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2020 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس  في الثامن من شهر يناير من عام 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
المسلحة، رسميًا الهوية اإلعالمية المرئية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والتي حملت تصميم »الخطوط السبعة«، تكون دولة 
اإلمارات العربية المتحدة قد أطلقت العنان لمرحلة جديدة من التنافس والتنمية الدولية بعنوان »ال شيء مستحيل«. وذلك عقب 
أنحاء  185 دولة من مختلف  المفتوح يمثلون  التصويت  10.6 ماليين شخص شاركوا في  بين  اختيار الشعار من قبل األكثرية من 
العالم، في إشارة إلى البعد اإلنساني والعالمي لمشروع الهوية اإلعالمية المرئية لدولة اإلمارات، والذي سيروي قصة نجاحها 
اإلمارات وتقديم قصتها  لدولة  المرئية  اإلعالمية  الهوية  اختيار شعار  أجل  المقبلة. من  الخمسين  السنوات  الملهمة على مدى 

الملهمة للعالم كرمز للطموح واإلنجاز واالنفتاح واألمل وثقافة الالمستحيل.
حيث توزعت أصوات المشاركين بين ثالثة تصاميم تم عرضها على الموقع اإللكتروني للهوية اإلعالمية المرئية لدولة اإلمارات؛ 
هي »اإلمارات بخط عربي«، و»النخلة«، و»الخطوط السبعة«، شارك في ابتكارها 49 إماراتيًا وإماراتية من كافة مناطق الدولة ومن 

مختلف التخصصات اإلبداعية.
فشعار »الخطوط السبعة« الذي وقع الخيار عليه في عملية التصويت فهو عبارة عن سبعة خطوط ترسم خريطة اإلمارات، أقرب 
إلى أعمدة شاهقة، ودعائم راسخة، ثابتة في أرضها، في داللة تشير إلى علّو الهمة وارتقاء الحلم وتسارع التنمية. سبعة أعمدة 
تشكل دعامات البيت المتوحد، تقديراً للقادة السبعة الذي وحّدوا أحالم الشعب تحت راية علم واحد لدولة مّتحدة، لسان حالهم معًا 

نستطيع أن نبني.. معًا نستطيع أن نحلم.. معًا نستطيع أن نكون دولة نباهي بها األمم.
ُد في ارتقائها وشموخها تطلعات اإلمارات، قيادًة وشعبًا، إلى المستقبل ضمن قطار  هذه الدعامات النابضة باأللوان الوطنية تَُجسِّ

تنموي ال يتوقف، عنوانه التقدم والتميز واإلبداع واالبتكار والريادة والطموح الذي ال سقف له.
َوتُْبِرزُ الدعامات في الشعار بألوان علم اإلمارات األسود واألخضر واألحمر فيما يشكل األبيض، القلب المشترك الذي يربط أواصر هذه 
الدعامات. كما تشير الدعامات باختالف أحجامها وألوانها إلى البشر الذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع بخلفياتهم وثقافاتهم 

المتنوعة التي تثري نسيج الحياة اإلماراتية وتعزز بيئتها الجاذبة كمركز لالبتكار واإلبداع واألعمال.
10 مليون شجرة التي ستقوم دولة اإلمارات بزراعتها في مناطق تَُعدُّ ضمن األشد تضرراً من التغير المناخي في  أما عن عدد األشجار 
العالم في كٍل من جزيرة »نومفور« اإلندونيسية محمية »شتوان« و »أمالتاري« النيبالية، سوف تساهم في استعادة الغطاء النباتي، 
تأثيراته،  تعاني من  التي  الهشة  المجتمعات  المناخي وتمكين  للتغّير  المدمرة  النتائج  البيئة، وعكس  الحيوي، وحماية  التنوع  وتعزيز 
ُد قيم العطاء والشراكة اإلنسانية والعمل من أجل المستقبل وغرس األمل التي تمّثلها وتدعمها دولة اإلمارات العربية المتحدة. َوتَُجسِّ

شجرتنا
اإلمارات تكرس ثقافة الالمستحيل

نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح، رئيس مجلس األمناء
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التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  حرص  من  انطالقًا 
العلمية  المعرفة  وتوطين  الوعي  نشر  على  الزراعي  واالبتكار 
وإنتاج  النخيل  وزراعة  الزراعي  االبتكار  مجال  في  المتخصصية 
اإلخوة  العالم فإننا ندعو  المعنية حول  التمور في كافة األوساط 
الشجرة  ومحبي  والمنتجين  المختصين  والباحثين  األكاديميين 
المباركة المساهمة باللغتين العربية واالنكليزية في الشؤون ذات 
وقاية،  )زراعة،  حيث  من  التمر  نخيل  وشجرة  الزراعي  باالبتكار  الصلة 
إرشادات  المحصول،  جني  تقنيات،  مكافحة،  أمراض،  خدمات،  رعاية، 
المواد  تكون  أن  على   ).  .  . تسويق  غذائية،  صناعات  تراثية،  صناعات 

مطابقة لمعايير النشر الواردة بالمجلة .
شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة

للتواصل ترسل المواد العلمية باسم مدير التحرير 
عبر البريد االلكتروني التالي:

magazine@kiaai.ae

دعوة للباحثين والكتاب
والمهتمين بزراعة النخيل



كبيرة  جهود  بعد  وذلك  اليونسكو،  في  الثقافي  التراث  قائمة  ضمن  »النخلة«  إدراج  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  نجحت 
الثقافة والسياحة  العربية، قادته دائرة  لـلبالد، والدول  ثقافيًا وحضاريًا  التي تمثل رمزاً  للنخلة  لـإلعداد لملف قوي  بذلتها اإلمارات 
في أبوظبي، والتي قادت إدراجها للحفاظ عليها وصونها، كونها تمثل عنصراً مهمًا في التراث العربي، ارتبطت بها مجموعة من 

العادات والتقاليد، إضافة إلى المقوالت المشهورة والمعارف والمهارات والصناعات اليدوية المنوعة.
العاصمة  في  عقد  الذي  لليونيسكو  المادي  غير  الثقافي  التراث  لصون  الحكومّية  الدولّية  للجنة  عشر  الرابع  االجتماع  اعتمد  فقد 
الكولومبية بوغوتا خالل الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر 2019، تسجيل ملف النخلة الذي حمل اسم “النخلة: المعارف والمهارات والّتقاليد 
والممارسات”، وهو من بين 41 ملفًا رشحت هذا العام، في القائمة التمثيلّية “للتراث الثقافي غير المادي لإلنسانية” بمنظمة اليونسكو.
فقد ارتبط نخيل التمر بالسكان المحليين للدول المقّدمة للطلب منذ قرون عّدة حيث مّثل مصدراً للعديد من الحرف اليدوية والمهن 
والتقاليد والعادات والممارسات االجتماعية والثقافية المرتبطة به وأحد األشكال الرئيسية للتغذية. ولعب نخيل التمر والمعارف 
على  ومساعدتهم  العربية  المنطقة  في  واألرض  الناس  بين  العالقة  تعزيز  في  محوريًا  دوراً  والممارسات  والتقاليد  والمهارات 
مواجهة تحديات البيئة الصحراوية القاسية. وأنتجت هذه العالقة التاريخية في المنطقة والعنصر تراثًا ثقافيًا ثريًا بالممارسات التي 
عبر  وانتشاره  للعنصر  الثقافية  األهمية  وتُثبت  هذا.  يومنا  حّتى  عليها  الحفاظ  تّم  ومهارات  ومعارف  المنطقة  سكان  يتقاسمها 
القرون مدى التزام المجتمعات المحلية بصونه؛ ويتحّقق ذلك من خالل المشاركة الجماعية في العديد من األنشطة المتعّلقة 

بنخيل التمر والطقوس االحتفالية والتقاليد والعادات.
وكانت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبرعاية من منظمة التربية والثقافة والعلوم )اإللكسو( التابعة لجامعة الدول العربّية، 
قد تقدمت بملف ترشيح النخلة للتسجيل في اليونسكو كملف عربي مشترك باسم 14 دولة عربية هي: دولة اإلمارات العربية 
الجمهورية  الكويت،  دولة  الهاشمية،  األردنية  المملكة  العراق،  جمهورية  العربية،  مصر  جمهورية  البحرين،  مملكة  المتحدة، 
السودان،  جمهورية  السعوديّة،  العربية  المملكة  فلسطين،  دولة  ُعمان،  سلطنة  المغربية،  المملكة  الموريتانية،  اإلسالمية 

جمهورية تونس، والجمهورية اليمنية.
ويهدف إدراج »نخيل، المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات« ضمن القائمة التمثيلية لـ«اليونسكو« للتراث الثقافي غير المادي 
للبشرية إلى رفع مستوى الوعي بأهميتها األساسية على الصعيدين الثقافي واالقتصادي، ومزيد التحسيس بضرورة الحفاظ 

على شجرة النخيل وصون هذه الثروة الزراعية؛ وهو ما يساهم في تأكيد الهوية الثقافية واالجتماعية.
مثلت النخلة العنصر الـ 18 من التراث الوطني لـ اليونسكو، وهو ما يجعل من تسجيلها فرصة إلقرار خطوات عملية لحمايتها. إن 

نخيل التمر وما يرتبط به من معارف ومهارات وتقاليد وممارسات يستحق مكانًا مرموقًا ضمن قائمة التراث العالمي.

كلمتنا
»النخلة« ضمن قوائم »اليونسكو«

أ. د. عبد الوهاب زايد
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي - املشرف العام
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معايير النشر بالمجلة
1- أن يكون المقال أو البحث جديد، ومخصص لمجلة الشجرة 

المباركة.
الكتابــة وفــق منهــج علمــي موثــق  االلتــزام بمعاييــر   -2
بالمصــادر. وال يقــل عــدد كلمــات المقــال عــن 3000 - 2000  

ــة. كلم
حد   )jpg( بصيغة  مقال  لكل  مناسبة  أصلية  صور  ترفق   -3

Digital-High resolution 1000 لكل صورة KB أدنى
4- المجلة غير ملزمة بإعادة ما يصلها من مقاالت، ألصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر.
مع  شخصية  صورة  العلمية  المادة  مع  الكاتب  يرسل   -5
الهاتف  ورقم  الثالثي  االسم  فيها  موضحًا  الذاتية  سيرته 

والبريد االلكتروني وصندوق البريد.
6- المقاالت المنشورة بالمجلة تعبر بالضرورة عن آراء الكاتب 

وال تلزم إدارة الجائزة.
7- ترتيب المواد العلمية ضمن العدد يخضع العتبارات فنية.

واالبتكار  النخلة  محبي  لجميع  مفتوحة  المجلة  صفحات   -8
الزراعي بالعالم لتوطين المعرفة وبناء مجتمع مستدام.

أي  في  المنشورة  المقاالت  بصور  التصرف  حق  للجائزة   -9
عدد الحق.

مراسالت المجلة
ترسل كافة المواد العلمية والفنية باسم مدير التحرير عبر 

البريد اإللكتروني:
magazine@kiaai.ae / kiaaimedia@gmail.com



تطبيقها  الذكية« ومجاالت  »الزراعة 
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 ،2030 عـام  خطـة  تنفيـذ  وبغيـة 
املنظمـة  يف  األعضـاء  الـدول  أقـّرت 
األغذيـة  السـتدامة  مبـادئ  خمسـة 
مبفهـوم  الزراعـة  وتشـمل  والزراعـة. 
وإنتـاج  احملاصيـل،  مـن  كال  املنظمـة، 
األسـماك  ومصايـد  احليوانيـة،  الثـروة 
والغابـات.  املائيـة،  األحيـاء  وتربيـة 
إقامـة  عبـر  اخلمسـة،  املبـادئ  وتوّفـر 
االجتماعيـة  االعتبـارات  بـن  التـوازن 
للتحـاور  إطـاًرا  والبيئيـة،  واالقتصاديـة 
السياسـات  ولوضـع  السياسـات  بشـأن 
واحلوافـز  واللوائـح  واالسـتراتيجيات 
احملـددة  التحديـات  وملعاجلـة  املالئمـة. 
التـي يفرضهـا تغيـر املنـاخ على اسـتدامة 
األغذيـة والزراعـة، تقـوم املنظمـة بتعزيز 
الزراعـة الذكيـة مناخًيـا كنهـج بوسـعه أن 

يحـول النظـم الزراعيـة ويعيـد توجيههـا 
ولضمـان  فّعـاالً  دعمـاً  التنميـة  لدعـم 

املنـاخ. تغيـر  ظـل  يف  الغذائـي  األمـن 
ويف ظـلّ هـذا املشـهد الدولـي اجلديـد، 
باتت األهداف املترابطة الثالثة للزراعة 
الذكيـة مناخًيـا مهمـة أكثـر مـن أي وقـت 
أهـداف  مـن   2 الهـدف  ويقـوم  مضـى. 
التنمية املسـتدامة بإدماج تعزيز الزراعة 
منـه  الرئيسـي  الغـرض  يف  املسـتدامة 
املتمثـل يف القضـاء علـى اجلـوع، وحتقيق 
األمـن الغذائـي، وحتسـن التغذية بحلول 
عـام 2030. وهـذا اعتـراف واضـح بـأن 
النظـم اإليكولوجيـة الزراعيـة العامليـة لن 
تلبيـة الطلـب علـى األغذيـة  تتمكـن مـن 
الـذي  األخـرى  الزراعيـة  واملنتجـات 
سـيزيد بنسـبة 50 يف املائـة بحلـول عـام 

2050 إذا ظلّـت ممارسـات اإلدارة غيـر 
قائمـة.  الطبيعيـة  للمـوارد  املسـتدامة 
وتـؤدي آثـار تغير املنـاخ على الزراعة إلى 
الغذائـي وسـبل املعيشـة  تقويـض األمـن 
لسـكان العالـم األشـد ضعًفـا، كمـا تهـدد 
هشاشـة  األكثـر  اإليكولوجيـة  النظـم 
بـد مـن حشـد  علـى سـطح األرض. وال 
الوثيقـة  باألهـداف  املتعلّقـة  اإلجـراءات 
النظيفـة واإلصحـاح  امليـاه  الصلـة، مثـل 
واإلنتـاج  واالسـتهالك   ،)6 )الهـدف 
املسـتدامن )الهـدف 12(، واحليـاة حتـت 
البـّر  يف  واحليـاة   ،)14 )الهـدف  امليـاه 
)الهـدف 15(، يف آن واحـد بغيـة حتقيـق 
أهـداف  مـن   )13 )الهـدف  مقاصـد 
مبكافحـة  املتعلقـة  املسـتدامة  التنميـة 

املنـاخ وآثـاره.  تغيـر 

دليل الزراعة الذكية مناخيًا

لمحة عامة، التطورات الهامة
يقدم هذا المقال موجًزا عن محتويات الطبعة الثانية لدليل الزراعة الذكية مناخًيا. فقد تغيرت معالم اإلجراءات 
مفهوم  )المنظمة(  والزراعة  األغذية  منظمة  عرضت  أن  منذ  ملحوظ  بشكل  المناخ  تغير  مجال  في  الدولية 
الزراعة الذكية مناخًيا في مؤتمر الهاي عن الزراعة واألمن الغذائي وتغير المناخ في عام 2010، وتبعت األمر 
بإصدار الطبعة األولى من دليل الزراعة الذكية مناخًيا في عام 2013. واألهم من ذلك، اعتمد المجتمع الدولي 
المناخ، وأهداف  باريس بشأن تغير  اتفاق  التي تشمل   2030 المستدامة لعام  التنمية  2015 خطة  في عام 
الوطنية  اإلجراءات  لزيادة فعالية  إطاًرا دولًيا غير مسبوق  أبابا، وتوفر  أديس  المستدامة، وخطة عمل  التنمية 

والجهود الجماعية الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وطريقـة  اإلعالميـة  املـواد  هـذه  يف  املسـتخدمة  األوصـاف 
عرضهـا ال تعبـر عـن أي رأي خـاص ملنظمـة األغذيـة والزراعـة 
لـأمم املتحـدة فيمـا يتعلـق بالوضـع القانونـي أو التنمـوي ألي 
بلـد أو إقليـم أو مدينـة أو منطقـة، أو فيمـا يتعلـق بسـلطاتها 
أو بتعيـن حدودهـا وتخومهـا. وال تعبـر اإلشـارة إلـى شـركات 
محـددة أو منتجـات بعـض املصنعـن، سـواء كانـت مرخصـة أم 
ال، عـن دعـم أو توصيـة مـن جانـب منظمـة األغذيـة والزراعـة 
لـأمم املتحـدة أو تفضيلهـا علـى مثيالتهـا ممـا لـم يـرد ذكـره.
متثـل وجهـات النظـر الـواردة يف هـذه املـواد اإلعالميـة الرؤيـة 
الشـخصية للمؤلـف )املؤلفـن(، وال تعكـس بـأي حـال وجهـات 

نظـر منظمـة األغذيـة والزراعـة أو سياسـاتها.

منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة

الزراعية  اإليكولوجية  النظم 

تلبية  من  تتمكن  لن  العالمية 

الطلب على األغذية والمنتجات 

سيزيد  الذي  األخرى  الزراعية 

بحلول  المائة  في   50 بنسبة 

2050 إذا ظلّت ممارسات  عام 

اإلدارة غير المستدامة للموارد 

الطبيعية قائمة
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اقرأ في هذا العدد

يقـدم هـذا املقـال موجـًزا عـن محتويـات الطبعـة الثانيـة لدليـل 
الزراعـة الذكيـة مناخًيـا. فقـد تغيـرت معالـم اإلجـراءات الدولية 
يف مجـال تغيـر املنـاخ بشـكل ملحـوظ منـذ أن عرضـت منظمـة 
األغذيـة والزراعـة )املنظمـة( مفهـوم الزراعـة الذكيـة مناخًيـا يف 
مؤمتـر الهـاي عـن الزراعـة واألمـن الغذائـي وتغير املنـاخ يف عام 

2010



السياسات الزراعية وأثرها على تطور 

إنتاجية التمور بالجنوب الليبي

خدمة رأس النخلة

البخار  معالجة التمور بتقنية 

الجاف والمشبع

اإلدارة المتكاملة

لسوسة النخيل الحمراء
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معالجة التمور بتقنية 
البخار الجاف والمشبع 

CO2 تحت تفريغ الهواء وتبخير التمور بغاز

تعد التمور من المنتجات الغذائية الطبيعية التي تتميز بقيمتها التغذوية العالية الحتوائها على السكريات 
)فركتوز وجلوكوز وسكروز( والبروتينات واأللياف والفيتامينات والمعادن. وهي من أغنى أنواع الفاكهة في 

محتواها من السكريات الطبيعية التي قد تصل إلى 77 ٪  من وزنها الرطب. 

المهندس طارق بن البشير بن عابدين
tarek.a65@gmail.com

متخصص بتصنيع معدات معاجلة احملاصيل الزراعية
اإلمارات العربية املتحدة

ال تـــزال صنـــــاعة التـمـــور 

ــة  ــلى الصنـــاعـ ــد عـ تعتـمــ

التقليديـــة حيـــث يواجـــه 

المنتــجـــــون ضغـــوطــــــا 

متناميــة مــن أجــل تحســين 

المعالجــة العامــة للتمــور 

مــن خــال تعزيــز ســامة 

وجـــودتها الثمــرة 
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يف  كميـات  علـى  التمـور  حتتـوي  كمـا 
تشـتمل  العناصـر  مـن  األهميـة  غايـة 
واحلديـد  والكالسـيوم  البوتاسـيوم  علـى 
والفسـفور،  والصوديـوم  واملاغنيسـيوم 
عاليـة  نسـبة  علـى  احتوائهـا  إلـى  إضافـة 
مـن مـادة الفلوريـن تقـدر بخمسـة أضعاف 
مـا حتتويـه الفواكـه األخـرى، كمـا حتتـوي 
التمور على كميات مناسـبة من فيتامينات 
)أ( و )ب( إضافـة إلـى حمـض الفولفيـك. 
ومـن املكونـات املهمة يف لـب التمور ونواها 
األليـاف الطبيعيـة التـي تعـد مـن املكونـات 

لإلنسـان. املهمـة  التغذويـة 
االسـتثمار  يف  التمـور  صناعـة  أخفقـت 
بشـكل كبيـر يف قـدرات مـا بعد احلصاد، 
فالتقنيـات املسـتخدمة يف عمليـات جنـي 
مازالـت  بعـد احلصـاد  وتداولهـا  التمـور 
ولـم  التقليديـة  الطـرق  علـى  تعتمـد 
يشـهد قطـاع التمـور حتى اآلن اسـتخدام 
تقنيـات متطـورة وحديثة يف هذا اجلانب 
املهـم. ويف مجـال تصنيـع التمـور ال تـزال 
تقليديـة.  صناعـة  تعـد  التمـور  صناعـة 
مـن  متناميـة  املنتجـن ضغوطـاً  ويواجـه 
أجـل حتسـن املعاجلـة العامـة للتمور من 
وجودتهـا.  الثمـرة  تعزيـز سـامة  خـال 
االسـواق  يف  موقعهـا  علـى  وللحفـاظ 
املنتجـات  مقابـل  العامليـة  أو  احملليـة 

املنافسـة.

المشاكل التي يعاني منها المزارع 

ما بعد الحصاد

أن  حيـث  التصديـر  ألسـواق  بالنسـبة 
متطلبـات  لديهـم  الدوليـن  املسـتوردين 
والتبخيـر  للتنظيـف  الصارمـة  اجلـودة 
والتعبئـة والتغليـف التـي ال ميكـن الوفـاء 

عدسة: عباس عبداهلل أحمد الخميس
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اإلدارة المتكاملة لسوسة 
النخيل الحمراء

تعتبر سوسة النخيل الحمراء )Rhynchophorus ferrugineus( آفة خطيرة تؤثر على شجرة نخيل التمور 
وتسبب خسائر فادحة للمزارعين، وهي تنتمي الى العائلة )Curculionidae( من رتبة )Coleoptera( )الخنافس 
والسوس(. وهي من اآلفات الخفية حيث تبقى داخل النخلة خالل مرحلة نمو اليرقات بحيث تقوم بعمل أنفاق 
داخل  تبقى  أن  أو  النخلة  جذع  خارج  تظهر  أن  فإما  الكاملة  الحشرات  أما  عذاري.  إلى  تتحول  حتى  النخلة  داخل 
التجويفات مسببة ضرر للنخلة، حيث تقوم بتدمير الجذع وتستمر بالنمو، وبالتالي تنتج أجيال متعددة ومتداخلة.

بوالنا فيدياسيقار
صالح أ. الدوسري

إعداد كرسي أبحاث النخيل والتمور - قسم وقاية النبات
كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة امللك سعود - الرياض، اململكة العربية السعودية

وتضـــع السوســـة خـــال 

دورة حيـــاتهـــــا مــــن 

400 بيضـــة.  إلـــى   200

ويفقـــس البيـــض مـــن 

)3-5 أيـــام( إلـــى طـــور 

ــة اليرقـ
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علـى الرغـم مـن األعـراض اخلارجية التي 
والدالـة علـى هجـوم  النخلـة  تظهـر علـى 
سوسـة النخيـل احلمـراء قـد يتـم الكشـف 
أنـه  إال  األحيـان،  بعـض  يف  مبكـراً  عنهـا 
غالبـاً مـا يكـون قـد مضـى الوقـت الـازم 
النخلـة  تصـل  وبالتالـي  املشـكلة،  ملعاجلـة 
إمكانيـة  يوجـد  وال  التلـف  درجـة  إلـى 
إلصـاح هـذا الضـرر ويتـم عندهـا إزالـة 

نهائيـاً. التخلـص منهـا  أو  النخلـة 

بعـد  البيـض  السوسـة  أنثـى  وتضـع 
الغضـة  األنسـجة  داخـل  التـزاوج 
حديثـة.  ميكانيكيـة  جـروح  أي  أو 
حياتهـا  دورة  خـال  السوسـة  وتضـع 
ويفقـس  بيضـة.   400 إلـى   200 مـن 
طـور  إلـى  أيـام(   5-3( مـن  البيـض 
السـاق  داخـل  تتدخـل  والتـي  اليرقـة 
حتدثهـا  التـي  التجاويـف  طريـق  عـن 
داخلـه وتختفـي داخلـه. وتنمـو اليرقـة 

ثـم تتطـور  5 سـم  حتـى تصبـح بطـول 
عـدة  بعـد  العـذراء  قبـل  مـا  طـور  إلـى 
انسـاخات خـال مـن )60-90 يوماً(. 
األليـاف  مـن  بشـرنقة  العـذراء  وتغلـف 
املمضوغـة وتظـل إلـى 20 يومـاً. تخـرج 
وتبقـى  الشـرنقة  مـن  البالغـة  احلشـرة 
تنتقـل  أو  تنتشـر  قـد  أو  السـاق  داخـل 
إلى نخلة أخرى. ويبني شـكل )1( دورة 

السوسـة. حيـاة 

الشكل )1(

شكل )1هـ( عذراء داخل الشرنقة شكل )1ج( طور اليرقة

شكل )1د( عذراء )بدون شرنقة( شكل )1ب( طور البيض

شكل )1أ( الطور البالغ للسوسة

88

النخيل  التجميعية لسوسة  الفيرمونية  المصيدة 
الحمراء

نخيل  حفارات  لمكافحة  الفوسفين  غاز  استخدام 
التمر على مستوى الحقل

رحلة اإللهام.. من أعناق النخيل إلى أعماق اآلبار

58

82

72

44106

117

تعـد التمـور مـن املنتجـات الغذائيـة الطبيعية التـي تتميز بقيمتها 
التغذويـة العاليـة الحتوائهـا علـى السـكريات )فركتـوز وجلوكـوز 
وسـكروز( والبروتينـات واألليـاف والفيتامينـات واملعـادن. وهـي 
مـن أغنـى أنـواع الفاكهـة يف محتواهـا مـن السـكريات الطبيعيـة.

 )Rhynchophorus ferrugineus( تعتبر سوسة النخيل احلمراء
آفة خطيرة تؤثر على شـجرة نخيل التمور وتسـبب خسـائر فادحة 
للمزارعـني، وهـي تنتمـي الـى العائلـة )Curculionidae( مـن رتبة 

)Coleoptera( )اخلنافس والسوس(. 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي08

دليل الزراعة الذكية مناخيًا

لمحة عامة، التطورات الهامة
يقدم هذا المقال موجًزا عن محتويات الطبعة الثانية لدليل الزراعة الذكية مناخًيا. فقد تغيرت معالم اإلجراءات 
مفهوم  )المنظمة(  والزراعة  األغذية  منظمة  عرضت  أن  منذ  ملحوظ  بشكل  المناخ  تغير  مجال  في  الدولية 
الزراعة الذكية مناخًيا في مؤتمر الهاي عن الزراعة واألمن الغذائي وتغير المناخ في عام 2010، وتبعت األمر 
بإصدار الطبعة األولى من دليل الزراعة الذكية مناخًيا في عام 2013. واألهم من ذلك، اعتمد المجتمع الدولي 
المناخ، وأهداف  باريس بشأن تغير  اتفاق  التي تشمل   2030 المستدامة لعام  التنمية  2015 خطة  في عام 
الوطنية  اإلجراءات  لزيادة فعالية  إطاًرا دولًيا غير مسبوق  أبابا، وتوفر  أديس  المستدامة، وخطة عمل  التنمية 

والجهود الجماعية الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وطريقـة  اإلعالميـة  املـواد  هـذه  يف  املسـتخدمة  األوصـاف 
عرضهـا ال تعبـر عـن أي رأي خـاص ملنظمـة األغذيـة والزراعـة 
لـأمم املتحـدة فيمـا يتعلـق بالوضـع القانونـي أو التنمـوي ألي 
بلـد أو إقليـم أو مدينـة أو منطقـة، أو فيمـا يتعلـق بسـلطاتها 
أو بتعيـن حدودهـا وتخومهـا. وال تعبـر اإلشـارة إلـى شـركات 
محـددة أو منتجـات بعـض املصنعـن، سـواء كانـت مرخصـة أم 
ال، عـن دعـم أو توصيـة مـن جانـب منظمـة األغذيـة والزراعـة 
لـأمم املتحـدة أو تفضيلهـا علـى مثيالتهـا ممـا لـم يـرد ذكـره.
متثـل وجهـات النظـر الـواردة يف هـذه املـواد اإلعالميـة الرؤيـة 
الشـخصية للمؤلـف )املؤلفـن(، وال تعكـس بـأي حـال وجهـات 

نظـر منظمـة األغذيـة والزراعـة أو سياسـاتها.

منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة

الزراعية  اإليكولوجية  النظم 

تلبية  من  تتمكن  لن  العالمية 

الطلب على األغذية والمنتجات 

سيزيد  الذي  األخرى  الزراعية 

بحلول  المائة  في   50 بنسبة 

2050 إذا ظلّت ممارسات  عام 

اإلدارة غير المستدامة للموارد 

الطبيعية قائمة
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 ،2030 عـام  خطـة  تنفيـذ  وبغيـة 
املنظمـة  يف  األعضـاء  الـدول  أقـّرت 
األغذيـة  السـتدامة  مبـادئ  خمسـة 
مبفهـوم  الزراعـة  وتشـمل  والزراعـة. 
وإنتـاج  احملاصيـل،  مـن  كال  املنظمـة، 
األسـماك  ومصايـد  احليوانيـة،  الثـروة 
والغابـات.  املائيـة،  األحيـاء  وتربيـة 
إقامـة  عبـر  اخلمسـة،  املبـادئ  وتوّفـر 
االجتماعيـة  االعتبـارات  بـن  التـوازن 
للتحـاور  إطـاًرا  والبيئيـة،  واالقتصاديـة 
السياسـات  ولوضـع  السياسـات  بشـأن 
واحلوافـز  واللوائـح  واالسـتراتيجيات 
احملـددة  التحديـات  وملعاجلـة  املالئمـة. 
التـي يفرضهـا تغيـر املنـاخ على اسـتدامة 
األغذيـة والزراعـة، تقـوم املنظمـة بتعزيز 
الزراعـة الذكيـة مناخًيـا كنهـج بوسـعه أن 

يحـول النظـم الزراعيـة ويعيـد توجيههـا 
ولضمـان  فّعـاالً  دعمـاً  التنميـة  لدعـم 

املنـاخ. تغيـر  ظـل  يف  الغذائـي  األمـن 
ويف ظـلّ هـذا املشـهد الدولـي اجلديـد، 
باتت األهداف املترابطة الثالثة للزراعة 
الذكيـة مناخًيـا مهمـة أكثـر مـن أي وقـت 
أهـداف  مـن   2 الهـدف  ويقـوم  مضـى. 
التنمية املسـتدامة بإدماج تعزيز الزراعة 
منـه  الرئيسـي  الغـرض  يف  املسـتدامة 
املتمثـل يف القضـاء علـى اجلـوع، وحتقيق 
األمـن الغذائـي، وحتسـن التغذية بحلول 
عـام 2030. وهـذا اعتـراف واضـح بـأن 
النظـم اإليكولوجيـة الزراعيـة العامليـة لن 
تلبيـة الطلـب علـى األغذيـة  تتمكـن مـن 
الـذي  األخـرى  الزراعيـة  واملنتجـات 
سـيزيد بنسـبة 50 يف املائـة بحلـول عـام 

2050 إذا ظلّـت ممارسـات اإلدارة غيـر 
قائمـة.  الطبيعيـة  للمـوارد  املسـتدامة 
وتـؤدي آثـار تغير املنـاخ على الزراعة إلى 
الغذائـي وسـبل املعيشـة  تقويـض األمـن 
لسـكان العالـم األشـد ضعًفـا، كمـا تهـدد 
هشاشـة  األكثـر  اإليكولوجيـة  النظـم 
بـد مـن حشـد  علـى سـطح األرض. وال 
الوثيقـة  باألهـداف  املتعلّقـة  اإلجـراءات 
النظيفـة واإلصحـاح  امليـاه  الصلـة، مثـل 
واإلنتـاج  واالسـتهالك   ،)6 )الهـدف 
املسـتدامن )الهـدف 12(، واحليـاة حتـت 
البـّر  يف  واحليـاة   ،)14 )الهـدف  امليـاه 
)الهـدف 15(، يف آن واحـد بغيـة حتقيـق 
أهـداف  مـن   )13 )الهـدف  مقاصـد 
مبكافحـة  املتعلقـة  املسـتدامة  التنميـة 

املنـاخ وآثـاره.  تغيـر 
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اعتماد نهج الزراعة الذكية مناخًيا 

الزراعـة  مفهـوم  عـّدة  بلـدان  تبّنـت  لقـد 
الذكيـة مناخًيـا.  واّتضـح ذلك يف دراسـة 
يف  نشـرت  والزراعـة  األغذيـة  ملنظمـة 
 189 أصـل  مـن  أنـه  وبّينـت   2016 عـام 
مقـررة محـددة  قدمـوا مسـاهمات  بلـًدا 
بلـًدا   32 أشـار  باريـس،  التفـاق  وطنًيـا 
إلـى الزراعـة الذكيـة مناخًيـا علـى وجـه 
التحديـد. وصـادق 50 بلـًدا تقريًبـا علـى 
أوجـه  اسـتغالل  إلـى  تهـدف  إجـراءات 
التـآزر احملتملـة بـن التخفيـف مـن آثـار 
تغيـر املنـاخ والتكيُّـف معهـا يف الزراعـة، 
أو حتـى وضعوهـا يف صـدارة األولويـات. 
وبفضل البحوث واألنشـطة التي تدعمها 
املجموعـات  مـن  والعديـد  املنظمـة 
الكامنـة  األخـرى، منـت قاعـدة املعـارف 
بشـكل  مناخًيـا  الذكيـة  الزراعـة  وراء 
يف  املستشـّفة  األفـكار  وتعـد  ملحـوظ. 
السـنوات األخيـرة، والتجـارب الناجحـة، 
أفضـل  فهـًم  أوجـدت  التـي  والتجـارب 
ممارسـات  العتمـاد  املسـّرعة  للعوامـل 
الزراعـة الذكيـة مناخًيـا وللحواجـز أمـام 
الطريـق  لتمهيـد  ضروريـة  اعتمادهـا، 
الذكيـة  الزراعـة  نطـاق  توسـيع  أمـام 
مناخًيـا علـى املسـتويات كافـة. وال بد من 
إتاحـة هـذه األفـكار يف الوقـت املناسـب 
وبطريقـة يسـهل الوصـول إليهـا مـن أجـل 
الزراعـة  لتعزيـز  اجلاريـة  اجلهـود  دعـم 

مناخًيـا.  الذكيـة 

االنتقال إلى المجال الرقمي 

دليـل  يتـم حتويـل  الغايـة،  لتحقيـق هـذه 
الزراعـة الذكيـة مناخًيـا إلـى مـورد رقمي 
»حـي«. ويجمـع الدليـل الرقمـي مجموعة 

واسـعة مـن املعـارف واخلبرات يف منصة 
وسـهولة  التفاعـل  مـن  مبزيـد  تتسـم 
االستعمال. وبهذا، سيكون دليل الزراعة 
الذكيـة مناخًيـا أكثـر قـدرة علـى توجيـه 
واضعـي السياسـات، ومديـري البرامـج، 
واألكادمييـن،  القطاعيـن،  واخلبـراء 
والعاملـن يف مجالـي اإلرشـاد والتنميـة، 
يف  املنـاخ  مراعـاة  لزيـادة  جهودهـم  يف 
وبإطـالق  الزراعيـة.  القطاعـات  جميـع 
الطبعـة الثانيـة املنقحـة بالكامـل لدليـل 
الزراعـة الذكيـة مناخًيـا علـى اإلنترنـت، 
أو  باإلمـكان حتديـث حصـص  سـيصبح 
احلاجـة.  عنـد  فرديـة  حالـة  دراسـات 
املعلومـات  بتقاسـم  ذلـك  وسيسـمح 
املتوافـرة حـول الزراعـة الذكيـة مناخًيـا 
بوتيـرة سـريعة ملواكبـة التطورات يف هذا 

املجـال. 

