ض  وطــنــي  منتج  التمور  اأن  الــتــويــجــري، 

النفط، كون ال�صعودية معروفة بهذين املنتجني 

التمور  مو�صم  اأن  موؤكدًا  العامل،  م�صتوى  على 

 10 اإىل  اأرباحًا و�صلت  املا�صي  العام  حقق يف 

يحقق  اأن  التويجري  وتــوقــع  ريـــال.  مــلــيــارات 
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bubble فقاعات وهي كائنات حية جمهرية 

اأحادية اخللية ا�ستخدمها الإن�سان منذ القدم 

ال��درا���س��ات  وت�سري  التخمري  عمليات  لأج���ل 

التخمر  عمليات  اأن  اإىل  الأث��ري��ة  وال����دللت 

�سناعة  يف  ال��ق��دم��اء  امل�سريني  ل��دى  ب���داأت 

اآلف �سنة، وتوالت الدرا�سات   )4( اخلبز قبل 

العلمية حول هذه الكائنات فقد ا�ستطاع العامل 

من   1680 �سنة  لفنهوك  فان  انتوين  الأمل��اين 

مالحظتها حتت املجهر وتاله العامل الفرن�سي 

عملية  اأن  على  ب��ره��ن  حيث  با�ستور  لوي�س 

نتائج اخلمرية �سنة  الكحويل هي من  التخمر 

التمور وإنتاج الخمائر
خميرة الخـبــز
خميرة العلف

منذ قدمي الزمان عرف الإن�سان 

والكحول،  واخلبز  النبيذ  اإنتاج 

تعد عملية الختمار من امل�سادر 

ال��ك��رب��ون��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة واأه��م��ه��ا 

الفواكه كالعنب، اخلوخ، التفاح، 

امل�����س��م�����س وت��ع��ت��ر ال��ت��م��ور اأه��م 

ن�سبة  لكتنازها  وذل��ك  م�سدر 

الأح��ادي��ة  ال�سكريات  من  عالية 

واأنها  كما  الطاقة  م�سدر  وه��ي 

املعدنية  العنا�سر  على  حتتوي 

الخ   N, MG, Na, Fe, P, K ك��ال،  املختلفة 

اإ�سافة اإىل اأن التمور حتتوي على الفيتامينات 

A,B,D  لذا فع�سري التمر يعتر م�سدرًا مهمًا 

لنمو وتكاثر اخلمائر ب�سورة عامة اإ�سافة اإىل 

اأنه و�سط جيد للعمليات الأي�سية.

اخلمائر تاريخيًا:

الكلمة  م���ن  ج����اءت   yeast خ��م��رية  ك��ل��م��ة 

 gist، الأوروبية  واجلذور  القدمية  النكليزية 

وغفة،   foam غ��ل��ي��ان،   boil وتعني   gyot

اأ.د ح�سن خالد ح�سن العكيدي

Hassan.alogidi@gmail.com

Dates and yeast (Baker & Fodder)
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بيئة  اإىل   O2 اإ�سافة  بوا�سطة  وذل��ك   1857

الإنتاج  اأما  اخلمائر،  منو  ازداد  حيث  التخمر 

 1876 عان  فكان  اخلبز  خلمرية  ال�سناعي 

كارل�س  ا�ستطاع  حيث  اأمريكا   / فيالدلفيا  يف 

ف�سمان من و�سف عملية الإنتاج للخمرية.

و�خلمائر تعود �إىل:

Kingdom: Fungi اململكة

Phyllum :Ascomycets العائلة

Order : Saccharomycetales الرتبة

Class: Sccharomycetaceae ال�سنف

و�خلمائر تت�صف مبا يلي:

املادة  على  نباتية جمهرية ل حتتوي  1- اأحياء 

الكلوروفيلية .

2- هي من مملكة الفطريات الوا�سعة النت�سار 

ولكن لي�س لها غزل فطري ) ما ي�سليوم(.

3- يوجد يف الطبيعة حوايل 1500 نوع.

 saccharomyces 4- خمرية اخلبز من نوع

التحلل  مقاومة  عى  القابلية  لها  والتي   sp

الكيماوي.

5- خمرية اخلبز �سريعة النت�سار باملاء والبقاء 

فيه لفرتة معقولة.

تخمري  على  القابلية  لها  اخل��ب��ز  6- خ��م��رية 

العجني.

والنق�سام  بالترعم  7-  تتكاثر 

الب�سيط.

اخللية  – وح��ي��دة  8- اخل��م��رية 

وال��ب��ع�����س   unicellular

من   multicellular منها 

ال�سال�سل  �سكل  تكوين  خالل 

املت�سلة.

النوع  ح�سب  اخلمرية  9- حجم 

يرتاوح ما بني 4-3 مليمكرون 

قطرًا والبع�س منها قد ي�سل 

اإىل 40 مليميكرون.

ت�ستخدم  اخل��ب��ز  10- خ��م��رية 

لإنتاج اخلبز وانتاج الكحول 

.CO2

الأ�سا�سي  امل��ودي��ل  اخل��ب��ز  خ��م��رية  11- تعتر 

للخمائر يف الدرا�سات والبحوث.

املعدل  يكون  اأن  اخلبز  خمرية  يف  12- نف�سل 

التخمر  وم���ع���دل  ع��ال��ي��ًا  ل��ه��ا  ال��ت��ن��ف�����س��ي 

التكاثر  على  والقدرة  منخف�سًا  الكحويل 

ال�سريع.

 Candida 13- خمرية العلف هي من الأنواع 

باإنتاجها  وتتميز    Rhodotorula�وال

ال��ع��ايل م��ن ال��روت��ي��ن��ات ع��ل��ى امل�����س��ادر 

اخلام  النفط  ومنها  املختلفة  الكربونية 

وبع�س م�ستقاته، ع�سري الفواكه املختلفة 

العلف  خمرية  وت�ستخدم  التمور  ومنها 

علف  كعليقة  والتنقية  الغ�سل  عملية  بعد 

للحيوانات.

14-  اخل������م������ائ������ر ب���������س����ك����ل ع�����������ام ه���ي 

اأنها  اأي   chemoorganiotrophs

كم�سدر  الع�سوية  امل��رك��ب��ات  ت�ستخدم 

للطاقة ول ت�ستخدم ال�سم�س للنمو.

اأن�������واع اخل���م���ائ���ر حت���ت���اج اإىل  15-  ب��ع�����س 

وتنف�سها  اخل��الي��ا  لتهوية  الأوك�����س��ج��ني 

اإىل  حتتاج  ل  خمائر  وهنالك  )هوائية( 

اأوك�سجني فهي )ل هوائية(.

16-  اخلمائر عمومًا تنمو يف الأو�ساط الغذائية 

ذات احلمو�سة الواطئة  )احلقيقة(.

17-  اخلمائر تنمو يف معدل حراري يرتاوح ما 

بني 10-37م والدرجة املثالية 37-30م 

يف  تعمل  اخلبز  خمرية  واأن  النوع  ح�سب 

تقل  حيويتها  ولكن  30م  ح���رارة  درج��ة 

عند  0-10م وكذلك اأعلى من 33م لأن 

اخلاليا تن�سغط ول تتمكن من النق�سام.

18-  معظم اخلمائر متوت عند درجة حرارة 

50م

19-  اأهم العنا�سر الغذائية لنمو اخلمائر هي:

اأح��ادي��ة،  �سكريات   – ال��ك��رب��ون  ��عن�سر 
���س��ك��ري��ات ث��ن��ائ��ي��ة، اأح��م��ا���س ع�����س��وي��ة، 

اأحما�س اأمينية.

كريتات  الأمونيا،  النيرتوجني-  �عن�سر 

بروتينات  الأمونيوم،  فو�سفات   ، الأمونيوم 

ذائبة.

ثنائية  ف��و���س��ف��ات  ال��ف��و���س��ف��ور-  �عن�سر 

الأمونيوم اأحادية الهيدروجني وهو عن�سر 

اأ�سا�سي يف عملية التخمر.

زي��ادة  يف  ي�ساعد  املغني�سيوم-  �عن�سر 

كميات اخلمرية وت�ستخدم لذلك كريتات 

املغني�سيوم.

�الفيتامينات – بايوتني 0.29 جزء باملليون 

اليتو�سيتول  باملليون  0.50 جزء  بابنتوثني 

1200 جزء باملليون.

20-الظروف املحيطة لعملية التخمري.

تاأثري  لها  �درجة احل��رارة: درجة احل��رارة 

اأف�سل  واأن  اخلمائر  تكاثر  �سرعة  على 

درجة حرارية مالئمة لعملية التحمري تبداأ 

من حرارة 25-26م.

داخل  احلمو�سة  درجة  اإن   :pH ال  �درجة 

العملية التخمرية �سرورية جدًا لأنها توؤثر 

يف �سري العملية عند تغري ال pH لذا اأف�سل 

اخلمرية  ل��ون  واأن   pH  4.5-4 هي  درج��ة 

.pH 3 �ي�سبح غامقًا اإذا اأ�سبح ال

التهوية: اأن عملية التهوية تعتمد على اإمرار 
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الهواء املعقم من الق�سم ال�سفلي للمخمر وعلى 

كبريًا  تاأثريًا  لالأوك�سجني  واأن  فقاعات  �سكل 

على �سرعة التخمر والإ�سراع يف عملية التنف�س 

ويحتاج التفاعل من 30-25م3 هواء لإنتاج 1 

كغم خمرية طرية.