القسم أِلف: المفهوم

الدليـل عرًضـا  مـن  األول  القسـم  يقـدم 
الذكيـة  الزراعـة  مفهـوم  عـن  شـاماًل 
مناخًيـا مـن خـالل تعريفـه بشـكل دقيـق. 
وينظـر أيًضـا فيمـا يسـتلزمه تطبيـق نهج 
الزراعـة الذكيـة مناخًيا، ويحدد مجاالت 
التدخـل الرئيسـية. ويبـّن القسـم كذلـك 
كيـف ميكـن للزراعـة الذكيـة مناخًيـا أن 
البلـدان مـن أجـل تعزيـز قدرتهـا  تدعـم 
علـى الصمـود يف وجـه آثـار تغيـر املنـاخ، 
وزيـادة اسـتدامة وإنتاجيـة نظـم األغذيـة 
ويضـع  نفسـه.  الوقـت  يف  بهـا  اخلاصـة 
مناخًيـا  الذكيـة  الزراعـة  األول  القسـم 
يف إطـار جـدول األعمـال الدولي األوسـع 
نطاًقـا بشـأن املنـاخ والتنميـة املسـتدامة. 
كمـا أنـه يشـير إلـى ضـرورة مراعـاة نهـج 
الزراعـة  تنفيـذ  يف  الطبيعيـة  املناظـر 
الواقـع.  أرض  علـى  مناخًيـا  الذكيـة 
وتقـوم حصـة جديـدة بعنـوان تغيـر املنـاخ 
آثـاره  مـن  والتخفيـف  معـه  والتكيـف 
وأوجـه  املشـتركة  املنافـع  باستكشـاف 
املنـاخ  تغيـر  مـع  التكيـف  بـن  التـآزر 
والتخفيـف مـن آثـاره يف الزراعـة الذكيـة 

مناخًيـا.

مقدمة

أهـداف  حتقيـق  يف  املسـاهمة  بغيـة 
التنميـة املسـتدامة يف ظـل تغيـر املنـاخ، 
إلـى  الزراعـي  اإلنتـاج  نظـم  حتتـاج 
لثالثـة حتديـات  واحـد  آن  التصـدي يف 
متشـابكة، هـي: زيـادة اإلنتاجيـة والدخـل 
وبنـاء  مسـتدام؛  نحـو  علـى  الزراعـة  يف 
القـدرة علـى الصمـود يف وجـه آثـار تغيـر 
مـن  التخفيـف  يف  واملسـاهمة  املنـاخ؛ 

يقدم القسم األول 

من الدليل عرًضا شاماًل 

عن مفهوم الزراعة 

الذكية مناخًيا من 

خالل تعريفه بشكل 

دقيق. وينظر أيًضا 

فيما يستلزمه تطبيق 

نهج الزراعة الذكية 

مناخًيا، ويحدد مجاالت 

التدخل الرئيسية
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حـّدة تغيـر املنـاخ حيثمـا أمكـن ذلـك. ومت 
كإطـار  مناخًيـا  الذكيـة  الزراعـة  تطويـر 

الثالثـة.  التحديـات  هـذه  ملواجهـة 
أن  مناخًيـا  الذكيـة  للزراعـة  وميكـن 
زراعيـة  نظـم  إلـى  االنتقـال  ّس  تـي 
واسـتدامة  إنتاجيـة  أكثـر  وغذائيـة 
مـن  ذلـك  ويتحقـق  للمنـاخ.  ومراعـاة 
املمارسـات  العتمـاد  الترويـج  خـالل 
فعاليتهـا  أثبتـت  التـي  مناخًيـا  الذكيـة 
باالسـتناد إلـى أدلـة قويـة، ومـن خـالل 
سياسـات  تشـمل  متكينيـة  بيئـة  توفيـر 
مؤاتيـة.  متويـل  ومصـادر  ومؤسسـات 
وليسـت الزراعـة الذكيـة مناخًيـا تقنيـة 
أو نظـام إنتـاج جديـد أو مجموعـة مـن 
بـل  اجلميـع،  تناسـب  التـي  املمارسـات 
إجـراءات  اتخـاذ  علـى  قائـم  نهـج  هـي 
علـى ثالثـة مسـتويات مـن أجـل حتديـد 
نظـم اإلنتـاج القائمـة األكثـر قـدرة علـى 
مواجهـة آثـار تغيـر املنـاخ. وتسـاعد نهج 
حتديـد  علـى  مناخًيـا  الذكيـة  الزراعـة 
نظـم اإلنتـاج املناسـبة للتكيـف مـع تغيـر 
املنـاخ والتخفيـف مـن آثـاره حيثما أمكن 
ذلك، والتي تسـمح للمؤسسـات بتوسـيع 
التحديـات  ملواجهـة  اسـتجابتها  نطـاق 
أماكـن  يف  املنـاخ  تغيـر  يفرضهـا  التـي 
الوسـائل  النهـج  هـذه  وتوفـر  محـددة. 
املصلحـة  أصحـاب  ملسـاعدة  الالزمـة 
علـى املسـتويات احملليـة أو الوطنيـة أو 
االسـتراتيجيات  اختيـار  يف  الدوليـة، 
مـع  للتكيـف  قابليـة  األكثـر  الزراعيـة 
ظـروف مناخيـة محـددة. وتسـعى نهـج 
عـزل  إلـى  مناخًيـا  الذكيـة  الزراعـة 
يتعـن  قـد  التـي  املبـادالت  ومعاجلـة 

الثالثـة  األهـداف  بـن  بهـا  القيـام 
عـن  وتنبثـق  مناخًيـا.  الذكيـة  للزراعـة 
هـذه العمليـة خيـارات واقعيـة وخاصـة 
توجيـه  علـى  قـادرة  تكـون  بالسـياق 
علـى  القائمـة  القـرارات  صنـع  عمليـة 
قيـام  يف  النجـاح  سـّر  ويكمـن  األدلـة. 
أصحـاب املصلحـة ببـذل جهـود منسـقة 
كافـة،  املسـتويات  علـى  األجـل  وطويلـة 

العاملـي. املسـتوى  إلـى  املنتجـن  مـن 

التكيف مع تغير المناخ والتخفيف 

من آثاره 

لقـد مت التوصـل إلـى توافـق علمـي قـوي 
يف  املنـاخ  لتغيـر  املرتقبـة  اآلثـار  بشـأن 
تزيـد  أن  املتوقـع  ومـن  الطويـل.  األجـل 

األحـوال وِحـّدة  وتيـرة 
اجلفـاف  مثـل  القصـوى،  اجلويـة 
تشـهد  وأن  والعواصـف،  والفيضانـات 
مـن  تغيـرات  احملليـة  املناخيـة  األمنـاط 
شـأنها أن تؤثـر علـى النظم اإليكولوجية. 
احملليـة  املجتمعـات  علـى  وسـيتعّن 
مـع  تتكّيـف  أن  اإليكولوجيـة  والنظـم 
الظـروف اجلديـدة وأن تبنـي القدرة على 
الصمود يف وجه اآلثار السـلبية احملتملة 
يف املسـتقبل. وهنـاك حاجـة أيًضـا إلـى 
احلـد مـن ترّكـز انبعاثات غـازات الدفيئة 
يف الغـالف اجلـوي مـن أجـل التقليـل إلى 
أقصـى حـد مـن االحتـرار العاملـي وتغيـر 
املنـاخ وجتّنـب الوصـول إلـى نقطـة حتـول 
احلاصـل  الضـرر  بعدهـا  يصبـح  بيئـي 

دائمـاً. 
تغيـر  بشـأن  باريـس  اتفـاق  ويهـدف 
املنـاخ إلـى »إبقـاء ارتفـاع متوسـط درجة 
احلـرارة العامليـة دون درجتـن مئويتـن 

فوق مستويات ما قبل احلقبة الصناعية 
إلـى حصـر  الراميـة  اجلهـود  ومواصلـة 
ارتفـاع درجـة احلـرارة يف حـد ال يتجاوز 
مـا  مسـتويات  فـوق  مئويـة  درجـة   1.5
قبـل احلقبـة الصناعيـة«. ولتحقيـق هذا 
الهـدف، يتعـّن علـى جميـع القطاعـات، 
مبـا فيهـا القطاعـات الزراعيـة، أن حتـد 
الدفيئـة.  غـازات  مـن  انبعاثاتهـا  مـن 
علـى  أيًضـا  سـيتعّن  أنـه  يف  جـدل  وال 
إنتاجهـا  تزيـد  الزراعيـة أن  القطاعـات 
التغذويـة  االحتياجـات  تلبيـة  أجـل  مـن 
للعـدد املتزايـد مـن سـكان العالـم. ولكـّن 
القطاعـات الزراعيـة مسـؤولة حالًيا عن 
حوالـي ُخمـس االنبعاثـات العامليـة. وإذا 
الزراعـة  يف  املسـتقبلي  النمـو  اسـتمّر 
التـي  االنبعاثـات  مسـارات  نفـس  علـى 
القريـب،  املاضـي  يف  سـائدة  كانـت 
مـن  الزراعـة  حصـة  تزيـد  فسـوف 
إجمالـي االنبعاثـات وسـتقّوض اجلهـود 
بدرجـة  املتعلّـق  الهـدف  لبلـوغ  العامليـة 
وسـيؤدي  باريـس.  اتفـاق  يف  احلـرارة 
البقـاء علـى املسـار نفسـه إلـى اسـتمرار 
إزالـة  العامليـة علـى صعيـد  االجتاهـات 
الناجمـن  األراضـي  وتدهـور  الغابـات 
األغذيـة  علـى  الطلـب  زيـادة  عـن 
املرتبطـة  واخلشـب واملنتجـات األخـرى 

بالزراعـة.
فرًصـا  الزراعيـة  القطاعـات  وتقـدم 
مـن  التخفيـف  يف  للمسـاهمة  فريـدة 
اإلدارة  فممارسـات  املنـاخ.  تغّيـر  آثـار 
املسـتدامة ميكنهـا أن تسـاهم يف جتّنـب 
مواصلـة فقـدان الكربـون املخـّزن حالًيـا 
يف التربة واألشـجار والنظم اإليكولوجية 
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الساحلية. وباستطاعة اإلدارة املستدامة 
تنشـئ  أن  والغابـات  واملراعـي  للتربـة 
ثانـي  تلتقـط  التـي  الكربـون  بالوعـات 
الغـالف  يف  املوجـود  الكربـون  أكسـيد 
التربـة  الكربـون يف  تخـّزن  وأن  اجلـوي، 
الزراعـة  وتسـعى  األحيائيـة.  والكتلـة 
الذكيـة مناخًيـا إلـى زيـادة هـذه الفـرص 
إلـى أقصـى حد ممكـن. وميكن أن حتقق 
نهـج الزراعـة الذكيـة مناخًيـا يف الكثيـر 
مسـتوى  علـى  مكاسـب  األوقـات،  مـن 
و/ اآلثـار  مـن  التخفيـف  و/أو  التكيـف 
وتسـعى  واحـد.  آن  يف  اإلنتاجيـة  أو 
الزراعـة الذكيـة مناخًيـا إلـى االسـتفادة 
مـن الفـرص املتاحـة لزيـادة أوجـه التـآزر 
واملنافـع املشـتركة ولتقليـل املقايضـات أو 

. جتنبهـا

إدارة المناظر الطبيعية من أجل 

نظم ذكية مناخًيا 

املتكاملـة  اإلدارة  اسـتخدام  ميكـن 
للمناظـر الطبيعيـة كأداة لتوسـيع نطـاق 
الزراعـة الذكيـة مناخًيـا بطريقـة شـاملة 
الذكيـة  الزراعـة  أن  ومبـا  ومنصفـة. 
قـرارات  صنـع  إلـى  حتتـاج  مناخًيـا 
مـن  بـد  ال  بالسـياق،  وخاصـة  معّقـدة 
أهـداف  بـن  التـوازن  حتقيـق  مواصلـة 
متعـددة عنـد تصميـم تدخـالت الزراعـة 
الذكيـة مناخًيـا األوسـع نطاًقـا. وتنظـر 
املناظـر  مسـتوى  علـى  التدخـالت 
الوظائـف  يف  صريـح  بشـكل  الطبيعيـة 
املتعـددة التـي تؤديها النظم اإليكولوجية 
سـبيل  وعلـى  متعـددة.  نطاقـات  علـى 
بـن  تـوازن  إقامـة  يلـزم  قـد  املثـال، 
التخطيـط السـتخدام األراضي واإلنتاج 

البعـد  ومبراعـاة  والسـياحة.  الزراعـي 
والبيئـي،  واالقتصـادي  االجتماعـي 
ميكـن احملافظـة علـى املـوارد الطبيعيـة 
)مبـا يف ذلـك التنـوع البيولوجي( والعمل 
يف الوقـت نفسـه علـى مضاعفة الفرص 
املصلحـة. أصحـاب  ملختلـف  واملنافـع 

علـى  التدخـالت  تنفيـذ  يتـم  وعندمـا 
هنـاك  الطبيعيـة،  املناظـر  مسـتوى 
حاجـة إلـى عمليـة شـاملة إلدارة نظـم 
منطقـة  يف  الطبيعيـة  واملـوارد  اإلنتـاج 
تكـون واسـعة مبـا يكفـي إلنتـاج خدمات 
النظـم اإليكولوجيـة احليوية. ويجب أن 
تستكمل هذه العملية بآليات ال مركزية 
النطاقـات  مراعـاة  علـى  قـادرة  تكـون 
األصغـر حجـًم التـي يعمـل فيهـا النـاس 
بـن  التفاعـالت  تعزيـز  ويأتـي  فعلًيـا. 
مختلفـة  بأنـواع  تتمتـع  مجموعـات 
مـن  مختلفـة  ومسـتويات  املعـارف  مـن 
اخلبـرة، مبنفعـة كبيـرة. وتقـوم اإلدارة 
املتكاملـة للمناظـر الطبيعيـة، بوصفهـا 
نطـاق  توسـيع  علـى  أصـًل  يرّكـز  نهًجـا 
املمارسـات املسـتدامة، بتيسـير توجيـه 
الطبيعيـة  املناظـر  إدارة  السياسـات 
مـن أجـل نظـم ذكيـة مناخًيـا وحتقيـق 
بلـوغ  أجـل  مـن  بينهـا  فيمـا  االتسـاق 
ميكـن  ولذلـك،  املرجـوة.  النتائـج 
املناظـر  نهـج  مـن  أيًضـا  االسـتفادة 
الطبيعيـة لتحسـن املمارسـات املتعلّقـة 
لكـي  وإدارتهـا  األراضـي  باسـتخدام 
التنميـة  أهـداف  حتقيـق  يف  تسـاهم 
مـا  الوطنيـة،  وشـبه  والوطنيـة  احملليـة 
يعـزز بالتالـي التقـدم يف حتقيـق العديد 

املسـتدامة. التنميـة  أهـداف  مـن 

القسم باء: اإلنتاج الزراعي 

واستخدام الموارد الطبيعية

يتألـــف القســـم الثانـــي مـــن دليـــل الزراعـــة 
الذكيـــة مناخًيـــا مـــن جزأيـــن. 

ـــى  ـــز احلصـــص عل يف اجلـــزء األول، ترّكـ
تخصيـــص  ويتـــم  الزراعـــي  اإلنتـــاج 
مـــن  واحـــد  لـــكل  فرديـــة  حصـــص 
القطاعـــات الزراعيـــة األربعـــة، وهـــي: 
إنتـــاج احملاصيـــل، واإلنتـــاج احليوانـــي، 
والغابـــات، ومصايـــد األســـماك وتربيـــة 
األحيـــاء املائيـــة. وتنظـــر كل حصـــة يف 
ـــة  ـــارات الذكي ـــاخ ويف اخلي ـــر املن ـــار تغي آث

مناخًيـــا يف القطـــاع احملـــدد.
وتصـــف حصـــة جديـــدة حتـــت عنـــوان 
نظـــم اإلنتـــاج املتكاملـــة، املبـــادئ التـــي 
يرتكـــز عليهـــا اإلنتـــاج الزراعـــي املتكامـــل 
الزراعـــة  أهـــداف  مـــع  تتســـق  وكيـــف 
الذكيـــة مناخًيـــا، وتقـــدم أمثلـــة ملموســـة 

ــم. ــذه النظـ ــن هـ عـ
ويف اجلـــزء الثانـــي مـــن هـــذا القســـم، 
ـــى اســـتخدام املـــوارد  ـــز احلصـــص عل ترّك
الطبيعيـــة بطريقـــة ذكيـــة مناخًيـــا، ويتـــم 
للميـــاه  فرديـــة  وحـــدات  تخصيـــص 

واألراضـــي واملـــوارد الوراثيـــة.
ويشـــمل اجلـــزء الثانـــي أيًضـــا حصـــة 
ـــة  ـــة والزراعـــة الذكي ـــإدارة الطاق ـــق ب تتعلّ
تتعلّـــق  حصـــة  عـــن  فضـــاًل  مناخًيـــا، 
الطابـــع  تعزيـــز  إلـــى  الهادفـــة  بالنهـــج 
يف  القيمـــة  لسالســـل  مناخًيـــا  الذكـــي 

نظـــام األغذيـــة األوســـع نطاًقـــا.

إنتاج المحاصيل الذكي مناخًيا 

بحساسـية  احملاصيـل  إنتـاج  يّتسـم 
مبجموعـة  ويتأثـر  املنـاخ.  لتغيـر  بالغـة 
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املناخيـة مثـل: االجتاهـات  العوامـل  مـن 
تسـاقط  متوسـط  يف  األجـل  الطويلـة 
والتقلّـب  احلـرارة؛  ودرجـات  األمطـار 
وهطـول  احلـرارة  درجـات  يف  السـنوي 
مراحـل  خـالل  والصدمـات  األمطـار؛ 
واألحـوال  النباتـات؛  منـو  مـن  محـددة 
اجلويـة القصـوى. ويف ظـل تغّيـر املنـاخ، 
إنتـاج  اسـتراتيجيات  تتغيـر  أن  يجـب 

أيًضـا. احملاصيـل 
للتكيـف  اخليـارات  مـن  العديـد  وهنـاك 
مـع تغيـر املنـاخ والتخفيـف مـن آثـاره يف 
وسـتختلف  الزراعيـة.  النظـم  مختلـف 
أنـواع  بحسـب  اخليـارات  هـذه  مالءمـة 
لهـا  يتعـّرض  التـي  احملـددة  اإلجهـاد 
النظـام، وآليـات املواجهـة والتكّيـف التـي 
ميلكهـا املزارعـون، ومدى تأثير كل عامل 
التكثيـف  ويُعـد  الغـالت.  علـى  مناخـي 
املسـتدام إلنتـاج احملاصيـل الركيـزة التـي 
إلنتـاج  اخليـارات  جميـع  عليهـا  تقـوم 
كمـا  مناخًيـا.  ذكيـة  بطريقـة  احملاصيـل 
أنـه يوجـه القـرارات حـول كيفيـة تخطـي 
ثغـرات  إلـى  تـؤدي  التـي  القصـور  أوجـه 
التقليـل  وكيفيـة  واإلنتاجيـة،  الغـالل  يف 
مـن اآلثـار البيئيـة واالجتماعيـة السـلبية 

اإلنتـاج.  عـن  املترتبـة 
إلنتـاج  املسـتدام  التكثيـف  ويتطلّـب 
تسـتخدم  زراعيـة  احملاصيـل ممارسـات 
البـذور واملـواد الزراعيـة العاليـة اجلـودة 
لأصنـاف املتكيفـة بشـكل جيـد؛ وزراعـة 
أنـواع وأصنـاف متنوعـة مـن احملاصيـل 
يف مجموعـات، أو كمحاصيـل بينيـة، أو 
بالتنـاوب؛ ومكافحـة اآلفـات مـن خـالل 
واعتمـاد  لآلفـات؛  املتكاملـة  اإلدارة 

الزراعـة احملافظـة علـى املـوارد واملكننـة 
علـى  احملافظـة  أجـل  مـن  املسـتدامة 
صحـة التربـة وإدارة امليـاه بفعالية بهدف 
مقابـل  أعلـى مخرجـات ممكنـة  حتقيـق 
قـدرة  نطـاق  يف  مدخـالت  وحـدة  كل 

التحمـل. علـى  اإليكولوجـي  النظـام 
أن  املنـاخ  لتغيـر  ميكـن  أنـه  واألهـم 
النباتـات  بـن  التفاعـل  يسـبب خلـاًل يف 
مـن  العديـد  أن  ذلـك  وامللقحـات، 
احلـرارة  بدرجـات  يتأثـر  امللقحـات 
تتعـرض  وعندمـا  واجلفـاف.  املرتفعـة 
علـى  قدرتهـا  يفـوق  لضغـط  امللقحـات 
التحمـل، تترتـب آثـار وخيمـة علـى تلقيـح 
احملاصيـل. ويتسـم بالتالـي العمـل علـى 
احلـد مـن تأثيـرات تغّيـر املنـاخ جنًبـا إلى 
جنـب مـع تطبيـق اسـتراتيجيات التكيـف 
إحـدى  وتتجـّل  بالغـة.  بأهميـة  معهـا، 
أوجـه التـآزر يف الـدور املهـم الـذي تؤديـه 
املراعـي يف احتبـاس الكربـون العضـوي. 
وميكـن حتسـن ذلـك مـن خـالل ضبـط 
مسـتدامة  مسـتويات  عنـد  الرعـي 
تعـزز منـو النباتـات العشـبية وحتـد مـن 
تدهـور املراعـي. وميكـن أن يـؤدي إدخال 
اجلـذور  ذات  والبقوليـات  األعشـاب 
حتسـن  يف  أيًضـا  مهـًم  دوًرا  العميقـة، 

التربـة.  يف  الكربـون  احتبـاس 
وإذا متّكـن املزارعـون مـن الوصـول إلـى 
الديناميـات  بشـأن  اجليـدة  املعـارف 
االبتـكارات  وإلـى  اإليكولوجيـة 
مـن  جيـد  ومبسـتوى  التكنولوجيـة، 
الفهـم لنـوع ونطـاق التغيـر احلاصـل يف 
العوامـل املناخيـة التـي تؤثـر علـى إنتـاج 
احملاصيـل، ميكنهـم العمـل بطريقة أذكى 

عوًضـا عـن العمـل بكـّد أكبـر. وبإمكانهـم 
النظـم  وظائـف  علـى  احملافظـة  أيًضـا 
العمليـات  مـن  واالسـتفادة  اإليكولوجيـة 
التـي  الكيميائيـة  األرضيـة  احليويـة 
الزراعيـة  اإليكولوجيـة  نظمهـم  تؤديهـا 
مـن أجـل احلصـول علـى نتائـج أفضـل. 
كما ميكنهم إدارة املبادالت وأوجه التآزر 
املشـاركة يف عمليـة التكيـف مـع الظروف 
واالسـتجابة  املناخيـة احملليـة اجلديـدة، 

الدوليـة. األسـواق  يف  للتقلبـات 

اإلنتاج الحيواني الذكي مناخًيا

بالنسـبة  رزق  مصـدر  الزراعـة  تشـكل 
حوالـي  وإن  العالـم.  سـكان  ثلـث  إلـى 
الذيـن  األشـخاص  مـن  املائـة  يف   60
لكسـب  الزراعـة  علـى  يعتمـدون 
معيشـتهم، هـم مـن أصحـاب املواشـي. 
ويُعـد اإلنتـاج احليوانـي قطاًعـا سـريع 
النمو. وهو ميثل يف الوقت الراهن 40 
يف املائـة مـن النـاجت احمللـي اإلجمالـي 
الزراعـي العاملـي ويتسـم بأهميـة بالغـة 
جميـع  يف  الغذائـي  األمـن  لتحقيـق 
مسـاهمة  املاشـية  وتقـدم  األقاليـم. 
ضروريـة ومهمـة يف اإلمـدادات العاملية 
والبروتينـات.  احلراريـة  بالسـعرات 
إلـى  بالنسـبة  رئيسـية  أصـوالً  وتعـد 
الريفيـة،  املجتمعـات  يف  األسـر 
مـن  املاليـن  مئـات  يعتمـد  حيـث 
الرعـاة علـى منـط احليـاة هـذا وعلـى 
لكسـب  الرعويـة  اإليكولوجيـة  النظـم 
مجموعـة  املاشـية  وتوفـر  معيشـتهم. 
مـن اخلدمـات األساسـية، مبـا يف ذلـك 
للحصـول  وضمانـة  لالدخـار،  وسـيلة 
مـن  يقـي  دفـاع  وخـط  قـروض،  علـى 
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الصدمـات املناخيـة واألزمات األخرى. 
ويف النظـم املختلطـة، تسـتهلك املاشـية 
واملنتجـات  احملاصيـل  مخلفـات 
روثهـا  اسـتخدام  ويتـم  الثانويـة، 
لتخصيـب احملاصيـل. وتوفـر األبقـار، 
واجلمـال، واخليـول، واحلميـر، وسـيلة 
نقـل وقـوة جـر يف العمليـات امليدانيـة.
باإلضافـة إلـى ذلـك، تعتبـر املاشـية وال 
سـيما املجتـرات الصغيـرة والدواجـن، 
أساسية لتمكن املرأة وإحراز تقدم يف 
سـبيل حتقيـق املسـاواة بـن اجلنسـن. 
كما أن مسـاهمتها يف سـبل املعيشـة يف 
الريـف تتجـاوز بكثيـر اإلنتـاج الزراعـي 
تدعـم  أنهـا  حيـث  الغذائـي  واألمـن 
وصحـة  والتربيـة  االجتماعـي  الرفـاه 

اإلنسـان. 
الثـروة  إدارة  تتـم  أن  الضـروري  ومـن 
زيـادة  أجـل  مـن  بعنايـة  احليوانيـة 
تقدمهـا  التـي  اخلدمـات  مجموعـة 
واحلـد مـن هشاشـة القطـاع يف وجـه 
آثـار تغيـر املنـاخ. وهنـاك حاجـة ملّحـة 
إلـى اتخـاذ إجـراءات يف هـذا املجـال ال 
مـرٍب  مليـون   800 حوالـي  وأن  سـيما 
للماشـية يعيشـون بأقل من دوالرين يف 
اليـوم. وتتعـّرض سـبل معيشـتهم علـى 
وجـه خـاص للخطـر بسـبب آثـار تغيـر 
ارتفـاع  يتـرك  أن  املتوقـع  ومـن  املنـاخ. 
درجـات احلـرارة، والتغيـرات يف تـوّزع 
هطـول األمطـار، وتزايد وتيرة األحوال 
اإلجهـاد  وزيـادة  القصـوى،  اجلويـة 
احلـراري، وانخفـاض توافر املياه، آثاًرا 
علـى  مباشـرة  وغيـر  مباشـرة  سـلبية 
اإلنتـاج احليوانـي وإنتاجيـة املاشـية يف 

أنحـاء العالـم كافـة. ويُعـّد قطـاع الثروة 
احليوانيـة أيًضـا عامـاًل مسـاهًم كبيـًرا 
يف تغيـر املنـاخ. وتقـدر منظمـة األغذية 
والزراعة أنه مسـؤول عن حوالي 14.5 
يف املائـة مـن إجمالـي انبعاثـات غـازات 
ويتسـم  املنشـأ.  البشـرية  الدفيئـة 
لزيـادة  املالئمـة  اخليـارات  حتديـد 
احليوانـي  اإلنتـاج  يف  املنـاخ  مراعـاة 
بأهميـة حاسـمة. وهنـاك العديـد مـن 
التـآزر والقـادرة  تتيـح  التـي  اخليـارات 
مجالـي  يف  املنافـع  حتقيـق  علـى 
والتخفيـف  املنـاخ  تغيـر  مـع  التكيـف 
يف  اتباعهـا  ميكـن  والتـي  آثـاره،  مـن 
قطـاع الثـروة احليوانيـة، ويذكـر منهـا 
تغييـر  احلصـر  ال  املثـال  سـبيل  علـى 
إدارة  وحتسـن  والسـالالت،  األنـواع 
العلـف، واسـتدامة ممارسـات الرعـي، 
داخـل  والتنويـع  الرعويـة،  واحلراجـة 

وخارجهـا. املـزارع 

الحراجة الذكية مناخًيا

يعتمد أكثر من ربع سكان العالم على 
خارجها  الواقعة  واألشجار  الغابات 
يعتمدون  وهم  معيشتهم.  لكسب 
خالل  من  مباشرة  بطريقة  عليها 
واألدوية،  األغذية،  وبيع  استهالك 
ووقود اخلشب؛ وبطريقة غير مباشرة 
بالغابات،  املرتبطة  العمالة  خالل  من 
اإليكولوجي،  النظام  خدمات  وتوفير 
وتدجن األغذية املستمدة من الغابات. 
وتتسم الغابات واألشجار بوجودها منذ 
أمد طويل يف املناظر الطبيعية، وتُعد 
احلضرية  املجتمعات  لرفاه  ضرورية 
والريفية. فهي تؤدي دور خط الدفاع 

وتوفر  الصدمات،  من  يحمي  الذي 
التي  اإليكولوجي  النظام  خدمات 
أنها  كما  الزراعي.  اإلنتاج  تدعم 
وتساعد  والتربة،  املياه  موارد  حتمي 
خصوبتها،  وحتّسن  التربة  تطّور  يف 
للملقحات  املوئل  وتوفر  املناخ،  وتنّظم 
لآلفات  املفترسة  والكائنات  البّرية 
الزراعية. وتساعد األراضي احلرجية 
املنغروف على حماية  الرطبة وغابات 
ما  الفيضانات،  من  الساحلية  املناطق 
األغذية يف  إنتاج  استقرار  يساهم يف 
األراضي الساحلية املعّرضة للمخاطر. 
وتؤدي الغابات أيًضا دوًرا محورًيا يف 
والقائمة  الساحلية  األسماك  مصايد 
اجلبلية  الغابات  وحتمي  األنهر.  يف 
يضمن  ما  الثمينة،  املياه  مستجمعات 
واألراضي  احمللية  املجتمعات  حصول 
الزراعية عند املصب على مياه عالية 

اجلودة ومتدّفقة بشكل مطرد.
املناخ  وهناك تفاعالت قوية بن تغّير 
الهواء،  حرارة  درجة  فتعد  والغابات. 
واألشعة الشمسية، وتساقط األمطار، 
يف  الكربون  أكسيد  ثاني  وتركزات 
أساسية  محّركات  اجلوي،  الغالف 
يف  ودينامياتها.  الغابات  إلنتاجية 
التحكم  على  الغابات  تساعد  املقابل، 
باملناخ عبر إزالة كميات كبيرة من ثاني 
اجلوي  الغالف  من  الكربون  أكسيد 
خالل  من  للكربون  كبالوعات  والعمل 
األحيائية.  والكتلة  التربة  يف  تخزينه 
مصدًرا  أيًضا  الغابات  وتشكل 
مبا  الكربون  أكسيد  ثاني  النبعاثات 
أنها تطلقه يف اجلو عن طريق التنفس. 
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الغابات  يف  والتربة  النباتات  وحتتوي 
املوجود  الكربون  نصف  حوالي  على 
على األرض. ولكن النظم اإليكولوجية 
كميات  احتباس  على  قادرة  البّرية 
التي  تلك  بكثير من  أكبر  الكربون  من 
إزالة  من  كل  ويساهم  اآلن.  حتتبسها 
الغابات وتدهورها بحوالي 17 يف املائة 
من االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة.
ويترك تغير املناخ وتقلّبه املتزايد آثاًرا 
الغابات  على  مباشرة  وغير  مباشرة 
ففي  عليها.  املعتمدين  السكان  وعلى 
باتت  واالستوائية،  الشمالية  املناطق 
بفعل  لإلجهاد  عرضة  أكثر  الغابات 
تغّير املناخ. وسيؤدي خفض االنبعاثات 
وتدهورها،  الغابات  إزالة  الناجتة عن 
نحو  على  وإدارتها  الغابات  وحفظ 
يف  الكربون  مخزون  وتعزيز  مستدام، 
املعززة  باملبادرة  )املعروف  الغابات 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  خلفض 
 ،)REDD  + الغابات  وتدهور  األحراج 
العاملية  اجلهود  يف  محورًيا  دوًرا 
املناخ.  لتغير  التصدي  إلى  الهادفة 
ويف اتفاق باريس، اتفقت البلدان على 
العمل على حفظ البالوعات وخزانات 
الغابات،  فيها  مبا  الدفيئة،  غازات 
عديدة  بلدان  وقطعت  وتعزيزها. 
إجراءات  التخاذ  محددة  التزامات 
مساهماتها  إطار  يف  بالغابات  متعلقة 

احملددة وطنًيا مبوجب اتفاق باريس.

مصايد األسماك وتربية األحياء 

المائية الذكية مناخًيا

يوفـر قطـاع مصايـد األسـماك وتربيـة 
األحيـاء املائيـة األغذية والدخل وسـبل 

األشـخاص.  مـن  للماليـن  املعيشـة 
مليـون  و820   660 بـن  مـا  ويسـتمد 
شـخص، أي 10 إلـى 12 يف املائـة مـن 
سـكان العالـم، دخلهـم وسـبل معيشـتهم 
مـن مصايد األسـماك الطبيعية وتربية 
بعـد  مـا  أنشـطة  ومـن  املائيـة  األحيـاء 
والتسـويق  بالتجهيـز  املتصلـة  الصيـد 
املائـة  تسـعون يف  وينخـرط  والتجـارة. 
األسـماك  مصايـد  يف  العاملـن  مـن 
الطبيعيـة يف عمليـات صغيـرة النطـاق. 
الداخليـة  وامليـاه  احمليطـات  وتعـود 
ال  العالـم،  سـكان  علـى  كبيـرة  مبنافـع 
األشـد  احملليـة  املجتمعـات  يف  سـيما 

فقـًرا. 
مـوارد  وفـرة  علـى  املنـاخ  تغيـر  ويؤثـر 
وعلـى  وتوزيعهـا،  األسـماك  مصايـد 
مـدى مالءمـة بعـض املواقـع اجلغرافية 
املائيـة. وترتبـط  لنظـم تربيـة األحيـاء 
التغيـرات املاديـة والكيميائيـة املّتصلـة 
ثانـي  انبعاثـات  بتزايـد  املنـاخ  بتغيـر 
النظـم  وتقـوم  الكربـون.  أكسـيد 
جـزء  بامتصـاص  املائيـة  اإليكولوجيـة 
كبيـر مـن هـذه االنبعاثـات، مـا يحـدث 
البيئـات  هـذه  يف  جوهريـة  تغيـرات 
اإليكولوجيـة  اخلدمـات  علـى  ويؤثـر 

توفرهـا. التـي  املهمـة 
التلـوث،  مثـل  أخـرى  عوامـل  وتـؤدي 
وبناء السـدود، والصيد غير املسـتدام، 
لتغيـر  الضـارة  اآلثـار  مضاعفـة  إلـى 

النمـو ويـؤدي  املنـاخ. 
علـى  الطلـب  زيـادة  إلـى  السـكاني 
ممارسـات  تسـببت  فيمـا  األغذيـة 
الصيـد غيـر املسـتدامة بركـود اإلنتـاج 

البحريـة.  األسـماك  مصايـد  يف 
وسـيتعن علـى تربية األحيـاء املائية أن 
تسد هذا الفارق بن العرض والطلب. 
وحتقيًقـا لهذه الغاية، سـيحتاج القطاع 
إلـى  املائيـة  األحيـاء  لتربيـة  الفرعـي 
زيـادة اإلنتـاج بـن 70 و 100 يف املائـة 
العقديـن  يف  احلاليـة  املسـتويات  عـن 
عديـدة  خيـارات  وهنـاك  القادمـن. 
لدعـم هـذا النمـو بطريقـة ذكية مناخًيا 
اختيـار  حتسـن  منهـا  ومسـتدامة، 
املوقـع وتصميمـه؛ وممارسـات اإلدارة 
املسـتدامة للميـاه؛ والتربيـة االنتقائيـة 
والتحسـينات الوراثيـة؛ وحتسـن إدارة 
الطـوارئ  إجـراءات  وتعزيـز  العلـف؛ 
ولكـن،  البيولوجـي.  األمـن  وتدابيـر 
تربيـة  تنميـة  أن  إلـى  اإلشـارة  جتـدر 
األحيـاء املائيـة تواجـه قيـوًدا متزايـدة 
يف ظـل احتـدام املنافسـة علـى مـوارد 

والعلـف. والطاقـة  وامليـاه  األراضـي 
وخيـارات  املنـاخ  تغّيـر  آثـار  وتختلـف 
التكيف ذات الصلة من إقليم إلى آخر. 
ومـن املتوقـع أن تكـون اآلثـار سـلبية إلى 
حـد كبيـر، وإن كان مـن املمكن أن يترك 
آثـاًرا  املناطـق  بعـض  يف  املنـاخ  تغيـر 
سـبيل  وعلـى  القطـاع.  علـى  إيجابيـة 
املثـال، ميكـن أن يهيـئ ارتفـاع مسـتوى 
احلـاالت،  بعـض  يف  البحـر  سـطح 
بيئـات وفرًصـا جديـدة يف مجـال تربيـة 
األحيـاء املائيـة البحريـة وتوّسـع غابـات 
املنغـروف. وسـتكون هنـاك حاجـة إلـى 
حلـول زراعيـة خاصـة بالسـياق وذكيـة 
مناخًيـا وقائمـة علـى أدلة متينة لتوجيه 

القطـاع نحـو مسـتقبل مسـتدام.
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نظم اإلنتاج المتكاملة

بعـض  املتكاملـة  اإلنتـاج  نظـم  تسـتخدم 
أو  الثانويـة  املنتجـات  أو  املنتجـات 
اإلنتـاج  عناصـر  أحـد  مـن  اخلدمـات 
كمدخـالت لعناصـر إنتـاج أخـرى ضمـن 
الوحـدة الزراعيـة. ويف النظـم املتكاملـة، 
بعًضـا  بعضهـا  اإلنتـاج  مكونـات  تدعـم 
وتشـمل  اآلخـر.  علـى  منهـا  كل  ويعتمـد 
األمثلة على نظم اإلنتاج املتكاملة كاًل من 
نظـم احلراجـة الزراعية والنظم املخلطة 
بـن احملاصيـل والثـروة احليوانيـة، وبـن 
األرّز واألسـماك، وبن األسـماك والثروة 

والطاقـة. األغذيـة  وبـن  احليوانيـة، 
ومن خالل زيادة كفاءة اسـتخدام املوارد، 
ميكـن لإلنتـاج املتكامـل أن يسـاعد علـى 
حتقيـق أهـداف الزراعـة الذكيـة مناخًيـا 
التـي يدعـم بعضهـا بعًضـا. وتتيـح زيـادة 
كفاءة تدوير املوارد )مثل حتويل النفايات 
إلـى غـاز أحيائـي( نظـًم يترتـب عنهـا أقل 
قـدر مـن اآلثـار البيئيـة وتسـتلزم نفقـات 
األسـمدة  )مثـل  املدخـالت  لتأمـن  أقـل 
املـوارد  تنويـع  ويتيـح  والطاقـة(.  والعلـف 
املتكامـل  باإلنتـاج  املتصلـة  واملداخيـل 
للمنتجـن عـدًدا أكبر من االسـتراتيجيات 
واخليـارات إلدارة املخاطـر بغيـة التكيـف 
كثافـة  أن  كمـا  املنـاخ.  تغيـر  آثـار  مـع 
النظـم  مـن  الدفيئـة  غـازات  انبعاثـات 
املتكاملـة أدنـى عـادًة مـن تلـك التـي تنجـم 

املتخصصـة. النظـم  عـن 
املرونـة  علـى  الناجـح  التكامـل  ويتوقـف 
بـن  واملنافسـة  املبـادالت  مـن  احلـد  يف 
النظـام  يف  املختلفـة  اإلنتـاج  عناصـر 
الزراعـي. ويسـتلزم ذلـك معـارف، ويـًدا 

عاملـة، وأحياًنـا اسـتثمارات أوليـة كبيـرة 
فتـرة  بعـد  سـوى  بثمارهـا  تأتـي  ال  قـد 

نسـبًيا. زمنيـة طويلـة 
لإلنتـاج يف  املسـتدام  التكثيـف  ويتطلـب 
أفضـل  فهـًم  املتكاملـة  الزراعيـة  النظـم 
هـذه  علـى  وتقلباتـه  املنـاخ  تغيـر  آلثـار 
النظـم. وميكـن حتقيـق ذلـك مـن خـالل 
جميـع  علـى  وتبادلهـا  املعـارف  توليـد 
ودعـم  القـدرات،  وتنميـة  املسـتويات، 
تنسـيق السياسـات، ومتكـن املؤسسـات.

إدارة المياه

تُعـّد امليـاه إحدى القنوات الرئيسـية التي 
خاللهـا  مـن  املنـاخ  تغيـر  آثـار  سـتتجلى 
علـى النظـم اإليكولوجيـة وسـبل املعيشـة 
حـول العالـم. وسـيؤثر تغيـر املنـاخ علـى 
امليـاه.  دورة  عناصـر  مـن  عنصـر  كل 
تبّخـر  بتزايـد  الزراعـة  تتأثـر  وسـوف 
احلـرارة.  درجـات  ارتفـاع  بسـبب  امليـاه 
األمطـار  كميـة  يف  التغيـرات  وسـتترك 
املتسـاقطة والتباينـات يف أمناطهـا آثـاًرا 
علـى مصـدري ميـاه الري، وهمـا مجاري 

اجلوفيـة. امليـاه  وجتـدد  األنهـر 
لتغيـر  الفوريـة  التأثيـرات  وسـتتمثل 
تسـاقط  يف  التقلبـات  زيـادة  يف  املنـاخ 
احلـرارة،  درجـات  وارتفـاع  األمطـار، 
واألحـوال اجلويـة القصـوى مثـل اجلفـاف 
والفيضانـات. وعلـى املـدى املتوسـط إلـى 
الطويـل، سـيحد تغيـر املنـاخ مـن إمدادات 
التعويـل  ميكـن  التـي  أو  املتوافـرة  امليـاه 
بالفعـل  تعانـي  عديـدة  أماكـن  يف  عليهـا 
مـن مراعـاة  بـد  امليـاه. وال  نـدرة يف  مـن 
هذه اآلثار يف السـياق األوسـع لندرة املياه 
والتنمية الزراعية. فالزراعة مسؤولة عن 
70 يف املائـة مـن امليـاه العذبـة املسـحوبة 
مثـل  أخـرى  عوامـل  وتـؤدي  العالـم.  يف 
احلضـري،  والتوسـع  السـكاني،  النمـو 
واختـالف العـادات الغذائيـة، إلـى تغيرات 
يف اسـتخدام امليـاه مـا يشـير إلـى أن تغيـر 
املنـاخ يفـرض عبًئـا إضافًيـا علـى النظـم 

مـن اإلجهـاد.  بالفعـل  تعانـي  التـي 
ويف ظّل تغير املناخ، ستزداد أهمية الدور 
الذي تضطلع به اإلدارة املستدامة للمياه 
الزراعيـة  اإلنتاجيـة  علـى  للمحافظـة 
ودعـم األمـن الغذائـي والتغذيـة. وقـد مت 
التشديد على ذلك يف مساهمات البلدان 
باريـس.  التفـاق  وطنًيـا  احملـددة  املقـررة 
ومـن أصـل 189 بلـًدا قدمـت مسـاهمات 
بلـًدا   132 يذكـر  وطنًيـا،  محـددة  مقـررة 
خدمـات امليـاه يف إجـراءات التكيـف مـع 
 74 ويشـير  عامـة،  بصـورة  املنـاخ  تغيـر 
املائيـة  املـوارد  إلـى  صريـح  بشـكل  بلـًدا 
القطاعـات  يف  التكيـف  إجـراءات  يف 
الزراعيـة. وتشـمل األمثلة على اخليارات 
التـي حددتهـا البلـدان، كال مـن جمع مياه 

تصف هذه الحصة 

المبادئ التي ترعى 

نظم اإلنتاج المتكاملة 

وتعطي أمثلة على 

كيفية قيام هذه 

النظم بدعم أهداف 

الزراعة الذكية مناخًيا
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الهامشـية  امليـاه  واسـتخدام  األمطـار، 
املتعلقـة  والتدابيـر  الصـرف،  وميـاه 
بكفـاءة اسـتخدام امليـاه، وإجـراءات إدارة 

امليـاه. مسـتجمعات 

اإلدارة المستدامة للتربة واألراضي

نتيجـة لتغيـر املنـاخ، وتدهـور األراضـي، 
أصبحـت  البيولوجـي،  التنـوع  وفقـدان 
التربـة إحـدى املشـاكل األكثـر إحلاًحـا يف 
النظـم  خدمـات  تدهـور  ويـؤدي  العالـم. 
إلـى  التربـة  توفرهـا  التـي  اإليكولوجيـة 
تقويـض األمـن الغذائـي والتغذية، وجودة 
اإلنسـان،  وصحـة  وتوافرهـا،  امليـاه 
والتنميـة االجتماعيـة االقتصاديـة. ومـن 
املتوقـع أن يؤثـر تغيـر املنـاخ وتقلّبـه علـى 
نظـم  يف  النباتـات  ومنـو  التربـة  صحـة 
بطـرق  واحلراجـة،  والرعـي  الزراعـة 
األمطـار  هطـول  وسـيحد  متعـددة. 
أو بطريقـة غيـر منتظمـة  أقـل  بكميـات 
وتزايـد وتيـرة وحـّدة فترات اجلفاف، من 
قـدرة التربـة علـى تزويـد النباتـات بامليـاه 
معـدالت  ارتفـاع  وسـيقود  واملغذيـات. 
التبخـر والنتـح إلـى تزايد التعرية، وتدني 
جتـدد امليـاه اجلوفيـة، وانخفـاض رطوبـة 
التربـة الضروريـة لنمـو النباتات، وارتفاع 
درجـات  وسـتؤدي  التربـة.  متلّـح  نسـبة 
إلـى  السـطح  علـى  املرتفعـة  احلـرارة 
ارتفـاع معـدالت متعـدن املـادة العضويـة 
يف التربة، وبالتالي، ستمنع هذه األخيرة 
مـن احتبـاس الكربـون واحتجـاز امليـاه مـا 
سـيحد يف نهاية املطاف من قدرة التربة 

علـى دعـم منـو النباتـات.
املسـتدامة  اإلدارة  تسـاهم  أن  وميكـن 
الزراعـة  يف  كبيـرة  مسـاهمة  لأراضـي 

الذكيـة مناخًيـا مبا أنهـا توجه اإلجراءات 
بـن  املناسـب  التـوازن  حتقيـق  نحـو 
مسـتدام  نحـو  علـى  املـوارد  اسـتخدام 
واحملافظـة علـى قدرتهـا اإلنتاجيـة علـى 
التـوازن  التربـة  وتشـكل  الطويـل.  املـدى 
علـى  املـوارد  اسـتخدام  بـن  املناسـب 
قدرتهـا  علـى  واحملافظـة  مسـتدام  نحـو 
وتشـكل  الطويـل.  املـدى  علـى  اإلنتاجيـة 
التربـة أكبـر خّزان أرضي للكربون، وتقوم 
الكيميائيـة  األرضيـة  احليويـة  عملياتهـا 
بتنظيـم تبـادل غازات الدفيئة مع الغالف 
اجلـوي. وتتأثـر هـذه االنبعاثـات إلـى حـد 
األراضـي  اسـتخدام  مثـل  بعوامـل  كبيـر 
وتغييـره، والغطـاء النباتـي، وإدارة التربة. 
العضـوي  الكربـون  مخزونـات  وتتفاعـل 
يف الطبقـات العليـا مـن التربـة مـع هـذه 
علـى  للتأثيـر  فرصـة  وتوفـر  العوامـل، 
اجلـو.  يف  الدفيئـة  غـازات  مسـتويات 
والرعـي  الزراعـة  نظـم  وباسـتطاعة 
واحلراجـة املسـتدامة أن حتتبـس كميـات 
يف  املوجـود  الكربـون  مـن  جـًدا  كبيـرة 
اجلـو وأن تخّزنهـا يف التربـة والنباتـات. 
وتُعـد مبـادرات اإلدارة املسـتدامة للتربـة 
العضويـة  املـادة  تزيـد  التـي  واألراضـي 
يف التربـة، مثـاالً جيـًدا علـى التدخـالت 
الذكيـة مناخًيـا القـادرة علـى توفير منافع 
مشـتركة علـى املسـتويات كافـة مـن خالل 
تغّيـر  آثـار  مـن  التخفيـف  يف  املسـاهمة 
املنـاخ، واحملافظـة يف الوقـت نفسـه علـى 
خدمات النظم اإليكولوجية املدعومة من 
التربـة، وزيـادة قـدرة النظـم اإليكولوجيـة 
تغيـر  وجـه  يف  الصمـود  علـى  الزراعيـة 

األخـرى. الضغـط  وعوامـل  املنـاخ 

الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

تشـكل املوارد الوراثية لأغذية والزراعة 
أسـاس احليـاة علـى األرض، حيـث يّتسـم 
لبقـاء  محوريـة  بأهميـة  الوراثـي  التنـوع 
ومـن  التكّيـف.  علـى  وقدرتهـا  األنـواع 
واألمـن  املسـتدامة  الزراعـة  منظـور 
املـادة  الوراثيـة  املـوارد  تُعـد  الغذائـي، 
اإلنسـان  عليهـا  يعتمـد  التـي  األوليـة 
لزيـادة اإلنتـاج الزراعـي وحتسـن سـبل 
املعيشـة على نحو مسـتدام؛ وللتكيف مع 
تغيـر املنـاخ وبنـاء القـدرة علـى الصمـود 
يف وجهـه؛ وللحـد مـن انبعاثـات غـازات 
التربيـة  مـن  كل  أدى  وقـد  الدفيئـة. 
االنتقائيـة والتدجـن، فضاًل عن االنتقاء 
زيـادة  إلـى  قـرون  مـدى  علـى  الطبيعـي، 
التنـوع الكبيـر يف املـوارد الوراثيـة البّريـة 
التـي تسـاهم يف األغذيـة والزراعة والتي 
وسـالالت  أصنـاف  تطـور  إلـى  أفضـت 
ومخزونـات عديـدة ومتنوعة من النباتات 

الدقيقـة. والكائنـات  واحليوانـات 
لفقدانـه  معـّرض  الوراثـي  التنـوع  ولكـّن 
التـي  الطريقـة  يف  التغيـرات  بسـبب 
وامليـاه؛  األراضـي  فيهـا  تسـتخدم 
يف  واإلفـراط  الزراعـي؛  والتكثيـف 
واألسـمدة؛  اآلفـات  مبيـدات  اسـتخدام 
واألنـواع  املسـتهلكن؛  طلبـات  وتغيـر 
غيـر  والسياسـات  الغازيـة؛  الغريبـة 

املنـاخ.  تغيـر  وآثـار  املالئمـة؛ 
ومبـا أن النباتـات واحليوانـات والكائنـات 
الدقيقـة املختلفـة لديهـا قـدرات متفاوتـة 
الصدمـات  مـع  التكيـف  أو  البقـاء  علـى 
تنـوع  علـى  احلفـاظ  يعتبـر  والتغيـرات، 
نحـو  علـى  وإدارتهـا  الوراثيـة  املـوارد 
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مكونـات  مـن  حيوًيـا  مكوًنـا  مسـتدام 
املنـاخ  تغيـر  مـع  التكيـف  اسـتراتيجيات 
والتخفيـف مـن آثـاره. وعلـى سـبيل املثال، 
ميكن إدراج سمات قّيمة مثل القدرة على 
حتّمل اإلجهاد املائي، أو مقاومة اجلفاف 
أو اآلفات أو األمراض، يف اسـتراتيجيات 
بنـاء  إلـى  الهادفـة  الصـون  أو  التربيـة 
القـدرة علـى الصمـود يف وجه تغير املناخ، 
أكثـر  التشـديد  خـالل  مـن  ذلـك  يف  مبـا 
علـى األقـارب البّريـة للمحاصيـل. وهناك 
مستكشـفة  غيـر  ولكـن  كبيـرة  إمكانيـات 
آثـار  مـن  التخفيـف  يف  للمسـاهمة  بعـد، 
تغّيـر املنـاخ مـن خـالل حتسـن اسـتخدام 

وتطويرهـا. الوراثيـة  املـوارد 

إدارة الطاقة

ثمـة حاجـة إلـى الطاقة يف كل مرحلة من 
مراحـل الزراعـة وإنتـاج األغذيـة. وال بـد 
بالتالـي مـن مراعـاة إدارة الطاقـة ليـس 

فقـط يف مرحلـة
امتـداد سلسـلة  علـى  أيًضـا  بـل  اإلنتـاج، 
الروابـط  أصبحـت  وقـد  كاملـة.  القيمـة 
بن الطاقة والسالسل الزراعية الغذائية 
علـى  الزراعـة  اعتمـاد  ازديـاد  مـع  أوثـق 
األسـمدة املعدنية والري واآلالت. وتتسـم 
تخزيـن  مثـل  بعـد احلصـاد،  مـا  أنشـطة 
بكثافـة  وتوزيعهـا،  وجتهيزهـا  األغذيـة 
اسـتهالك الطاقـة. ويف العقـود األخيـرة، 
يف  للطاقـة  املتزايـد  االسـتخدام  سـاهم 
مسـاهمة  الغذائـي  الزراعـي  القطـاع 
انبعاثـات  ويف  العالـم  إطعـام  يف  كبيـرة 
الطاقـة  أدت  وقـد  الدفيئـة.  غـازات 
املوّلـدة مـن الوقـود األحفـوري إلـى زيـادة 
املكننـة يف املـزارع وتعزيـز إنتـاج األسـمدة 

وبـن  ونقلهـا.  وحتسـن جتهيـز األغذيـة 
تضاعفـت   ،2000 و   1900 عامـي 
مسـاحة األراضـي الصاحلـة للزراعـة يف 
العالـم وزاد محتـوى الطاقة يف احملاصيل 
الصاحلـة لـأكل مبقـدار سـتة أضعـاف. 
األكبـر  اإلنتاجيـة  هـذه  حتقيـق  وأمكـن 
للهكتـار  بفضـل زيـادة مدخـالت الطاقـة 

ضعًفـا.  85 مبقـدار  الواحـد 
القطـاع  أن  إلـى  التقديـرات  وتشـير 
الزراعي الغذائي يسـاهم بحوالي 30 يف 
انبعاثـات غـازات الدفيئـة يف  املائـة مـن 
العالـم. ونتيجـًة لذلك، تفرض السالسـل 
الزراعيـة الغذائيـة التـي تعتمـد إلـى حـد 
الوقـود األحفـوري، حتديـات  كبيـر علـى 
خطيـرة علـى التنميـة. وسـيؤدي حتقيـق 
زيـادة  إلـى  املعتـاد  النحـو  علـى  التنميـة 
واألغذيـة  والطاقـة  امليـاه  علـى  الطلـب 
بحلـول  املائـة  يف   40 تتخطـى  بنسـبة 
هـذا  أن  يف  شـك  وال   ،  2030 عـام 
وال  مسـتدام.  غيـر  التنمـوي  السـيناريو 
بـد مـن أن يركـز أي نهـج مسـتدام علـى 
واألغذيـة،  والطاقـة  امليـاه  بـن  الترابـط 
مـن  ويسـتفيد  املقايضـات  يعالـج  وأن 
أوجـه التـآزر يف اسـتخدام هـذه املـوارد. 
وتُفقـد األغذيـة يف جميع مراحل سلسـلة 
ينطـوي  التـي  الطاقـة  ومتثـل  العـرض. 
الفاقـد السـنوي مـن األغذيـة يف  عليهـا 
العالـم حوالـي 38 يف املائـة مـن الطاقـة 
التي تسـتهلكها السلسـلة الغذائية كاملة. 
ويف الوقت نفسـه، لطاملا شـكلت الزراعة 
للطاقـة  تقليديـن  مصـدر  واحلراجـة 
األحيائيـة. وميكـن  الكتلـة  تولدهـا  التـي 
اسـتخدام الطاقة التي تنتجها السالسـل 

يف  جزئيـة  بصـورة  الغذائيـة  الزراعيـة 
إنتـاج األغذيـة، أو ميكـن تصديرها خارج 
السلسـلة واالسـتفادة منهـا كاسـتراتيجية 
حتقيـق  وميكـن  املعيشـة.  سـبل  لتنويـع 
ذلـك مثـاًل مـن خـالل بيع الغـاز األحيائي 
احملليـة،  األسـر  إلـى  املـزارع  يف  املنتـج 
انطالًقـا  الكهربـاء  توليـد  خـالل  مـن  أو 
شـبكة  وتغذيـة  الزراعيـة  املخلفـات  مـن 

بهـا.  الوطنيـة  الطاقـة 
التـي  التحديـات  أكبـر  أحـد  ويتمثـل 
سالسـل  تطويـر  يف  العالـم  يواجههـا 
علـى  أقـل  بقـدر  تعتمـد  عامليـة  غذائيـة 
الوقـود األحفـوري وتصـدر نسـبة أصغـر 
وتتمتـع  الدفيئـة؛  غـازات  انبعاثـات  مـن 
وتكـون  الطاقـة؛  مـن  مأمونـة  بإمـدادات 
تقلبـات  وجـه  يف  الصمـود  علـى  قـادرة 
أسـعار الطاقـة؛ وتتسـم بكفاءة اسـتخدام 
امليـاه والطاقـة واألراضـي؛ وتكـون قـادرة 
الغذائـي  األمـن  حتقيـق  مواصلـة  علـى 
وتشـكل  املسـتدامة.  التنميـة  وتعزيـز 
االسـتهالك  الذكيـة  الغذائيـة  السالسـل 
الزراعـة  مـن  أساسـًيا  مكوًنـا  للطاقـة، 

مناخًيـا. الذكيـة 

تطوير نظم غذائية وسالسل قيمة 

مستدامة

الغذائية مجموعة متنوعة  النظم  تشمل 
من اجلهات الفاعلة وأنشطتها املترابطة 
وتشمل  مضافة.  قيمة  إلى  تؤدي  التي 
الغذائية  النظم  قيمة  سلسلة  مراحل 
كاًل  باملائدة«،  »املزرعة  تربط  التي 
والتجهيز،  والتجميع،  اإلنتاج،  من 
والتخلّص  واالستهالك،  والتوزيع، 
أو  الزراعة  من  املتأتية  املنتجات  من 
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وتعتمد  األسماك.  مصايد  أو  احلراجة 
املستدامة  اإلدارة  على  الغذائية  النظم 
للزراعة واملوارد الطبيعية وعلى البيئات 
والطبيعية  واالجتماعية  االقتصادية 
والنظم  فيها.  تتواجد  التي  األوسع 
حتقق  لتي  هيا  املستدامة  الغذائية 
للجميع بطرق  والتغذوي  الغذائي  األمن 
مربحة،  أنها  مبا  اقتصادياً  مستدامة 
ومستدامة اجتماعياً مبا أنها توفر منافع 
واسعة النطاق للمجتمع، ومستدامة بيئًيا 
ملا لها من تأثير إيجابي أو محايد على 
البيئة. وجلعل النظم الغذائية مستدامة 
النظر يف  املهم  بيئًيا وذكية مناخًيا، من 
والقيام،  عنها  املترتبة  الكربون  بصمة 
النهج  بتحديد  ممكًنا،  ذلك  يكون  حيث 
للكربون.  إنتاًجا  واألقل  فعالية  األكثر 
اإلجراءات  تشكل  املثال،  سبيل  وعلى 
احلد  إلى  الهادفة  واالستراتيجيات 
األغذية، فرصة  واملهدر من  الفاقد  من 
فعلى  التحسينات:  هذه  لتحقيق  ممتازة 
ثلث  حوالي  يفقد  العاملي،  املستوى 
األغذية املنتجة أو يتم هدرها، ما يعني 
املستخدمة  الطبيعية  املوارد  أن  فعلًيا 
عن  املترتبة  الدفيئة  وغازات  إلنتاجها 

ذلك قد هدرت هي أيًضا. 
من  مناخًيا،  الذكية  التدخالت  ولتحديد 
املهم أن يتم إلقاء نظرة شاملة على كامل 
النظام الغذائي ودراسة كيفية تأثره بتغير 
أن  ومبا  األساسية.  ضعفه  ونقاط  املناخ 
من  بد  ال  التعقيد،  بالغة  الغذائية  النظم 
التحليل على نطاق عملي. وميكن  إجراء 
اعتماد  عبر  التحليل  بهذا  االضطالع 
نهج سلسلة القيمة. وينطوي نهج منظمة 

قيمة  سلسلة  لتطوير  والزراعة  األغذية 
غذائية مستدامة على إجراء حتليل على 
سلسلة  هي:  مترابطة  مستويات  ثالثة 
القيمة األساسية، وسلسلة القيمة املوّسعة، 
والبيئة التمكينية. وتتألف سلسلة القيمة 
التالية:  املختلفة  املراحل  من  األساسية 
والتوزيع،  والتجهيز،  والتجميع،  اإلنتاج، 
من  التخلّص  ذلك  يف  مبا  واالستهالك، 
النفايات، كما أنها تشمل آليات احلوكمة 
هذه  بن  العمودي  بالتنسيق  املّتصلة 
القيمة  سلسلة  وتشمل  املختلفة.  املراحل 
وتتعلّق  املتاحة.  الدعم  خدمات  املوّسعة 
االجتماعية  بالعناصر  التمكينية  البيئة 
والبيئية وباجلهات الفاعلة املتنوعة املعنية 
بتطوير نظم غذائية ذكية مناخًيا. وتشمل 
األمثلة امللموسة على تدخل ممكن يف كل 
مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، ما يلي:
إضافـة  ممارسـات  حتسـن  اإلنتـاج:   -
األسمدة من أجل تعزيز كفاءة استخدامها؛
ضمـن  التنسـيق  حتسـن  التجميـع:   -
سلسـلة القيمـة لتقليص مسـافات النقل؛
- التجهيـز: االسـتثمار يف التغليـف الـذي 

يحافـظ علـى جـودة األغذية وسـالمتها؛
- التوزيـع: تشـجيع املتاجـر الكبـرى علـى 
تسـريبات  مـن  للتقليـل  تدابيـر  اتخـاذ 
اسـتخدام  مـن  واحلـد  التبريـد  أجهـزة 

الطاقـة؛
الفاقـد  بشـأن  التوعيـة  االسـتهالك:   -
واملهدر من األغذية وتشـجيع املسـتهلكن 
على إحداث تغيير مسـتدام يف السـلوك؛
- التخلـص مـن النفايـات: االسـتثمار يف 
مكبـات النفايـات التـي ال تتأثـر بأحـوال 

الطقـس، إلـى جانـب حتسـن التدويـر.

القسم جيم: البيئة التمكينية 

الطبيعية

التمكينيـة  البيئـة  القسـم  هـذا  يصـف 
املصلحـة  ألصحـاب  للسـماح  الالزمـة 
العـام  القطاعـن  مـن  العديديـن- 
واخلـاص، الصغـار والكبـار- يف الزراعـة 
الذكيـة مناخًيـا، واملسـتقلن عـن بعضهـم 
بعضهـم  املترابطـن  ولكـن  البعـض 
بالبعـض، باتخـاذ قـرارات ميكن أن تؤدي 
الذكيـة  الزراعـة  تدخـالت  تنفيـذ  إلـى 
وهـو  مختلفـة.  مسـتويات  علـى  مناخًيـا 
والبرامـج،  املشـاريع  مـدراء  إلـى  يتوّجـه 
واملنتجـن،  السياسـات،  وواضعـي 
املصلحـة  أصحـاب  مـن  وغيرهـم 
املنخرطـن يف الزراعـة الذكيـة مناخًيـا. 
بشـأن  توجيهـات  احلصـص  وتقـدم 
السياسـات والتمويـل وتنمية القدرات يف 
مجـال الزراعـة الذكيـة مناخًيـا، وتتنـاول 
واحلمايـة  الالئقـة  العمالـة  مسـألتي 
االجتماعيـة يف هـذا املجـال، فضـاًل عـن 
أوجـه التـآزر بـن الزراعة الذكيـة مناخًيا 
ويتضمـن  الكـوارث.  خطـر  مـن  واحلـد 
هـذا القسـم أيًضـا حصًصـا تقـدم حملـة 
عامـة عـن األدوات والتوجيهـات إلجـراء 
وتقديـر  املنـاخ،  تغّيـر  لتأثيـر  تقييمـات 
لتدخـالت  املتاحـة  املمكنـة  اخليـارات 
الزراعـة الذكيـة مناخًيا، ورصد املشـاريع 
مناخًيـا  الذكيـة  الزراعـة  مجـال  يف 
ثـالث  القسـم  هـذا  ويشـمل  وتقييمهـا. 
حصـص جديـدة. تقـوم احلصـة املعنونـة 
باملعـارف  الريفيـن  املنتجـن  تزويـد 
مناخًيـا  الذكيـة  باملمارسـات  املتعلقـة 
بوصـف دور ووظيفـة خدمـات اإلرشـاد، 
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)التـي  احلقليـة  املزارعـن  ومـدارس 
تشـمل املزارعـن، والرعـاة، والصياديـن، 
الريفيـن(،  املنتجـن  مـن  وغيرهـم 
حصـة  وتتنـاول  املنتجـن.  ومنظمـات 
يف  والرجـل  املـرأة  دور  أخـرى  جديـدة 
الزراعـة الذكيـة مناخًيـا. وينتهـي القسـم 
لتنفيـذ  تقـدم توجيهـات  بحصـة جديـدة 
نهـج مفّصـل وقائـم على األدلـة لتخطيط 
املسـتوى  علـى  مناخًيـا  الذكيـة  الزراعـة 

الوطنـي.

تعزيز القدرات من أجل إمساك 

البلدان بزمام التحول إلى الزراعة 

الذكية مناخًيا

يُعـّد إضفـاء الطابـع الذكـي مناخًيـا علـى 
املعـارف  كثيفـة  عمليـًة  الزراعيـة  النظـم 
جانـب  مـن  كبيـرة  مسـؤولية  وتسـتلزم 

ويتطلـب البلـدان. 
الذكيـة  الزراعـة  إلـى  املسـتدام  التحـول 
نطـاق  علـى  شـامل  نهـج  اتبـاع  مناخًيـا، 
ويقـوم  القـدرات.  لتنميـة  املنظومـة 
مثـل هـذا النهـج بتمكـن النـاس وتقويـة 
والشـبكات،  واملؤسسـات  املنظمـات 
تنظيميـة  أطـر  كمـا يسـاعد علـى وضـع 
تنميـة  وتشـمل  مؤاتيـة.  وسياسـاتية 
القـدرات الهـدف العـام للتنميـة والعمليـة 
التي ميكن من خاللها حتقيق نتائج أكثر 
التدخـالت  تصميـم  ويتعـن  اسـتدامة. 
باالسـتناد  واملسـتهدفة  السـياق  احملـددة 
القـدرات  مـن  لالحتياجـات  تقييـم  إلـى 
علـى نطـاق املنظومـة، وال بـد مـن أن يتـم 

وتوثيقهـا.  والنتائـج  التقـدم  رصـد 
وسـيحتاج التحـول إلـى الزراعـة الذكيـة 
الفنيـة  القـدرات  حتسـن  إلـى  مناخًيـا 

أصحـاب  بهـا  يتمتـع  التـي  والوظيفيـة 
القطـاع يف  املصلحـة 

الزراعـي. وعلـى سـبيل املثـال، سيسـمح 
حتسـن القـدرات الفنيـة لرصد وتفسـير 
اجلويـة  باألحـوال  املتعلّقـة  البيانـات 
واملنـاخ، ال سـيما علـى املسـتوى الوطنـي، 
قـرارات  باتخـاذ  احملليـة  للمجتمعـات 
اإلدارة  ممارسـات  بشـأن  مسـتنيرة 
متـى  )مثـل  مناخًيـا  الذكيـة  الزراعيـة 
نـوع مـن أصنـاف احملاصيـل يجـب  وأي 
بأفضـل طريقـة ممكنـة  للتكيـف  زرعهـا 
مـع الظـروف السـائدة(. ويعـد اسـتكمال 
وظيفيـة  بقـدرات  الفنيـة  اخلبـرات 
هـذه  لترجمـة  أساسـًيا  أمـًرا  إضافيـة، 
اخلبـرة علـى أرض الواقـع وحتقيـق نتائج 

مسـتدامة. 
لتحقيـق  الوظيفيـة  القـدرات  وتشـمل 
علـى:  القـدرة  مناخًيـا،  الذكيـة  الزراعـة 
وضع السياسات، وتنفيذها، وإصالحها؛ 
واملعـارف،  واملعلومـات  البيانـات  وتوليـد 
البرامـج  وتنفيـذ  وتبادلهـا؛  وإدارتهـا، 
الشـبكات  يف  واالنخـراط  واملشـاريع؛ 
املتعـددة  والشـراكات  والتحالفـات 
دون  السـلطات  تشـمل  التـي  القطاعـات 
غيـر  مـن  املصلحـة  وأصحـاب  الوطنيـة 
الـدول. وال بـد مـن إيـالء اهتمـام خـاص 
لتعزيـز القـدرات التنظيمية واملؤسسـاتية 
والشـبكات. وميكن حتقيق ذلك مثاًل من 
الـوزارات،  بـن  التنسـيق  خـالل حتسـن 
العمليـات  وتيسـير  الواليـات،  ومزامنـة 
وسيسـمح  املصلحـة.  أصحـاب  املتعـددة 
التصـدي للثغـرات يف القـدرات بطريقـة 
السـانحة  الفـرص  واسـتغالل  متكـررة 

لبنـاء القـدرات، بـأن توّسـع البلدان نطاق 
التدخـالت الذكيـة مناخًيـا يف قطاعاتهـا 

الزراعيـة.

تزويد المنتجين الريفيين بالمعارف

واخلدمـات  اإلرشـاد  خدمـات  تشـكل 
االستشـارية األخرى يف املناطق الريفية، 
تسـاعد  أن  شـأنها  مـن  رئيسـية  أداة 
املزارعـن والرعـاة والصياديـن والعاملن 
يف القطـاع احلرجـي علـى إدارة التغييـر 
واالستجابة ملختلف التحديات والفرص. 
وقـد تطـورت خدمات اإلرشـاد مـن وكالة 
التكنولوجيـا،  نشـر  علـى  ترّكـز  واحـدة 
اخلدمـات  مـزودي  مـن  مجموعـة  إلـى 
مـن القطاعـن العـام واخلـاص واملجتمـع 
واسـعة  سلسـلة  يقدمـون  الذيـن  املدنـي 
للمجتمعـات  واخلدمـات  املعلومـات  مـن 
اإلرشـاد  خدمـات  وتشـمل  الريفيـة. 
مجتمعـًة،  االستشـارية  واخلدمـات 
أنواعـاً مختلفـة مـن املزّوديـن مبـن فيهـم 
املرشـدين، والعاملـن باملعـارف احملليـة، 
ّسـن،  واملـي  الزراعيـن،  واملنتجـن 
ووسـطاء  واملرّوجـن،  واملستشـارين، 
املعرفـة، ومـدراء البرامـج. ويقـدم هـؤالء 
املجتمعـات  إلـى  اخلدمـات  مـن  سلسـلة 
الريفيـة ملسـاعدتها على تطويـر مهاراتها 
واملّتصلـة  واإلداريـة  والتشـغيلية  الفنيـة 

املشـاريع. بتنظيـم 
الذكيـة  الزراعـة  نهـج  تعزيـز  وينطـوي 
أجـل  مـن  القـدرات  وتقويـة  مناخًيـا 
اعتمادهـا علـى نطـاق أوسـع، علـى تغييـر 
سـلوك املاليـن مـن املنتجـن الزراعيـن 
واسـتراتيجياتهم وممارسـاتهم الزراعية. 
ويحتـاج هـؤالء املنتجـون إلـى الدعم لفهم 
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آثـار تغيـر املنـاخ واخليـارات املتاحـة لهـم 
االسـتراتيجيات  إلـى  التحـول  أجـل  مـن 
الذكيـة مناخًيـا. وتؤدي خدمات اإلرشـاد 
دوًرا محورًيـا يف ربـط املنتجـن مبصـادر 
ويف  اجلديـدة،  واألدوات  املعلومـات 
السـلوكية  التغيـرات  وتيسـير  تشـجيع 
املعيشـة  سـبل  قـدرة  لبنـاء  الالزمـة 
وللمسـاهمة  الصمـود  علـى  الزراعيـة 
وجتـدر  املسـتدامة.  التنميـة  حتقيـق  يف 
اإلشـارة إلـى أن اإلرشـاد مذكـور بشـكل 
صريـح يف الهـدف 2 مـن أهـداف التنمية 
التـي  املجـاالت  مـن  كمجـال  املسـتدامة 
لتحقيـق  أكبـر  اسـتثمارات  إلـى  حتتـاج 
وحتسـن  اجلـوع  علـى  القضـاء  هـدف 

املسـتدامة. الزراعـة  وتعزيـز  التغذيـة 

البيئة السياساتية التمكينية

ال يتطلـب التحـول إلـى النظـم الزراعيـة 
الذكيـة مناخًيـا التزامـات قويـة فحسـب، 
بـل أيًضـا جتانًسـا وتنسـيًقا وتكاماًل أكبر 
بـن مختلـف القطاعات التـي تعنى بتغير 
املنـاخ والتنميـة الزراعيـة واألمن الغذائي 
والتغذيـة. وعلـى املسـتوى الدولـي، باتـت 
التنميـة  بتحقيـق  االلتزامـات  اليـوم 
وقـت  أي  مـن  وأقـوى  أوضـح  املسـتدامة 
مضـى. وتتألـف خطـة التنمية املسـتدامة 
مترابطـة  مكونـات  مـن   2030 لعـام 
بشـكل صريـح، مبـا فيهـا اتفـاق باريـس 
التنميـة  وأهـداف  املنـاخ،  تغيـر  بشـأن 
أبابـا  أديـس  عمـل  وخطـة  املسـتدامة، 
ِسـنداي  وإطـار  التنفيـذ،  وسـائل  بشـأن 
وعندمـا  الكـوارث.  مخاطـر  مـن  للحـد 
الدوليـة  البلـدان هـذه األهـداف  تترجـم 
بإمـكان  يصبـح  وطنيـة،  إجـراءات  إلـى 

تنفيـذ ورصـد اخلطـط املختلفـة بطريقة 
متكاملة ومتجانسـة أن يوّفرا املوارد وأن 
يحققـا نتائـج أكبـر. وسـيتوقف التكامـل 
الناجـح علـى قـدرة احلكومـات الوطنيـة 
الغايـات  مـن  مجموعـة  وضـع  علـى 
اخلطـط،  كل  تخـدم  التـي  الوطنيـة 
وتعّظـم املنافـع واملنافع املشـتركة، وتعالج 

املقايضـات.