بيولوجيا خمرية �خلبز

خمرية اخلبز كائن غري مرئي بالعني املجردة 

ال��ه��واء،  يف  م��وج��ودة  وه��ي  املجهر  حت��ت  اإل 

الرتبة، املاء، النبات ... الخ، وميكن م�ساهدتها 

املئات  هنالك  واأن  التمر،  العنب،  ثمار  على 

الطبيعة  يف  وامل�سخ�سة  املختلفة  الأن���واع  من 

هو  وامل�سهور  امل�ستعمل  والنوع  اجلن�س  ولكن 

تخمر  والتي   saccharomyces cervisial

ال�����س��ك��ري��ات وامل�����س��ادر ال��ك��رب��ون��ي��ة الأخ���رى 

واخلمرية حتتاج اإىل طاقة عن طريق التخمر 

والتنف�س والتفاعل املهم يف العملية الالهوائية 

لتحويل ال�سكريات الب�سيطة اإىل كحول اأثيلي و 

O2 من خالل عملية التخمر الكحويل كما هي 

يف املعادلة التالية

اإثيلي   كحول   + الكربون  اأوك�سيد  ث��اين 

�سكر ب�سيط

 C6H12O6  2CH3 CH2 OH+

2CO2

التنف�سي  ال��ت��ف��اع��ل  عملية  يف  الأ���س��ا���س  اإن 

والختالف  الدالة  املعادلة  يف  موؤ�سر  هوكما 

يف  يرى  كما  والتنف�س  الالهوائي  التخمر  بني 

نهاية املنتوج وحتت الظروف الهوائية للخمرية 

وحتول ال�سكريات اإىل CO2 وماء وكتلة حيوية 

Biomass

®  ماء + ثاين اأوك�سيد  اأوك�سجني + �سكر ب�سيط 

الكربون

C6H12O6+6O2  6CO2 + 6H2O

امل��ج��ه��ر ميكن  اخل��م��رية حت��ت  وب��ع��د فح�س 

اخلمرية  ووظيفة  الرتكيبة  لكامل  نتفهم  اأن 

قطرة  واأخذ  واملعقم  املقطر  باملاء  غ�سلها  بعد 

نرى  وبذلك  زجاجية  �سريحة  على  املعلق  من 

ال�سكل التو�سحي للخمرية بحيث ن�ساهد خلية 

املليمرت  1/100 من  وبحدود   Oval بي�ساوية 

الغرام  على  بليون   10-8 ت��زن  وال��ت��ي  ق��ط��رًا 

فاإن  جنب  اإىل  جنبًا  اخلاليا  و�سعنا  اإذا  اأم��ا 

خلية   1200 بحدود  تاأخذ  الواحد  ال�سنتيمرت 

وداخل كل خلية ما يلي:

1-  �سائل خلوي )بروتوبالزم، بروتني، دهون، 

عنا�سر معدنية(

2- واحدة اأو اأكرث من الفجوات.

3-  بقع مظلمةيف نواة nucleus وهي امل�سوؤولة 

واخلمائرمتلك  ال��وراث��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ن 

متلك  واخل���م���رية  جن�س   6000 ب��ح��دود 

بحدود 16كرومو�سومًا خمتلفًا اأن اخلمرية 

متلك غالفًا مزدوجًا والذي ميلك الراعم 

وينتجها.

�لتربعم وف�صل �خلاليا يف �خلمرية

امل��زدوج  اخللوي  اجل��دار  هو  الرعم  اإن حمل 

والذي ينمو من جانب مكونًا خلية بنت حديدة 

الطريقة  بنف�س  اخلالياتترعم  جميع  وهكذا 

النهاية  ويف  وتتتطور  تنمو  اجل��دي��ده  اخللية 

العملية  ه��ذه  واأن  الأم  اخللية  ع��ن  تنف�سل 

للتكاثر  مالئمة  الظروف  كانت  اإذا  م�ستمرة 

كما يو�سحها ال�سكل التايل:

اخللية  تتطور  ح��ني  ال�سكل  يف  ي�ساهد  وكما 

من  يتطور  والعنق  برعم  �سمل  على  النامية 

عند  ثانية  وتبداأ  ينف�سل  ثم  ومن  الأم  اخللية 

الظروف املالئمة واأن اخللية تنتج نف�سها ب� 20 

دقيقة.

�آلية �لتخمر:

اإن من البديهات اأن لكل كائن جمهري معدلت 

فاإذا  الغذائية  البيئة  على  تعتمد  خمتلفة  منو 

الظروف  وكذلك  مثالية  الغذائية  البيئة  كانت 

الكائن  ف��اإن  وتهوية   pH و  ح��رارة  من  مثالية 

يتحدد  ال��ذي  النمو  مبنحنى  يتحدد  املجهري 

والطور  اللوغاريتمي  الطور  البتدائي،  بالطور 

الثابت وطور املوت كما هو ال�سكل. 

Curve منحنى �لنمو

م���ر�ح���ل �ل��ت��خ��م��ر / ن��ظ��ام �ل��دف��ع��ة         

Batch system

shake flask F 1- املخمر الهزاز

.seed F 2- خممر البذور

3- املخمر النتاجي.

اإن خممر الدفعة يعتمد ب�سكل رئي�س على خط 

يحتوي  والذي  للنمو  الب�سيط  البياين  املنحنى 

على الأطوار الأربعة املعروفة.

الطور الأول ) الطور البدائي(
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 Batch الدفعة  نظام  يف  ال��ط��ور  ه��ذا  يعتر 

system على اأنه:

1- فرتة تطبيع اخلاليا يف البيئة الغذائية.

2- تتميز بالزيادة الب�سيطة يف كثافة اخلاليا.

بع�س  يف  ال���ف���رتة  ه���ذه  ت��غ��ي��ب  اأن  3- �مي��ك��ن 

املخمرات.

�لطور �لثاين ) �لطور �للوغاريتمي (

النق�سام  بطور  اخلاليا  تكون  الطور  هذا  يف 

والتكاثر والزيادة مبعدل ثابت والتي تنتج بعد 

ذلك الطور الثابت واأن الزيادة يف عدد اخلاليا 

هو الزيادة مبعدل النمو والتي متثل ريا�سيًا ب� 

First order Kinetics

مر�حل �إنتاج خمرية �خلبز

وتتلخ�س عملية انتاج خمرية اخلبز من ع�سري 

التمر مبا يلي:

1-��ا�ستخال�س ع�سري التمر من التمور وذلك 

1: 2.5 بحيث  باملاء  ال�ستخال�س  بعملية 

امل�ستخل�سة  الك�سريات  ن�سبة  ت�سبح 

بحدود %25-23 ح�سب نوعية التمر.

ن�سبة  ت�سبح  اأن  اإىل  تخفيف  2-���عملية 

ال�سكريات بحدود 8-10%.

العالقة  ال�سوائب  وف�سل  تنقية  3-���عملية 

بالرت�سيح اأو بالطرد املركزي.

4-��تعديل ال� pH على 4.5-5.

ثم  وم��ن  املبا�سر  بالبخار  تعقيم  5-��عملية 

خف�س درجة حرارته اإىل 25م.

والالزمة  الأخ��رى  الغذائية  املواد  6-���اإ�سافة 

للنمو والتكاثر.

يف  الغذائي  املحلول  ه��ذا  اإ�سافة  7-���عملية 

خممر بحيث يحتل %70 من حجمه.

حت�صري �خلمرية �لأم ) �للقاح(

خلية  من  خمتريًا  الأم  اخلمرية  حت�سري  يتم 

تغذى  العمليات بحيث  �سل�سلة من  واحدة عر 

ع�سري  وبنف�س  معقمة  خم��ري��ة  اأج��ه��زة  يف 

لتغذية  الالزمة  الأمالح  اليه  وامل�ساف  التمور 

 ،pH و  ثابته  ح��راري��ة  درج���ات  اخل��م��رية ويف 

وتهوية وال�سكل التايل توح اآلية حت�سري اللقاح.

فتتكاثر اخللية بالنق�سام وبعد احل�سول على 

اإىل  ينقل  الأم  اخلمرية  من  املطلوبة  الكمية 

الالزمة من  الظروف  تهيئة  بعد  الأول  املخمر 

الثاين  خممر  اإىل  تنقل  وتهوية  وح��رارة   pH

املخمر  اإىل  وهكذا  حجمًا  اأك��ر  يكون  وال��ذي 

اللقاح  على  حت�سل  اأن  اإىل  ال��راب��ع  و  الثالث 

كما  الأ�سا�سي  ملخمر  لتلقيح  املطلوبة  بالكمية 

يو�سحها ال�سكل ال�سابق:

فرزها  يتم  الكايف  اللقاح  على  نح�سل  اأن  بعد 

التخمر  ف��رازات )نابذات( عن �سائل  بوا�سطة 

وتغ�سل اخلمرية الناجتة عدة مرات باملاء وعن 

X = تركيز اخلاليا

 M= معدل منو اخلاليا

لأنه  يهمل  واأحيانًا  اخلاليا  موت  Kd=  معدل 

اأقل بكثري من معدل النمو

�لطور�لثالث ) �لطور �لثابت(

كما  ثابتًا  النمو  معدل  يكون  الطور  ه��ذا  ويف 

والتفاعالت  احل��ي��وي��ة  بالفعالية  يتميز  اأن���ه 

اللكيماوية )الي�سية(.

�لطور �لر�بع ) طور �ملوت(

ويف هذا الطور تن�سب اأكرث املكونات الغذائية 

ذلك  اإىل  اإ�سافة  يتغري  الو�سط   )pH( اأن  كما 

ظهور الرتاكيز العالية من الكحول والتي توؤثر 

على حيوية اخلمائر فتبداأ اخلاليا بالهرم ومن 

ثم املوت.
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طريق الفراز والنابذ ويحفظ يف خزانات تريد 

+4م.

مرحلة �لتخمر �لكحويل

اإىل  اإع��داده  مت  الذي  اخلمرية  اللقاح  ي�ساف 

كبريًا  حجمه  ال��ذي  الكحويل  التخمري  خ��زان 

ويدعم الو�سط الغذائي )ع�سري التمر( باملواد 

اجلداول  يف  كما  الالزمة  الغذائية  والعنا�سر 

 16-12 بني  ما  العملية  وت�ستغرق هذه  التالية 

ودرجة  التهوية  ا�ستمرار  مالحظة  مع  �ساعة 

pH ودرجة احلرارة ومن ثم يتم فرز اخلمرية 

على �سكل معلق عن �سائل التخمر ويغ�سل عدة 

مرات باملاء.

خمطط �إنتاج �خلمرية �لطازجة

هذه  يف  ت��زداد   : الالكحويل  التخمر  مرحلة 

املرحلة كمية الهواء زيادة كبرية وتدريجية ملنع 

العك�س  على  بل  الكحول  تكوين  من  اخلمرية 

الكحول  امت�سا�س  على  اخل��م��رية  مل�ساعدة 

نقل  ح��ال��ة  يف  ال�سابقة  امل��راح��ل  م��ن  املتكون 

حمتويات التخمر الكحويل بكاملها بدون فرز 

تدريجيًا  اخلمرية  وتغذى  املرحلة،  ه��ذه  اإىل 

الكيميائية  وباملواد  التمر  بع�سري  وبا�ستمرار 

بني     pH درج���ة  على  املحافظة  م��ع  ال��الزم��ة 

30ْم،  وكذلك درجة احلرارة بحدود    5-4.2

 20-16 بحدود  اأي�سًا  العملية  هذه  وت�ستغرق 

�ساعة، بعدها يتم فرز اخلمريه على �سكل معلق 

اخلمرية عن �سائل التخمر وتغ�سل عدة مرات 

وحتفظ بدرجة 4+ْم عند كثافة 6-9بومية، ثم 

�ساغطة  مر�سحات  يف  اخلمرية  معلق  ير�سح 

ثم  عجيني  �سكل  اإىل  لتحويله  الفراغ  حتت  اأو 

متوازي  ب�سكل  طرية  خمرية  �سكل  على  تكب�س 

امل�ستطيالت وتغّلف وتكون ن�سبة املواد ال�سلبة 

احلالة  هذه  يف  هي  و%   27-28 ح��وايل  فيها 

تكون معدة لال�ستعمال ال�سريع.

اأما عند الرغبة يف الحتفاظ باخلمرية لفرتة 

بفعل  منخف�سة  حرارة  بدرجة  فتجفف  طويلة 

اأو �سفائح  اأكيا�س  تيار من الهواء، ثم تعباأ يف 

ل تتاأثر بالرطوبة ومفرغة من الهواء اأو حتوي 

�ملركب الرتكيز

MgCl2 * 6H2O 0.52 g/l

( NH4) 2SO4 12.0 g/l

H3PO4 (85%) 1.6 ml/l 

KCl 0.12 g/l

CaCl2*2H2O 0.2 g/l

NaCl 0.06 g/l

MnSO4*H2O 0.024 g/l

CaSO4*5H2O 0.0005 g/l

H3BO3 0.0005 g/l

Na2MOO4*2H2O 0.002 g/l

NiCl 0.0025 ml/l

ZnSO4*7H2O 0.012 g/l

CoSO4*7H2O 0.0023 mg/l

KI 0.0001 g/l

FeSO4 (NH4)2SO2*6H2O 0.035 g/l

Myo-Inositol 0.125 g/l

Pyridoxine – HCL (Vitamin B6) 0.00625 g/l

Ca-n-Pantothenate 0.00625 g/l

Thiamine-HCl (Vitamin B1) 0.005 g/l

Nicotinic Acid 0.005 g/l

D-Biotin ( Vitamin H) 0.000125 g/l

Carbon Source (e. g . Glucose ) 0-50 g/l

EDTA 0.1 g/l 

تركيب �لو�صط �لبيئي خلمرية �خلبز

يكمل �حلجم �إىل لرت باملاء
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بالن�سبة  �سواء  التخمر  عملية  عماد  والأم��الح 

ل��ل�����س��ك��ري��ات ك��م�����س��در ل��ل��ك��رب��وه��ي��درات اأو 

اخلمرية  ل��غ��ذاء  ال��الزم��ة  ل��الأم��الح  بالن�سبة 

اإىل  امل�سافة   saccharomyes cervicee

وحتويل  التخمري  لبدء  التمر  ع�سري  حملول 

اأك�سيد  ثاين  وغ��از  كحول  اإىل  الكربوهيدرات 

الكربون وطاقة.

الإ�سافية  الأم���الح  كميات  يف  التحكم  وم��ع 

عملية  يف  احل��ي��وي��ة  الح��ت��ي��اج��ات  لت�سحيح 

ال��ه��واء،  كميات  يف  التحكم  وك���ذا  التخمري، 

الإثيلي  الكحول  وموا�سفات  كميات  تختلف 

واخلمرية الناجتة من كل عملية تخمري.

دون  للكحول  اأعلى  اإنتاج  ا�ستهداف  مع  فمثاًل 

هوائية  ل  ت�سري  التخمري  عملية  فاإن  اخلمرية 

وتكون ن�سبة الروتني ومقدار اخلمرية الناجتة 

نقاوة  تبلغ  كما  ميكن  ما  اأق��ل  الوقت  نف�س  يف 

اأك��رث من  ال��غ��از ال��ن��اجت خ��الل ذل��ك التخمري 

الغاز  قيام �سناعة �سغط  يتطلبه  مما   %  99

وتعبئته.

التخمري  خ��الل  العلف  خمرية  لإن��ت��اج  وت��ل��زم 

التغذية  اأم��الح  من  معينة  اإ�سافات  الكحويل 

لن�ساط واإكثار اخلمرية مع توفري الهواء الالزم 

للعمليات احليوية ومع التحكم يف هذه العوامل 

خمرية  يف  ال��روت��ني  ن�سبة  اخ��ت��الف  ي�سري 

العلف النهائية من 35-35 % خمرية جافة.

مزيد  م��ع  التخمري  عمليات  ب��اإج��راء  اأن��ه  كما 

التغذية ميكن توجيه حتول  واأم��الح  الهواء  من 

ال�سكريات اإىل اأكثار اخلمرية دون اإنتاج الكحول 

وهو ما يحدث يف عمليات اإنتاج خمرية اخلبز.

تنقية  يتم  العلف  خمرية  موا�سفات  ولتح�سني 

طرد  على  ب��اإم��راره  تخفيفه  بعد  التمر  ع�سري 

مركزي )نابذات( حلجز ال�سوائب قبل تداوله يف 

عمليات التخمري وبعد انتهاء عملية التخمري ينقل 

ال�سائل املتخمر )8-7 %( حجمًا من الكحول اإىل 

اأج��ه��زة ط��رد مركزي لف�سل لنب اخلمرية عن 

ال�سائل املتخمر الذي ي�سخ اإىل اأجهزة التقطري 

تركيز  ورف��ع  منه  النقي  الكحول  على  للح�سول 

الكحول الناجت اإىل 95 % حجمًا.

غاز خامل كغاز النرتوجني.

اخلمائر  م��ن  وغ��ريه��ا  اخلبز  خمرية  وحت��وي 

امل�ستعملة كغذاء على ن�سبة عالية من الروتني 

اأنواع  من  بها  باأ�س  ل  ن�سبة  وفيها  والألبومني 

متعددة من فيتامني ب .

مي��ك��ن الف����ادة م��ن ال��ف�����س��الت ال��ن��اجت��ة من 

وح���دة اإن��ت��اج خ��م��رية اخل��ب��ز جم���ددًا لإن��ت��اج 

العلف  خمرية  مثل  اخلمائر  من  اأخ��رى  اأن��واع 

لتغذية احليوانات، ويتيح التحكم باختيار نوع 

اخلمرية املراد اإنتاجها جماًل وا�سعًا للح�سول 

على اأنواع عدة من اخلمائر تختلف عن بع�سها 

لإنتاج  املجال  ويف�سح  والرتكيب  اخلوا�س  يف 

النوع املرغوب فيه ح�سب خمتلف احلاجات.

غذائية  فائدة  للخمائر  ب��اأن  يت�سح  ه��ذا  من 

مهمة ملختلف احليوانات اإ�سافة اإىل ا�ستعمالها 

كخمرية خبز.

ثانيًا- خمرية �لعلف

كما نعلم ت�سكل حمتويات التمرمن ال�سكريات 
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�ملحلول �ملعدين �لبيئية خلمرية �خلبز 

يكمل �حلجم �إىل لرت باملاء

�ملركب حجم وزن

H3PO4 (85%) 160.0 ml 

KCL 12.00 g

CaCl2*2H2O 20.00 g

NaCl 6.00 g

MnSO4*H2O 2.40 g

CaSO4*5H2O 0.05 g

H3BO3 0.05 g

Na2MOO4*7H2O 0.20 g

NiCl 0.25 Mg

ZnSO4*7H2O 1.20 g

CoSO4*7H2O 0.23 Mg

KI 0.01 g

حملول �لفيتامينات خلمرية �خلبز 

يكمل �حلجم �إىل لرت باملاء

�ملركب حجم وزن

Myo-Inositol 12.5 g

Pyridoxine-HCl 0.625 g

Ca-n-Pantothenate 0.625 g

Thiamine-HCL 0.5 g

Nicotinic Acid 0.5 g

D-Biotin 0.0125 g

يكمل �حلجم �إىل لرت ويعدل �ل� PH  �إىل 5 

�ملركب حجم وزن

Phthalic acid, monopotassium salt 0.20 g

MgCl2*6H2O 0.52 g

EDTA 0.1 g

(NH4) 2SO4 12.00 g

Mineral Stock Solution 10.00 ml

FeSO4(NH4) 2SO4*6H2O 0.035 g

Vitamin Stock Solution 10.00 ml

KOH(for pH=5.0 1.62 g

ويف اجلانب الآخر يغ�سل كتلة اخلمرية مرتني 

املخمر  ال�سائل  بقايا  من  لتنقيته  متتاليتني 

مبحتوياته من الكحول والأمالح وت�ستعمل مياه 

الغ�سيل )0.5-1.5 حجمًا كحول( بعد تعقيمها 

يف عمليات التخمري، ويوجه معلق اخلمرية اإىل 

ن�سطة  غري  اخلمرية  لت�سبح  حرارية  معاملة 

ثم جتفف مع جمففات ا�سطوانية اإىل خمرية 

علف  90 % مواد جافة على الأقل ثم ي�سار 

بعد طحنها  اأو  تعبئتها كما هي )ق�سورًا(  اإىل 

)م�سحوقًا ناعمًا(.