على المستوى الدولي 

باتت االلتزامات 

بتحقيق التنمية 

المستدامة أوضح 

وأقوى من السابق
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مناخًيـا  الذكيـة  الزراعـة  نهـج  ويقـدم 
األداء  لتوحيـد  أيًضـا  هـي  ممتـازة  آليـة 
املتعلّقـة  املترابطـة  يف حتقيـق األهـداف 
والزراعـة  واالسـتدامة  املنـاخ  بتغيـر 
واألمـن الغذائـي، وللمسـاهمة يف الوقـت 
مـن  واحلـد  اجلميـع،  بإشـراك  نفسـه 
االجتماعـي  اإلنصـاف  وحتقيـق  الفقـر، 
بهـذه  وللوفـاء  االقتصـادي.  والنمـو 
االلتزامـات، قـد يحتـاج القطاع العام إلى 
دعـم االسـتثمارات الفعالـة واملسـتدامة. 
وميكـن حتقيـق ذلـك بطـرق عديـدة، مبـا 
يف ذلـك مـن خـالل اللوائـح، واحلوافـز، 
يف  واالسـتثمارات  القـدرات،  وتنميـة 
املعـارف،  ونشـر  واالبتـكار،  البحـوث 
واحلمايـة  التحتيـة،  البنـى  وتشـييد 

االجتماعيـة.

االستثمار في الزراعة الذكية مناخًيا

يلـزم القيـام باسـتثمارات كبيـرة وطويلـة 
وواضعـو  املنتجـون  ليتمكـن  األجـل 
السياسـات مـن تقييـم النهج واملمارسـات 
واعتمادهـا. وتعزيزهـا  مناخًيـا  الذكيـة 
وقـد أرسـت مسـاهمات البلـدان احملـددة 
العمـل  أسـس  باريـس،  التفـاق  وطنًيـا 
املنـاخ  تغيـر  مـع  التكيـف  بشـأن  العاملـي 
والتخفيـف مـن آثاره يف القطاعات كافة، 
مبـا فيهـا الزراعيـة. ولكـن االحتياجـات 
املاليـة للقطاعـات الزراعيـة تفـوق بكثيـر 
األموال املتعهد بها حتى تاريخه. وتشـير 
القطـاع  أن  إلـى  املتوافـرة  التقديـرات 
مصـدر  بعيـد  حـد  إلـى  هـو  اخلـاص 
تغيـر  مـع  للتكيـف  الرئيسـي  التمويـل 
املنـاخ والتخفيـف مـن آثـاره، حيـث يشـكل 
املنتجـون أكبـر املسـتثمرين يف الزراعـة. 

االسـتثمارات  معظـم  متويـل  ويتـم 
أو  خاصـة  محليـة  مـوارد  مـن  الزراعيـة 
عامـة. وال تأتـي سـوى حّصـة صغيرة من 
التمويـل مـن مصـادر دوليـة. وقـد تطـور 
وبـات  الدولـي  العـام  التمويـل  مشـهد 
األطـراف  متعـددة  اآلن صناديـق  يشـمل 
الصنـدوق  )مثـل  للمنـاخ  مخصصـة 
األخضـر للمنـاخ، ومرفـق البيئـة العامليـة، 
وصنـدوق التكّيـف، والبرنامـج النموذجي 
ترّكـز  والتـي  املنـاخ(  تغيـر  آثـار  ملواجهـة 
اإلجـراءات  دعـم  علـى  صريـح  بشـكل 
لهـذه  وميكـن  املنـاخ.  تغيـر  مجـال  يف 
القطاعـات  يف  املتخـذة  اإلجـراءات 
الزراعيـة أن تصنـع الفـارق فيمـا يتعلّـق 
بآثـار تغيـر املنـاخ. وهنـاك حاجـة ملّحـة 
املتاحـة  العامـة  املـوارد  اسـتخدام  إلـى 
علـى املسـتوين الدولـي واحمللـي مبزيـد 
مـن الفعاليـة يف دعـم جهـود التكيـف مـع 
ويف  آثـاره،  مـن  والتخفيـف  املنـاخ  تغيـر 

الزراعـة. قطـاع 
للمنـاخ  العـام  التمويـل  حجـم  وكان 
االسـتثمارات  إلـى  نسـبة  متواضًعـا 
الزراعيـة.  القطاعـات  يف  املتزايـدة 
ويـدّل هـذا الوضـع، إلـى جانـب احلاجـة 
ملواجهـة  إجـراءات  اتخـاذ  إلـى  املتناميـة 
اسـتخدام  سـيتم  أنـه  علـى  املنـاخ،  تغيـر 
قـدر  بأكبـر  للمنـاخ  املخصصـة  األمـوال 
بطريقـة  اسـتفادت  إذا  الفعاليـة  مـن 
اسـتراتيجية مـن االسـتثمارات الزراعيـة 
لدعـم الزراعـة الذكيـة مناخًيـا. وتشـمل 
مجاالت االسـتثمار تهيئة بيئة سياسـاتية 
التـي حتـول  لتخطـي احلواجـز  متكينيـة 
مناخًيـا؛  الذكيـة  الزراعـة  اعتمـاد  دون 

ومراعـاة جهـود التكيـف مـع تغيـر املنـاخ 
امليزانيـات  يف  آثـاره  مـن  والتخفيـف 
القطـاع  إمكانـات  وإطـالق  احملليـة؛ 
اخلـاص لالسـتثمار يف الزراعـة الذكيـة 

 . مناخًيـا
وميكـن االسـتفادة مـن إدمـاج تغيـر املناخ 
اخلاصـة  والعمليـات  التخطيـط  يف 
الوطنيـة، ومـن  الزراعيـة  باالسـتثمارات 
تصميـم أنـواع جديـدة مـن االسـتثمارات 
املشـتركة بـن القطاعـات، لتوسـيع نطاق 
بالزراعـة  اخلاصـة  والنهـج  املمارسـات 
أعلـى  عائـدات  وتوفيـر  مناخًيـا  الذكيـة 
علـى االسـتثمارات، مـع احلـد يف الوقـت 
باملنـاخ  املرتبطـة  املخاطـر  مـن  نفسـه 
والتـي تنطـوي عليهـا هذه االسـتثمارات. 
بـد مـن أن يشـكل حتديـد املخاطـر  وال 
باملنـاخ يف تدخـالت  املرتبطـة  والفـرص 
ميكـن  التـي  مناخًيـا  الذكيـة  الزراعـة 
تكّيـف  تدابيـر  تنفيـذ  إلـى  تـؤدي  أن 
تخطيـط  مـن  جـزءاً  بالسـياق،  خاصـة 
وإعدادهـا  الزراعيـة  االسـتثمارات 

وتقديرهـا.

الصمود في وجه تغير المناخ: أوجه 

التآزر بين الحد من مخطار الكوارث 

والزراعة الذكية مناخًيا

االقتصاديـة  اخلسـائر  متوسـط  تـراوح 
الكـوارث  بسـبب  العالـم  يف  السـنوية 
الطبيعيـة بـن 250 و300 مليـار دوالر. 
امتصـت  و2016،   2006 عامـي  وبـن 
القطاعـات الزراعيـة يف البلـدان الناميـة 
االقتصـادي  األثـر  مـن  املائـة  يف   26
باملنـاخ.  املرتبطـة  الكـوارث  عـن  الناجـم 
مـن  أكثـر  وقـع  باجلفـاف،  يتعلّـق  وفيمـا 
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واخلسـائر  األضـرار  مـن  املائـة  يف   80
يف القطاعـات الزراعيـة. وتشـمل اآلثـار 
املترتبـة عـن الظواهر املناخية الشـديدة، 
األغذيـة  إنتـاج  يف  الكبيـرة  االختـالالت 
يف  البالغـة  واألضـرار  امليـاه،  وإمـدادات 
الواضـح  ومـن  احليويـة.  التحتيـة  البنـى 
واألشـخاص  الزراعيـة  القطاعـات  أن 
الذيـن يعتمـدون عليهـا لكسـب معيشـتهم 
اجلويـة  باألحـوال  كبيـر  بشـكل  يتأثـرون 

القصـوى.
السـلبي  األثـر  أن  التجـارب  وتُظهـر 
والتراكمـي لهـذه الكـوارث يُضعـف سـبل 
مـع  املواجهـة  علـى  والقـدرة  املعيشـة 
مـرور الوقـت، ويحـد مـن إنتـاج األغذيـة، 
ويزيـد مـن خطـر اجلوع. ويشـكل الرابط 
واضحـة  داللـة  واجلـوع  الكـوارث  بـن 
وقابليـة  الغذائيـة  النظـم  هشاشـة  علـى 
تأثرهـا باملخاطـر الطبيعيـة. وغالًبـا مـا 
تكـون الفئـة األشـد ضعًفـا، أي املنتجـن 
احليـازات  أصحـاب  مـن  الزراعيـن 
مـن  معانـاة  األكثـر  هـي  الصغيـرة، 
تعّرًضـا  واألكثـر  الغذائـي  األمـن  انعـدام 
للمخاطـر. إذ ميلـك أصحـاب احليـازات 
األرض؛  مـن  صغيـرة  قطًعـا  الصغيـرة 
وقـد يعانـون مـن نـدرة امليـاه؛ وقـد تكـون 
البـذور،  إلـى  الوصـول  علـى  قدرتهـم 
الطبيعيـة  واملـوارد  الزراعيـة،  واملـواد 
محـدودة. وعندمـا حتـل الكارثـة، ميكـن 
أن يحـرم املنتجـون الزراعيـون الضعفـاء 
يف  فقـط  ليـس  معيشـتهم  سـبل  مـن 
أيًضـا طيلـة دورة  بـل  مـا  كارثـة  أعقـاب 
األسـر  وألن  بعدهـا.  ورمبـا  اإلنتـاج، 
الزراعيـة حتتـاج إلـى مزيـد مـن الوقـت 

لتتعافـى، ميكـن أن جتـد نفسـها مجبـرة 
املواجهـة  اسـتراتيجيات  اعتمـاد  علـى 
السـلبية، مثـل بيـع األصـول التـي متلكها، 
وقـوع  بعـد  مباشـرة  احتياجاتهـا  لتلبيـة 
الكارثـة. وميكـن أن حتـد اآلثـار املتعاقبـة 
االجنـازات  مـن  الكـوارث،  عـن  الناجمـة 
واحلـد  التنميـة  مجالـي  يف  احملققـة 
مـن الفقـر أو حتـى أن تعكسـها. ومتيـل 
نهـج الزراعـة الذكيـة مناخًيـا إلـى تعزيـز 
التدابيـر املتوسـطة إلـى الطويلـة األجـل 
للتصـدي لتهديـدات تغيـر املنـاخ البطيئـة 
الزراعيـة.  بالتنميـة  واحملدقـة  الظهـور 
كذلـك، توفـر جهـود الوقايـة مـن مخاطـر 
لهـا،  واالسـتجابة  والتحضيـر  الكـوارث، 
دعـًم حيوًيـا وحتـى منقـًذا للحيـاة أحياًنـا 
للسـكان األشـد ضعًفا من خالل حتسـن 
قدرتهـم علـى الصمـود واملواجهة يف حال 
حـدوث ظاهـرة قصـوى أو كارثـة. ويقـوم 
 » أفضـل  نحـو  البنـاء علـى  »إعـادة  نهـج 
بتوجيـه  للكـوارث  االسـتجابة  يف  املّتبـع 
التدخـالت خـالل فترة التعـايف واالنتقال 
املدركـة  التنميـة  حتقيـق  أجـل  مـن 
للمخاطـر والتـي تسـعى إلـى تقليـل تلـك 
هـذا  ويغطـي  املسـتقبل.  يف  املخاطـر 
االسـتجابة  مـن  الكامـل  النطـاق  النهـج 
اسـتراتيجيات  إلـى  الطـوارئ  حلـاالت 
التكّيـف مـع تغيـر املنـاخ. ومن الواضح أن 
هـذا النهـج يكّمـل هـدف الزراعـة الذكيـة 
علـى  القـدرة  بنـاء  يف  املتمّثـل  مناخًيـا 
والتكيـف  املنـاخ  تغيـر  الصمـود يف وجـه 
معـه، كمـا أنـه يقـدم العديـد مـن الفـرص 
إلجـراء تدخـالت متكاملة ويعزز كٌل منها 

اآلخـر.

دور المرأة والرجل

ولكـن  اجلميـع،  علـى  املنـاخ  تغيـر  يؤثـر 
مـن  محايـدة  آثـاره  تكـون  ال  مـا  كثيـًرا 
الرجـال  ويختبـر  اجلنسـانية.  الناحيـة 
والنسـاء تغير املناخ بطرق متباينة بسـبب 
ومسـؤولياتهم  أدوارهـم  يف  االختالفـات 
املقبولـة اجتماعًيـا. وعلـى سـبيل املثـال، 
سـيزيد عـبء العمـل الـذي تتحملـه املـرأة 
توافـر  علـى  املنـاخ  تغيـر  لتأثيـر  نتيجـًة 
يجـب  التـي  واملسـافة  السـطحية  امليـاه 
قطعهـا للوصـول إليهـا. وبصـورة عامـًة، 
فـإن افتقـار املرأة إلى احلقوق، والوصول 
يف  والسـلطة  واملعلومـات،  املـوارد،  إلـى 
األسـرة ويف املسـتويات العليـا مـن صنـع 
القـرار، يجعلهـا أكثـر عرضـة آلثـار تغيـر 
التكيـف  علـى  قدرتهـا  مـن  ويحـد  املنـاخ 
وعلـى ضمـان أن تتـم معاجلة احتياجاتها 

وأولوياتهـا.
وميكـن أن يـؤدي تغيـر املنـاخ إلـى تفاقـم 
يف  اجلنسـن  بـن  املسـاواة  انعـدام 
الزراعـة. ويتعـّي فهـم الطـرق التي يصبح 

تعرض هذه الحصة 

المفاهيم األساسية 

لمراعاة قضايا 

الجنسين وتحليلها 

والتخطيط لها،

وتبين تأثير تغير المناخ 

على مسؤليات وأدوار 

الرجل والمرأة
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فيهـا مختلـف الرجـال والنسـاء معّرضـن 
وإذا  دقيًقـا.  فهـًم  وتغيـره،  املنـاخ  لتقلّـب 
مت االعتـراف بالـدور املهـم الـذي تؤديـه 
الزراعـة ومت ضمـان وصولهـا  املـرأة يف 
علـى قـدم املسـاواة مع الرجـل إلى املوارد 
واخلدمـات، ميكـن لتغيـر املنـاخ أن يتيـح 
فرًصـا كبيـرة لتصبـح املرأة عامـل تغيير. 
ومتثل املرأة 43 يف املائة من اليد العاملة 
الزراعيـة يف العالـم، وهـذه النسـبة أعلـى 
متلـك  كمـا  األقاليـم.  بعـض  يف  بكثيـر 
التـي  املهمـة  املعـارف  مـن  الكثيـر  املـرأة 
إعـادة  عمليـة  بهـا  تسترشـد  أن  ميكـن 
تقييـم املمارسـات الزراعيـة املطلوبـة يف 
إطـار الزراعـة الذكيـة مناخًيا. وستشـكل 
املـرأة كذلـك جـزًءا كبيًرا من اليد العاملة 
الالزمـة لتنفيـذ الزراعـة الذكيـة مناخًيا.
وال بـد مـن أن يشـكل النهـوض باملسـاواة 
مبـدأ  املـرأة،  ومتكـن  اجلنسـن  بـن 
مناخًيـا.  الذكيـة  الزراعـة  يف  أساسـًيا 
مـع  العمـل  علـى  أيًضـا  ذلـك  وينطـوي 
إدراج  علـى  للحـرص  والفتيـان  الرجـال 
والنسـاء  الرجـال  وأولويـات  معـارف 
علـى السـواء يف خطـط الزراعـة الذكيـة 

. خًيـا منا

الحماية االجتماعية والعمل الالئق 

في المناطق الريفية

والزراعـة  والفقـر  املنـاخ  تغيـر  يرتبـط 
ويف  البعـض.  ببعضهـا  وثيًقـا  ارتباًطـا 
قـد  للفقـراء،  مناصـرة  غيـاب سياسـات 
يعيـش مـا بـن 35 و122 مليـون شـخص 
إضـايف يف حالـة مـن الفقـر بحلـول عـام 
وعندمـا  املنـاخ.  تغيـر  بسـبب   2030
للفقـراء  املناصـرة  السياسـات  تؤخـذ 

عـدد  انخفـاض  يتوقـع  احلسـبان،  يف 
األشـخاص الذيـن يقعـون يف براثن الفقر 
 16 إلـى   3 مبقـدار  املنـاخ  تغيـر  بسـبب 
إلـى  والدعـوة  إضـايف.  شـخص  مليـون 
العمـل ملكافحـة الفقـر يف ظـل تغيـر املناخ 

وصريحـة. واضحـة 
جميـع  االجتماعيـة  احلمايـة  وتشـمل 
إلـى  الهادفـة  والبرامـج  السياسـات 
والهشاشـة،  الفقـر،  مـن  الوقايـة 
واالقصـاء االجتماعـي، أو حمايـة جميـع 
وتتضمـن  حياتهـم.  طيلـة  منهـم  النـاس 
النقديـة  التحويـالت  ذلـك  علـى  األمثلـة 
املخاطـر  إلـى  املسـتندة  العينيـة  أو 
البيئيـة أو املخاطـر األخـرى؛ واإلعانـات 
إيـالء  ويتـم  التدريـب.  وفـرص  املؤقتـة؛ 
ضعًفـا،  األشـد  للفئـات  خـاص  اهتمـام 
مبـا يف ذلـك النسـاء والسـكان األصليـن 
نظـم  وباسـتطاعة  والشـباب.  واملسـنن 
باألسـر  تنـأى  أن  االجتماعيـة  احلمايـة 
الصدمـات  آثـار  عـن  الضعيفـة  الريفيـة 
بتجّنـب  لهـا  تسـمح  وأن  باملنـاخ  املتصلـة 
اسـتراتيجيات املواجهة السـلبية التي قد 
تضـّر بالبيئـة أو تعّرض قدراتها التكيفّية 
نظـم  وتنطـوي  للخطـر.  األجـل  الطويلـة 
احلمايـة االجتماعيـة أيًضـا علـى إمكانية 
لإلنتـاج  املسـتدام  التكثيـف  تعزيـز 
الزراعـي يف مـا بـن املنتجـن الزراعيـن 

الفقـراء. 
املتاحـة  العمـل  فـرص  تتسـم  مـا  وكثيـًرا 
بعـدم  الضعيفـة  الريفيـة  للمجتمعـات 
وتشـكيل  األجـور،  وتدنـي  االسـتقرار، 
تسـاهم  أن  وميكـن  الرفـاه.  علـى  خطـر 
الزراعـة الذكيـة مناخًيا، من خالل تعزيز 

اسـتدامة القطاعـات الزراعيـة، يف خلـق 
فـرص للعمـل الالئـق يف املناطـق الريفيـة 
وتشـير  أخضـر«  »اقتصـاد  سـياق  يف 
التقديـرات إلـى أن هـذا االقتصـاد الـذي 
يهـدف إلـى حتسـن الرفـاه، واإلنصـاف 
االقتصـادي،  والنمـو  االجتماعـي، 
نفسـه  الوقـت  يف  احملافظـة  وإلـى 
قـادر  الطبيعيـة،  النظـم  اسـتدامة  علـى 
جديـدة  وظيفـة  مليـون   60 توليـد  علـى 
بحيـث تكـون مكاسـب العمالـة الصافيـة 
وباسـتطاعة  الناميـة.  البلـدان  أعلـى يف 
الوظائـف اخلضـراء يف املناطـق الريفيـة 
تسـتخدم  التـي  الزراعيـة  واملؤسسـات 
مناخًيـا  الذكيـة  الزراعـة  تقنيـات  فيهـا 
التـي  املعيشـة  لكسـب  فرًصـا  توّلـد  أن 
تشـتد احلاجـة إليهـا، ال سـيما للشـباب، 
وأن تسـاهم يف بنـاء نظـم غذائيـة أكثـر 
اسـتدامة ومراعـاة لالعتبـارات املناخية.

تشمل الحماية 

االجتماعية جميع 

السياسات والبرامج 

الهادفة إلى الوقاية 

من الفقر، والهشاشة، 

واالقصاء االجتماعي، 

أو حماية جميع الناس 

منهم طيلة حياتهم 

ويتم إيالء اهتمام خاص 

للفئات األشد ضعًفا
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عمليات تقييم تأثير تغير المناخ 

وتثمين الخيارات

هناك عدد من املمارسـات احملتملة التي 
ميكن أن حتّسن إنتاجية النظم الزراعية 
وتدعـم  الغذائـي  األمـن  وتعـزز  احملليـة 
الزراعـة  تنفيـذ  ويُعـّد  املعيشـة.  سـبل 
الذكيـة مناخًيـا عمليـة خاصـة بالسـياق 
وباملـكان. وليـس هنـاك حـل واحـد قابـل 
بـد  وال  احلـاالت.  جميـع  يف  للتطبيـق 
واسـتراتيجي  دقيـق  تقييـم  إجـراء  مـن 
لـكل سياسـة أو برنامـج مـن أجـل تقديـر 
املنافـع واملقايضـات احملتملـة يف مختلـف 
واالقتصاديـة  االجتماعيـة  الظـروف 
عمليـات  حتـدد  أن  وميكـن  والبيئيـة. 
املناخيـة  الظـروف  تغّيـر  كيفيـة  التقييـم 
القطاعـات  علـى  أثـرت  وكيـف  احملليـة، 
الزراعية واألمن الغذائي وسـبل املعيشة، 
يف  التغيـر  يف  تسـتمر  أن  ميكـن  وكيـف 
عمليـات  حتـدد  أن  وميكـن  املسـتقبل. 
بعـض  كانـت  إذا  مـا  أيًضـا  التقييـم 
سـياق  يف  ال  أو  مناخًيـا  ذكيـة  التدابيـر 
محـدد. كمـا ميكـن أن تختلـف تدخـالت 
عـن  الفعالـة  مناخًيـا  الذكيـة  الزراعـة 
الزراعيـة  للتنميـة  التقليديـة  املبـادرات 
والنهـج املتعلّقـة بـإدارة املـوارد الطبيعيـة.
وحتـدد عمليـات تقييـم تأثيـر تغيـر املنـاخ 
سـمات اآلثـار املترتبـة عـن تغيـر املنـاخ، 
وتتعّرف على األماكن والسـياقات األشـد 
تكيفّيـة.  إجـراءات  تتطلـب  التـي  ضعًفـا 
يصعـب  املناسـبة،  التقييمـات  دون  ومـن 
الزراعـة  إلـى  التحـول  ضـرورة  تبريـر 
هـذا  يف  أنشـطة  وأيـة  مناخًيـا  الذكيـة 
املجـال سـتحقق النتائـج املرجـوة. وعلـى 

سـبيل املثـال، تقـوم معرفـة أيـة محاصيل 
أن  ميكـن  املعيشـة  لكسـب  أنشـطة  أو 
تكـون أشـد تأثـًرا بتغيـر املناخ، مبسـاعدة 
املمارسـن علـى اختيـار احملاصيل األكثر 
التنويـع يف  وزيـادة  الصمـود  علـى  قـدرة 
سـبل املعيشـة. وميكـن أن توفـر تقييمـات 
ألصحـاب  مهمـة  معلومـات  التأثيـر 
املصلحـة يف مـا يتعلّـق بأمنـاط الطقـس 
لأمطـار،  املكانـي  والتوزيـع  املتغيـرة 
مـا يسـمح لهـم بتخصيـص املـوارد علـى 
وسـيتيح  امليـاه.  إلدارة  أفضـل  نحـو 
الفهـم الشـامل لتغيـرات املنـاخ التاريخيـة 
واملتوقعـة، اتخـاذ قـرارات مسـتنيرة فيما 
يتعلّـق بسياسـات وبرامـج الزراعة الذكية 

مناخًيـا.

تقدم هذه الحصة 

لمحة عامة عن 

المنهجيات التي تدعم 

تقييم آثار تغيّر المناخ 

على الزراعة، واألمن 

الغذائي. كما أنها 

تنظر في التقديرات 

لمدى فعالية تدخالت 

الزراعة الذكية مناخًيا 

في تعزيز التكيف مع 

تغير المناخ
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رصد البرامج والمشاريع وتقييمها

الرصـد  ألنشـطة  العـام  الهـدف  يتمّثـل 
السياسـات  ترجمـة  توجيـه  يف  والتقييـم 
املدروسـة يف مجـال الزراعـة الذكية مناخًيا 
علـى  بنجـاح  تتطّبـق  ومشـاريع  برامـج  إلـى 
األرض. ومـن املرّجـح أن يكـون لتغيـر املنـاخ 
تعانـي  التـي  الفئـات  علـى  العواقـب  أشـد 
بالفعل من الضعف وانعدام األمن الغذائي. 
الزراعـة  تدخـالت  تسـند  أن  مـن  بـد  وال 
هـذه  األولويـة الحتياجـات  مناخًيـا  الذكيـة 
الفئـات وشـواغلها وأن تسـاهم يف التكيـف 
آثـاره.  مـن  والتخفيـف  املنـاخ  تغيـر  مـع 
ويتعـّن علـى عمليـات الرصـد والتقييـم أن 
تولـي اهتماًمـا خاًصـا للفئـات الضعيفة وأن 

قبلهـا. مـن  للمسـاءلة  تخضـع 
وتقليدًيـا، يقضـي رصـد البرامـج واملشـاريع 
والنتائـج  احملـرز  التقـدم  بتتّبـع  الغالـب  يف 
احلاجـة  عنـد  وبالقيـام  الوسـيطة، 
ويتـم  املشـروع.  تنفيـذ  خـالل  بتعديـالت 
يقضـي  الـذي  بالتقييـم  الرصـد  اسـتكمال 
بتثمـن النتائـج والتأثيـرات. ويلـزم حتديـد 
والتأثيـرات  النتائـج  حيـث  مـن  التوقعـات 
بشـكل واضـح يف بدايـة املشـروع، حيث إنها 
تكتسـي أهميـة خاصـة عندمـا يشـارف هذا 
عمليـات  وتكتسـي  االنتهـاء.  علـى  األخيـر 
خاصـة  أهميـة  املرنـة  والتقييـم  الرصـد 
تغيـر  بـه  يتسـم  الـذي  التعقيـد  إلـى  نظـًرا 
املنـاخ وتدخـالت الزراعـة الذكيـة مناخًيـا. 
ويف ظـل تغيـر املنـاخ، سيسـود عـدم اليقـن 
املتوقعـة(  مـن  )بـدالً  الفعليـة  آثـاره  بشـأن 
علـى نظـام زراعـي معـّي. وسـتتغير أمنـاط 
الطقس وآثارها بشـكل مسـتمر خالل فترة 
تنفيـذ مشـروع مـا وبعدهـا، نتيجة لالحترار 
املنتجـن  علـى صغـار  يتعـن  ولـن  العاملـي. 

مـّرة  التكيـف  لهـم  الداعمـة  واملؤسسـات 
واحدة فحسـب بل بشـكل مسـتمر. وتتوقف 
املعارف بشـأن املمارسـات الناجحة للتكيف 
يف  آثـاره  مـن  والتخفيـف  املنـاخ  تغيـر  مـع 
التعلـم  الزراعيـة علـى  مختلـف القطاعـات 
مـن خالل املمارسـة، وقـد تلزم إعادة النظر 
الظـروف.  تغّيـر  املعـارف بحسـب  هـذه  يف 
وتسـعى الزراعـة الذكيـة مناخًيـا أيًضـا إلـى 
حتقيـق أهـداف مختلفـة وتشـمل يف الكثيـر 
مـن األحيـان قطاعـات متعـددة، وغالًبـا مـا 
تكـون هنـاك عـّدة مسـارات ميكـن اتباعهـا 
اخلطـي  املنطـق  أن  يعنـي  وذلـك  للتدخـل. 
املعروفـة  النتائـج  إلـى  املسـتند  البسـيط 
يف  حـدوده  لـه  بهـا  التنبـؤ  ميكـن  والتـي 
التخطيـط ملشـاريع الزراعـة الذكيـة مناخًيـا 
ورصدهـا وتقييمهـا. ويتطلـب حتـدي تغيـر 
الـذي  التكيفّيـة  نهـج اإلدارة  املنـاخ اعتمـاد 
ينطـوي علـى االبتـكار املتواصـل، والرصـد 
أصحـاب  بـن  والتعلـم  اآلنيـن،  والتقييـم 
املصلحـة، وإعـادة حتديـد االسـتراتيجيات.

نظرية التغيير المتعلّقة بنهج الزراعة 

الذكية مناخًيا: دليل التنفيذ القائم 

على األدلة على المستوى القطري

تسـعى الزراعـة الذكيـة مناخًيـا إلـى حتقيـق 
واسـعة  مجموعـة  تشـمل  أهـداف طموحـة 
املصلحـة،  وأصحـاب  القطاعـات،  مـن 
واالختصاصـات، وتسـتلزم اتخـاذ إجـراءات 
زمنيـة  أطـر  ويف  جغرافيـة  نطاقـات  علـى 
متعـددة. ولهـذا السـبب، يحتـاج التحول إلى 
الزراعـة الذكيـة مناخًيا إلى إجراء تغييرات 
وضـع  عمليـة  مـن  عديـدة  مسـتويات  علـى 
التغييـرات،  هـذه  ولتيسـير  السياسـات. 
لتنفيـذ  ومفّصـل  جديـد  دليـل  تطويـر  مت 

قطريـة. بقيـادة  مناخًيـا  الذكيـة  الزراعـة 

التغييـر  نظريـة  احلصـة  هـذه  وتعـرض 
وحتـدد  مناخًيـا  الذكيـة  بالزراعـة  املتعلقـة 
بهـا  املوصـى  اخلطـوات  مـن  مجموعـة 
الذكيـة  الزراعـة  نهـج  إدمـاج  لتيسـير 
علـى  السياسـات  مناخًيـا يف عمليـة وضـع 
املسـتوى الوطنـي. وميكـن تنفيـذ األنشـطة 
أنهـا  األدلـة،  إلـى  باالسـتناد  أثبتـت،  التـي 
تسـاهم يف حتقيـق أهـداف الزراعـة الذكيـة 
مناخًيـا علـى املسـتويات احمللية )مثل تعزيز 
)مثـل  الوطنيـة  أو  الزراعيـة(،  احلراجـة 
محلًيـا  املالئمـة  الطقـس  نشـرات  تقـدمي 
)مثـل  اإلقليميـة  أو  املناسـب(،  الوقـت  ويف 
العابـرة  الرئيسـية  الطبيعيـة  املـوارد  إدارة 
ومسـتجمعات  املائيـة  كالكتـل  للحـدود، 
يشـمل  أن  وينبغـي  الغابـات(.  يف  األمطـار 
مناخًيـا  الذكيـة  للزراعـة  الشـامل  النهـج 
جميـع هـذه املسـتويات لضمان حتول النظم 
وتنـدرج  املنـاخ.  تغيـر  وجـه  يف  الزراعيـة 
الزراعـة الذكيـة مناخًيـا يف إطـار املسـاعي 
والزراعـي  الغذائـي  اإلنتـاج  حتقيـق  إلـى 
وتنطـوي  املنـاخ.  تغيـر  ظـل  يف  املسـتدام 
الذكيـة  بالزراعـة  املتعلّقـة  التغييـر  نظريـة 
واسـعة  عمـل  مجـاالت  أربـع  علـى  مناخًيـا 
القطريـة، وهـي: االحتياجـات  إلـى  تسـتند 
- تطويـر قاعـدة مـن األدلة لتحفيـز التغيير 

ودعمـه ورصده؛
- التحـاور بصـورة متواصلـة مـع أصحـاب 

املصلحـة؛
- استحداث أدوات إلتاحة التغيير؛

ومتعـددة  مبتكـرة  نهـج  ووضـع   -
االختصاصـات مـن أجـل إحـداث تغييـر يف 
وإدامتـه. والزراعيـة  الغذائيـة  النظـم 
بوصفهـا  مناخًيـا،  الذكيـة  الزراعـة  وتـؤدي 
نهًجـا لتحقيـق اسـتدامة األغذيـة والزراعـة 

يف ظـل تغيـر املنـاخ، دوًرا حيوًيـا.
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عدسة: أيمن إبراهيم السطام



»الزراعة الذكية«
ومجاالت تطبيقها في العالم العربي

إّن الزراعة الذكية هي عبارة عن نهج يهدف الى تطوير وتحسين منظومة الزراعة. وهي تعتمد على الوسائل 
نظام  مثل  الطبيعية  الموارد  استنزاف  دون  والجودة  االنتاجية  زيادة  شأنها  من  التي  الحديثة  الزراعية  واآللّيات 
الحيوي  التسميد  على  تعتمد  بدورها  التي  والعضوية  الحيوية،  الزراعة  ونظم  الجيدة،  الزراعية  الممارسات 
والعضوي لتحسين األراضي الزراعية والموارد الطبيعية لألراضي، وكذلك تحسين نوعّية المنتج الزراعي النهائي.