اأم��الح  بع�س  على  اجلافة  اخلمرية  وحتتوي 

املركب  ب  وفيتامني  والفو�سفور  الكال�سيوم 

للدواجن  الأع���الف  يف  ال�ستخدام  وبجانب 

لفيتامني  م�سدرًا  تعتر  فاإنها  واحل��ي��وان��ات 

اأو  كما هي  ت�ستعمل  لالن�سان حيث  املركب  ب 

بعد عزله منها يف ال�سورة النقية، كما ميكن 

�سورة  يف  العلف  خلمرية  الإن�سان  ا�ستخدام 

خال�سة مركزة كبديل للح�ساء.

اأما ال�سائل املتخلف من عمليات التقطري: وهو 

اأ�ساًل  التمر  مكونات  كل  احلال  بطبيعة  يحمل 

اإىل  حتويلها  التي  ال�سكريات  كميات  خ��الف 

خاليا خمرية اأو منتجات تخمري من كحول وغاز 

ثاين اأك�سيد الكربون وطاقة، كما يحوي الأمالح 

اأ�سيفت  التي  الع�سوية  الأم��الح  املعدنية وبقية 

العمليات  احتياجات  لتكمل  التخمري  خ��الل 

مل  )�سكريات  باإيجاز  يعني  م��ا  وه��و  احليوية 

تتخمر + �سكريات غري قابلة للتخمري+ اأمالح 

معدنية واأحما�س ع�سوية(.

وتاأ�سي�سًا على هذا الو�سف ال�سامل فاإن جمالت 

الت�سرف بالت�سنيع لهذا ال�سائل تاأخذ اجتاهني 

رئي�سيني خا�سة عندما يكون �سرف ال�سائل اإىل 

الأنهار واملجاري املائية متعذرًا.

لإنتاج خمرية �لرتول

ال�سكريات  حت��وي��ل  ي��ج��ري  امل��ج��ال  ه���ذا  ويف 

مع  بروتينات  اإىل  حجمًا   %  1-1.5 املختلفة 

وبع�س  ال�سائل  يف  الكامنة  بالأمالح  ال�ستعانة 

العملية  يف  م�ساعد  كعامل  امل�سافة  الأم���الح 

احليوية التي ت�سري اعتمادًا على نرتوجني الهواء 
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امل�ستعمل يف عملية التهوية خالل �سري التخمري، ويتم ف�سل 

�ساخن  بالتذرير �سد هواء  اإما  )ال��رتول(  معلق اخلمرية 

ويكون الناجت حبيبات كروية، اأو على جمففات دائرية ويكون 

الناجت ق�سورًا تعباأ كماهي اأو تطحن قبل التعبئة، وتنح�سر 

ن�سبة الروتني يف الناجت بني 42-40 % مواد جافة، كما 

ن�سبة  برفع  التخمري  عمليات  يف  املنتج  زي��ادة  يجوز  اأن��ه 

املالئمة  الكمية  باإ�سافة  الت�سحيح  ال�سكريات عن طريق 

من ع�سري التمر .

يف  الغذاء  لروتني  كم�سدر  الرتول  خمرية  من  وي�ستفاد 

اأعالف املا�سية اأو لأغرا�س املماثلة.

�أنو�ع �خلمائر �ملنتجة

اإن   :Compressed yeast امل�سغوطة  1-  اخل��م��رية 

كرمي  ب��اإف��راز  ير�سح  اخلمرية  لكرمي  املائي  املحتوى 

 Rotary vaccum اخلمرية من خالل مر�سح دوراين

filter وي�سغط اخلمرية من خالل نابذ باثق باأطوال 

تبداأ   :Active dry yeast الفعالة  2-  اخلمرية اجلافة 

اخلمرية  انتهت  ما  من  اخلمرية  ه��ذه  اإن��ت��اج  عملية 

امل�سغوطة حيث بدل ا�ستخدام النابذ الباثق ي�ستخدم 

ال�سباكيتي  �سكل  اأو   Plates الأل���واح  ه��و  اآخ��ر  ن��وع 

خالل  من  مت��رر  املقطعة  ال�سايكتي  اأو  الل���واح  ه��ذه 

درج��ات حرارية  ذات  ح��راري  نفق خم��دوم مب�ستوى 

خمتلفة وميكن ا�ستخدام rotating drums و هذه 

احلبيبات تطحن اإىل حبيبات اأ�سغر.

اخلمرية اجلافة الذائبة instant dry yeast: اإن عملية 

انتاج  لعملية  م�سابهة  هي  الذائبة  اجلافة  اخلمرية  انتاج 

اخلمرية اجلافة مع اإ�سافات ب�سيطة مثل اإ�سافة حام�س 

لن�ساعدها  للعجينة   conditioner ال�سكوربيك كملطف 

امل��اأخ��وذة  اخل��م��رية  اأم���ا  للعجينة،   strengthen على 

�سوريتان  م��ع  تعامل  اأن  ممكن  امل�سغوطة  اخل��م��رية  م��ن 

اخلمرية  ومل�ساعدة  ا�ستحالبية(  )كمادة  مونو�ستناريت 

لإعادة جتفيفها يف العجينة، اأن كتلة اخلمرية تبثق من خالل 

.fluid bed dry جهاز ت�سكيلي لوحي وميكن ا�ستخدام

اإىل اخلمرية  امل�سغوطة  التحويل من اخلمرية  اإن عملية 

اإن  حيث  كبري  فقدان  بها  الذائبة  اخلمرية  اإىل  اجلافة 

100 % من اخلمرية اجلافة عندما حتول اإىل املنتجات 

 %  33 اإىل  اإىل خمرية جافة   %  40 فاإنها تفقد  الأخرة 

خمرية جافة ذائبة.
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 واقــــــع 
زراعة النخيل وإنتاج التمـور 

فـي سوريـــة

المهند�س محمد منذر البابا 

 رئيس دائرة النخيل
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي- سورية

albabamounzer@gmail.com

من   %  30 التمر  لنخيل  البيئي  احل��زام  ي�شكل 

اأرا���ش��ي  معظم  وي�شمل  الإج��م��ال��ي��ة  امل�شاحة 

البادية ال�شورية يف منطقة ال�شتقرار اخلام�شة 

اأق��ل  فيها  امل��ط��ري   الهطول  معدل  يبلغ  التي 

النخيل  زراع��ة  وترتكز  �شنة.   / مم   200 من 

امل�شاحة  وتبلغ   . والبوكمال  تدمر  منطقتي  يف 

اأ�شجار  ع��دد  ويبلغ  هكتار،   1900 امل��زروع��ة 

النخيل 500 األف �شجرة منها 250 األف �شجرة 

مثمرة  يف املزارع والب�شاتني )ح�شب اإح�شائية 

عام 2009(، ويبلغ الإنتاج ال�شنوي 4300 طن 

ح�شب اإح�شائيات اآخر الأعوام ال�شابقة حيث 

مل ينته مو�شم قطاف اإنتاج العام حتى تاريخه، 

علمًا اأن معظم اأ�شجار النخيل مزروعة حديثًا 

ومل ت��دخ��ل ط��ور الإن���ت���اج، يف ح��ني ك��ان عدد 

 500 والإنتاج  �شجرة  األف   40 النخيل  اأ�شجار 

طن عام 1986.



النخيل  لإكثار  مراكز  عدة  �شورية  يف  وتوجد 

مركز  ه��ي:  )الف�شائل(  التقليدية  بالطرائق 

ومركز  تدمر،  ومركز  البوكمال،  يف  اجل��اء 

�شبخة املوح، ومركز الرقة اإ�شافة اإىل مركزي 

النخيل باخلابور والبا�ش يف احل�شكة ومركز 

بادية ريف دم�شق  واجلدول 1 يو�شح امل�شاحات 

وعدد الأ�شجار املزروعة ح�شب مراكز النخيل.

اأ�صناف النخيل:

اأ�شناف نخيل �شورية رغم  ل توجد يف �شورية 

اأن النخيل معروف تاريخيًا يف �شورية مبنطقة 

تدمر حيث تعد نخلة التمر �شجرة مقد�شة لدى 

�شكانها القدامى، واإن كلمة تدمر هي حتريف 

ل� )تاد – مور( اأي بلد النخيل واأن ا�شم باملريا 

Palmyra م�شتق من Palma، وكان التدمريون 

يكرمون �شيوفهم بتقدمي التمر اإليهم. وذكرت 

يف الأغنية التدمرية 800 فائدة لنخلة التمر.

والأ���ش��ن��اف امل��زروع��ة ه��ي اأ���ش��ن��اف اأدخ��ل��ت 

العربية  اململكة  م��ن  وه��ي  ن�شيجية  كغرا�ش 

واإي��ران  املتحدة  العربية  والإم��ارات  ال�شعودية 

عراقية  اأ�شناف  اإىل  اإ�شافة  وم�شر.  وليبيا 

اأدخلت اإىل دير الزور ح�شب القرب والتداخل 

بربن،  خ�شتاوي،  )زه���دي،  وه��ي  اجل��غ��رايف. 

مكتوم، اأ�شر�شي(. واجلدول )3( يو�شح ذلك.