د. علي حدادة
دائرة البحوث االقتصادية

اتحاد الغرف العربية

أستاذ مساعد يف اجلامعة اللبنانية
كلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال

أشــارت تقــــارير اللجنـة 

الحكوميّــــة الدوليــــــة 

المنـــاخ  ر  بتغيُـّ المعنيّـة 

القطـاع  أّن  إلـى   »IPCC«

عـن  مسـؤول  الزراعـي 

14 % مـن  إطـاق نحـو 

جميع الغازات المسبِّبة 

الحـراري لاحتبـــاس 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي28
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اللجنـة احلكومّيـة  تقاريـر  أشـارت  فقـد 
 »IPCC« املنـاخ  بتغيُّـر  املعنّيـة  الدوليـة 
عـن  مسـؤول  الزراعـي  القطـاع  أّن  إلـى 
إطـاق نحـو 14 % مـن جميـع الغـازات 
بة لاحتبـاس احلـراري، ويف نفـس  املسـبِّ
إمكانّيـاٍت  القطـاع  هـذا  ميلـك  الوقـت 
الغـازات  عـوادم  كمّيـات  لتقليـص  مهّمـة 
مـن  متزايـدة  كّميـات  وعـزل  الكربونّيـة 
األجـواء)1(.  مـن  بامتصاصـه  الكربـون 

بهـدف مواجهـة التحـّدي »ذكّيـة مناخيـاً« 
الزراعـة  تصبـح  أن  يتوّجـب  وبالتالـي 
لتلبيـة  املـزدوج  الناميـة  الـدول  لـدى 
زيـادة  ذي  لعالـٍم  الغذائيـة  االحتياجـات 
عليـه  تغلـب  ومنـاخ  متسـارعة  سـكانية 
ال  إذ  احلـراري)2(.  االحتبـاس  ظاهـرة 
مـع  الزراعيـة  األنشـطة  تتكّيـف  أن  بـّد 
تسـاعد  وأن  املنـاخ  عوامـل  تغيـرات 
وخـال  آثـاره.  حـّدة  تخفيـف  علـى 

السـنوات املاضيـة، ازدت كفـاءة الزراعـة 
إلـى  أّدى  مّمـا  كبيـرة،  بدرجـات  العاملّيـة 
حتسـينات يف أنظمـة اإلنتـاج ومضاعفـة 
إنتـاج األغذيـة، بالّرغـم مـن أّن مسـاحة 
مـن  أكثـر  تـزد  لـم  الزراعيـة  األراضـي 
التالـي  % فقـط)3(. ويبـّن اجلـدول   10

الغذائـي  األمـن  يف  ملحوظـاً  حتسـناً 
العاملـي بـن عامـي 2005 و2017، عـدا 
املنطقـة العربيـة ومناطـق قليلـة أخـرى.
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جدول رقم )1( انتشار نقص التغذية يف العالم )تقرير منظمة الفاو 2018(

2017 2016 2014 2012 2010 2005

10.9 10.8 10.7 11.3 11.8 14.5 العالم

20.4 19.7 18.3 18.6 19.1 21.2 أفريقيا

8.5 8.5 8.1 8.3 5.0 6.2 شمال أفريقيا

5.0 5.0 4.6 4.8 5.0 6.2 شمال أفريقيا )ما عدا السودان(

23.2 22.3 20.7 21.0 21.7 24.3 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

31.4 31.6 30.2 30.9 31.3 34.3 شرق أفريقيا

26.1 25.7 24.2 26.0 27.8 32.4 وسط أفريقيا

8.4 8.2 7.4 6.9 7.1 6.5 جنوب أفريقيا

15.1 12.8 10.7 10.4 10.4 12.3 غرب أفريقيا

11.4 11.5 12.0 12.9 13.6 17.3 آسيا

6.2 6.0 5.9 6.2 7.3 11.1 وسط آسيا

9.8 9.9 9.7 10.6 12.3 18.1 جنوب شرق آسيا

14.8 15.1 16.1 17.1 17.2 21.5 جنوب آسيا

11.3 11.1 10.4 9.5 8.6 9.4 غرب آسيا

14.5 14.7 15.7 16.7 16.8 21.1 وسط آسيا وجنوب آسيا

8.9 8.9 9.0 10.1 11.5 15.2 شرق آسيا وجنوب شرق آسيا

10.0 9.9 9.3 8.9 7.1 8.0 غرب آسيا وشمال أفريقيا

6.1 6.1 6.2 6.4 6.8 9.1 أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

16.5 17.1 18.5 19.3 19.8 23.3 الكاريبي

5.4 5.3 5.3 5.4 5.9 8.1 أمريكا الاتينية

6.2 6.3 6.8 7.2 7.2 8.4 وسط أمريكا

5.0 4.9 4.7 4.7 5.3 7.9 جنوب أمريكا

7.0 6.6 5.9 5.4 5.2 5.5 أوقيانوسيا

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 أمريكا الشمالية وأوروبا
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أواًل: محدوديّة آفاق الزراعة األفقيّة 

في العالم العربي

أ- الواقع الحالي للزراعة العربية

تاريخّيـاً، بالتحديـد قبل السـبعينات، كان 
القطـاع الزراعـي يف الوطن العربي قادراً 
السـكان  احتياجـات  أغلـب  توفيـر  علـى 
مـن الغـذاء، لكـن بعـد هـذه الفتـرة دخـل 
أصبـح  غـذاء  أزمـة  يف  العربـي  العالـم 
علـى أثرهـا موضـوع الزراعـة علـى رأس 
قائمـة األولوّيـات التـي تعانـي منها الدول 
عـدد  يف  املتسـارعة  فالزيـادة  العربيـة. 
أّديـا  املعيشـة  ظـروف  وحتّسـن  السـكان 
إلـى زيـادة الطلـب علـى املـواد الغذائيـة، 
مّمـا سـّبب عجـزاً يف تلبيـة هـذا الطلـب 
احلكومـات  اضطـرت  وبهـذا  محليـاً، 

العربيـة إلـى اللجـوء للخـارج.
عـّدة  العربيـة  احلكومـات  اّتبعـت  ولقـد 
سياسات يف إطار اإلصاحات الزراعية، 
وذلـك بعـد حتّولهـا مـن االقتصـاد املوّجـه 
بتحريـر  وقيامهـا  السـوق  اقتصـاد  إلـى 
رفعهـا  عـن  فضـًا  الزراعيـة،  التجـارة 
للمزارعـن،  تقدّمـه  كانـت  الـذي  للدعـم 
مردوديـة  علـى  سـلباً  انعكـس  مـا  وهـو 
وأّدى  الـدول  هـذه  يف  الزراعـي  القطـاع 
إلـى عجـز يف ميـزان مدفوعاتهـا بسـبب 
ميـزان  فعجـز  الغـذاء.  فاتـورة  ارتفـاع 
االسـتيراد  نسـبة  وارتفـاع  املدفوعـات 
وبالتالـي نسـبة التبعّية إلـى اخلارج، جعل 
املتصلـة  واملؤّسسـات  احلكومـات  معظـم 
لهـذه  حلـول  عـن  تبحـث  القطـاع  بهـذا 
االشـكالّية، والتـي تتمثـل بــ : كيـف لهـذه 
الـّدول أن حتّقـق األمـن الغذائي واالكتفاء 

التبعّيـة؟ حـّدة  وتخفيـف  الذاتـي 

ب- المشاكل والتحّديات الّتي 

تواجه الزراعة في المنطقة العربية 

عـّدة  العربـي  الزراعـي  القطـاع  يواجـه 
حتقيـق  دون  حتـول  ومعوقـات  مشـاكل 
األهـداف املرجـّوة وأهّمهـا زيـادة اإلنتـاج 
املعوقـات  وهـذه  الغذائـي.  واألمـن 
جوانـب  بعـّدة  تتعلّـق  منهـا  واملشـاكل 
الزراعـي،  واإلنتـاج  الزراعيـة،  كاملـوارد 
الزراعيـة... والسياسـات  والتسـويق، 

حتّديـات  العربيـة  املنطقـة  تواجـه  كمـا 
بيئيـة مختلفـة، فبحسـب تقاريـر »الهيئـة 
احلكومّيـة الدولّيـة املعنّيـة بتّغيـر املنـاخ«، 
اجلفـاف  حالـة  تـزداد  أن  املتوقـع  مـن 
املنطقـة  يف  املرتفـع  التبّخـر  ومعـدل 
عرضـًة  املناطـق  أكثـر  إحـدى  لتصبـح 
لتأثيـرات تغيـر املنـاخ، مّمـا سـوف يـؤّدي 
إلـى انخفـاض اإلنتـاج الزراعـي وانعـدام 
األمـن الغذائـي. ويف عام 2012، شـّددت 
منظمـة األغذيـة والزراعة لألمم املتحدة 
ملنطقـة  اإلقليمـي  مؤمترهـا  يف  )الفـاو( 
حمايـة  ضـرورة  علـى  األدنـى  الشـرق 
واملعّرضـة  الشـحيحة  الطبيعيـة  املـوارد 
التغّيـر  مـع  والتكّيـف  وإدارتهـا  للخطـر 
يف  األولوّيـات  أهـّم  واعتبرتهـا  املناخـي، 

املنطقـة.

1 - الموارد الزراعية

ونقـص  الزراعيـة  األراضـي  تتضّمـن 
االنتاجيـة  وتدنـي  الزراعيـة  العمالـة 
املـوارد  ومشـاكل  اإلنتـاج،  يف  والهـدر 

ئيـة: ملا ا
مسـاحتها   ¦ وتبلـغ  الزراعيـة:  األراضـي 

نحـو 1406 مليـون هكتـار، منهـا حوالـي 
%5 فقـط مـزروع )تقريبـاً 69.5 مليـون 

األراضـي  مـن   %  35 ومتثـل  هكتـار(، 
الصاحلـة للزراعـة، ممـا يعنـي أن حوالـي 
للزراعـة  القابلـة  األراضـي  مـن   %  65

ذلـك،  إلـى  باإلضافـة   . غيـر مسـتغلة)4( 
ارتفـاع  مـن  العربيـة  األراضـي  تعانـي 
ملوحـة التربـة بسـبب طبيعـة املناخ احلار 
األراضـي  مـاء  مسـتوى  وارتفـاع  صيفـاً 

التربـة. األمـاح يف سـطح  وتركـز 
أخطـر   ¦ إحـدى  وهـو  التصّحـر: 

املشـكات يف املنطقـة العربيـة، كما تقّدر 
بالتصحـر  املهـّددة  األراضـي  مسـاحة 
مـن   %25(  2 كلـم  مليـون   3,6 بحوالـي 
العربيـة(.  للـدول  االجماليـة  املسـاحة 
وتقسـم الـدول العربية إلـى 4 مجموعات 
املتصّحـرة،  املسـاحة  نسـبة  حيـث  مـن 
األولـى ترتفـع التصحر فيها إلى أكثر من 
90 % مـن مسـاحتها الكليـة )اإلمـارات، 

البحريـن، جيبوتـي، السـعودية، الكويـت، 
ومصـر(، الثانيـة تتـراوح نسـبة التصّحـر 
)األردن،   %90 إلـى   %76 مـن  فيهـا 
الثالثـة  وعمـان(،  ليبيـا،  اجلزائـر، 
تتـراوح نسـبة التصّحـر فيهـا مـن %50 
موريتانيـا،  املغـرب،  )تونـس،   %70 إلـى 
فتقـّل  الرابعـة  املجموعـة  أّمـا  واليمـن(، 
نسـبة التصّحـر فيهـا عـن 50% )لبنـان، 
العـراق،  الصومـال،  سـوريا،  السـودان، 

وفلسـطن(.
املنطقـة   ¦ تعـرف  املائيـة:  املـوارد  نـدرة 

العربيـة إجمـاال مبحدودّية املـوارد املائية 
والشـح بدرجـة كبيـرة.

األراضـي   ¦ يف  األفقـي  التوّسـع  ضعـف 
األفقـي  الزراعـي  فالتوّسـع  الزراعيـة: 
يتطلّـب اسـتثمارات ضخمـة السـتصاح 
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البنيـة  وتوفيـر  وزراعتهـا،  األراضـي 
التحتّيـة مـن طرقـات وجسـور وشـبكات 

صحـي...)5(. وصـرف  رّي 

2 - اإلنتاج الزراعي 

تتضّمـن معوقـات اإلنتـاج الزراعـي عـّدة 
الزراعيـة  العمالـة  نقـص  مثـل  أمـور، 
الهـدر  ومشـاكل  إنتاجيتهـا،  وتدنـي 
باإلنتـاج  خاصـة  ومشـاكل  اإلنتـاج،  يف 

نـي. احليوا
وتدّنـي   ¦ الزراعيـة  العمالـة  نقـص 

يف  الزراعيـة  العمالـة  إّن  إنتاجيتهـا: 
وال  باسـتمرار،  تتراجـع  العربـي  الوطـن 
تتعـدى حاليـاً 25 % مـن العمالـة الكلية. 
وتختلـف نسـبة القـوى العاملـة الزراعيـة 
إلـى إجمالـي القـوى العاملـة بـن الـدول 
العربيـة إذ ترتفـع فـوق ال 50 % يف كل 
بـن  وتتـراوح  والصومـال،  جيبوتـي  مـن 
30 % و38 % يف موريتانيـا والسـودان 

 %10 وبـن  واملغـرب،  ومصـر  واليمـن 
وسـوريا  وتونـس  اجلزائـر  يف   %29 و 
أّمـا  عمـان،  وسـلطنة  والكويـت  والعـراق 
يف باقـي الـدول، فتنخفـض النسـبة إلـى 
إلنتاجيـة  وبالنسـبة   .%10 مـن  أقـل 
يف  منخفضـة  فهـي  الزراعـي،  العامـل 
بسـبب  وذلـك  العربيـة،  الـدول  معظـم 
هيمنـة الزراعـة املطريـة مّمـا يـؤّدي إلـى 
تقلّـب كميـات اإلنتـاج وانخفـاض معدالته 

املناخيـة)6(. العوامـل  بحسـب 
يقصـد   ¦ اإلنتـاج:  يف  الهـدر  مشـاكل 

كميـة  يف  الغذائـي  الفاقـد  بذلـك 
واملخّصصـة  لـألكل  الصاحلـة  الغـذاء 
لاسـتهاك. إذ تعانـي الزراعـة العربيـة 
مـن الهـدر يف اإلنتـاج مـا بعـد احلصـاد 

اإلنتـاج  إجمالـي  مـن   %30 نسـبته  مـا 
الغذائيـة  السـلع  مـن  املتـاح لاسـتهاك 
الرئيسـية. وتعـّد مواجهـة هـذه املشـكلة 
حتديـًا كبيـراً للحكومـات العربيـة، والتـي 
تعانـي باألسـاس من فجـوة غذائية تزداد 

توسـعاً مـع مـرور الزمـن.
مشـاكل اإلنتـاج احليوانـي والسـمكي:   ¦

تشـكل هـذه الثـروة عنصـراً أساسـياً مـن 
القطـاع الزراعـي، وهـي تلعـب دوراً مهماً 
يف حتقيـق األمـن الغذائـي العربـي وتلبية 

االحتياجـات الغذائيـة األساسـية.

3 - السياسات الزراعية

سياسـات  فشـل  احملـور  بهـذا  نقصـد 
والتسـويق  الزراعـي،  واإلرشـاد  البحـث 
تخلّـف  إلـى  باإلضافـة  الزراعـي، 
اإلنتـاج  يف  املسـتخدمة  التكنولوجيـا 
اخلدمـات  وضعـف  العربـي  الزراعـي 

املسـاندة. الزراعيـة 
واإلرشـاد   ¦ البحـث  سياسـات  فشـل 

الزراعـي: يهـدف اإلرشـاد الزراعـي إلـى 
أسـس  علـى  الزراعيـة  العمالـة  تدريـب 
تخفيـض  إلـى  تهـدف  حديثـة  علميـة 

التكاليـف وحتسـن اإلنتاجيـة والنوعيـة، 
باإلضافـة إلـى تشـخيص العقبـات التـي 
ونقلهـا  الزراعيـون  املنتجـون  يصادفهـا 
الزراعـي  واإلرشـاد  البحـث  مراكـز  إلـى 
املناسـبة  الوسـائل  وحتديـد  لدراسـتها 
ملعاجلتهـا. وميتـاز دعـم البحـث الزراعـي 
يف  يسـاهم  فهـو  أساسـيتن،  بفائدتـن 
حتسـن األمـن الغذائـي العربـي، ويلعـب 
دوراً حيويـاً يف تطويـر القطـاع الزراعـي.

واخلدمـات   ¦ التكنولوجيـا  ضعـف 
التحـدي  يتمثـل  إذ  املسـاندة:  الزراعيـة 
احلقيقـي للزراعـة العربية يف القدرة على 
التوسـع يف اسـتخدام التقنيـات الزراعيـة 
الزراعـي،  اإلنتـاج  لزيـادة  احلديثـة 
املتفاقمـة. الغذائيـة  الفجـوة  وملواجهـة 

بهـدف   ¦ الزراعـي:  التسـويق  مشـاكل 
تبـادل  تسـهيل  إلـى  الزراعـي  التسـويق 
مقابـل  والغذائيـة  الزراعيـة  السـلع 
األسـعار املناسـبة واملقبولة. وعلى الرغم 
مـن أّن التجـارة البينيـة العربيـة يف تقـّدم 
إلـى  بعـد  تصـل  لـم  أّنهـا  إال  ملحـوظ، 

املرجـّوة. الت  املعـدّ
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جدول رقم )2( إحصاءات »الفاو« لعام 2016)7(

املنطقة
عدد سكان

الريف
)مليون(

مساحة
األرا�ضي
املجهزة

للري
1000(
هكتار(

العمالة في
الزراعة 

)%(

القيمة
املضافة

لكل عامل
)بالدوالر(

نقص
التغذية

)%(

املساحة
الزراعية
)% من

املساحة
الكلية(

األرا�ضي
العضوية
)بالهكتار(

انبعاث
الغازات
املسّببة

لالحتباس
الحراري

5294156-3373.533427226.7354210.937العالم

11.8136012.7143694.717111762الجزائر

0.241118421135البحرين

0.6055.22377713261جزر القمر

0.2130.519.773651جيبوتي

49.5371425.65104.8410631000مصر

1.4352518.4397127.72107956العراق

1.31073.61148013.51221325األردن

0.1183.580052.580470الكويت

0.61043.22368110.9641767لبنان

1.74576.1117011.3398086موريتانيا

13.5153037.731503.9691013686املغرب

0.9856.376785.4501458عمان

0131.2107896981قطر

5.116206209675.581176265السعودية

720086.2702019الصومال

27.3185552.5420025.266962السودان

9.7131022.876206423سوريا

3.847613.785264.96564340تونس

1.4920.22384462.5551834االمارات

17.16803655534.4457689اليمن
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ج- التحّول إلى »الزراعة الذكيّة«... 

العالج الحيوي للزراعة العربية؟

الذكيـة  الزراعـة  تكـون  أن  املتوّقـع  مـن 
حيوّيـة  واسـتراتيجّية  فّعـاالً  عاجـًا 
كفـاءة  رفـع  موضـوع  يف  عنهـا  غنـى  ال 
زيـادة  ويف  الزراعيـة  املـوارد  اسـتخدام 
العربيـة،  الـدول  يف  واإلنتاجّيـة  اإلنتـاج 
مّمـا يسـهم يف حتقيق األمـن الغذائي من 
جهـة واحملافظـة علـى املـوارد الطبيعّيـة 
إضافـة  أخـرى.  جهـة  مـن  واسـتدامتها 
إلـى دورهـا يف توفيـر غـذاء آمـن صحّيـاً 
وخـال مـن التلـّوث خللّوهـا مـن األسـمدة 
بالصحـة  الضـاّرة  واملبيـدات  الكيماوّيـة 
يف  أهمّيتهـا  إلـى  باإلضافـة  والبيئـة، 
للتغّيـرات  السـلبية  اآلثـار  علـى  التغلـب 
املناخّيـة علـى األنظمة الزراعية العربية. 
وبالتالـي تكمـن أهمّيـة الزراعيـة الذكّيـة 

يلـي: مبـا  العربيـة  املنطقـة  يف 
والتغذيـة  الغذائـي  األمـن  توفيـر   -

. حملّسـنة ا
- تعزيز الزراعة املستدامة.

- احملافظـة علـى املـوارد الطبيعّيـة ورفـع 
كفاءة اسـتخدامها.

- خفـض التكاليـف واالسـتخدام األمثـل 
للمـوارد الزراعيـة.

اجلديـدة  احملاصيـل  بعـض  إدخـال   -
الهامـة يف منظومـة الزراعـة العربيـة مثل 

... »الكينـوا«  و  »الكسـافا« 
وتأتـي أهمّيـة الزراعـة الذكّيـة يف الوطـن 
هـذه  تبذلهـا  جهـود  ظـّل  يف  العربـي 
التنميـة  اسـتراتيجية  تنفيـذ  يف  الـدول 
-2005 للعقديـن  العربيـة  الزراعيـة 
االسـتراتيجية  هـذه  وتعتبـر   ،)8(2025

اإلطـار املرجعـي للعمـل العربـي املشـترك 
هـذه  وتتضّمـن  الزراعـي.  املجـال  يف 
الغايـات  مـن  العديـد  االسـتراتيجية 
واألهـداف املتائمـة مـع أهـداف التنميـة 

املتحـدة: لـألمم  املسـتدامة 
الوصـول إلـى زراعة عربّيـة ذات كفاءة ¦  

اقتصاديـة عاليـة يف اسـتخدام املوارد.
الوطـن ¦   يف  الغذائـي  األمـن  حتقيـق 

لعربـي. ا
توفيـر سـبل احليـاة الكرميـة للعاملـن ¦  

يف القطـاع الزراعـي.
يف ¦   العربـي  املشـترك  العمـل  تطويـر 

العربيـة. الزراعيـة  املـوارد  اسـتراتيجية 
الوصـول إلـى سياسـات زراعيـة عربية ¦  

مشتركة.
زيـادة القـدرة على توفيـر الغذاء اآلمن ¦  

للسكان.
الزراعيـة ¦   املـوارد  اسـتدامة  حتقيـق 

لعربيـة. ا
حتقيق االستقرار يف املجتمعات الريفية ¦  

العربية ومستقبل الزراعة العربية.
ويف هذا اإلطار، أطلقت املنظمة العربية 
يف  الكويـت  قمـة  يف  الزراعيـة  للتنميـة 
البرنامـج   2009 لعـام  الثانـي  كانـون 
الطـارئ لألمـن الغذائـي لاعتمـاد علـى 
السـلع  مـن  االحتياجـات  لتوفيـر  الـذات 
الغذائيـة الرئيسـية، والتخفيـف مـن حدة 
التزايد املتواصل يف قيمة فاتورة واردات 
ذات  اسـتثمارية  فـرص  وإتاحـة  الغـذاء، 
جـدوى اقتصاديـة، وتوفيـر فـرص عمـل 
مشـكات  مواجهـة  يف  تسـهم  جديـدة 
الفقر والبطالة، واحلفاظ على اسـتقرار 

السياسـية. األوضـاع 

ثانيًا: »الزراعة الذكيّة«:

المفهوم واألهداف

أ- مفهوم ومجاالت » الزراعة الذكيّة«

الذكيـة، مـن خـال نوعيهـا  الزراعـة  إّن 
أقـل  اسـتخدام  هـي  والعضوّيـة،  املائّيـة 
للحصـول  وامليـاه،  األرض  مـن  مسـاحة 
احملاصيـل  مـن  إنتـاج  أفضـل  علـى 
املسـتهدفة، وذلـك لتحقيـق إنتـاج زراعـي 
املـوارد  علـى  احلفـاظ  مـع  مسـتدام 
الطبيعّيـة لألجيـال القادمـة. كمـا تعمـل 
انبعاثـات  خفـض  علـى  الذكّيـة  الزراعـة 
حـّد  أدنـى  إلـى  بالبيئـة  الضـارة  الغـاز 
املناخّيـة  التغّيـرات  مـع  والتكيـف  ممكـن 

. ملسـتقبلّية ا
هاّمـاً  تطـّوراً  الذكّيـة  الزراعـة  وتعتبـر 
الزراعيـة،  التنميـة  سياسـة  يف  وحيوّيـاً 
مسـتدامة  زيـادة  إلـى حتقيـق  تسـعى  إذ 
يف اإلنتـاج الزراعـي والتكّيـف مـع الواقـع 
اجلديـد الـذي تفرضـه أمنـاط الطقـس. 
ضمانـاً  الذكيـة  الزراعـة  تطبيـق  ويعـّد 
االنتاجيـة  وزيـادة  التكاليـف  خلفـض 
باسـتخدام كمّيـات أقـل مـن امليـاه يف ظـّل 
ونـدرة  امليـاه  ونقـص  املناخّيـة  التغيـرات 
األراضـي الصاحلـة للزراعـة، مّمـا يـؤّدي 
مبعـّدل  احملاصيـل  إنتاجّيـة  زيـادة  إلـى 
الدولـي،  البنـك  توقعـات  % حسـب   50

القريـب  املسـتقبل  يف  سـيتّم  وبالتالـي 
النجـاح بعملّيـة الـرّي وتخصيـب احلقـول 
زراعـي  وإنتـاج  للبيئـة  صديقـة  بطريقـة 

أوفـر.
وبإمـكان املزارعـن اتخـاذ خطـوات عـّدة 
للتكّيـف مـع الزراعـة الذكّيـة، وذلـك مـن 

خـال تنفيـذ اخلطـوات التاليـة:
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1 - االستراتيجيات المبتكرة للمحاصيل: 

فمـن خـال التنويـع والتنـاوب يف زراعـة 
أربـاح  زيـادة  باإلمـكان  احملاصيـل، 
املزارعـن ورفـع اسـتخدام األراضـي إلـى 
أقصـى حـّد مـع احملافظـة علـى النوعيـة 

للتربـة. اجليـدة 

2 - البنية التحتية القادرة على الصمود:

إنتاجيـة  علـى  احملافظـة  يف  تسـاهم 
فعمليـات  املنـاخ.  تغيـر  خـال  املـزارع 
الـري املناسـبة تفضـي إلـى كميـات أكبـر 
مـن احملاصيـل، يف حـن أن زيادة التهوية 
ـن صحـة قطعان املاشـية. والتظليـل حتسِّ

3 - أنظمة الدعم:

والوسـائل  التقنّيـات  مـن  وفـرة  هنـاك 
وبإمـكان  للمزارعـن،  املتاحـة  اجلديـدة 
األقمـار  تزّودهـا  التـي  الطقـس  بيانـات 
متقّدمـن  املزارعـن  جعـل  الصناعيـة 
خطـوة واحـدة يف التخطيـط السـتخدام 
كمـا  املقبـل.  املوسـم  يف  أراضيهـم 
باإلمـكان تصميـم أنظمـة لتخزيـن ونقـل 
الهـدر  تخفيـض  بهـدف  الغذائيـة  املـواد 
يف  تتسـبب  مشـكلة  وهـي  الغذائـي، 
انبعـاث أكثـر مـن 3 بايـن طـن مـن ثاني 

سـنوياً. اإلضـايف  الكربـون  أكسـيد 

ب- أهميّة » الزراعة الذكيّة« وأهدافها 

وأثرها على التنمية المستدامة 

سـوف  الذكيـة«  »الزراعـة  تطبيـق  إّن 
الزراعـي،  للقطـاع  منافـع  عـّدة  يحّقـق 
كتحسـن اإلنتاجيـة الزراعيـة واحلصـول 
وخفـض  آمنـة  زراعّيـة  منتجـات  علـى 
املبيـدات  مثـل  امللّوثـة  املـواد  اسـتخدام 
فـإّن  وبالتالـي  الكيماوّيـة...  واألسـمدة 

علـى  قـادر  الذكيـة  الزراعـة  اسـتخدام 
حتقيـق ثـورة زراعّيـة واقتصادّيـة مهّمـة.
الذكّيـة  الزراعـة  فوائـد  إحـدى  وتكمـن 
والقـدرة  احملاصيـل  إنتـاج  تعزيـز  يف 
علـى الصمـود يف وجـه تغّيـر املنـاخ، مـن 
خـال أصنـاف جديـدة مـن احملاصيـل. 
 4 حوالـي  هنـاك  املثـال،  سـبيل  فعلـى 
مايـن مـزارع يف جنـوب آسـيا يزرعـون 
كمـا  الفيضانـات.  تتحّمـل  أرّز  أصنـاف 
أّن هـذه الزراعـة تسـاهم يف تعزيـز كفاءة 
اسـتخدام املـوارد، وإضافـة القيمـة إلـى 
كمـا  وزيـادة سـامة األغذيـة.  املنتجـات 
تعتبـر الزراعـة الذكّيـة أكبـر موّظـف يف 
يف  الفقـراء  معظـم  عليـه  يعتمـد  العالـم 

العيـش. لكسـب  العالـم 
موليـر«،  »ألكسـاندر  اخلبيـر  وبحسـب 
املـوارد  لقطـاع  املسـاعد  العـام  املديـر 
فـإّن  )الفـاو(،  منظمـة  لـدى  الطبيعيـة 
الذكّيـة  الزراعـة  أسـاليب  إلـى  التحـّول 
املزارعـن  حمايـة  حتقيـق  يف  يسـاهم 
مـن اآلثـار الضـاّرة لتّغيـر املنـاخ، ويوّفـر 
أسـاليب عـّدة خلفـض غـازات االحتبـاس 
التربـة،  يف  الكربـون  وعـزل  احلـراري 
احملاصيـل  ونوعّيـة  جـودة  يحّسـن  كمـا 
ويرفـع مسـتويات دخـل األسـر الزراعيـة. 
وكخاصـة، نسـتطيع القـول أّن الزراعـة 
وأهـداف  فوائـد  عـّدة  لديهـا  الذكّيـة 

وأبرزهـا: مهّمـة، 
تعزيز االبتكار الزراعي.¦  
خلق الوظائف اخلضراء.¦  
حفـظ وحمايـة البيئـة مـن خـال إدارة ¦  

أفضـل للمـوارد الطبيعّيـة.
التكّيف مع تغّير املناخ.¦  

احلّد من انبعاثات الغازات الدفيئة.¦  
خفض ظاهرة اجلوع والفقر.¦  
زيادة اإلنتاج وحتسن جودة احملاصيل ¦  

الزراعية.
للمـوارد ¦   املسـتدامة  اإلدارة  تطبيـق 

. لطبيعّيـة ا
حتسن إدارة التربة وخصوبتها.¦  
حتويـل الفضـات احليوانيـة إلـى غـاز ¦  

حيـوي كمصـدر بديـل ومتجـّدد للطاقـة.
وتربيـة ¦   األسـماك  مصايـد  إنشـاء 

الصمـود  علـى  القـادرة  املائيـة  األحيـاء 
يف وجـه تغيـر املنـاخ، مـن خـال أقفـاص 
للعواصـف،  املقاومـة  األسـماك  وبـرك 
وإدارة مصايد األسماك القابلة للتكّيف.

ج- الواقع العالمي الحالي للزراعة 

الذكيّة )حسب إحصاءات منّظمة 

الفاو(

عـام  يف  الدولـي  املجتمـع  اعتمـد  لقـد 
حتـى  املسـتدامة  للتنميـة  خّطـة   2015

عـام 2030)9(، وهـي تشـمل اتفاق باريس 
إطـاراً  وتوفـر  املنـاخ)10(،  تغّيـر  بشـأن 
دوليـاً لزيـادة فعاليـة اإلجـراءات الوطنيـة 
واجلهـود اجلماعيـة الـد وليـة مـن أجـل 
وبغيـة  املسـتدامة.  التنميـة  حتقيـق 
تنفيـذ خطـة عـام 2030، أقـّرت الـدول 
مبـادئ  خمسـة  املنظمـة  يف  األعضـاء 
)وتشـمل  والزراعـة  األغذيـة  السـتدامة 
احليوانيـة،  الثـروة  وإنتـاج  احملاصيـل، 
األحيـاء  وتربيـة  األسـماك  ومصايـد 
إقامـة  عبـر  وذلـك  والغابـات(،  املائيـة، 
االجتماعيـة  االعتبـارات  بـن  التـوازن 
الزراعـة  وتعزيـز  والبيئيـة  واالقتصاديـة 
النظـم  قـادر علـى حتويـل  كنهـج  الذكيـة 
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الزراعيـة وإعـادة توجيههـا لدعـم التنمية 
الغذائـي  األمـن  وضمـان  فّعـال  بشـكل 
يف ظـلّ تغيـر املنـاخ. وبالتالـي مّت إدمـاج 
مـع  املسـتدامة  الزراعـة  تعزيـز  هـدف 
وحتقيـق  اجلـوع  علـى  القضـاء  أهـداف 
األمـن الغذائـي وحتسـن التغذيـة بحلـول 

.2030 عـام 
أهـداف  حتقيـق  يف  املسـاهمة  وبهـدف 
التنميـة املسـتدامة يف ظـّل تغيـر املنـاخ، 
إلـى  الزراعـي  اإلنتـاج  نظـم  حتتـاج 
لثاثـة حتديـات  واحـد  آن  التصـّدي يف 
مترابطـة، وهـي زيـادة اإلنتاجيـة والدخل 
وبنـاء  مسـتدام،  نحـو  علـى  الزراعـة  يف 
القـدرة علـى الصمـود يف وجـه آثـار تغيـر 
مـن  التخفيـف  يف  واملسـاهمة  املنـاخ، 
حـدة تغيـر املنـاخ. ويتـّم حتقيـق ذلـك مـن 
خـال اعتماد املمارسـات الذكيـة مناخًيا 
سياسـات  تشـمل  متكينيـة  بيئـة  وتوفيـر 

مؤاتيـة. متويـل  ومصـادر  ومؤسسـات 
املتحـدة  األمم  ملنظمـة  تقريـر  وكشـف 
)الفـاو( صـادر عـام  والزراعـة  لألغذيـة 
2018)11(، أّن التحـّول العاملـي إلـى نهـج 

»الزراعـة الذكيـة« ال تكمـن أهمّيتـه فقط 
يف منـع أزمـات األمـن الغذائي مسـتقبًا، 
التجديـد االقتصـادي  ولكنـه يسـاهم يف 
والزراعـي للمناطـق الريفّيـة التـي تعانـي 

اجلـوع والفقـر.

ثالثًا: آليّات التحّول إلى »الزراعة 

الذكيّة« في ضوء التجارب

أ- متطلّبات إنشاء قطاع »الزراعة 

الذكيّة«

الزراعـة  إلـى  املسـتدام  التحـّول  يتّطلـب 
علـى  يعتمـد  شـامل  نهـج  اتبـاع  الذكيـة 
املنظمـات  وتقويـة  النـاس  متكـن 
يف  واملسـاهمة  والشـبكات،  واملؤسسـات 
وضـع أطـر تنظيميـة وسياسـاتية مؤاتية. 
ويحتـاج هـذا التحـّول أيضـاً إلـى حتسـن 
القـدرات الفنيـة والوظيفيـة التـي يتمتـع 
الزراعـي.  القطـاع  يف  العاملـون  بهـا 
فتحسـن وسـائل وقدرات رصد األحوال 
قـرارات  باتخـاذ  يسـمح  مثـًا،  اجلوّيـة، 
أو  الـزرع  وقـت  عـن  ومنتجـة  واضحـة 
نوعّيـة مـا يـزرع بطريقـة تعّظـم إنتاجّيـة 
هـذه الزراعـة. وتضّم القـدرات الوظيفية 

التالـي: الذكيـة  الزراعـة  لتحقيـق 
وضع السياسات وتنفيذها وإصاحها.¦  
البيانـات واملعلومـات واملعـارف ¦   توليـد 

وتبادلهـا. وإدارتهـا 
تنفيذ البرامج واملشاريع.¦  
والتحالفـات ¦   الشـبكات  يف  االنخـراط 

القطاعـات. متعـددة  والشـراكات 
حتسـن التنسـيق بـن الـوزارات، وبـن ¦  

القطـاع العـام واخلـاص.
ومـن أهـّم أسـس تطويـر وإنشـاء الزراعـة 

والتنسـيق  التجانـس  هنالـك  الذكّيـة 
والتكامـل بـن مختلـف القطاعـات التـي 
والتنميـة  املنـاخ  وتغّيـر  بالزراعـة  تعنـى 
والتغذيـة.  الغذائـي  واألمـن  الزراعيـة 
وسـوف يحتـاج القطـاع العـام أيضـاً إلـى 
دعـم االسـتثمارات الفعالـة واملسـتدامة، 
وذلـك عبر طـرق عديدة أهّمها احلوافز، 
يف  واالسـتثمارات  القـدرات،  وتنميـة 
املعـارف،  ونشـر  واالبتـكار،  البحـوث 
واحلمايـة  التحتيـة،  البنـى  وتشـييد 

االجتماعيـة.

ب- بعض التجارب الدوليّة الناجحة

مبـا  العالـم،  يف  دول  عـّدة  بـدأت  لقـد 
فيهـا الـدول املتقدمـة والناميـة، بالتحـّول 
إلـى الزراعـة الذكيـة. وقـد كشـف تقريـر 
»الزراعـة الذكيـة مناخيـاً« أّن املزارعـن 
ُمسـتجدة  أسـاليب  يتبّنـون  العالـم  حـول 
يف إنتـاج الغـذاء للمسـاعدة علـى حتمـل 
الغـازات  وخفـض  املنـاخ  تغّيـر  آثـار 
بة لاحتبـاس احلـراري مـن اإلنتـاج  املُسـبِّ
الزراعـي. ومـن أهـّم التجـارب الناجحـة 

التالـي: نسـتعرض  املجـال  هـذا  يف 
يف مقاطعـة »ياتينغـا« )بوركينـا فاسـو( ¦  

مـن  األراضـي  خصوبـة  اسـتعادة  يتـّم 
مـن  محّسـن  منـوذج  اسـتعمال  خـال 
مـا  أو  باحلفـر«  التقليدّيـة  »الزراعـة 
يسـّمى »زاي«، واملرتكز على جتهيز حفر 
قبل املوسـم الزراعي وتغذيتها باألسـمدة 
مبـا يسـاهم يف اسـتصاح التربـة وتعزيز 
قدرتهـا علـى جتميـع امليـاه. ونتيجة ذلك، 
تنتـج  تكـن  لـم  التـي  املناطـق  أصبحـت 
ذي  مـن  أكثـر  محاصيـل  تعطـي  الكثيـر 
قبـل مبقـدار خمـس مـرات علـى األقـل.

يتّطلب التحّول 
المستدام إلى 

الزراعة الذكية اتباع 
نهج شامل يعتمد 
على تمكين الناس 
وتقوية المنظمات 

والمؤسسات 
والشبكات
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يف شـمال الكاميرون، تعاني األصناف ¦  
والرفيعـة  الصفـراء  الـذرة  مثـل  احمللّيـة 
بسـبب نـدرة امليـاه مـع انخفـاض األمطار 
 ،2006 عـام  منـذ  ولكـن  واجلفـاف. 
الوطنـي  الزراعـة  بحـوث  معهـد  ر  طـوَّ
هـذه  مـن  محّسـنة  أنواعـاً  بالكاميـرون 
احملاصيـل، وبدعـمٍ مـن منظمـة )الفـاو(، 
مبشـاركة  مشـاريع  تأسـيس  مّت  بحيـث 
أجـل  مـن  البـذور  إلنتـاج  املزارعـن 
إعـادة توزيعهـا عليهـم، وهـي تنتـج حالّيـاً 

جّيـدة. محاصيـل 
للمزارعـن ¦   حوافـز  تقـّدم  فيتنـام،  يف 

السـتعمال »الهاضمات« لتحويل نفاياتهم 
ألغـراض  يسـتخدم  حيـوّي  غـاز  إلـى 
الطهـي واإلضـاءة اليوميـة وإنتـاج سـماد 
خـاص مـن الوحـل النباتـي لتغذيـة تربـة 

احلقـول.
سـاعد ¦   )الفلبـن(،  بوهـول  جزيـرة  يف 

حتسـن البنـى التحتيـة علـى زيـادة كفـاءة 
مـن  اإلنتاجيـة  واسـتقرار  امليـاه  إدارة 
، بينما تسـتخدم  محصول األرز الرئيسـيّ
اسـتهاكاً  أقـل  تقنّيـات  احلقـول  يف 
للميـاه وأكثـر تقليصـاً لغـازات االحتبـاس 

احلـراري.
يف ¦   جنحـت  فقـد  اندونيسـيا،  أّمـا 

كفـاءة  ذات  مناخّيـة  خدمـات  تدشـن 
اخلدمـات  وهـذه  املزارعـن،  مـع  عاليـة 
تعمـل علـى حتقيـق زيـادة كبيـرة يف فهـم 
ووعـي مـا يحـدث وما سـيحدث يف البيئة 

الزراعيـة.
احملاصيـل ¦   أثبتـت  الصـن،  يف 

واخلدمـات املناخيـة قدرتهـا الفعالة على 
املؤاتيـة. غيـر  األحـداث  مـع  التكّيـف 

رابعًا: »الزراعة الذكيّة« في 

المنطقة العربية

أ- الدور االستثماري للقطاع الخاص

الزراعـة  لنظـام  التأسـيس  يتـّم  لكـي 
الذكّيـة يتوّجب القيام باسـتثمارات كبيرة 
وطويلـة األجل ليتمّكـن املنتجون وواضعو 
السياسـات مـن تقييـم النهج واملمارسـات 
وتعزيزهـا  ومناخّيـا  زراعيـاً  الذكيـة 
هنالـك  ولذلـك  واعتمادهـا.  وتطويرهـا 
للقطاعـات  كبيـرة  مالّيـة  احتياجـات 
املتوافـرة  التقديـرات  وتشـير  الزراعيـة. 
حـّد  إلـى  هـو  اخلـاص  القطـاع  أّن  إلـى 
بعيـد مصـدر التمويـل الرئيسـي والقـادر 
للتكّيـف مـع تغّيـر املنـاخ والتخفيـف مـن 
أكبـر  القطـاع  هـذا  يشـكل  حيـث  آثـاره، 
بـات  وقـد  الزراعـة.  يف  املسـتثمرين 
حالّيـا  يشـمل  الدولـي  العـام  التمويـل 
كالصنـدوق  األطـراف  متعـّددة  صناديـق 
األخضـر للمنـاخ، ومرفـق البيئـة العامليـة، 
وصنـدوق التكّيـف، والبرنامـج النموذجي 
ملواجهـة آثـار تغيـر املنـاخ... وهناك أيضاً 
املـوارد  اسـتخدام  إلـى  ملحـة  حاجـة 
الزراعـة علـى  املتاحـة يف قطـاع  العامـة 
فعالّيـة  مـع  واحمللـي  الدولـي  املسـتوين 
مـع  التكيـف  جهـود  دعـم  بهـدف  أكبـر 
تغيـر املنـاخ والتخفيـف من آثاره، وتشـمل 

التاليـة: األمـور  االسـتثمار  مجـاالت 
تهيئـة بيئة سياسـاتّية متكينّية لتخّطي ¦  

اعتمـاد  دون  حتـول  التـي  احلواجـز 
مناخّيـاً. الذكيـة  الزراعـة 

مراعـاة جهـود التكّيـف مـع تغّيـر املنـاخ ¦  
امليزانّيـات  يف  آثـاره  مـن  والتخفيـف 

احمللّيـة.

القطـاع ¦   وطاقـات  قـدرات  إطـاق 
اخلـاص لاسـتثمار يف الزراعـة الذكيـة 

. خيـاً منا
التخطيـط ¦   يف  املنـاخ  تغّيـر  إدمـاج 

باالسـتثمارات  اخلاصـة  والعملّيـات 
الوطنّيـة. الزراعيـة 

تصميم أنواع جديدة من االستثمارات ¦  
املشـتركة بـن القطاعـات لتوسـيع نطـاق 
املمارسـات واملناهـج اخلاصـة بالزراعـة 
أعلـى  عائـدات  وتوفيـر  مناخّيـا  الذكيـة 

علـى االسـتثمارات.
باملنـاخ ¦   املرتبطـة  املخاطـر  مـن  احلـدّ 

والتـي تنطـوي عليهـا هـذه االسـتثمارات.

ب- دور الحكومات في تشجيع 

االستثمار في »الزراعة الذكيّة« 

احلكومـي  القطـاع  عاتـق  علـى  يقـع 
مشـاركته  لتعزيـز  بعـّدة خطـوات  القيـام 
واسـتثماراته يف قطـاع الزراعـة الذكّيـة، 

عبـر: وذلـك 
التشجيع على وضع سياسات وطنّية.¦  
االعتماد املتزايد على احلوكمة الزراعية.¦  
تكويـن رؤيـة وطنّية )وعربّية مشـتركة( ¦  

يف إطـار التنميـة والنمـو الزراعي.
الصغيـرة ¦   املشـاريع  أصحـاب  تشـجيع 

على املشاركة يف سياسات واستراتيجيات 
متكاملـة تضمـن تواجدهـم يف األسـواق.

إعـادة النظـر يف السياسـات القطاعّية ¦  
الزراعيـة واحلضرّيـة والريفّيـة وتكييفهـا 

مـع متطلّبـات الزراعـة الذكّية.
واالسـتراتيجيات ¦   السياسـات  دعـم 

اجلنسـن  بـن  للمسـاواة  املراعيـة 
واملتعددة القطاعات والشـاملة ألصحاب 
املشـاريع الصغيـرة، ومتويلهـا وتطبيقهـا، 
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علـى أن تكـون مرتبطة بالتنمية الزراعية 
املستدامة.

حتسـن عمليـة إدارة املعلومـات وجمـع ¦  
عنهـا  واإلبـاغ  وشـفافيتها  البيانـات 

عليهـا. احلصـول  وفـرص 
حصـول ¦   تسـهيل  علـى  احلـرص 

أصحـاب املشـاريع الصغيـرة علـى البذور 
التي يحتاجون إليها، مبا يف ذلك األنواع 

احلديثـة. واألنـواع  األصلّيـة 
تعزيـز عمليـة تبـادل املعلومـات بهـدف ¦  

تطبيقهـا العملـي داخـل املزرعـة وحتفيـز 
االبتـكار احمللـي.

ال ¦   اخلاصـة،  االسـتثمارات  تشـجيع 
وصـون  امليـاه،  إدارة  مجـاالت  سـيما 
والبنـى  والنقـل  والغابـات،  التربـة، 
الفرعيـة  الطرقـات  مثـل  التحتيـة 
الكهربائيـة  واإلمـدادات  والطاقـة، 

وشـبكات االتصـاالت الاسـلكية يف 

املناطق الريفية.
دعـم وتطويـر األسـواق ونظـم التوزيـع ¦  

وتعزيـز القـدرة علـى النفـاذ إليهـا.

ج- التعاون على المستوى العربي 

المشترك

تطويـر  إلـى  عربّيـة  دول  عـّدة  تسـعى 
تنميتهـا الزراعيـة وتعزيـز مسـارات أمنهـا 
الغذائـي مـن خـال العديـد مـن املبـادرات 
أّدت  واّلتـي  التنمويـة،  واالسـتراتيجّيات 
السـلع  وإنتاجّيـة  إنتـاج  حتسـن  إلـى 
االكتفـاء  معـّدالت  وارتفـاع  الغذائيـة، 
الوطـن  يف  العـام  املسـتوى  علـى  الذاتـي 
العربـي، وتراجـع قيمـة الفجـوة الغذائيـة 
إلـى نحـو مليـار دوالر خـال عـام 2016 
ومـع  دوالر.  مليـار   34.6 بنحـو  مقارنـة 
دون  يعتبـر  مـازال  حتّقـق  مـا  فـإّن  ذلـك 

املـوارد  مـن  العديـد  أّن  إذ  الطموحـات، 
الزراعيـة مازالـت غيـر مسـتغلة بالشـكل 
املطلوب، كما أّن هناك العديد من السـلع 
الغذائيـة التـي تنخفـض معـّدالت االكتفاء 
الذاتـي منهـا وتشـكل وارداتها أعباء ثقيلة 
العربيـة.  للـدول  التجاريـة  املوازيـن  علـى 

ومـن هـذه املبـادرات، نسـتطيع ذكـر:
بـن ¦   اهلل  عبـد  امللـك  جالـة  مبـادرة 

الزراعـي  االسـتثمار  حـول  العزيـز  عبـد 
السـعودي يف اخلـارج، وهـي هدفـت إلـى 
بناء شراكات تكاملّية مع عدد من الدول، 
العربيـة وغيـر العربيـة، التـي تتوّفـر فيها 
مقومـات وإمكانـات زراعيـة عالية لتنمية 
عـدد  الزراعيـة يف  االسـتثمارات  وإدارة 
االسـتراتيجية  الزراعيـة  مـن احملاصيـل 

بكميـات كافيـة وأسـعار مسـتقرة.
حـول ¦   السـودان  جمهوريـة  مبـادرة 

العربـي)12(. الغذائـي  األمـن  تعزيـز 
مخّطط املغرب األخضر اّلذي يهدف ¦  

إلـى جعـل القطـاع الزراعـي هـو احملـّرك 
الرئيسـي لنمـو االقتصـاد املغربي، وذلك 
اإلجمالـي  النـاجت  يف  مسـاهمته  برفـع 
واحلـد  للعمـل  فـرص  وتوفيـر  احمللـي 
وقـد  الصـادرات،  وتطويـر  الفقـر  مـن 
متكـن هـذا املخطـط بعـد 5 سـنوات مـن 
اسـتحداث  مـن   )2008 )عـام  إطاقـه 
77 ألـف فرصـة عمـل ثابتـة إلـى جانـب 

رّي 370 ألـف هكتـار مـن األراضـي عبـر 
تقنّيـات حصـاد امليـاه.

والتـي ¦   العـراق،  يف  الزراعيـة  املبـادرة 
الزراعيـة  باملشـاريع  االرتقـاء  تسـتهدف 
بتخصيـص سـنوي جتـاوز املليـار دوالر، 
واسـتحداث  إنشـاء  علـى  وتشـتمل 
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مشـاريع زراعيـة جديـدة ومنـح القـروض 
ضمـن صناديق اإلقراض املختلفة لتنمية 
والوصـول  والزراعيـة  احليوانيـة  الثـروة 
بهـا إلـى املسـتفيدين يف املناطـق الريفيـة 

الزراعيـة. األغـراض  ولكافـة 
برنامـج التجديد االقتصادي الفاحي ¦  

والريفي يف اجلزائر.
مصـر ¦   يف  السيسـي  الرئيـس  مبـادرة 

األراضـي. السـتصاح 

احليوانيـة ¦   الثـروة  تنميـة  اسـتراتيجية 
يف سـلطنة عمـان التـي تتمثـل رؤيتهـا يف 
حتقيق تنمية مسـتدامة للثروة احليوانية 
تعظـم مـن عوائدها البيئيـة واالجتماعية 
مبسـتويات  وتسـاهم  واالقتصاديـة 

العمانـي. الغذائـي  األمـن  مناسـبة يف 
ومبـا أن العالـم العربـي جزء ال يتجزأ من 
باقـي دول العالـم، فعليـه أن يكـون أيضـاً 
والزراعـي،  التنمـوي  الـدور  يف  مشـاركاً 

أهـداف  بجميـع  االلتـزام  عبـر  وذلـك 
املتحـدة،  لـألمم  املسـتدامة  التنميـة 
سـواء بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، 
أهـداف  بـن  املقارنـة  علينـا  وبالتالـي 
مـع  املسـتدامة  للتنميـة  املتحـدة  األمم 
التنميـة  اسـتراتيجّية  مـن  كّل  أهـداف 
والبرنامـج  املسـتدامة  العربيـة  الزراعيـة 
الطـارئ لألمـن الغذائـي العربـي، وذلـك 

التالـي: اجلـدول  عبـر 

جدول رقم )3(

ما يقابلها عربّياًأهداف التنمية املستدامة دولّياً

1
الهـدف األول: القضـاء علـى الفقـر بجميـع أشـكاله يف كّل 

مكان

البرنامـج السـادس: املسـاهمة يف ازدهـار الريـف )هدفه تخفيف 
املعيشـية  العربـي، وحتسـن املسـتويات  الريـف  الفقـر يف  حـدة 

للسـكان بالريـف(

2
الهـدف الثانـي: القضاء على اجلوع وتوفير األمن الغذائي 

والتغذية الصحية وتعزيز الزراعة املستدامة
البرنامـج األول: تطويـر تقانـات الزراعـة العربيـة )هدفـه زيـادة 

القـدرة علـى توفيـر الغـذاء اآلمـن(

3
الهـدف السـادس: ضمـان توافـر امليـاه وخدمـات الصـرف 

الصحـي للجميـع
البرنامـج األول: تطويـر تقانـات الزراعـة العربيـة )هدفه ترشـيد 

اسـتخدام املـوارد املائية(

4
الهـدف السـابع: ضمـان حصـول اجلميـع بتكلفـة ميسـورة 

علـى خدمـات الطاقـة احلديثـة املوثوقـة واملسـتدامة

الزراعـة  لنـواجت  التنافسـية  القـدرة  تعزيـز  الثالـث:  البرنامـج 
العربيـة )هدفـه توفيـر الغـذاء وحتقيـق االسـتقرار يف املجتمعات 

الريفيـة(

5
الهـدف التاسـع: إقامـة بنـى حتتّيـة قـادرة علـى الصمـود، 
وحتفيـز التصنيـع الشـامل واملسـتدام، وتشـجيع االبتـكار

مناطـق  يف  التحتيـة  البنيـة  تطويـر  وهدفـه  الثانـي:  البرنامـج 
القـدرة علـى االبتـكار وتشـجيع اسـتثمارات  االسـتثمار، وزيـادة 

الزراعـي والتصنيـع  الزراعـة 

6
وإنتـاج  اسـتهاك  أمنـاط  عشـر: ضمـان  الثانـي  الهـدف 

مسـتدامة

البرنامج السـادس: املسـاهمة يف ازدهار الريف )هدفه حتسـن 
املسـتويات املعيشـية وتعزيـز القـدرة علـى توليـد فـرص العمـل يف 

الريف(.

7
الهـدف الثالـث عشـر: اّتخـاذ إجـراءات عاجلـة للتصـدي 

لتغّيـر املنـاخ وآثـاره
البرنامـج السـابع: تطويـر نظـم إدارة املـوارد البيئّيـة والـز ا رعيـة 

)هدفـه إدارة املهـّددات واملتغّيـرات والكـوارث الطبيعّيـة
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خامسًا: التوصيات والخطوات 

المستقبليّة

لقـد شـّدد تقريـر )الفـاو( علـى إلزامّيـة 
تخطيـط  مجـال  يف  التنسـيق  وضـرورة 
الزراعـة  متطلَّبـات  بـن  السياسـات 
املنـاخ،  تغيُّـر  وظاهـرة  الغذائـي  واألمـن 
وصـول  آلّيـات  حتسـن  فـإّن  كذلـك 
العلمّيـة  واملعـارف  واملعلومـات  البيانـات 
يف  للمسـاهمة  ضـرورة  املزارعـن  إلـى 
ولقـد  املتغّيـرات.  مـع  املزارعـن  تكّيـف 
أورد التقريـر عـّدة طـرق ووسـائل قـادرة 
خفـض  علـى  املزارعـن  مسـاعدة  علـى 
الغـازات امللّوثـة والتكّيـف مـع تغّيـر املناخ، 

كالتالـي: وهـي 
تأمن تربة أفضل وإدارة املغّذيات.¦  
امليـاه ورفـع كفـاءة ¦   حتسـن اسـتخدام 

الـرّي. نظـم  االسـتخدام يف 
تعزيز مكافحة األمراض واآلفات.¦  
الترويج للنظم السليمة بيئّيًا.¦  
اإلدارة اجلّيدة للموارد الوراثية.¦  
خفض عوادم امليثان يف زراعة األرّز.¦  
حتسن كفاءة اإلنتاج احليواني.¦  
حتسن ساسل اإلمداد.¦  

للوصـول إلـى الهـدف املنشـود يجب اتباع 
مـا يلي:

تقـدمي اخلدمـات التـي ترفـع مـن أداء ¦  
اإلنتـاج الزراعـي وتنعكـس على اإلنتاجية 
الزراعية وتشمل دورات تطبيقية وعملية 

وتقنيـات جديـدة وتطويـر القدرات.
مغلـق ¦   بيئـي  برنامـج  اسـتخدام 

اسـتخدام  خـال  مـن  املنتجـات  لزراعـة 
برمجيـات ومجسـات زراعيـة تتابـع منـو 
مـن  مثلـى  بيئـة  ايجـاد  وتضمـن  النبـات 

الرطوبـة وتبـادل الغـازات والـري مبا 
يناسـب عمـر وتطـور منـو احملصـول 
واسـتخدام الطاقة الشمسية لتوفير 

الطاقـة الازمة للتشـغيل.
ادخـــــــال التقـــنيـــــات ¦  

احلديثـــة واالستفادة 
مـــــــن اخلـــبــــــــــرات 

العاملية.
االعتمــــــــاد عــــلى ¦  

األنـــــــواع الزراعـــيــة 
لســـــــــــــــــــــاالت  ا و
احليـــــوانيــــة األقــــــل 

اســــــتهاكاً للمـــدخــــــات.
التحتيـة ¦   البنيـة  كفـاءة  حتسـن 

املتجـددة  الطاقـة  نظـم  وتعزيـز 
الوقـود  علـى  االعتمـاد  وخفـض 
الطاقـة  واسـتخدام  االعتيـادي 

الريـاح. وطاقـة  الشمسـية 
جديـدة ¦   زراعيـة  أنظمـة  اتبـاع 

وذلـك متشـياً مـع التغيـرات املناخية 
التـي تعانـي منهـا العديـد مـن الـدول 

يف العالـم وتهيئـة احلوافـز لضمـان تبنـي 
للزراعـة. الذكيـة  املناخيـة  املمارسـات 

االسـتمرار يف إجراء األبحاث الهادفة ¦  
لتحسـن مستوى الزراعة.

وأطـر ¦   حكومّيـة  سياسـات  وضـع 
وحديثـة. فّعالـة  وتنظيمّيـة  قانونّيـة 

تشـجيع االبتـكار والبحـوث التشـاركّية ¦  
»إيكولوجيـا«  بشـأن  والتعليـم  واملعرفـة 

الزراعيـة. البحـوث  يف  الزراعـة 

المراجع:

االسـتثمار  »دور  بوثلجـة،  عائشـة   -  1
الغذائـي  األمـن  حتقيـق  يف  الزراعـي 

العلـوم  كلّيـة  دكتـوراه،  رسـالة  العربـي«، 
االقتصاديـة والتجاريـة وعلـوم التسـيير، 

.2016 اجلزائـر،  الشـلف،  جامعـة 
االبتـكار  »نظـم  الدولـي،  البنـك   -  2
.2016 لاسـتثمار«،  مرجـع  الزراعـي: 
3 - منظمـة األغذيـة والزراعـة، »حالـة 
األغذيـة والزراعـة - االبتكار يف الزراعة 

األسـرّية، رومـا، 2014.
العربـي  االقتصـادي  »التقريـر   -  4
املوّحـد«، قطـاع الزارعـة وامليـاه، 2014.
»التنميـة  الدولّيـة،  العمـل  منّظمـة   -  5
والوظائـف  الائـق  العمـل  املسـتدامة، 
.2013 اخلامـس،  التقريـر  اخلضـراء«، 
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6 - رانيـة ثابـت الدروبـي، »واقـع األمـن 
يف  احملتملـة  وتغيراتـه  العربـي  الغذائـي 
الدوليـة«،  االقتصاديـة  املتغيـرات  ضـوء 
مجلـة جامعة دمشـق للعلـوم االقتصادية، 

العـدد األول، 2008. املجلّـد 24، 
7 - منّظمـة العمـل الدولّيـة، »الوظائـف 

اخلضـراء، حقائـق وأرقـام«، 2008.
 Food and Agriculture  -  8
 Organization of the United

 Nations )FAO(, “Food Outlook,

 Biannual Report on Global

.Food Markets”, July 2018

 Food and Agriculture  -  9
 Organization of the United

 Nations )FAO(, “World Food

 and Agriculture – Statistical

.Pocketbook 2018”, Rome, 2018

الهوامش:

لتقـدمي   1988 عـام  أّسسـت   -  1

العلمـي  الفهـم  حلالـة  شـاملة  تقديـرات 
واالقتصـادي  واالجتماعـي  والفنـي 
لتغّيـر املنـاخ وأسـبابه وتأثيراتـه احملتملـة 
واسـتراتيجيات االسـتجابة لهـذا التغيـر. 
وحصلـت علـى جائـزة نوبـل للسـام لعـام 
تغيـر  مجـال  يف  لعملهـا  تقديـراً   2007

املنـاخ.
املتحـدة  األمم  إحصائيـات  تشـير   -  2

إلـى زيـادة يف عـدد سـكان العالـم مـن 2 
مليـارات يف عـام   9 إلـى  مليـار شـخص 
أن  أوضحـت اإلحصائيـات  كمـا   ،2050

هنـاك زيـادة يف االسـتهاك للمحاصيـل 
الزراعية حوالي 60 % عما كانت عليه.
املتحـدة  األمم  منظمـة  تقـّدر   -  3

إطعـام  أّن  )الفـاو(  والزراعـة  لألغذيـة 
سـكان العالـم سـيتطلب زيـادة قدرها 70 

% يف إجمالـي النـاجت
الزراعي العاملي حتى العام 2050.

4 - رانيـة ثابـت الدروبـي، »واقـع األمـن 

يف  احملتملـة  وتغيراتـه  العربـي  الغذائـي 
الدوليـة«،  االقتصاديـة  املتغيـرات  ضـوء 
مجلـة جامعة دمشـق للعلـوم االقتصادية، 

املجلـد 24، العـدد األول، 2008.
مـن  االسـتصاح  تكاليـف  تختلـف   -  5

بـن  مـا  تتـراوح  إذ  أخـرى،  إلـى  منطقـة 
15000 و30000 ألـف دوالر لـكّل هكتار 

يف املناطـق املرويـة وبـن 1000 و1500 
دوالر لكّل هكتار يف املناطق غير املروية.
6 - التقريـر االقتصـادي العربي املوحد، 

» قطـاع الزارعـة واملياه«، 2014.
7- Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations )FAO(, “World Food 
and Agriculture – Statistical 

Pocketbook 2018”, Rome, 2018.
يف  العربيـة  القّمـة  أصدرتهـا   -  8

العربيـة  باململكـة  بالريـاض  اجتماعهـا 
.2007 عـام  السـعودية 

البلـدان  اعتمـدت   ،2015 عـام  - يف   9

 2030 لعـام  املسـتدامة  التنميـة  خطـة 
 17 الــ  املسـتدامة  التنميـة  وأهـداف 

بهـا. اخلاصـة 
10 - »كـوب 21 »، وهـو أّول اتفـاق عاملي 

كّل  املنـاخ، صـّدق عليـه مـن قبـل  بشـأن 
الوفـود ال 195 احلاضـرة يف 12 كانـون 
أّول 2015. ويهـدف االتفـاق إلـى احتـواء 

االحتـرار العاملـي ألقـلّ مـن درجتـن.
 Food Outlook, Biannual  -  11

 Report on Global Food Markets,

.July 2018

التنمويـة  ة  القـّم  يف  أطلقهـا   -  12

التـي  الثالثـة  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
عقـدت بالريـاض يف كانـون الثانـي عـام 

.2013
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اإلدارة المتكاملة لسوسة 
النخيل الحمراء

تعتبر سوسة النخيل الحمراء )Rhynchophorus ferrugineus( آفة خطيرة تؤثر على شجرة نخيل التمور 
وتسبب خسائر فادحة للمزارعين، وهي تنتمي الى العائلة )Curculionidae( من رتبة )Coleoptera( )الخنافس 
والسوس(. وهي من اآلفات الخفية حيث تبقى داخل النخلة خالل مرحلة نمو اليرقات بحيث تقوم بعمل أنفاق 
داخل  تبقى  أن  أو  النخلة  جذع  خارج  تظهر  أن  فإما  الكاملة  الحشرات  أما  عذاري.  إلى  تتحول  حتى  النخلة  داخل 
التجويفات مسببة ضرر للنخلة، حيث تقوم بتدمير الجذع وتستمر بالنمو، وبالتالي تنتج أجيال متعددة ومتداخلة.

بوالنا فيدياسيقار
صالح أ. الدوسري

كرسي أبحاث النخيل والتمور - قسم وقاية النبات
كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة امللك سعود - الرياض، اململكة العربية السعودية

وتضـــع السوســـة خـــال 

دورة حيـــاتهـــــا مــــن 

400 بيضـــة.  إلـــى   200

ويفقـــس البيـــض مـــن 

)3-5 أيـــام( إلـــى طـــور 

ــة اليرقـ
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علـى الرغـم مـن األعـراض اخلارجية التي 
والدالـة علـى هجـوم  النخلـة  تظهـر علـى 
سوسـة النخيـل احلمـراء قـد يتـم الكشـف 
أنـه  إال  األحيـان،  بعـض  يف  مبكـراً  عنهـا 
غالبـاً مـا يكـون قـد مضـى الوقـت الـازم 
النخلـة  تصـل  وبالتالـي  املشـكلة،  ملعاجلـة 
إمكانيـة  يوجـد  وال  التلـف  درجـة  إلـى 
إلصـاح هـذا الضـرر ويتـم عندهـا إزالـة 

نهائيـاً. التخلـص منهـا  أو  النخلـة 

بعـد  البيـض  السوسـة  أنثـى  وتضـع 
الغضـة  األنسـجة  داخـل  التـزاوج 
حديثـة.  ميكانيكيـة  جـروح  أي  أو 
حياتهـا  دورة  خـال  السوسـة  وتضـع 
ويفقـس  بيضـة.   400 إلـى   200 مـن 
طـور  إلـى  أيـام(   5-3( مـن  البيـض 
السـاق  داخـل  تتدخـل  والتـي  اليرقـة 
حتدثهـا  التـي  التجاويـف  طريـق  عـن 
داخلـه وتختفـي داخلـه. وتنمـو اليرقـة 

ثـم تتطـور  5 سـم  حتـى تصبـح بطـول 
عـدة  بعـد  العـذراء  قبـل  مـا  طـور  إلـى 
انسـاخات خـال مـن )60-90 يوماً(. 
األليـاف  مـن  بشـرنقة  العـذراء  وتغلـف 
املمضوغـة وتظـل إلـى 20 يومـاً. تخـرج 
وتبقـى  الشـرنقة  مـن  البالغـة  احلشـرة 
تنتقـل  أو  تنتشـر  قـد  أو  السـاق  داخـل 
إلى نخلة أخرى. ويبني شـكل )1( دورة 

السوسـة. حيـاة 

الشكل )1(

شكل )1هـ( عذراء داخل الشرنقة شكل )1ج( طور اليرقة

شكل )1د( عذراء )بدون شرنقة( شكل )1ب( طور البيض

شكل )1أ( الطور البالغ للسوسة
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وميكـن التعـرف على ذكر وأنثى السوسـة 
الشـعر  مـن  وجـود خصلـة  أسـاس  علـى 
الذكـر  خلرطـوم  اخللفـي  السـطح  علـى 
وعـدم وجودهـا يف األنثـى )شـكل 2 و3( 

الطرق الناجحة للمكافحة

اآلفـات  مكافحـة  أجـل  مـن  عـام،  بشـكل 
النخيـل  سوسـة  مثـل  اقتصاديـاً  الهامـة 
مـن  االسـتفادة  مـن  بـد  فـا  احلمـراء 
مجموعـة مـن وسـائل املكافحـة املختلفـة 
علـى  ومنهـا  بحكمـة،  معهـا  والتعامـل 
سـبيل املثـال طريقـة املكافحـة باسـتخدام 
مـن  عـادة  املتبعـة  الزراعيـة  املمارسـات 
الكيميائيـة،  الطريقـة  املزارعـني،  قبـل 
املصائـد الفرمونيـة، الطريقة البيولوجية، 
احلجـر  وطريقـة  امليكانيكيـة،  الطريقـة 
بـأي  البـدء  وقبـل  وغيرهـا.  الصحـي 
تقديـر  يتـم  اآلفـات  ملكافحـة  برنامـج 
حجـم اخلسـائر التي سـببتها تلـك اآلفات 
األضـرار  مـدى  معرفـة  أجـل  مـن  وذلـك 
االقتصاديـة التـي تتسـبب بهـا اآلفـة، إال 
أنه يتعذر يف بعض األحيان تقييم خسائر 
احملاصيـل بصـورة مباشـرة، حيـث يوجـد 
هنـاك عوامـل عديـدة قـد تلعـب دوراً مثـل 
النسـبة املئوية ملسـتويات اإلصابة وأعداد 
اآلفـات، بحيـث تؤثـر هـذه العوامـل علـى 

طريـق تطبيـق املكافحـة الازمة، وبالتالي 
جميـع  اسـتخدام  احلكمـة  مـن  فإنـه 
وبطريقـة  للمكافحـة  املتاحـة  األسـاليب 
أساسـاً  هـذا  يشـكل  حيـث  عقانيـة، 
املتكاملـة  لصياغـة اسـتراتيجيات اإلدارة 

اآلفـات. ملكافحـة 

الحصر والمراقبة )االستكشاف(:

اتباعهـا  الواجـب  الهامـة  األمـور  مـن 
لوقايـة النبـات القيـام بعمليـات احلصـر 
يف  النخيـل  أشـجار  ومراقبـة  املنتظمـة 

بعمليـة  القيـام  ينبغـي  حيـث  املزرعـة 
املراقبـة البصريـة للنخلة األم وفسـائلها، 
فمـن الضـروري القيـام بفحـص النخلـة 
مـرة واحـدة يف الشـهر علـى األقـل مـن 
أسـفل النخلـة إلـى أعاهـا. ومـن املمكـن 
أو  كالسـيخ  خاصـة  أدوات  اسـتخدام 
القضيـب املعدنـي يبلـغ طولـه حوالـي 50 
سـم بحيـث ميكـن إدخالـه يف األنسـجة 
الرخـوة مـن النخلـة للتحقق من وجود أي 
ثقـوب قامـت اآلفـة بنخرها داخل النخلة 

)شـكل 4 و 5(

شكل )3( احلشرة الكاملة للذكر البالغشكل )2( احلشرة الكاملة ألنثى السوسة البالغة

شكل )5( فحص النخيل بقضيب معدني للكشف عن االصابة بالسوسة

شكل )4( قضيب معدني )مفك( )50 – 60 سم( يستخدم للفحص
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تحديد األعراض المبكرة لإلصابة 

بسوسة النخيل الحمراء:

مـن  املبكـرة  املراحـل  يف  عـام،  بشـكل 
املصابـة  النخلـة  مـن  يسـيل  اإلصابـة 
سـائل لـزج بنـي اللـون يخـرج مـن املوضـع 
هـذا  ويتصلـب  النخلـة،  مـن  املتضـرر 
بحيـث  للهـواء  تعرضـه  عنـد  السـائل 
اللـون،  بنيـة  رقائـق  بعـض  رؤيـة  ميكـن 
ومـن األعـراض األخـرى لإلصابـة وجـود 
ثقـوب وبداخلهـا أليـاف ممضوغة، وعند 
يخـرج  وفحصهـا  األليـاف  هـذه  جتميـع 
سوسـة  بهـا  تتميـز  كريهـة  رائحـة  منهـا 
النخيـل احلمـراء عـن غيرها من اآلفات. 
كمـا يـدل هـذا علـى وجـود ضـرر داخـل 

األولـى. مراحلـه  يف  النخلـة 
وياحـظ يف بعـض األحيـان عنـد تنظيـف 
الثقـوب الصغيـرة اخلارجيـة وجـود املزيـد 
من التجاويف األخرى والدالة على املراحل 
املختلفـة التـي مـرت بها احلشـرات، وميكن 
لهـذه التجاويـف أن متتـد إلـى أعماق كبيرة 

داخـل جـذع النخلة.
حتـدث اإلصابـة غالبـاً يف اجلـزء السـفلي 
مـن سـاق النخلـة بالقـرب مـن القاعـدة، أو 
قد حتدث على بعد ثاثة أقدام من سطح 
األرض ومـع ذلـك، فقـد حتـدث اإلصابـة 
النخلـة  أعلـى  باجتـاه  احلـاالت  بعـض  يف 
اإلصابـات  بعـض  لوجـود  نتيجـة  وذلـك 
امليكانيكيـة وغيرهـا، وميكـن هنـا أن يكـون 
سـقوط  يف  يتسـبب  وقـد  مدمـراً،  التلـف 
الفـوري  واملـوت  منهـا  الرأسـية  املنطقـة 
لهـذه النخلـة، ويظهـر إثـر ذلـك عـدد كبيـر 
مـن احلشـرات بحيـث تنتشـر وتنتقـل إلـى 
أشـجار النخيـل األخـرى وبخاصة املجاورة 

منها، مما تتسبب يف إصابتها.
يف احلـاالت األشـد خطـورة عندمـا يتـم 
فقـد  النخلـة،  جـذع  اجلـرح يف  تنظيـف 
عـدة  يـأوي  كبيـر  جتويـف  هنـاك  يكـون 
والشـرانق  احلشـرات  بيـض  مـن  مئـات 
البالغـة. احلشـرات  وكذلـك  واليرقـات 

وقـد أفـادت بعـض التقاريـر علـى وجـود 

املختلفـة  األطـوار  مـن   300 مـن  أكثـر 
نخلـة  مـن  احلمـراء  النخيـل  لسوسـة 
واحدة فقط مما يشـير إلى شـدة إصابة 
تلـك النخلـة، وينبغـي التخلـص مـن مثـل 
تلك األشـجار من النخيل بشـكل صحيح 
لتجنـب إصابـة أشـجار النخيـل األخـرى 

باآلفـات املختلفـة )شـكل 6 و 7(.