ال�صالالت املحلية:

ذات  نخيل  �شالة   32 وحت��دي��د  ان��ت��خ��اب  مت 

اإىل  اإ�شافة  جيدة  ونوعية  اإنتاجية  موا�شفات 

اإنتاج وحيوية  اأفحل ذات جودة عالية يف   )6(

حبوب اللقاح ون�شبة الإخ�شاب الكبرية لاإناث 

امللقحة بها.

املنتخبة  ال�����ش��الت  ه���ذه  اأع�����داد  ت���زال  ول 

)دق�����ل( حم�����دودة ن�����ش��ب��ي��ًا ي��ج��ري اإك��ث��اره��ا 

النخيل  التقليدية )الف�شائل( مبراكز  بالطرق 

اخلا�شة  الدرا�شات  عليها  وتتابع  املتخ�ش�شة 

بالت�شنيف لعتمادها ر�شميًا كاأ�شناف �شورية 

موثقة فنيًا. واأهم هذه ال�شالت كانت 7 منها 

مدينة  يف  و5  القدمية  تدمر  نخيل  واح��ة  يف 

البوكمال اإ�شافة لاأفحل املذكورة.

لاأنظمة  حتليلية  اقت�شادية  درا�شة  واأجريت 

ال���زراع���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ت��ي زراع������ة ال��ن��خ��ي��ل 

وتدمر  البوكمال  وهما  �شورية  يف  الرئي�شيتني 

الزراعية  للحيازة  ال�شايف  متو�شط  كان  حيث 

يف  يلي  وكما  ���ش،  ل.   271046 البوكمال  يف 

جدول املجموعة املح�شولية )1( التايل :

 2187 للنخلة  ال�شنوي  العائد  بلغ متو�شط  وقد 

وحقق  ل.�ش،   30 ول�شجرة احلم�شيات  ل.�ش، 

يف  ل.���ش.اأم��ا   67 خ�شارة  ال��رم��ان  �شجرة  يف 

ال�شنوي  العائد  بلغ متو�شط  منطقة تدمر فقد 

ال�شايف للحيازة الزراعية نحو 110475 ل.�ش 

بالن�شب  املح�شولية  املجموعات  وف��ق  يتوزع 

املجموعة  ج���دول  يف  وا���ش��ح  ه��و  كما  التالية 

املح�شولية )2(:

املجموعة 

املح�صولية )2(

الن�صبة املئوية 

)%(

مبا  املثمرة  الأ�شجار 

فيها النخيل

ي�������ش���ك���ل   %  90

من   %  42 النخيل 

هذه املجموعة

واملحا�شيل  اخل�شار 

امل���������زروع���������ة حت���ت 

الأ�شجار

% 4

2 %املحا�شيل احلقلية

4 %احليوانات املزرعية

100 %املجموع

املجموعة 

املح�صولية )1(

الن�صبة 

املئوية )%(

الأ���ش��ج��ار امل��ث��م��رة مبا 

فيها النخيل

ي�����ش��ك��ل   %  88

النخيل 92 % من 

هذه املجموعة

واملحا�شيل  اخل�����ش��ار 

امل����������زروع����������ة حت���ت 

الأ�شجار

% 11

1 %احليوانات املزرعية

100 %املجموع
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امل�صاحة )دومن(تاريخ التاأ�صي�سا�صم املركز
عدد االأ�صجار

حتى عام 2007

19875003300مركز اإكثار النخيل يف تدمر

199910006000مركز اإكثار النخيل يف �شبخة املوح

20015001350واحة نخيل زنوبيا يف تدمر

1987200018500مركز اإكثار النخيل يف البوكمال

200010002500مركز اإكثار النخيل يف القحطانية – الرقة

200315904000مركز اإكثار النخيل يف �شعلو – دير الزور

200510403400مركز النخيل يف اخلابور – احل�شكة

20071000500مركز اإكثار النخيل يف البا�ش – احل�شكة

200710001000مركز اإكثار النخيل يف حممية املنقورة – بادية ريف دم�شق

)نخيل اأمهات( 40550 9630ـــــاملجموع

الجدول )1( مراكز اإكثار النخيل، الم�صاحة وعدد االأ�صجار المزروعة

عدد الف�صائلعدد االأ�صجار املثمرةامل�صاحة املزروعة )دومن(املحافظة

900023000020000حم�ش )تدمر(

800016600075000دير الزور

70079006600الرقة

40046004500احل�شكة

60085001000ريف دم�شق

1001935011000 والباقي حتميلحلب

901200500   والباقي حتميلحماه

8060001500   والباقي حتميلالاذقية

23501000حتميلطرطو�ش

ـــ30750درعا

ـــ595حتميلالغاب

ـــ405حتميلال�شويداء

ـــ150حتميلالقنيطرة

19000447700111100املجموع

جدول )2( الم�صاحة المزروعة وعدد االأ�صجار المثمرة والف�صائل المزروعة ح�صب المحافظات

وتختلف امل�شاحات املزروعة وعدد الأ�شجار �شواء اأكانت مثمرة اأم ف�شائل جديدة ح�شب املحافظات حيث تتميز حمافظتا دير الزور وحم�ش )منطقة 

تدمر( بكونها الأكرب يف امل�شاحة املزروعة والأكرث يف عدد الأ�شجار املثمرة وكما يف اجلدول )2(
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جدول )3( اأ�صناف النخيل واأعدادها المزروعة في �صورية

عدد االأ�صجاراالأ�صناف املزروعةعدد االأ�صجاراالأ�صناف املزروعة

4000�شهاين46000زهدي

8000زغلول40000خ�شتاوي

2000�شمتني28000بربن

2300خ�شري12000اأ�شر�شي

2500�شي�شي8500مكتوم

2200تاغيات20000جمهول

2000تاف�شرت22000خا�ش

200خ�شرم21000برحي

350�شيخ علي20700نبوت �شيف

250فر�ش10000ج�ش ربيع

250اأ�شابع العرو�ش9500لولو

250خيارة7000كبكاب اأحمر

7300كبكاب اأ�شفر

دقل

ت�شنيف  ويجري  �شورية  يف  النخيل  اأ�شجار  عدد  من  كبرية  ن�شبة  ت�شكل  بذري  اأ�شل  من  حملية  �شالت  عن  عبارة 

وانتخاب اجليد منها اإنتاجًا ونوعية لعتمادها كاأ�شناف �شورية.
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طور  يف  للنخلة  ال�شايف  العائد  متو�شط  وبلغ 

 350 الزيتون  ول�شجرة  ل.���ش،   1912 الإثمار 

ي�شري  مما  ل.�ش.   11 الرمان  ول�شجرة  ل.�ش، 

اإىل ريعية اقت�شادية عالية للنخيل.

اأهم االأن�صطة والفعاليات املنفذة

اإك��ث��ار  خمترب  اإح����داث  مت   1989 ع��ام  1-  يف 

لإكثار  العامة  املوؤ�ش�شة  يف  بالن�شج  النخيل 

البذار بحلب.

بتخ�شي�ش  ال���وزارة  ب��داأت   2001 ع��ام  2-  يف 

ق�شم من الف�شائل املنتجة مبراكزها لبيعها 

للفاحني باأ�شعار رمزية، و�شيتم زيادة هذه 

للفاحني  املخ�ش�شة  والأ�شناف  الأع��داد 

باملراكز  النخيل  اأمهات  دخول  بعد  �شنويًا 

ب��اأع��داد  ال��ف�����ش��ائ��ل  ب��اإن��ت��اج  املتخ�ش�شة 

ال�شنف  موثوقة  اأمهات  من  �شنويًا  كبرية 

عدد  بلغ  اجلهود  لهذه  ونتيجة  ومتاأقلمة. 

اإح�شائية  ح�شب  بالقطر  النخيل  اأ�شجار 

عام 2009 اإىل )500000( �شجرة، وبداأت 

مراكز اإكثار النخيل باإنتاج الف�شائل موثوقة 

ع��ام��ًا  ب���ازدي���اد  وه���ي  وامل��ائ��م��ة  ال�شنف 

املنتجة  الف�شائل  ع��دد  بلغ  حيث  ع��ام  بعد 

 )21500( اإىل   2009 مبو�شم  مبراكزها 

ف�شيلة بال�شنة اإ�شافة للف�شائل املنتجة من 

اإ�شافة  �شيتم  وب��ذل��ك  الفاحني  ب�شاتني 

�شنويًا  بالنخيل  �شتزرع  جديدة  م�شاحات 

�شمن احلزام البيئي للنخيل.

3-  ت��ق��وم ال�����وزارة ���ش��ن��وي��ًا ب��اإق��ام��ة ال����دورات 

ال��ت��دري��ب��ي��ة والأي������ام احل��ق��ل��ي��ة واإ����ش���دار 

الإر�شادية حول زراعة  والربامج  الن�شرات 

جلان  تقوم  كما  النخيل،  اأ�شجار  وخدمة 

ح�شر  بعمليات  ال���وزارة  من  متخ�ش�شة 

وتقييم �شالت النخيل املحلية اجليدة يف 

منها  الأف�شل  لعتماد  الفاحني  ب�شاتني 

الهيئة  م��ع  بالتن�شيق  وذل��ك  وت�شنيفها، 

وهيئة  الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة 

لدرا�شات  العربي  واملركز  الذرية  الطاقة 

امل��ن��اط��ق اجل���اف���ة والأرا�����ش����ي ال��ق��اح��ل��ة 

حتديد   2009 ع��ام  حتى  ومت  )اأك�����ش��اد(، 

 )6( و  جيدة  اأنثوية  �شالة   32 وانتخاب 

�شالت مذكرة.