شكل )7( ألياف ممضوغة بواسطة السوسة قرب ثقب يف ساق النخيل

شكل )6( سائل بني لزج يخرج من ساق نخلة 
مصابة بسوسة النخيل احلمراء

في المراحل المبكرة 

من اإلصابة يسيل من 

النخلة المصابة سائل 

لزج بني اللون يخرج من 

الموضع المتضرر من 

النخلة، ويتصلب هذا 

السائل عند تعرضه 

للهواء بحيث يمكن 

رؤية رقائق بنية اللون
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اتخاذ القرار بشأن العالج

بعـد التعـرف علـى النخلـة املصابـة يأتـي 
العـاج،  بشـأن  قـرار  التخـاذ  الوقـت 
ثـاث  إلـى  العـاج  تصنيـف  وميكـن 
فئـات حسـب األعـراض ومـدى الضـرر. 
املبكـرة  املراحـل  يف  اإلصابـة  كانـت  إذا 
الـى  مرتفعـة  العـاج  جنـاح  فـرص  فـإن 
حـد مـا، ومـن املرجـح أن ترجـع النخلـة 

عاديـة وتتخلـص مـن اإلصابـة. مـن أكثـر 
بعـاج  املتعلقـة  تلـك  صعوبـة  القـرارات 
بهـا  تسـببت  بهـا جتاويـف  التـي  النخلـة 

احلمـراء، النخلـة  سوسـة 
ومـن هنـا تأتـي أهميـة اتخـاذ املختصـني 
مـن جتاربهـم  واإلفـادة  الصائـب  القـرار 
حيـث  مـن  النخيـل  أشـجار  لتصنيـف 

عاجهـا. إمكانيـة 
فيجـب  شـديدة،  اإلصابـة  كانـت  إذا 

بعنايـة  املصـاب  النخيـل  مـن  التخلـص 
مـن  تبقـى  مـا  قتـل جميـع  علـى  والعمـل 
)وملزيـد  املصـاب  النخيـل  داخـل  اآلفـات 
عليهـا  احلصـول  ميكـن  املعلومـات  مـن 
وميكـن  امليكانيكيـة(.  الطـرق  حتـت 
املبكـرة  مراحـل  إلـى  اإلصابـات  تقسـيم 
 ،2  ،1 باألقسـام  والشـديدة  واملتوسـطة 
 )13  –  8 )أشـكال  التوالـي  علـى   ،3

شكل )8( نخيل مبكرة إلى متوسطة اإلصابة

شكل )10أ( نخيل صغير السن مصاب قرب القاعدة

شكل )11( نخلة شديدة اإلصابة وحتتاج لإلزلة

شكل )9( نخيل متوسطة اإلصابة مبنطقة أسفل اجلذع

شكل )10ب( إزالة النخل الصغير املوضح بالصورة السابقة ويظهر بها 
حفرة عميقة وبها جميع أطوار سوسة النخيل احلمراء
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المكافحة الكيميائية

مكافحـة  يف  فعاليـة  األسـاليب  أكثـر  إن 
اسـتخدام  هـو  احلمـراء  النخيـل  سوسـة 
اجلرعـة  حسـب  احلشـرية  املبيـدات 
املوصـى بهـا وهناك طريقتان من املكافحة 
الطريقـة  األولـى  تسـمى  الكيميائيـة 
العاجيـة. الطريقـة  والثانيـة  الوقائيـة، 

1 - الطريقة الوقائية

باملبيـدات احلشـرية  النخيـل  عـاج  يتـم 
احلمـراء  النخيـل  سوسـة  دخـول  ملنـع 
داخـل أنسـجة النبـات، ولضمـان تغطيـة 
واحـد،  يـوم  يف  ممكنـة  مسـاحة  أكثـر 
الضغـط  ذات  رشاشـات  اسـتخدام  يتـم 
العالـي وذلـك لضمـان وصول الـرذاذ إلى 
فقـد  ذلـك،  ومـع  النخلـة،  أجـزاء  جميـع 
تعتمـد  جديـدة  طريقـة  اسـتحداث  مت 
علـى غمـر أو نقـع أعلـى النخلـة مـن أجل 
تسـهيل وصـول املبيـدات احلشـرية إلـى 
أعمـق نقطـة ممكنـة مـن النخلـة، وهنـاك 
بهـا  املوصـى  املبيـدات  مـن  أنـواع  عـدة 
لهـذه الطريقـة يف العـاج، وينبغـي عـاج 
ثاثـة  كل  واحـدة  مـرة  املصـاب  النخيـل 

نتائـج  علـى  للحصـول  أشـهر  أربعـة  أو 
جيـدة. ولكـن يف هـذه الطريقـة ال ينتشـر 
املبيـد داخـل األليـاف اجلذعيـة بطريقـة 
متسـاوية ممـا يسـمح لعـدد مـن السـوس 

بـأن ال يتأثـر بهـذه املبيـدات.
ولذلك هناك طريقة جديدة وتتمثل يف 
املبيد  وصول  لتسهل  النخلة  جذع  غمر 
وفيها  النخلة.  بجذع  أعمق  مكان  إلى 
)ماسورة(  أنبوب  باستخدام  يوصى 
متر(،   3  –  2.5( حوالي  طولها  طويل 
أجل  من  منخفض  استخدام ضغط  مع 
عندما  أسفلها.  إلى  النخلة  قمة  غمر 

النخلة،  على  ببطيء  املبيد  تطبيق  يتم 
التاج  من  األلياف  جميع  يغمر  سوف 
إلى أسفل جذع النخلة. وهذه الطريقة 
جيدة لقتل احلشرات املختبئة وتقلل من 
الوقاية  باملبيدات.  الهواء  تلوث  فرصة 
باستخدام الغمر أو الرش البد أن تتطبق 
ثاثة  لكل  مرة  بها  املوصى  بالتركيزات 
املبيدات  اختيار  عند  أربعة شهور.  إلى 
احلشرية ينصح بتجنب تكرار استخدام 
إيقاف  ألجل  ولذلك  املبيدات،  نفس 
تطور مقاومة احلشرات للمبيدات على 

املدى الطويل. )شكل 14 – 15(.

شكل )12( نخيلة صغيرة السن بعد إزالة األجزاء املصابة

شكل )14( رش مبيدات حشرية بالضغط 
العالي كوسيلة للوقاية

شكل )13( سقوط قمة النخلة بسبب األضرار اجلسيمة التي أحدثتها 
سوسة النخيل احلمراء

شكل )15( غمر تاج وساق النخلة باملبيدات احلشرية 
بالضغط املنخفض باستخدام بشبوري طويل
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2 - الطريقة العالجية

عنـد وجـود إصابـة باحلشـرات فـإن أول 
مـا يجـب أن يتـم عملـه هو فحص منطقة 
اإلصابـة بعنايـة، واختيـار طريقـة العـاج 
املناسـبة. ويوصـى بـأن يتـم حقـن اجلـذع 
بطريقـة منتظمـة ملنـع وجود أي حشـرات 

مختبئـة يف اجلـذع.

3 - حقن الجذع

بشـكل  اإلصابـة  موقـع  تنظيـف  يتـم 
وكثافـة  انتشـار  مـدى  لتتبـع  خفيـف 
ثقـوب  عمـل  يتـم  ذلـك  بعـد  اإلصابـة. 
وبقطـر  بوصـة(   8  –  6( مـن  بعمـق 
)1بوصـة( مبثقـب كهربائي ملسـافة بعض 

ويتـم  االصابـة.  موقـع  حـول  بوصـات 
كثافـة  ثقـوب( بحسـب   8-6( مـن  عمـل 
بعـض  هنـاك  ويوجـد  اإلصابـة.  وعمـق 
يف  الفعالـة  احلشـرية  املبيـدات  أنـواع 
حقـن اجلـذع. ويتـم صـب مسـتحضرات 
املبيـدات يف هـذه الثقـوب، حيث متتصها 
ويتـم  سـاعة.   24 غضـون  يف  النباتـات 
مراقبـة جميـع األشـجار التـي يتـم حقنها 
أسـبوعي اً ملتابعـة مـدى فاعليـة العـاج. 
وبشـكل عـام، فـإن فاعليـة العـاج تظهـر 
اجلافـة،  الثقـوب  وجـود  خـال  مـن 
وتوقـف  البنيـة  السـوائل  ظهـور  وتوقـف 
وجـود األنسـجة املتآكلـة، باإلضافـة إلـى 

حقـن  ويلعـب  هـذا  أخـرى.  خصائـص 
سوسـة  إدارة  يف  كبيـراً  دوراً  اجلـذع 
العربيـة  اململكـة  يف  احلمـراء  النخيـل 

.)19  –  16 )شـكل  السـعودية 

شكل )18( صب املبيد داخل الثقب بواسطة الرشاشة اليدوية

شكل )16( عمل ثقب بالنخلة باستخدام دريل كهربائي حلقن املبيدات

شكل )19( تطبيق املبيد داخل الثقب )املصنوع بواسطة الدريل(
خال عملية احلقن

شكل )17( استخدام در يل يعمل بالبطارية إلحداث ثقب لعملية حقن املبيدات

عند وجود إصابة 

بالحشرات فإن أول ما 

يجب أن يتم عمله هو 

فحص منطقة اإلصابة 

بعناية، واختيار طريقة 

العاج المناسبة
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4 - المعاملة السطحية بالمبيدات 

الحشرية

يف بعـض االحيـان يتـم حتديـد اإلصابـة 
يف مراحل مبكرة، بحيث تكون سـطحية. 
يتـم  اإلصابـات  مـن  النـوع  هـذا  ويف 
تنظيـف املوضـع حتـى يتـم ظهـور اجلـذع 
ذلـك  وبعـد   .)20 )شـكل  واضـح  بشـكل 
يتـم تطبيـق محاليـل املبيـدات احلشـرية 
دخـول  ملنـع  السـطح  علـى  عجائنهـا  أو 
سوسـة النخيـل احلمراء. وهـذه الطريقة 
مفيـدة جـد اً يف حـال مت التعـرف علـى 
اإلصابـة يف مراحـل مبكـرة )شـكل 21(.

المصائد الفرمونية

املتكاملـة  اإلدارة  مكونـات  أهـم  مـن  إن 
لسوسـة النخيـل احلمـراء هـو اسـتخدام 
احلمـراء  النخيـل  لسوسـة  املصائـد 
الفرمونيـة(  )الطعـوم  الفرمونـات  مـع 
والطعـم  الفرمـون  علـى  حتتـوي  والتـي 
الغذائـي. وتتكـون املصائـد السـعودية من 
سـطل بحجـم خمـس لتـرات وذي غطـاء 
أنسـجة  أو  القنـب  أليـاف  مـن  خارجـي 
كل  طـول  منافـذ  وأربعـة  التمـور،  نخيـل 

 5( وعرضـه  سـنتيمتراً(.   2.5( منهـا 
سـنتيمتراً( توجـد مـن أربـع جهات أسـفل 
احلافـة، وتبلـغ كميـة الفرمـون املسـتخدم 

حوالـي )600 مـل( مـن الفرمـون 
Ferrolure + 4 methyl 5 nonanol 
)9( + 4 methyl 5 nonanone )1(
الداخـل  مـن  السـطل  بغطـاء  وتربـط 
بالطـول مـع مـوزع إثيـل اسـيتات، يضـاف 
حوالـي )100 جـم( مـن التمـر لتسـتخدم 
كمصائـد غذائيـة مـع لتـر أو لتريـن مـاء 
مناسـب  حشـري  مبيـد  إضافـة  ويتـم 
إلـى  اخلميـرة  إضافـة  أن  كمـا  معهـا. 
احمللـول الغذائـي يعمـل علـى تعزيز عملية 

التخمير ويحّسـن من 
كفاءة عمـل املصيدة. 
يف  املصائـد  وتوضـع 
مـكان نظيـف وجـاف 
علـى  اجلـذع  يف 
ارتفـاع )1.2 م( عـن 

األرض. سـطح 
ويعتمـد عدد املصائد 
املزرعـة.  علـى حجـم 
مبتابعـة  القيـام  ويتـم 

املصائد بشـكل أسـبوعي أو شبه أسبوعي 
التوالـي،  علـى  والشـتاء  الصيـف  خـال 
وذلـك السـتبدال الغـذاء واملـاء واملبيـدات. 
ملـدة  الفرمونـات  أثـر  يسـتمر  أن  وميكـن 
)10 أسـابيع( يف الشـتاء و )4 أسـابيع( يف 
لدرجـات  اً  تبـع  الصيـف فحسـب، وذلـك 

احلـرارة املرتفعـة يف اململكـة.
املصائـد  أشـكال  مـن  آخـر  نـوع  هنـاك 
الواعدة لطاقته الكبيرة يف صيد سوسـة 
النخيـل احلمـراء. حيـث يتم تقطيع جذع 
النخلـة بارتفـاع يصـل إلـى )50 سـم( ثـم 
 15( بعمـق  داخلهـا  جتويـف  عمـل  يتـم 
سـم( وقطـر )22 سـم( تثبـت بـه املصيدة 

شكل )21( معاملة اجلروح لشجرة النخيل املوجودة بالصورة السابقة شكل )20( شجرة نخيل ويظهر بها آثار اجلروع بعد إزالة األفرع
مبسحوق املبيد

شكل )22( وضع املصيدة الفرمونية السعودية على ساق نخيل نظيفة جافة



وجـود  ضمـان  مـن  بـد  وال  بالداخـل. 
املنافذ األربعة فوق اجلذع لتسهيل عبور 
احلشـرات. كمـا يجـب أن تكـون املسـافة 
بـني اجلـذع واملدخـل مغطـاة بالطـني ملنـع 
إصابتهـا باحلشـرات. وميكـن أن يشـكل 
فرصـة  اخلشـن  والسـطح  البنـاء  هيـكل 

لصيـد أكبر عـدد ممكن 
مـن سوسـة 

النخيل احلمراء.
مـن  بـد  ال  الفرمونـات  اسـتخدام  وعنـد 
االخـذ بعـني االعتبـار بعـض اإلجـراءات 
الوقائيـة، مثـل تقـدمي اخلدمـة بانتظـام 
التالفـة.  للمصائـد  املنتظـم  واالسـتبدال 
وال بـد مـن فحـص النخيـل املوجـود حول 
الفرمونـات بانتظـام للتحقـق مـن وجـود 
بـد  أي حشـرات، ويف حـال وجودهـا ال 

مـن التعامـل معهـا فـوراً.
إن وجـود هـذا العـدد الكبيـر من املصائد 
الكاملـة  احلشـرة  جـذب  علـى  يعمـل 
الذكـور  مـن  احلمـراء  النخيـل  لسوسـة 
وتقليـل  قتلهـا  يتـم  وبالتالـي  واإلنـاث، 
أعدادها يف املزرعة. وتشـير التقارير 
اإلنـاث  إلـى  الذكـور  أن نسـبة  إلـى 
التـي يتـم اصطيادهـا هـي حوالي 
1 : 1.3 )األشكال 22 – 24(.

المصائد الضوئية

علـى الرغم من أن سوسـة 
النخيـل احلمراء البالغة 
للمصائـد  تنجـذب  ال 

الضوئيـة فـان هنـاك آفـات تصيب نخيل 
احلفـارة  كاحلشـرات  حتديـداً  التمـر 
 Jebusaea(و ).Oryctes spp( ومنها
تنجـذب  التـي   )hammerschmidti

لهذه املصائد. حيث أن التلف امليكانيكي 
نقـاط  تفتـح  الـذي تسـببه هـذه اآلفـات 
عبـور لسوسـة النخيـل احلمـراء تهاجـم 
فـإن  ولذلـك  التمـر،  نخيـل  مـن خالهـا 
معظـم الـم ا زرع تقـوم بتركيـب العديـد 
نسـبة  لتقليـل  الضوئيـة  املصائـد  مـن 

احلشـرات. هـذه  وجـود 

شكل )24( املصيدة السعودية بالشكل السابق )23( مفتوحة ويظهر بها 
كيس الفرمون وزجاجة االيثيل أسيتيت واملثبتة بالغطاء وثمار التمور مغمور 

يف محلول املبيد. ويظهر أيضاً بعض احلشرات املصادة.

شكل )25( مصيدة ضوئية

شكل )23( املصيدة السعودية وتظهر مغروسة بجذع النخلة
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الطرق الزراعية

هنـاك العديـد مـن الطـرق الزارعيـة التي 
يتبعهـا املزارعـون، وتلعـب دوراً مهمـاً يف 
ومسـتوى  النخيـل  علـى صحـة  احلفـاظ 
النقـاط املهمـة  اإلصابـة. وهنـاك بعـض 
يف الطـرق الزراعيـة التـي لهـا دور هـام 
يف التأثير على سوسـة النخيل احلمراء.
خـال  مـن  إمـا  املـزارع  معظـم  ري  يتـم 
الغمـر أو التنقيـط. ويجـب أن يتـم عمـل 
حـوض حـول اجلـذع ووضـع تربـة حـول 
مـع  مباشـر  اتصـال  أي  ملنـع  القاعـدة 
الغمـر. متنـع  بطريقـة  الـري  وقـت  املـاء 
هـذه الطريقـة تبلـل انسـجة اجلـذع باملـاء 

والـذي ميكـن أن يوفـر جـو اً مائمـاً لكي 
تضـع سوسـة النخيـل احلمـراء بيضها.

مـن اخلطوات املهمة 
عمليـة  األخـرى 
وتقليـم  تنظيـف 
وفسـائلها.  النخيـل 
وتعمـل هذه الوسـيلة 
أي  إزالـة  علـى 
لإلصابـة  مصـدر 
وتطهيـر  باحلشـرات 
ومـن  منهـا.  املزرعـة 
القيـام  الضـروري 
الطريقـة  بهـذه 

إليهـا وحسـب اجلـدول  حسـب احلاجـة 

الزمنـي احملـدد. )األشـكال 26 – 30(.

شكل )28( تقليم األوراق يف مرحلة متقدمة

شكل )26( حوض النخلة يروى بطريقة التنقيط

شكل )29( قطع أوراق النخيل بواسطة األفراد

شكل )30( املزرعة كما تبدو يف شكل )28( و )29( بعد التنظيف

شكل )27( مزرعة تروى بطريقة الغمر



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي54

الطرق الميكانيكية

نخيـل  ومـوت  الشـديدة  عنـد اإلصابـات 
هـذه  إزالـة  الضـروري  مـن  فإنـه  التمـر، 
األشـجار بطريقة مناسـبة. ولهذا السبب 
فـإن األشـجار يجـب أن تقطـع إلـى قطـع 
صغيـرة ثـم تعالج بأحـد املبيدات ومن ثم 

يتـم حرقهـا.
ويف بعـض األحيـان هنـاك بعـض املـزارع 
مهملة من بعض املزارعني لعدة سـنوات، 
مصـدراً  تكـون  سـوف  املـزارع  هـذه 
األفضـل  ومـن  السوسـة،  لإلصابـة 
جذوعهـا.  وتدميـر  الشـجار  هـذه  إزالـة 
اآلالت  احلالـة  هـذه  يف  وتسـتخدم 
الكبيـرة مثـل البولـدوزر لسـرعة إزالتهـا 

بكميـات  املـزال  والنخيـل  احلقـول.  مـن 
كبيـرة ينقـل إلـى أماكـن حيث يتـم حرقها 
أطـوار  قتـل جميـع  مـن  للتأكـد  بالكامـل 
مت  األخيـرة  السـنوات  ويف  احلشـرة. 
اسـتخدام الفرامـات لفـرم محتويـات جذ 
وع النخـل وميكـن اسـتخدامها كأسـمدة 

.)34  –  31 )األشـكال  الحقـًا. 

إدارة الفسائل

تعتبـر الفسـائل فيمـا يتعلق بعملية زراعة 
النخيـل ذات قيمـة كبيـرة ومـردود عالـي 
أكثـر  علـى  ينطبـق  وهـذا  للمزارعـني، 
أنـواع املزروعـات يف املنطقـة. ومـن هنـا 
بعنايـة.  الفسـائل  إدارة هـذه  مـن  بـد  ال 

تتعلـق  تشـريعات  وضـع  حاليـاً  ويتـم 

بحركـة ونقـل الفسـائل مـن النخلـة األم 

علـى  ويجـب  أخـرى  إلـى  منطقـة  مـن 

اجلميـع اتباعهـا. وعنـد نقـل أي فسـائل 

شكل )33( آلة تقطيع ذو كفاءة عالية

شكل )31( قطع النخيل شديد اإلصابة وجتهيزه للحرق

شكل )34( حرق مخلفات النخيل بعد التنظيف

شكل )32( اإلزالة والتخلص من النخيل من املزارع املهملة

عند اإلصابات

الشديدة وموت

نخيل التمر،

فإنه من الضروري

إزالة هذه األشجار 

بطريقة مناسبة
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مـن النخلـة، يجـب معاملتهـا أوالً مبحلول 
النخيـل  سوسـة  وضـع  ملنـع  املبيـدات 
يجـب  إزالتهـا  وبعـد  لبيضهـا.  احلمـراء 
غمر الفسـائل يف املبيدات ملدة تصل من 
حشـرات  أي  لقتـل  دقيقـة(   15  –  10(
احلصـول  ويجـب  األنسـجة.  يف  بالغـة 
واملوصـى  الفعالـة  املبيـدات  قائمـة  علـى 
بهـا مـن مسـؤولي وزارة الزراعـة )شـكل 

.)36  –  35

المكافحة البيولوجية

املتكاملـة  االدارة  عناصـر  أهـم  مـن  إن 
هـو  احلمـراء  النخيـل  لسوسـة 
ومـن  لهـا.  البيولوجيـة  املكافحـة 
البيولوجيـة  املكافحـة  وسـائل  ضمـن 
النيماتـودا  يلـي:  مبـا  يعـرف  مـا 
Entomo-( للحشـرات  املمرضـة 
 Pathogenic nematodes )EPNs(

).Steinernema spp

وقـد   ،).Heterorhabditis spp( و 
هـذه  أن  املختبريـة  التجـارب  يف  وجـد 
األنـواع تـؤدي إلـى إبادة الكثير من أعداد 
سوسـة النخيـل احلمـراء. كمـا أن هنـاك 

 Beauveria( مثـل  الفطريـات  بعـض 
bassiana( والتـي أعطـت أيضـاً نتائـج 

املخبريـة. التجـارب  يف  جيـدة 
وقـد أدت هـذه الوسـائل إلـى قتـل أعـداد 
احلمـراء،  النخيـل  سوسـة  مـن  كبيـرة 
مبفردهـا  الطـرق  هـذه  اسـتخدمت  سـواء 
للمزيـد  حاجـة  هنـاك  ولكـن  مجتمعـة.  أو 
مـن البحـث فيمـا يتعلـق بالوسـيلة والوقـت 
ومقدار اجلرعة قبل اعتماد هذه الوسـائل 
لسوسـة  املتكاملـة  اإلدارة  تقنيـات  ضمـن 
.)38  –  37 )األشـكال  احلمـراء  النخيـل 

الخاتمة

مـن أجـل ضمـان تطبيـق اإلدارة املتكاملة 
لسوسـة النخيـل احلمـراء يجـب أن يتـم 
بطريقـة  السـابقة  األسـاليب  تطبيـق 
اجلـدول  وحسـب  صحيحـة،  علميـة 
معينـة  طـرق  إتبـاع  ألن  وذلـك  الزمنـي. 
النتائـج  يعطـي  لـن  أخـرى  واهمـال 
يتعـني  ذلـك،  إلـى  وباإلضافـة  املطلوبـة. 
علـى مزارعـي نخيـل التمـر أن يظهـروا 
واتبـاع  املشـاركة  مـن  أكبـر  مسـتوًى 
سوسـة  بـإدارة  يتعلـق  فيمـا  التوصيـات 

احلمـراء. النخيـل 

شكل )36( غمر الفسائل يف محلول املبيد قبل الغرسشكل )35( دلو به مبيد وفسيلة نخلة حديثة اإلزالة

شكل )38( سوسة النخيل احلمراء مصابة 
)M. anisopliae( بفطر املسكاردين األخضر

شكل )37( تأثر سوسة النخيل احلمراء بفطر 
 )Beauveria bassiana( بيفاريا باسيانا
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الـعوامل التي تساعد على زيادة كفاءة

المصيدة الفيرمونية التجميعية 
لسوسة النخيل الحمراء

عشرين  من  أكثر  في  ذكرها  ورد  فقد  المباركة  األشجار  من   Phoenix dactylifera L. التمر  نخيل  شجرة 
األدباء  الشريفة، وتداولها  النبوية  األحاديث  السماوية، وذكرت في  الكتب  الكريم وفي كل  القرآن  سورة من 
في كتاباتهم وتغنى بها الشعراء، وورد ذكرها في كثير من األمثال الشعبية، وكانت هذه الشجرة وما زالت 

وستبقى تحظى باهتمام الحكومات والدول التي تنتشر فيها.

الدكتور أحمد حسين السعود
alsaoudahmad@hotmail.com

استشاري زراعي
اإلمارات العربية املتحدة

تهـــاجم ســوسـة النخيل 

الحمــراء أشـــجار النخـيـل 

فــي مختـــلف األعمـــــار، 

وتفضل األشجار الصغيرة 

بين  أعمارها  تتراوح  التي 

3-20 ســـنة، الحتـــوائــها 

على أنسـجة نباتية غضة 

وطــرية، تؤمـــن الغـــذاء 

الالزم والمفضل لليرقات
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ومنهـا  النخيـل،  أشـجار  هـذه  تتعـرض 
اآلفـات  مـن  العديـد  لفتـك  التمـر  نخيـل 
بهـا أضـرارا فادحـة، وسوسـة  التـي تلحـق 
 Rhynchophorous احلمـراء  النخيـل 
 ferruginous Oliv. (Coleoptera:
وأخطـر  أهـم  مـن   Curculionidae)
األنـواع  هـذه  تصيـب  التـي  احلشـرات 
مـن األشـجار، وتنتشـر هـذه احلشـرة يف 
جـوز  أشـجار  علـى  آسـيا،  شـرق  بلـدان 
الهند ونخيل الزيت، وهي من احلشـرات 
الوافـدة إلـى دول اخلليـج العربـي، فقـد 
أشـجار  علـى  بهـا  إصابـة  أول  سـجلت 
نخيل التمر عام 1985 يف دولة اإلمارات 
العربيـة املتحـدة، )العزبي، 1998)، وبني 
أنهـا   ،Abuzuhairah, et al, 1996

نخيـل  ألشـجار  فادحـة  أضـراراً  سـببت 
األوسـط،  الشـرق  منطقـة  يف  التمـر 
بسـرعة  املدمـرة  اآلفـة  هـذه  وانتشـرت 
ومت  العربـي،  اخلليـج  دول  يف  كبيـرة 
تسـجيلها حاليـاً علـى العديـد مـن أنـواع 
العالـم، وسـببت  النخيـل يف معظـم دول 
أضـراراُ كبيـرة علـى أشـجار النخيـل يف 
دول اخلليـج العربـي، )العجـان، 1999، 

 .(2002 األحمـدي، 

األضرار الذي تحدثها سوسة النخيل 

الحمراء ألشجار النخيل:

أشجار  احلمراء  النخيل  سوسة  تهاجم   
وتفضل  األعمار،  مختلف  يف  النخيل 
أعمارها  تتراوح  التي  الصغيرة،  األشجار 

أنسجة  على  الحتوائها  سنة،   20-3 بني 
الازم  الغذاء  تؤمن  وطرية،  غضة  نباتية 
أعمارها،  مبختلف  لليرقات  واملفضل 
حديثاً  الفاقسة  اليرقات  وتستطيع 
داخل  إلى  للوصول  بسهولة،  اختراقها 
مبحتوياته،  وتتغذى  فيه  لتستقر  اجلذع 
وتطورها،  لنشاطها  مثالية  بيئة  ضمن 
)مكان مظلم، رطوبة، غذاء مناسب)، حتفر 
مبخلفات  لتتغذى  ضيقة  أنفاقاً  اليرقات 
التي  األنسجة  كميات  وتتناسب  احلفر، 
متضغها مع أحجام اليرقات، لذا ال ميكن 
الصغيرة،  اليرقات  دخول  ثقوب  اكتشاف 
وسدها  الثقوب  هذه  صغر  بسبب 
على  نفق  كل  ويحتوي  التغذية،  مبخلفات 

يرقة واحدة، شكل )1).

الشكل )1) أنفاق يف جذع نخلة مصابة بسوسة النخيل احلمراء يف كل منها يرقة واحدة
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ميكـن أن تتواجـد مئـات اليرقـات ضمـن 
اجلـذع الواحـد، شـكل )2)، ويـؤدي وجود 
إلـى  اليرقـات  مـن  الكبيـر  العـدد  هـذا 
كامـل،  بشـكل  املصـاب  اجلـذع  جتويـف 
ويصبـح سـهل الكسـر، شـكل )3) حتـت 
هـز  ريـاح،  خارجيـة)  عوامـل  أيـة  تأثيـر 
للقيـام  العمـال  صعـود  بقـوة،  الشـجرة 
املختلفـة  الزراعيـة  العمليـات  بتنفيـذ 
تنظيـف  تكييـس،  تنبيـت،  )حتديـر، 
اجلـذع، قـص األشـواك، تكريب...الـخ).
تهاجـم احلشـرة الفسـائل حـول األمهات، 
والرواكيب على جذوع األشـجار، وتسبب 
اإلصابـة،  مـن  وجيـزة  فتـرة  بعـد  موتهـا 
يف  عليـه،  وتقضـي  القلـب  تصيـب  كمـا 
كثيـر مـن احلـاالت، وتنطلـق مـن أماكـن 
اإلصابـة رائحـة كريهـة، تسـبب إزعاجـاً 
وتنفيـراً للعمـال والـزوار الذيـن يتوافدون 
لزيـارة احلدائـق واملنتزهـات التـي تنتشـر 
)األحمـدي،  النخيـل،  أشـجار  فيهـا 

ب).  أ،   2004 السـعود،   ،2002

بـدأ علمـاء احلشـرات ومكافحـة اآلفـات 
وعوائلهـا،  احلشـرة  حيـاة  دورة  بدراسـة 

والبيئـة املناسـبة لهـا، وسـلوكها، وفتـرات 
يف  للمسـاعدة  السـنة،  خـال  نشـاطها 
وضـع  مت  وقـد  مكافحتهـا،  برامـج  وضـع 
العديـد مـن اخلطـط والبرامج،ملكافحتهـا 
يف مناطـق كثيـرة مـن العالـم، ومنذ فترات 
زمنيـة بعيـدة، دون جـدوى، فقـد اسـتخدم 
 ،(Abraham and Kurian, 1975)
سـبعينيات  منـذ  الفيرمونيـة  املصائـد 
 Bokhari and( وبـني  املاضـي،  القـرن 
Abozuhairah, 1992) فشـل املكافحـة 

الكيميائيـة يف احلـد مـن أضـرار سوسـة 
العربيـة  اململكـة  يف  احلمـراء،  النخيـل 
 Abraham et al,( وأشـار  السـعودية، 
املكافحـة  برنامـج  جنـاح  إلـى   (1998

والـذي  السـعودية  يف  للحشـرة  املتكاملـة 
1992، وكانـت  بـه منـذ عـام  العمـل  بـدا 
املصائـد الفيرمونيـة التجميعيـة العنصـر 
هـذا  يف  الزاويـة  وحجـر  األساسـي 
أ:   2004 )السـعود،  وبـني  البرنامـج، 
 ،2007 السـعود،  ا،ب:   ،2006 السـعود 
 Faleiro and( مـن  وكل  أ،ب،ج) 
 Chellapan, 1999; Abraham, et

 al, 2001; Abraham et al, 2001;
أهميـة   ،(;Kaakeh, et al, 2000

املصائـد الفيرمونيـة التجميعيـة يف برامج 
مكافحـة احلشـرة، فهـي تعمـل على جذب 
والقضـاء  وجتميعهـا  واإلنـاث  الذكـور 
عليهـا، ومنعهـا من التكاثر ونشـر اإلصابة 
إلـى أماكـن خاليـة منهـا، أو زيـادة شـدتها 
تسـتخدم  كمـا  املصابـة،  األماكـن  يف 
يف  وبخاصـة  احلشـرة،  وجـود  ملراقبـة 
املناطـق اخلاليـة مـن احلشـرة، باإلضافـة 
إلـى أهميتهـا يف حتديـد شـدة اإلصابـة، 
ومواعيـد نشـاط احلشـرة خـال السـنة، 
شكل )4)، وتفيد هذه البيانات يف حتديد 
الفتـرات املناسـبة للمكافحـة الكيميائيـة، 
املكونـة  املختلفـة  العناصـر  واسـتخدام 
للحشـرة،  املتكاملـة  املكافحـة  لبرنامـج 
باإلضافـة غلـى دورهـا يف حتديـد أفضـل 
الفتـرات للقيـام، بتكريـب األشـجار، ونقـل 
الفسـائل وإزالـة الرواكيـب، والتـي تتوافـق 

للحشـرة. األدنـى  النشـاط  فتـرات  مـع 
املصائـد  يف  الصيـد  معـدالت  تختلـف 
النخيـل  لسوسـة  التجميعيـة  الفيرمونيـة 

الشكل )3) كسر جذع نخلة مصابة بشدة بسوسة النخيل احلمراء الشكل )2) أعداد كبيرة من يرقات سوسة النخيل احلمراء يف جذع نخلة
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احلمـراء، مـن سـنة إلـى أخـرى، ولنفـس 
الفتـرة الزمنيـة، شـكل )5)، ويعـود ذلـك 
وبخاصـة  العوامـل  مـن  العديـد  إلـى 
اجلويـة،  والرطوبـة  احلـرارة  درجـات 
التـي تسـود، يف منطقـة معينـة، وعمليات 

املكافحـة املتبعـة، وتكـون هـذه البيانـات، 
العاملـون  عليـه  يعتمـد  الـذي  األسـاس 
لسوسـة  املتكاملـة  املكافحـة  برامـج  يف 
اخلطـط  لوضـع  احلمـراء،  النخيـل 
تكـون  وبـذا  البرنامـج،  بنجـاح  الكفيلـة 

املصائـد الفيرمونيـة التجميعية، العنصر 
العناصـر  اسـتخدام  لتحديـد  األساسـي 
األخـرى التـي يتضمنهـا برنامـج املكافحة 
منطقـة  أي  يف  بـه،  املعمـول  املتكاملـة 
وهـي  احلشـرة،  انتشـار  مناطـق  مـن 
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(Al-Saoud, 2018( الشكل )4) نشاط سوسة النخيل احلمراء خال األشهر املختلفة من السنة
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تقنيـة سـهلة االسـتخدام مـن قبـل كافـة 
وتسـتخدم  النخيـل،  حقـول  العاملـني يف 
يف كافـة األماكـن ويف مختلـف الظـروف، 
وليـس لهـا تأثيـر علـى البيئـة أو األعـداء 
تقنيـة  فهـي  فيهـا،  املتواجـدة  احليويـة 

للبيئـة. صديقـة 
والعلمـاء  والباحثـون  اخلبـراء  بـدأ 
سوسـة  مكافحـة  برامـج  يف  العاملـون 
تطويـر  علـى  بالعمـل  احلمـراء  النخيـل 
الفيرمونيـة  املصائـد  فاعليـة  وحتسـني 
التجميعيـة، وبينت الدراسـات واألبحاث، 
يف  النخيـل  مـزارع  يف  أجريـت  التـي 
منطقـة الرحبـة التابعـة إلمـارة أبوظبـي، 
تؤثـر  التـي  العوامـل  مـن  العديـد  وجـود 