من  فنية  جلنة  ت�شكيل  مت   2006 ع��ام  4-  يف 

الزراعة  النخيل يف وزارة  العاملني مبجال 

وخرباء من املركز العربي )اأك�شاد( وهيئة 

الطاقة الذرية لتحديد الب�شمات الوراثية 

ل�شالت واأ�شناف النخيل املهمة يف �شورية 

النخيل  وت�شنيف  ح�شر  برنامج  �شمن 

والعمل على اإ�شدار اأطل�ش لأ�شناف النخيل 

يف �شورية.

للنخيل  البيئي  باحلزام  املزارعني  5-  ت�شجيع 

البيئية  لأهميتها  ال��زراع��ة  بهذه  للتو�شع 

ناحية  م��ن  الأف�شل  كونها  والقت�شادية 

بالأ�شجار  مقارنة  القت�شادية  اجل���دوى 

املثمرة الأخرى بهذه املواقع والتي بغالبيتها 

�شمن اأرا�شي البادية.

فنية  جل��ن��ة  ت�شكيل  مت   2009 ع���ام  6-  ويف 

متخ�ش�شني  خ��رباء  ع�شويتها  يف  ت�شم 

الطاقة  وهيئة  واأك�شاد  الزراعة  وزارة  من 

العلمية  للبحوث  العامة  والهيئة  ال��ذري��ة 

النخيل  اآف���ات  ح�شر  مهمتها  ال��زراع��ي��ة 

مبواقع زراعتها وو�شع اآلية منا�شبة للوقاية 

و�شع  مع  بذلك  اأطل�ش  واإ�شدار  واملكافحة 

خطة مكافحة متكاملة.
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يف  النخيل  زراع����ة  ت��ط��وي��ر  م��ع��وق��ات 

�صورية

معوقات  جملة  هناك  كانت   2000 ع��ام  حتى 

�شورية  يف  النخيل  زراع���ة  لتطوير  اأ�شا�شية 

اأهمها:

واملائمة  املوثوقة  النخيل  ف�شائل  توفر  عدم 

للحزام البيئي كمًا نوعًا.

على  وامل��درب��ة  امل��وؤه��ل��ة  العاملة  الأي����دي  قلة 

�شجرة  كونها  النخيل  اأ�شجار  وخدمة  زراع��ة 

معينة  درج��ة  اإىل  ومهملة  ثانوية  تعترب  كانت 

القدمية كانت من  النخيل  اأ�شجار  كون معظم 

اقت�شادي  م��ردود  ذات  )دق��ل(  بذرية  �شالة 

الأ�شناف  ون��درة  الو�شط  دون  ونوعية  �شعيف 

ا�شترياد  على  والع��ت��م��اد  اجل��ي��دة  التجارية 

التمور من اخلارج وتدين ن�شبة الوعي باأهمية 

هذه ال�شجرة عند املواطنني.

وقد مت حل هذه امل�شكلة بعد ا�شترياد جمموعة 

اأ�شناف عالية اجلودة ومائمة للحزام البيئي 

الإنتاج  يف  الأ�شناف  هذه  دخلت  وقد  للنخيل 

يف مراكز اإكثار النخيل التابعة لوزارة الزراعة 

م�شجعة  نتائجها  وكانت  الزراعي  والإ���ش��اح 

اإنتاج   2000 ع��ام  منذ  ومت  ون��وع��ًا،  كمًا  ج��دًا 

الق�شم  وتخ�شي�ش  منها  املوثوقة  الف�شائل 

ت�شجيعية  باأ�شعار  للمزارعني  منها  الأك���رب 

التدريبية  وال���دورات  احلقلية  الأي��ام  واأقيمت 

وامل��ع��ار���ش ال��زراع��ي��ة وال���ن���دوات الإر���ش��ادي��ة 

واملقروءة  وامل�شموعة  املرئية  الإعام  بو�شائل 

املواقع  �شمن  ال�شجرة،  هذه  باأهمية  للتعريف 

اإر���ش��ادات  م��ع  واإن��ت��اج��ه��ا  لزراعتها  املائمة 

زراعتها وخدمتها وفعًا لوحظ من خال تتبع 

الإكثار،  مراكز  من  النخيل  ف�شائل  بيع  حركة 

الإقبال املتزايد من املزارعني على �شراء هذه 

املحطة 

املناخية

املجموع 

احلراري 

فوق 18 

مئوي

معدل درجة 

احلرارة 

العظمى 

خالل الفرتة

درجة 

حرارة 

الدنيا 

مطلقة

الرطوبة 

اجلوية 

خالل 

الفرتة

معدل 

هطول مم 

/�صنوي

كمية 

هطول 

مم خالل 

الفرتة

خط 

العر�س

االرتفاع 

عن �صطح 

البحر

1081534.25174%40.24-337736.39.0البوكمال

251431735.20204-43-324335.68.2دير الزور

352073235.57251-50-305924.68.2الرقة

321862135.45250-46-320625.48.5مرقدة

261202534.23383-40-315431.18.5ط 2

291162034.32410-44-246034.99.0ط 3

331272134.33404-46-296034.18.1تدمر

291031432.56656-41-299134.233.17.5الزلف

372223635.47350-45-278232.97.0خنا�شر

471071933.29722-42-274331.0011.5التنف

34991433.47820-239632.147ال�شبع بيار

322131933.29729-44-260532.18.3دم�شق

371422634.33555-39-265132.49.0ط 4

x2166x29.79.5-46-501192434.14750القريتني

x593234636.11392-69-266332.49.5حلب

2227x30.110.0-46-351361435.25700ال�شجريي

2720423x36.05300-42الكم 47

2927933x36.30300-42-317835.29.0احل�شكة

الجدول )4( المناطق الواعدة لزراعة النخيل ح�صب المعايير المعتمدة  بالحزام البيئي للنخيل في �صورية

خالل الفترة من 1 اأيار )مايو( اإلى 31 ت�صرين اأول )اأكتوبر(

العوامل املناخية:
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 الرتبة:

الجدول )5( املياه والري:

املحطة 

املناخية
النوعيةامل�صدرامللوحةالعمقالقوام

+مياه الفراتقليل اإىل متو�شط وت�شلحمتو�شط القوامالبوكمال

+مياه الفراتالبع�ش مالح وت�شلحعميقة اإىل متو�شطةحلقية خفيفةدير الزور

+مياه الفراتقليل اإىل متو�شط وت�شلحمعتدلالرقة

اآبارغري ماحلة ماعدا البع�ش وت�شلحعميقةمتو�شط اإىل خفيفمرقدة

ط 2
خفيف  اإىل  م��ف��ك��ك 

متو�شط

اآبارالبع�ش مالح وت�شلحمتو�شط

اآبارمتو�شط اإىل عالية وت�شلحمتو�شطة اإىل عميقةخفيف رمليط 3

اآبارمتو�شطة اإىل عالية وت�شلحمتو�شطة اإىل عميقةخفيف رمليتدمر

+�شدغري ماحلة والبع�ش و�شط وت�شلحعميقة اإىل متو�شطةمتو�شطة اإىل ثقيلةالزلف

خنا�شر

خفيف  اإىل  متو�شط 

ارتفاع جب�ش

اآبارغري ماحلة وت�شلح

+خفيفة اإىل متو�شطة وت�شلحقليلة العمقمتو�شط اإىل ناعمالتنف

ال�شبع بيار

متو�شطة  اإىل  عميقة 

بناء متدهور

+-خفيفة اإىل متو�شطة وت�شلحعميقة اإىل متو�شطة

+-غري ماحلة عدا البع�ش وت�شلحعميقة غالبًاخفيف اإىل متو�شطدم�شق

ط 4
م��ت��و���ش��ط خ��ف��ي��ف /

ثقيل

-غري ماحلة عدا البع�ش وت�شلحقليلة اإىل متو�شطة

متو�شط اىل عاٍل-غري ماحلة عدا البع�ش وت�شلحعميقة اإىل متو�شطةمتو�شط اإىل معتدلالقريتني

ناعم اإىل ناعم جداحلب

ج��ي��دة  اإىل  ع��م��ي��ق��ة 

ال�شرف

ع��اٍل  وال��ب��ع�����ش  و���ش��ط  اإىل  قليل 

وت�شلح

-

-قليل اإىل و�شط وت�شلحقليلة العمقرملي خفيفال�شجريي

+اآبار + خابورغري ماحلة والبع�ش عاٍل وت�شلحعميقةو�شط اإىل خفيفالكم 47

+اآبار + خابورغري ماحلة اإىل و�شط وت�شلحعميقةمتو�شط اإىل ثقيلاحل�شكة
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الجدول )6( هم اأ�صناف النخيل يف �صورية

ال�صنف
املقاومة 

للربد

ميعاد 

الن�صج
�صفات اأخرىاجلودة

مكان 

توفره
12345

جيدمتو�شطمقاومزهدي

ي��ت��ح��م��ل اأج������واء وت��رب��ة 

خمتلفة واإنتاجية عالية

دير الزور تدمر 

احل�شكة الرقة

بادية حماهاحل�شكةالرقةتدمردير الزور

جيد جدامتو�شطمقاوم اأ�شر�شي

والأر�ش  للملوحة  مقاوم 

الغدقة اإنتاجه عاٍل

احل�شكةالرقةتدمردير الزوردير الزور تدمر

اإنتاجه عاٍلجيدمتو�شطمقاومخ�شتاوي

دير الزور تدمر 

احل�شكة الرقة

بادية حماهاحل�شكةالرقةتدمردير الزور

جيدمتو�شطمتو�شطاملكتوم

والأر�ش  للملوحة  مقاوم 

الغدقة اإنتاجه عاٍل

احل�شكةالرقةتدمردير الزوردير  الزور تدمر

ب��ادي��ة )ح��م��اه، ريف 

دم�شق(

جيد جدًامتو�شطمتو�شطالربحي

والأر�ش  للملوحة  مقاوم 

الغدقة اإنتاجه عاٍل

دير الزور تدمر 

احل�شكة الرقة

احل�شكةالرقةتدمردير الزور

ب��ادي��ة )ح��م��اه، ريف 

دم�شق(

جيدمبكرمتو�شطبربن

م���ن اأ����ش���ن���اف ال��رط��ب 

بعد  ال��ت��ل��ق��ي��ح  اجل���ي���دة 

تفتح الأزهار باأ�شبوع اإىل 

ع�شرة اأيام

دير الزور تدمر 

الرقة

احل�شكةالرقةتدمردير الزور

ب��ادي��ة )ح��م��اه، ريف 

دم�شق، حلب(

جيد جدًامتو�شطمتو�شطدجلة نور

اأع���ط���ى ن��ف�����ش ���ش��ف��ات 

اجل����������ودة ب���ال���ن���وع���ي���ة 

ببلد  باملقارنة  والإن��ت��اج 

املن�شاأ اجلزائر وتون�ش

احل�شكةالرقة امليادينالبوكمالالبوكمال

جيد جدًامتو�شطمتو�شطجمهول

اأع���ط���ى ن��ف�����ش ���ش��ف��ات 

اجل����������ودة ب���ال���ن���وع���ي���ة 

ببلد  باملقارنة  والإن��ت��اج 

املن�شاأ املغرب

دير الزور تدمر 

احل�شكة الرقة

احل�شكةالرقةتدمردير الزور

ب��ادي��ة )ح��م��اه، ريف 

دم�شق، حلب(

جيدمتو�شطمتو�شطبنوت �شيف

و�شريعة  ق��وي��ة  اأ���ش��ج��ار 

ال��ن��م��و ون�����ش��ب��ة جت��ذي��ر 

ف�شائله عالية

دير الزور تدمر 

احل�شكة الرقة

تدمرالرقةاحل�شكةدير الزور

جيدمتو�شطمتو�شطلولو

م���ن اأ����ش���ن���اف ال��رط��ب 

ملرحلة  وي�شل  الفاخرة 

التمر

دير الزور تدمر 

احل�شكة الرقة

احل�شكةالرقةتدمردير الزور

ك�����ب�����ك�����اب 

اأ�������ش������ف������ر 

وك����ب����ك����اب 

اأحمر

جيدمتو�شطمتو�شط

رطب جيد وي�شل ملرحلة 

التمر

دير الزور تدمر 

الرقة

احل�شكةالرقةتدمردير الزور
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الف�شائل واإقامة ب�شاتني للنخيل تزداد �شنويًا.

ق��ل��ة م��ي��اه ال����ري وت��ع��ذر ح��ف��ر الآب�����ار �شمن 

احلزام  يف  النخيل  لزراعة  املوؤهلة  الأرا���ش��ي 

البيئي املعتمد.

ع���دم ال�����ش��م��اح ب���زراع���ة الأ����ش���ج���ار امل��ث��م��رة 

لزراعة  املخ�ش�شة  املروية  ال�شهلية  بالأرا�شي 

املحا�شيل ال�شرتاتيجية )قمح، قطن، �شوندر( 

القرار  �شدور  بعد  املو�شوع  ه��ذا  حل  مت  وق��د 

رقم 20 لعام 2008 عن رئا�شة جمل�ش الوزراء 

حيث  التمر  نخيل  �شجرة  فيه  ا�شتثنى  ال��ذي 

البيئي  ا�شتثناًء �شمن احلزام  بزراعتها  �شمح 

املحافظات  اأرا�شي  فيه  ت�شكل  ال��ذي  للنخيل 

الأك��رب  الق�شم  الفرات  نهر  و�شرير  ال�شرقية 

اأرا�شي  وبع�ش  تدمر  منطقة  اإىل  اإ�شافة  منه 

البادية ال�شورية.

التقليدية  بالطرق  النخيل  اإكثار  العتماد على 

)الف�شائل( وعدم اإنتاج غرا�ش النخيل املكاثرة 

بالن�شج حمليًا، كذلك الطرق التقليدية بخدمة 

اأ�شجار النخيل ومنتجاتها وعدم اإدخال املكننة 

احلديثة بهذا املجال.

ع���دم م�����ش��اه��م��ة ال��ق��ط��اع اخل���ا����ش ب��اإن�����ش��اء 

النطاق  على  اإنتاجية  لأغرا�ش  النخيل  مزارع 

التجاري.

عدم وجود هيئة ر�شمية لتنمية وتطوير النخيل 

وتتمتع  م�شتقلة  وم��ال��ي��ة  فنية  هيكلية  ذات 

فيما  التنفيذية  القرارات  اتخاذ  ب�شاحيات 

يخ�ش تطوير قطاع النخيل يف جميع املجالت.

حملية  �شالة  ثاثني  ح��وايل  انتخاب  مت  كما 

الت�شنيفية  الدرا�شات  ومتابعة  اإكثارها  يجري 

واع��دة،  �شورية  كاأ�شناف  لعتمادها  عليها 

اإنتاج  من  م�شتوردة  عديدة  لأ�شناف  اإ�شافة 

يجري  بالأن�شجة  لاإكثار  الإم����ارات  خمابر 

م�شتقبًا  لإكثارها  وتربيتها  واأقلمتها  تق�شيتها 

للنخيل يف  البيئي  بعد ثبات ماءمتها للحزام 

�شورية.

من  اجليدة  الأ�شناف  ع��دد  ي�شل  اأن  ويتوقع 

حوايل  اإىل  والإنتاج  واجل��ودة  املاءمة  نواحي 

حيث  وامل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��ورد  ب��ني  �شنفًا   )40(

توزعها  خريطة  لر�شم  فنية  درا���ش��ة  جت��ري 

على اأف�شليات زراعة النخيل يف �شورية ح�شب 

املتطلبات البيئية لكل �شنف واملوقع اجلغرايف 

�شمن احلزام البيئي للنخيل.

املراج��������ع:

 .)2008( ع��ودة.  البا�شط  عبد  1-  اإبراهيم، 

نخلة التمر �شجرة احلياة . املركز العربي 

ل��درا���ش��ات امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة والأرا����ش���ي 

القاحلة )اأك�شاد(. )392( �شفحة.

اجلافة  املناطق  لدرا�شات  العربي  2-  املركز 

والأرا�شي القاحلة - �شبكة بحوث وتطوير 

النخيل، )1994(. درا�شة حتليلية لاأنظمة 

القت�شادية  املنعك�شات  وتقييم  الزراعية 

للمعوقات الفنية التي جتابه قطاع النخيل 

يف اجلمهورية العربية ال�شورية.

اجلافة  املناطق  لدرا�شات  العربي  3-  املركز 

والأرا�شي القاحلة - �شبكة بحوث وتطوير 

حول  احلقلية  الأي���ام   .)2001( النخيل، 

تقنيات الإنتاج يف نخيل التمر، م�شر 6-2 

.2001 /4 /

ال��زراع��ي يف  والإ����ش���اح  ال��زراع��ة  4-  وزارة 

احلمهورية العربية ال�شورية.
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مشروع »أكبر سلة خوص« يعيد الثقة للحرفة اليدوية

56 سيدة عملن على مدى 39 يومًا متواصاًل 
استهلكن 20 طنًا من الخوص

حرفيات الخوص يسجلن 
اسم األحساء في موسوعة 
»جينيس« لألرقام القياسية

امل�صدر: جملة تنمية االأح�صاء

العدد الأول يوليو، �شبتمرب 2010

ذات  اأن��ه��ا  على  اإليها  والنظر  ال�شوء،  حت��ت 

فائدة وقيمة كبرية وا�شتغالها يف الدخول يف 

الأح�شاء  لتفوز  العامل  دول  مع  عاملية  مناف�شة 

وتناف�ش  العامل«  �شلة خو�ش يف  »اأكرب  مب�شروع 

بذلك رومانيا �شاحبة الرقم العاملي ال�شابق.

يف  الأح�شاء  وت�شجيل  عامليًا  به  املناف�شة  وقبل 

مو�شوعة جيني�ش، فقد عمل م�شروع »اأكرب �شلة 

هو  ولي�ش  احل��اج��ة،  عن  زائ���دًا  اخلو�ش  لي�ش 

ب��ل ه��و عامل  م��ف��ردة زراع��ي��ة مهملة،  جم��رد 

مهمًا،  اجتماعيًا  عامًا  واأ�شبح  اقت�شادي، 

يف  الأح�����ش��اء  ا���ش��م  ت�شجيل  مّت  طريقه  فعن 

العاملية،  القيا�شية  لاأرقام  جيني�ش  مو�شوعة 

وقد ا�شتطاعت »جمعية فتاة الأح�شاء اخلريية« 

ت�شعها  واأن  الزراعية  املفردة  ت�شتثمر هذه  اأن 
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واإىل  املنتجة  الأ�شر  اإىل  اللتفاتة  خو�ش« على 

املراأة العاملة باحلرف اليدوية لتكون هي الهدف 

عملها  يف  بالثقة  ي�شعرها  واأن  ال�شتثمار،  من 

وحرفتها اليدوية، واأن يعزز فيها قيمة هذا العمل 

واأهميته يف املجتمع، واأن يعيد العتبار للحرفة 

اليدوية وللن�شاء احلرفيات الاتي يتك�ّشنب من 

يعيد  اأن  امل�شروع  هذا  وا�شتطاع  اأيديهن،  عمل 

الجتماعية  وقيمتها  وهجها  اليدوية  للحرفة 

والقت�شادية التي كانت عليه يف الزمن املا�شي، 

بناء  يف  اأ�شا�شيًا  م�شاركًا  امل���راأة  كانت  حيث 

»م�شروع  ا�شتطاع  ووطنها،  وجمتمعها  اأ�شرتها 

حتت  اخل��و���ش  حرفيات  ي�شع  اأن  �شلة«  اأك���رب 

باأهميتهن،  املجتمع  يعرتف  واأن  عامليًا،  ال�شوء 

يف  وجودهن  يتعدى  ل  تواجدهّن  ك��ان  اأن  بعد 

ب�شطة على هام�ش �شوق �شعبية.

يف يوم الأربعاء 5/ 6/ 1431 ه� املوافق 19 / 

5/ 2010 م اأقرت جلنة التحكيم يف مو�شوعة 

دخ��ول  القيا�شية  ل���اأرق���ام  العاملية  جيني�ش 

الأح�شاء مو�شوعة جيني�ش باأكرب �شلة خو�ش يف 

العامل: الطول 22 مرت والعر�ش 14,9 والرتفاع 

الرومانية  ال�شلة  رقم  جت��اوزت  اأن  بعد   ،12,5

 9,5 وعر�شها  م���رتًا   19,8 طولها  ك��ان  التي 

وارتفاعها 10,2 وقطرها 11,9.

اإىل ت�شري  العفالق  ن��وال  امل�شروع  على   امل�شرفة 

اأن الفكرة بداأت من خال زيارتها ل�شوق �شعبية 
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حني راأت �شيدات يعملن يف حرفة اخلو�ش يبعن 

ال�شتفادة من  فت�شاءلت كيف ميكن  اإنتاجهن، 

هذه احلرفة وا�شتثمارها عامليًا، راحت الفكرة 

تكرب وتكرب بعد اأن طرحتها للنقا�ش يف اجتماع 

على  الت��ف��اق  فكان  الأح�����ش��اء  فتاة  جمعية  يف 

ت�شنيع اأكرب �شلة خو�ش يف العامل، وبداأ العمل 

الأح�شاء  يف  اخلو�ش  حرفيات  على  بالتعرف 

واإح�شائهن وعمل قاعدة بيانات لهن، والذهاب 

الأح�شاء  قرى  يف  تواجدهن  اأماكن  اإىل  اإليهن 

�شلة  ت�شنيع  على  للعمل  ودع��وت��ه��ن  املختلفة 

املوا�شات  تاأمني  مع  يوميًا  مادي  باأجر  كبرية 

اخلرب  ه��ذا  يكن  مل  لهن.  الغذائية  والوجبات 

ريال   100 فمبلغ  ع��ادي��ًا،  للحرفيات  بالن�شبة 

بالن�شبة حلياة  كبري  اقت�شادي  هو دخل  يوميًا 

هذه  اأ�شبحت  وكيف  واحل��اج��ة،  الفقر  تعاين 

احلرفة الآن ذات قيمة عالية بعد اأن كادت اأن 

التي حافظن عليها طوال  تندثر، هذه احلرفة 

 70 اإىل  اأو  �شنة   40 ت�شل  التي  ال�شنوات  هذه 

�شنة لدى بع�ش ال�شيدات، خا�شة من ال�شيدات 

حيث  ع��ام��ًا،   80 عمرها  يبلغ  من  امل�شاركات 

من  ورثتها  �شغرها،  منذ  احلرفة  هذه  تعلمت 

بها  فتم�شكت  اأ�شرتها،  اأو  جدتها  اأو  والدتها 

متار�شها  وراحت  املتوارثة  احلرفة  بهذه  اإميانًا 

حبًا يف املهنة واإخا�شًا لتاريخ اأ�شرتها وتورثها 

لبنتها خوفًا على احلرفة من اأن تكون يف طي 

الن�شيان، فجاء م�شروع »اأكرب �شلة خو�ش« ليفتح 

وا�شع؛ فقد اجتمعت  اأمام احلرفيات باب رزق 

يومًا   39 املتوا�شل على مدى  للعمل  �شيدة   56

تتفاوت اأعمارهن بني 20 اإىل80 عامًا يف مقر 

القرية الرتاثية لأمانة الأح�شاء، فتكفلت وزارة 

الزراعة من خال املديرية العامة للزراعة فرع 

الأح�شاء  يف  وال�شرف  ال��ري  وهيئة  الأح�شاء، 

بتاأمني اخلو�ش يوميًا، حيث ا�شتهلك �شنع ال�شلة 

20 طنًا. 

لطيفة  اخلريية«  الأح�شاء  فتاة  »جمعية  رئي�شة 

امل�شروع  ه��ذا  اإن  قالت  العفالق  اهلل  عبد  بنت 

قادرة  منتجة  اأ�شر  تطوير  تت�شمن  روؤي��ة  يحمل 

على الإبداع واملناف�شة العاملية وتهدف اإىل تعزيز 

ورفع قيمة العمل اجلماعي واملهني، ولفت انتباه 

املجتمع بكافة قطاعاته اإىل اإمكانيات ال�شيدات 

ال��ع��ام��ات يف ح��رف��ة اخل��و���ش ح��م��اي��ة حرفة 

املنتجة  الأ���ش��ر  تطوير  الن��دث��ار،  من  اخلو�ش 

بني  ال�شراكات  وت�شجيع  العمل،  �شوق  ملواجهة 

حا�شنات  وتاأ�شي�ش  واحلرفيات  الأعمال  رجال 

لها.

امل�شروع  ه��ذا  خلف  وقفت  التي  الأ�شماء  من 

الرا�شد  ف��ادي��ة  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نائبة 

لاأرقام  جيني�ش  موؤ�ش�شة  مع  بالتن�شيق  وذلك 

امل�شروع  على  التنفيذية  وامل�شرفة  القيا�شية، 

اليومي  بالإ�شراف  الطوير�ش  اهلل  عبد  �شعاد 

على جمريات العمل.

�شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية عادلة بنت عبد 

اأقيم  ال���ذي  الح��ت��ف��ال  اأ���ش��ادت يف  ال��ت��ي  اهلل 

مو�شوعة  يف  بالدخول  الأح�شاء  فوز  مبنا�شبة 

امللكي  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب��ة  ب��ح�����ش��ور  جيني�ش، 

الأمرية جواهر بنت نايف حرم اأمري ال�شرقية 

واأثنت  الأح�شاء  فتاة  جمعية  مببادرة  اأ�شادت 

�شمنها  ومن  املختلفة  اجلمعية  عطاءات  على 

ال�شلة  هذه  ت�شنيع  يف  الرائدة  التجربة  هذه 

وفتيات  �شيدات  باأنامل  العماقة  اخلو�شية 

�شعوديات.

ي��ذك��ر اأن ال���راع���ي ال��ر���ش��م��ي مل�����ش��روع اأك��رب 

���ش��ل��ة خ���و����ش: اأم���ان���ة الأح�������ش���اء، وال���راع���ي 

وال�شريك  اخلريية،  الوليد  موؤ�ش�شة  املا�شي: 

بالأح�شاء،  التجارية  الغرفة  ال�شرتاتيجي: 

والراعي الذهبي: وزارة الزراعة والبنك الأهلي 

جمموعة  الف�شي:  وال��راع��ي  الكفاح،  و�شركة 

احل�شني والعفالق، والراعي الإعامي: جريدة 

احلياة، والرعاة امل�شاركون: موؤ�ش�شة الطريفي 

ومغ�شلة اجلرب و�شركة العثمان »ندى«.
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حتتوي هذه �ل�صبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�صم �إىل 9 خانات �صغرية. هدف هذه 

�للعبة ملء �خلانات بالأرقام �لالزمة من 1 �إىل 9، �صرط عدم تكر�ر �لرقم �أكرث من مرة و�حدة 

يف كل مربع كبري ويف كل خط �أفقي وعمودي.

�أجب عن مر�دف ومعاين �لكلمات حول مركز 

�لد�ئرة �إقر�أ كلمة مطلوب معرفتها..

1-  ترعرع    2- م�ساواة     3- نزع 

اجللد    4- مدينة فل�سطينية

5- من اأجزاء النبات     6- �سيد

7- من اأ�سناف التمر   8- غ�سن

من العنا�سر الغذائية يف التمر

المثمن

1
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7

8
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اآخر حرف لكل كلمة هو بداية الكلمة التالية

1 - 7   من �سور القراآن الكرمي.

7 - 13  من طرق تلقيح اأ�سجار نخيل التمر.

13 - 16  ي�سم اليمني.

16 - 19   من اأ�سناف التمور.

19 - 22   يح�سل.

22 - 1 واحة اإماراتية.

الكلمات المترابطة

الكلمات  المتقاطعة
املفردات: اأفقي وعمودي:

1ــ من �أجز�ء �لو�صف �لعام ل�صعفة �لنخيل- من �أ�صناف �لتمور- من 

�أ�صناف �لتمور.

2ــ ق�صرة �لغطاء �خلارجي لل�صجرة- ظاهرة �أطو�ر منو �صجرة نخيل �لتمر.

3ــ من �أ�صناف �لتمور- ظاهرة بحرية/م/- �صخور بحرية.

4ــ �أخفى عن �لعيون- خرب- بحر �أوروبي.

5ــ من �أ�صناف �لتمور- �صمري منف�صل. 

6ــ نبات خمدر حمظور- طاعة- خا�صتي- �إجابة.

7ــ �صورة قر�آنية ذكر فيها �صجر �لنخيل /م/- نقطف �لثمار- ��صم مو�صول.

8ــ منطقة �مار�تية- من �أ�صناف �لتمور- �صاخن- �صقاية.

9ــ للتمني- عا�صمة كاز�خ�صتان.

10ــ وجع- من �ملعادن يف �لتمور- ق�صد.

11ــ جزيرة �إمار�تية- منظمة �لغذ�ء �لعاملي.

12ــ من رو�فد نهر �لفر�ت- �أ�صلح عيب �لثوب- ماء جارف /م/.

13- يقوم بحياكة �لثوب- من �أجز�ء �صجرة �لنخيل.

14ــ د�صم- من �أ�صناف �لتمور- كنية.

15- ير�أ�س- ل �أ�صا�س له من �ل�صحة- ن�صبت.
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