ومنهـا: فاعليتهـا  علـى 

1- إضافة المادة الغذائية للمصيدة:

املصائـد  يف  الغذائيـة  املـادة  تسـتخدم 
النخيـل  لسوسـة  التجميعيـة  الفيرمونيـة 

تعـزز  فهـي  فاعليتهـا،  لزيـادة  احلمـراء 
أعـداد  مـن  وتزيـد  الفيرمـون  عمـل 
املصائـد،  تلتقطهـا  التـي  احلشـرات 
2006أ)،  )السـعود،  نتائـج  بينـت  فقـد 
زيـادة معـدالت الصيـد لسوسـة النخيـل 
احتـوت  التـي  املصائـد  يف  احلمـراء 
علـى التمـر كمـادة غذائيـة باملقارنـة مـع 
لـم  التـي  املصائـد  يف  الصيـد  معـدالت 
تضـاف اليهـا هذه املادة، شـكل )6)، فقد 
 0.94  ،0.28 الصيـد،  معـدالت  كانـت 
شـهر   / مصيـدة   / حشـرة   9.13 و 
للمصائـد التـي احتـوت علـى التمـر فقـط 
احتـوت  التـي  املصائـد  غذائيـة،  كمـادة 
التـي  واملصائـد  فقـط  الفيرمـون  علـى 
وتـدل  والتمـر،  الفيرمـون  علـى  احتـوت 
هـذه النتائـج علـى ضـرورة إضافـة التمـر 
العلفـي كمـادة كغذائيـة للمصائـد لزيـادة 

الصيـد.  معـدالت 

بينـت نتائـج )السـعود، 2009 ب)، وجـود 
تأثيـر كبيـر حملتويات املصائد الفيرمونية 
التجميعيـة لسوسـة النخيـل احلمراء على 

معـدالت الصيد، شـكل )7).
 ،1.85  ،0.77 الصيـد  معـدالت  بلغـت 
 ،10.02  ،9.77  ،7.48  ،3.94  ،3.46

 / حشـرة  و20.79   14.10  ،12.65

مصيـدة / شـهر للمصائـد التـي احتـوت 
علـى الكيرمـون فقـط، 530 غـرام متـر 
 + فيرمـون  وكيرمـون،  فيرمـون  فقـط، 
150 غـرام متـر، فيرمـون + 200 غـرام 

متر، فيرمون + 300 غرام متر، فيرمون 
+ 350 غرام متر وفيرمون + 350 غرام 
متـر + كيرمـون. تشـير هـذه النتائـج إلـى 
ضـرورة إضافـة كافـة العناصر )فيرمون، 
كيرمـون مـادة غذائيـة واملـاء) للمصائـد 
النخيـل  لسوسـة  التجميعيـة  الفيرمونيـة 
احلمـراء للحصـول علـى أفضـل النتائـج، 
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الشكل )6) تأثير إضافة التمر للمصائد الفيرمونية التجميعية على معدالت صيد سوسة النخيل احلمراء يف الرحبة
خال الفترة مايو 2004 - أبريل 2005
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كميـة  بازديـاد  الصيـد  معـدالت  وتـزداد 
املـادة الغذائيـة املسـتخدمة، وبينـت نتائج 
 ،(Al- Saoud and Ajlan, 2013)
فقـد  النتائـج،  يف  معنويـة  فـروق  وجـود 
كانـت معـدالت الصيـد، 28.29، 30.97 
و26.11 حشـرة / مصيـدة / شـهر عنـد 
إضافـة كميـات، 350 غـرام، 450 غـرام 
و 550 غـرام مـن التمـر للمصيـدة التـي 
مـن  لتـرات  أربعـة  حوالـي  علـى  احتـوت 
املـاء، وتفيـد هذه النتائج بضرورة إضافة 
(100 غـرام مـن التمـر العلفـي لـكل لتـر 

مـاء) للحصـول علـى أفضـل النتائـج. 
الغذائيـة يف  املـواد  العديـد مـن  يسـتخدم 
املصائـد الفيرمونيـة، وتتفـاوت هـذه املواد 
الصيـد،  معـدالت  زيـادة  يف  فاعليتهـا  يف 
وجـود  ب)،   2011 )السـعود،  وجـد  فقـد 
فـروق معنويـة بـني معـدالت الصيـد، عنـد 
قصـب  املـوز،  العلفـي،  التمـر  اسـتخدام، 

كمـواد  النخيـل،  سـعف  وقطـع  السـكر 
غذائية يف املصائد الفيرمونية التجميعية 
لسوسـة النخيـل احلمـراء، وبلغت معدالت 
و4.44   9.32  ،9.48  ،20.45 الصيـد 
حشـرة / مصيـدة / شـهر، لهـذه األنـواع 
فقـد  التوالـي،  علـى  املـواد  مـن  األربعـة 

املـواد،  بقيـة  علـى  العلفـي  التمـر  تفـوق 
ولـم تاحـظ فـروق معنويـة بـني معـدالت 
الصيـد عنـد اسـتخدام قصـب السـكر أو 
املـوز، وتفوقـت هاتـان املادتـان على سـعف 
النخيـل، خـال الفتـرة 20 نوفمبـر 2008 

وحتـى 8 يونيـو 2009.
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الشكل )7) تأثير محتويات املصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل احلمراء وكمية املادة الغذائية على معدالت الصيد يف الرحبة
خال الفترة أكتوبر 2004 - سبتمبر 2005
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2- استخدام الكيرمون:

املصائـد  الكيرمـون يف  اسـتخدام  يـؤدي 
النخيـل  لسوسـة  التجميعيـة  الفيرمونيـة 
الصيـد،  معـدالت  زيـادة  إلـى  احلمـراء 
أ)،   2009 )السـعود،  نتائـج  بينـت  فقـد 
و14.02   8.63 املعـدالت،  هـذه  وبلغـت 
للمصائـد  شـهر   / مصيـدة   / حشـرة 
اخلاليـة مـن الكيرمـون واملصائد احلاوية 

شـكل  التوالـي،  علـى  الكيرمـون  علـى 
 ،)Al-Saoud, 2013( (8)، كمـا وجـد
اسـتخدام  عنـد  الصيـد  معـدالت  تبايـن 
األلـوان،  الكيرمـون يف مصائـد مختلفـة 
و25.13   15.11 وبلغـت،   ،(9( شـكل 
للمصائـد  شـهر   / مصيـدة   / حشـرة 
املـزودة  وتلـك  الكيرمـون  مـن  اخلاليـة 

التوالـي.  علـى  بالكيرمـون 

كانـت معـدالت الصيد عاليـة يف املصائد 
التـي زودت بالكيرمـون باملقارنـة مـع مـا 
هـي عليـه يف املصائـد التـي لـم يضـاف 
مـن  األشـهر  كافـة  يف  الكيرمـون  اليهـا 

 .(10( السـنة، شـكل 

3- لون المصيدة الفيرمونية التجميعية:

الفيرمونيـة  املصائـد  اسـتخدمت 
سوسـة  مكافحـة  برامـج  يف  التجميعيـة 
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الشكل )8) تأثير الكيرمون وكمية التمر العلفي يف املصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل احلمراء على معدالت الصيد

الشكل )9) تأثير لون املصيدة الفيرمونية التجميعية والكيرمون على معدالت صيد سوسة النخيل احلمراء
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النخيـل احلمـراء يف دول اخلليـج العربـي 
القـرن  مـن  التسـعينيات  بدايـة  منـذ 
املاضني واسـتخدم لهذا الغرض املصائد 
البيضـاء أو الصفـراء، وقـد بينـت نتائـج 
وجـود   ،(Al- Saoud et al, 2010)
الصيـد يف  معـدالت  بـني  معنويـة  فـروق 
وكانـت  املختلفـة،  األلـوان  ذات  املصائـد 
 ،21.60،  25.56 املعـدالت،  هـذه 

و   15.80  ،16.16  ،16.96  ،19.70

14.30 للمصائـد ذات اللـون، )األحمـر، 

الزهـري،  البرتقالـي،  األخضـر،  األزرق، 
األصفـر واألبيـض) علـى التوالـي، شـكل 

 .(11)
 ،24.46 الصيـد،  معـدالت  وكانـت 
 / حشـرة   13.45 و   21.02  ،21.55

اللـون  مصيـدة / شـهر، للمصائـد ذات 
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الشكل )10) تأثير الكيرمون على زيادة معدالت الصيد يف املصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل احلمراء يف مزارع الرحبة خال عام 2010

الشكل )11) تأثير لون املصيدة الفيرمونية التجميعية على معدالت صيد سوسة النخيل احلمراء يف الرحبة خال الفترة فبراير- يوليو 2007
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األسـود، البنـي، األحمـر واألبيـض علـى 
التوالـي، خـال عام 2010، شـكل )12) 

.(Al-Saoud, 2013)

4- مكان وضع المصيدة:

اختلــف الباحثــون والعلمــاء العاملــون يف 
مكافحــة سوســة النخيــل احلمــراء، يف 
حتديــد أفضــل األماكــن لوضــع املصيــدة 
ــة لسوســة النخيــل  ــة التجميعي الفيرموني
احلمــراء، فمنهــم مــن أوصــى بوضعهــا 
يف حفــرة يف األرض بعيــدة عــن أشــجار 

بوضعهــا  أوصــى  مــن  ومنهــم  النخيــل، 
علــى ســطع األرض بعيــدة عــن أشــجار 
النخيــل، خوفــاُ مــن مهاجمــة األشــجار يف 
حــال عــدم دخــول املصيــدة، وبينــت نتائــج 
)الســعود، 2011 أ)، اختــاف معــدالت 
الصيــد عنــد وضــع املصائــد الفيرمونيــة 
معــدالت  وبلغــت  مختلفــة،  أماكــن  يف 
 ،18.48  ،18.59  ،19.5 الصيــد، 
مصيــدة  حشــرة/   17.84 و   19.50

ــى  ــي وضعــت )عل ــد الت / شــهر، للمصائ
علــى  النخلــة،  جــذع  علــى  1م  ارتفــاع 

ارتفــاع 1م علــى جــذع شــجرة الســدر، 
ســم   12 ودفــن  النخيــل  أشــجار  بــني 
منهــا، بــني أشــجار النخيــل ودفــن 7 ســم 
منهــا، بــني أشــجار النخيــل وعلــى ســطح 
التربــة) وبلغــت معــدالت الصيــد، 32.6 
للمصائــد التــي وضعــت يف هــذه األماكــن 
اخلمســة علــى التوالــي، وتفوقت معدالت 
الصيــد عنــد وضــع املصيــدة علــى ارتفــاع 
علــى  النخيــل،  شــجرة  جــذع  علــى  1م 

ــة املعامــات، شــكل )13).  بقي
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الشكل )12) تأثير األلوان الداكنة للمصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل احلمراء على معدالت الصيد يف مزارع الرحبة )أبوظبي) خال عام 2010.

الشكل )13) تأثير أماكن وضع املصائد الفيرمونية التجميعية على معدالت صيد سوسة النخيل احلمراء يف مزارع الرحبة خال الفترة نوفمبر 2007 وحتى 
يونيو 2008.
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5- ارتفاع وضع المصيدة على جذع 

النخلة: 

املصائـد  يف  الصيـد  معـدالت  فاوتـت 
ارتفاعـات مختلفـة  التـي وضعـت علـى 
ووجـد   النخيـل،  اشـجار  جـذوع  علـى 
Al-Saoud et al, 2016، أن معدالت 

 ،20.04 بلغـت،16.27،  الصيـد 
مصيـدة   / حشـرة   13.01 و   15.89

/ شـهر، للمصائـد التـي وضعـت )علـى 

النخلـة،  جـذع  وبجانـب  التربـة  سـطح 
النخلـة،  جـذع  علـى  سـم   50 ارتفـاع 
النخلـة  جـذع  علـى  سـم   100 ارتفـاع 
وارتفـاع 150 سـم علـى جـذع النخلـة)، 

 .(14( شـكل  التوالـي،  علـى 
برامـج  العاملـون يف  اسـتخدم اخلبـراء 
يف  احلمـراء  النخيـل  سوسـة  إدارة 
جـذوع  السـعودية،  العربيـة  اململكـة 
ازالتهـا  وبعـد  املصابـة  النخيـل  أشـجار 

املصائـد  لوضـع  منهـا،  للتخلـص 
هـذه  تقطيـع  بعـد  عليهـا  الفيرمونيـة 
سـم   60 حوالـي  ارتفـاع  علـى  اجلـذوع 
وحفـر حفـرة بداخلهـا لوضـع املصيـدة 
الفيرمونيـة بداخـل هـذه احلفـرة، شـكل 
(15)، وادى ذلـك إلـى زيـادة كبيـرة يف 
طريقـة  مـع  باملقارنـة  الصيـد  معـدالت 
وضـع املصيـدة يف حفـرة داخـل األرض 

األشـجار.  عـن  وبعيـدة 

0 5 10 15 20 25

سطح األرض بجانب جذع النخلة

سم على جذع النخلة 50ارتفاع 

سم على جذع النخلة 100ارتفاع 

سم على جذع النخلة 150ارتفاع 

شھر / المصیدة  /متوسط أعداد سوسة النخیل الحمراء الملتقطة 

ء 
مرا

لح
ل ا

خی
الن

سة 
سو

ة ل
یعی

جم
الت

ة 
ونی

رم
لفی

ة ا
صید

الم
ق 

علی
ع ت

تفا
ار

c

b

a

b

الشكل )14) تأثير ارتفاع تعليق املصيدة الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل احلمراء على معدالت الصيد

الشكل )15) وضع املصيدة يف حفرة يف قطع جذع النخلة يف السعودية
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6- تحريك محتويات المصيدة:

يـؤدي حتريـك محتويـات املصيـدة بشـكل 
منـع  نتيجـة  فاعليتهـا،  زيـادة  إلـى  دوري 
املـادة  حتلـل  وزيـادة  الفطريـات،  منـو 
الغذائيـة يف املصيـدة، وقـد بينـت نتائـج 
معـدالت  زيـادة   ،(Al-Saoud, 2018)
السـنة،  مـن  األشـهر  كافـة  يف  الصيـد، 
يف املصائـد التـي مت حتريـك محتوياتهـا 
بشـكل دوري باملقارنـة مـع هـذه املعـدالت 
يف املصائـد التـي لـم حتـرك محتوياتهـا، 

 .(16( شـكل 

المراجع 

1- األحمـدي، أحمد زياد.2002. سوسـة 

النخيـل  سوسـة  أو  احلمـراء  النخيـل 
 Rhynchophorus اآلسـيوية  احلمـراء 
 ferrugineus Oliv. (Curculionidae:
اجلنسـية  والفيرمونـات   Coleoptera)
الـدورة  مكافحتهـا.  يف  املسـتخدمة 
الفرمونـات يف  التدريبيـة حـول اسـتعمال 
مكافحـة اآلفـات الزراعيـة - هيئـة الطاقة 

 14-23/10/2002  - دمشـق   - الذريـة 
السـورية. العربيـة  اجلمهوريـة 

أ.   2004 حسـني.  أحمـد  السـعود،   -2

دور الفيرمونـات التجميعيـة يف املكافحـة 
احلمـراء  النخيـل  لسوسـة  املتكاملـة 
 Rhynchophorus ferrugineus

 (Olivier( (Coleoptera:
و )Curculionidaeرشـة العمل اإلقليمية 
حـول النظـام البيئـي القائـم علـى املكافحة 
دول  يف  التمـر  نخيـل  آلفـات  املتكاملـة 
30-28مـارس  العـني  العربـي،  اخلليـج 
)آذار) 2004 اإلمـارات العربيـة املتحـدة.
3- السـعود، أحمد حسـني.2004 ب. دور 

الفيرمونات التجميعية يف مكافحة سوسة 
 Rhynchophorus احلمـراء.  النخيـل 
 ferrugineus Olivier )Coleoptera:
أخطـار  مـن  واحلـد   Curculionidae)
املبيـدات علـى البيئـة. مجلـة شـؤون بيئيـة 
تصدرهـا جمعيـة أصدقـاء البيئـة يف دولـة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة، العـدد الثانـي 

والعشـرون أغسـطس 2004 صفحة 42-
.40

أ.  2006 م  4- السـعود، أحمـد حسـني. 

املصائـد  التمـر يف  ثمـار  إضافـة  أهمييـة 
سوسـة  علـى  التجميعيـة  الفيرمونيـة 
 hynchophorous احلمـراء  النخيـل 
 ferrugineus Oliver )Coleoptera:
(Curculionidae. مجلـة بحـوث جامعـة 
حلـب – سلسـلة العلـوم الزراعيـة - العـدد 

.208-191  :58

 2006 حسـني.  أحمـد  السـعود،   -5

النخيـل  سوسـة  مكافحـة  ب.  م 
 Rhynchophorous احلمـراء 
 ferrugineus Oliver ) Coleoptera:
باسـتخدام   Curculionidae)
جامعـة  مجلـة  التجميعيـة.  الفيرمونـات 
)2006).املجلـد  الزراعيـة  للعلـوم  دمشـق 

 .162-147  :1 العـدد   (22)
أ.   2007 حسـني.  أحمـد  السـعود،   -6

الفيرمونيـة  املصائـد  مكونـات  تأثيـر 
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تحریك محتویات المصیدة بدون تحریك محتویات المصیدة

الشكل )16) تأثير حتريك محتويات املصيدة الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل احلمراء على معدالت الصيد
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احلمـراء  النخيـل  لسوسـة  التجميعيـة 
 Rhynchophorus ferrugineus

 Olivier )Coleoptera:
أعـداد  علـى   .Curculionidae)
النخيـل  نـدوة  تلتقطهـا.  التـي  احلشـرات 
والتسـويق  التصنيـع  حتديـات   – الرابعـة 
ومكافحـة اآلفـات. كليـة الزراعـة- جامعـة 
امللـك فيصل- الهفـوف 2007/5/8-5 – 

السـعودية. العربيـة  اململكـة 
2007ب.  حسـني.  أحمـد  السـعود،   -7

احلمـراء  النخيـل  سوسـة  مكافحـة 
 Rhynchophorus ferrugineus

 Olivier )Coleoptera:
حـول  عمـل  ورشـة   .Curculionidae)
اجلاذبـة  واملـواد  الفيرمونـات  اسـتعمال 
الزراعيـة)  اآلفـات  مكافحـة  يف  األخـرى 
هيئة الطاقة الذرية – دمشق 19-14 /7 
/2007 - اجلمهوريـة العربيـة السـورية.
2007ج.  حسـني.  أحمـد  السـعود،   -8

التجميعيـة  الفيرمونـات  اسـتخدام 
النخيـل  سوسـة  مكافحـة  برامـج  يف 
 Rhynchophorus احلمـراء 
 ferrugineus Olivier )Coleoptera:
حـول  عمـل  ورشـة   .Curculionidae)
اجلاذبـة  واملـواد  الفيرمونـات  اسـتعمال 
الزراعيـة  اآلفـات  مكافحـة  يف  األخـرى 
-14 دمشـق   – الذريـة  الطاقـة  هيئـة   -
العربيـة  اجلمهوريـة   -  2007/  7/  19

لسـورية. ا
 2009 حسـني.  أحمـد  السـعود،   -9

املصائـد  يف  الكيرمـون  أ.دور  م 
لسوسـة  التجميعيـة  الفيرمونيـة 
 Rhynchophorus احلمـراء  النخيـل 

 ferrugineus Olivier )Coleoptera:
دمشـق  جامعـة  مجلـة   Curculionidae)
للعلـوم الزراعيـة )2009) - املجلـد )25) 

 .134-121  :(2( العـدد   -
10- السـعود، أحمد حسـني.2009 م ب. 

تأثير مكونات املصائد الفيرمونية لسوسة 
 Rhynchophorus احلمـراء  النخيـل 
 ferrugineus Olivier )Coleoptera:
(Curculionidae على أعداد احلشـرات 
التـي تلتقطهـا مجلـة جامعـة دمشـق للعلوم 
الزراعيـة. )2009). املجلـد )25) العـدد 

175-151  :1
 2011 حسـني.  أحمـد  السـعود،   -11

املصائـد  وضـع  أماكـن  تأثيـر  أ.  م 
لسوسـة  التجميعيـة  الفيرمونيـة 
 Rhynchophorus احلمـراء  النخيـل 
 ferruginneus Olivier (Coleoptera:
(Corculionidae على أعداد احلشـرات 
للعلـوم  دمشـق  جامعـة  مجلـة  امللتقطـة 
 :(2( العـدد   -  (27( املجلـد   - الزراعيـة 

.95 -77

 2011 حسـني.  احمـد  السـعود،   -12

مـن  أنـواع  أربعـة  تأثيـر  مقارنـة  ب. 
احلشـرات  أعـداد  يف  الغذائيـة  املـواد 
الفيرمونيـة  املصائـد  تلتقطهـا  التـي 
احلمـراء  النخيـل  لسوسـة  التجميعيـة 
 Rhynchophorous ferrugineus

العربيـة،  النبـات  وقايـة  مجلـة   Olivier

.89-83  :(2011(  1 عـدد   .29 مجلـد 
العزيـز  عبـد  العجـان،   -13

النخيـل  سوسـة  محمـد.1999. 
 Rhynchophorus احلمـراء 
 ferrugineus Olivier )Coleoptera:

التدريبيـة  الـدورة   Curculionidae)
القوميـة حـول املكافحـة املتكاملـة آلفـات 
والتمـور27/11-8/12/1999.  النخيـل 
العربيـة  اململكـة  فيصلـن  امللـك  جامعـة 

السـعودية.
دراسـة   .1997 فـؤاد،  العزبـي،   -14

حياتيـة لسوسـة النخيـل احلمـراء الهنديـة 
يف املختبـر. املجلـة العربية لوقاية النبات. 

.87-84  :  (2)15

اخلاطـري.  وسـالم  ف.  اهلل  عبـد   -15

واملصائـد  الفيرمونـات  أثـر   .2005

سوسـة  بالغـات  جـذب  يف  الغذائيـة 
 Rhynchophorus احلمـراء  النخيـل 
سـلطنة  يف   ferrugineus Olivier

النشـرة  التمـر.  نخيـل  مـزارع  ويف  عمـان 
البلـدان  يف  النبـات  لوقايـة  اإلخباريـة 
العربيـة والشـرق األدنـى. العدد 41 كانون 

.2005 ديسـمبر   / األول 
16 - Abraham, V. A. and Kurian, 
C. 1975. An integrated approach 
to the control Rhynchophorus 
ferrugineus F. the red weevil of 
coconut palm. Proceedings, 4th 
Session of the FAO Technical 
Work party on Coconut 
production protect Processing. 

يؤدي تحريك محتويات 

المصيدة بشكل دوري 

إلى زيادة فاعليتها، 

نتيجة منع نمو 

الفطريات
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17 - Abraham,V. A., Al Shuaibi, 
M. A.; Faleiro, J. R.; Abozuhairah, 
R.A. and Vidyasagar, P. S. P. V. 
1998. An integrated management 
approach for red palm weevil, 
Rhynchophorus ferrugineus Oliv. 
A key pest of date palm in the 
Middle East. Agricultural Sci. 3: 
77-83.
18 - Abraham, V. A., Faleiro, 
J.R., Al-Shuaibi, M.A. and Prem 
Kumar, T. 2000. A strategy 
to manage red palm weevil 
Rhynchophorus ferruginous Oliv. 
In date palm Phoenix dactylifera. 
Its successful implementation 
in Al- Hassa, Kingdom of Saudi 
Arabia. Pestology, 24)12):23-30.
19 - Abraham, V. A., Faleiro, J.R., 
Al- Shuaibi, M. A. and Abdan, 
S. 2001. Status of pheromone 
trap captured female red palm 
weevil from date gardens of 
Saudi Arabia. Journal of Tropical 
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20 - Abuzuhairah, R.A., 
Vidayasagar, P.S.P.V., and V.A. 
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Proceedings, XX International 
Congress of Entomology, 1996. 
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عدسة: خالد الصوينع



استخدام غاز الفوسفين 
لمكافحة حفارات نخيل التمر على مستوى الحقل

)الفرص والتحديات(

يوجد أكثر من سبعة أنواع من الحشرات تتبع لرتبة غمديه األجنحة يطلق عليها الحفارات، تحدث أضراراً اقتصادية 
على نخيل التمر)1()2(. أهم هذه األنواع هي سوسة النخيل الحمراء، حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة، حفار 

عذوق النخيل وحفار سعف النخيل )شكل رقم 1(.

د. حمدتو عبد الفراج الشفيع
elshafie62@yahoo.com

مركز التميز البحثي يف النخيل والتمور
جامعة امللك فيصل - اململكة العربية السعودية

تقـــوم حفــارات النخــيل بعمـل 

أنفـــــاق وفجـــوات فـي ســــاق 

النخيــل كما تصيــب أيضـا الجريد 

أو السـعف والعذوق مما يؤدي 

الى خفض اإلنتاج وتهديد التنوع 

الحيوي للنخيل من خالل تدمير 

الموارد الوراثية لألصناف النادرة
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)شكل رقم 1( احلشرات الكاملة حلفار ساق النخيل )أعلى-يسار(، حفار عذوق النخيل )أسفل( وثالثة 
األثايف سوسة النخيل احلمراء )أعلى-ميني(

ــتخدمة يف اإلدارة  ــرق املسـ ــمل الطـ  تشـ
العمليـــات  اآلفـــات  لهـــذه  املتكاملـــة 
الفالحيـــة، اســـتخدام املصائـــد الضوئيـــة 
والفيرمونيـــة، إزالـــة النخيـــل املصـــاب، 
الـــرش واحلقـــن باملبيـــدات احلشـــرية 
باســـتخدام  البيولوجيـــة  واملكافحـــة 
يف  انتشـــر  واملتطفـــالت.  املفترســـات 
ــراص  ــتخدام أقـ ــرة اسـ ــنوات األخيـ السـ
فوســـفيد األملنيـــوم التـــي تطلـــق غـــاز 
املنتجـــة  الـــدول  بعـــض  الفوســـفني يف 
النخيـــل  حفـــارات  ملكافحـــة  للتمـــور 
يتنـــاول هـــذا  علـــى مســـتوى احلقـــل. 
ــة  ــل، اليـ ــارات النخيـ ــة حفـ ــال أهميـ املقـ
عمـــل الفوســـفني يف قتـــل احلشـــرات، 
مكافحـــة  يف  الفوســـفني  اســـتخدام 
الواجـــب  واالحتياطـــات  احلفـــارات 
اتخاذهـــا للحـــد مـــن مخاطـــر فوســـفيد 
واحليـــوان  اإلنســـان  علـــى  األملنيـــوم 

والبيئـــة.

األهمية االقتصادية لحفارات النخيل

تقـــوم حفـــارات النخيـــل بعمـــل أنفاقـــا 
وفجـــوات يف ســـاق النخيـــل كمـــا تصيـــب 
أيضـــا اجلريـــد او الســـعف والعـــذوق 
اإلنتـــاج  خفـــض  الـــى  يـــؤدى  ممـــا 
للنخيـــل  احليـــوي  التنـــوع  وتهديـــد 
مـــن خـــالل تدميـــر املـــوارد الوراثيـــة 
لألصنـــاف النـــادرة. تتغـــذى يرقـــات كل 
مـــن سوســـة النخيـــل احلمـــراء وحفـــار 
الطويلـــة  القـــرون  ذو  النخيـــل  ســـاق 
علـــى األنســـجة الداخليـــة للنخـــل ممـــا 
عرضـــة  ويجعلهـــا  ســـاقها  يضعـــف 
للســـقوط بفعـــل الريـــاح او أي عوامـــل 
أخـــرى وتكـــون النتيجـــة احلتميـــة لذلـــك 
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هـــو مـــوت النخلـــة )شـــكل رقـــم 2(.
ـــار العـــذوق  ـــي يحفرهـــا حف ـــاق الت األنف
الثمـــار  وتلـــف  جفـــاف  الـــي  تـــؤدى 
ــل  ــد يصـ ــا قـ ــرراَ اقتصاديـ ــاً ضـ محدثـ
الـــي 28-32 % مـــن اإلنتـــاج الكلـــي)3(. 
ــن  ــارات مـ ــة باحلفـ ــل اإلصابـ ــا تقلـ كمـ
التجاريـــة  والقيمـــة  املتوقـــع  العمـــر 
الـــى  باإلضافـــة  النخيـــل.  حلقـــول 

الضـــرر املباشـــر لهـــذه اآلفـــات فـــان 
النخيـــل  وإزالـــة  مكافحتهـــا  تكلفـــة 
تقـــدر  منـــه  والتخلـــص  املصـــاب 
ســـنوياً مباليـــني الـــدوالرات يف بعـــض 
 .)3 رقـــم  )شـــكل  املتأثـــرة  املناطـــق 
تختلـــف أصنـــاف النخيـــل يف مقاومتهـــا 
الـــي  ذلـــك  يعـــزى  وقـــد  للحفـــارات 
ـــة.  ـــة األنســـجة الداخلي اختـــالف صالب

مثـــال يف الســـعودية وجـــد ان صنـــف 
الشيشـــي مـــن أكثـــر األصنـــاف عرضـــة 
النخيـــل  ســـاق  بحفـــار  لإلصابـــة 
مقارنـــة بالرزيـــز، كمـــا وجـــد يف العـــراق 
والبرحـــى  اخلضـــرارى  صنفـــي  ان 
أكثـــر مقاومـــة للحفـــارات مـــن بـــرن 

وعمرانـــي. 

شكل رقم 2 ج

شكل رقم 2 ب شكل رقم 2 أ

شكل رقم 2 د )شكل رقم 2( أعراض إصابة حفارات النخيل على اجلذع

باإلضافة الى الضرر 

المباشر لهذه 

اآلفات فان تكلفة 

مكافحتها وإزالة 

النخيل المصاب 

والتخلص منه 

تقدر سنويًا بماليين 

الدوالرات في بعض 

المناطق المتأثرة
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أهم الخواص الكيميائية 

والفيزيائية والمستحضرات التجارية 

للفوسسفين 

الهيدروجـني   فوسـفيد  أو  الفوسـفني 
مـن  يتكـون  غـاز  عـن  عبـارة   )PH3(
ذرات  وثـالث  واحـدة  فوسـفور  ذرة 
اللـون،  عـدمي  غـاز  وهـو  هيدروجـني 
قليـل الذوبـان يف املـاء، قابـل لالشـتعال 
 25 تركيـزه  يتعـدى  عندمـا  الذاتـي 
ويحـدث  الهـواء  مـن  لتـر  لـكل  جـم 
فرقعـة عنـد اختالطـه باجلـو)4(. كثافـة 
الفوسـفني ال تختلـف كثيـراً عـن كثافـة 
يف  االنتشـار  سـريع  فهـو  لذلـك  الهـواء 
املـواد  يتخلـل  وبالتالـي  اجلـوي  الهـواء 
ملـراوح  احلاجـة  بـدون  تبخيرهـا  املـراد 
توزيـع)5(. يف معظـم األحيـان يتميز الغاز 
برائحـة تشـبه رائحـة التـوم او السـمك 
الفاسـد نتيجـة لوجـود كميـات بسـيطة 
مثـل  األخـرى  الفوسـفور  هيـدرات  مـن 
ينتـج  )P2H4(.ا)6(  الفوسـفني  ثنائـي 
فوسـفيد  حتلـل  مـن  الفوسـفني  غـاز 
تفاعلـه  بعـد  املغنيزيـوم  او  األملنيـوم 
فوسـفيد  ويوجـد  اجلويـة  الرطوبـة  مـع 
األملنيـوم جتاريـا يف عـدة مسـتحضرات 
االنتشـار  واسـع  الفستوكسـني  أهمهـا 
صلبـة  أقـراص  شـكل  يف  يتوفـر  الـذي 
جـم   3 حوالـي  منهـا  الواحـد  يـزن 
وينتـج 1 جـم مـن غـاز الفوسـفني عنـد 
ويحـدث  اجلويـة  الرطوبـة  مـع  تفاعلـه 
تفاعـاًل عنيفـاً عنـد مالمسـة املـاء، كمـا 
اشـكال  يف  األملنيـوم  فوسـفيد  يوجـد 
والصفائـح.  احلبيبـات  أهمهـا  أخـرى 
يحتـوي قـرص الفستوكسـني علـى مـادة 

-56 بنسـبة  الفعـال  فوسـفيد األملنيـوم 
عـن  عبـارة   %  44-43 بينمـا   %  57

األملنيـوم  كرمبـات  أهمهـا  خاملـة  مـواد 
وبيكربونـات األملنيـوم والتـي تنتـج غـازي 
ثانـي أكسـيد الكربـون والنشـادر نتيجـة 
مـن  يقلـالن  الغـازان  وهـذان  التحلـل، 

الفوسـفني)5(. اشـتعال  خطـر 

آلية عمل الفوسفين في قتل الحشرات

غـاز  يتخلـل  عندمـا  احلشـرة  متـوت 
القصبـات  عبـر  جسـمها  الفوسـفني 
مبسـاعدة  الهوائيـة  والقصيبـات 
والبطـن  للصـدر  التنفسـية  احلـركات 
األكسـجني  متثيـل  الغـاز  مينـع  حيـث 
اجلسـم  خاليـا  لقيـام  املطلـوب 
يعتبـر  احليويـة.   األيضيـة  بالعمليـات 

)شكل رقم 3( إزالة النخيل املصاب بسوسة النخيل احلمراء
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املختزلـة  املركبـات  مـن  الفوسـفني 
التـي متنـع التنفـس داخـل ميتوكوندريـا 
الـى  تقـود  حيـث  احلشـرة  خاليـا 
الدهـون  وحتويـل  املؤكسـد  اإلجهـاد 
سـمية  تـزداد  بيروكسـيدات)7(.  الـى 
درجـة  بزيـادة  للحشـرات  الفوسـفني 
الـى  السـبب  يرجـع  وقـد  احلـرارة 
يف  األيضيـة  العمليـات  معـدل  ارتفـاع 
احلشـرة املسـتهدفة وبالتالي اسـتهالك 
أخـد  علـى  يسـاعد  والـذي  األكسـجني 
الفوسـفني.  غـاز  مـن  كبيـرة  كميـات 
للكائنـات  جـداً  سـام  الفوسـفني  يعتبـر 
والتـي تتنفـس هوائيـا  النشـطة ايضيـاً 
الكائنـات  علـى  التأثيـر  قليـل  ولكـن 
تتنفـس  التـي  وكذلـك  النشـطة  غيـر 
احلشـرات  ان  لذلـك جنـد  هوائيـا.  ال 
يف  بسـرعة  متـوت  واليرقـات  الكاملـة 
للفوسـفني  املناسـب  التركيـز  وجـود 
بينمـا تظهـر البيوض والعـذارى مقاومة 
نتيجـة قلـة نشـاطها األيضـي)4(. لذلـك 
تتـاح  لكـي  التبخيـر  يجـب إطالـة فتـرة 
البيـض  داخـل  اجلنـني  لنمـو  فرصـة 
وبالتالـي يصبـح عرضـة لتأثيـر الغـاز. 
للفوسـفني  العالـي  التركيـز  يحـدث 
مـن  تقلـل  وبالتالـي  للحشـرة  تخديـراً 
التنفـس وبهـذه الطريقة ميكن ان تقاوم 
باجلرعـة  االلتـزام  يحـب  عليـه  الغـاز. 
املوصـي بهـا وعـدم زيـادة تركيـز الغـاز 
تشـمل  التبخيـر.  فتـرة  بهـدف تقصيـر 
بالفوسـفني  احلشـرة  تسـمم  عالمـات 
الفتحـات  قفـل  األرجـل،  ارتعـاش 
حـاد  انخفـاض  الصدريـة،  التنفسـية 
يف اسـتهالك األكسـجني، عـدم تناسـق 

حركات اجلسـم، الشلل، وقف التنفس، 
وقـف ضربـات القلـب، التشـنج الكامـل 

ثـم املـوت )شـكل رقم 4(.

استخدام الفوسفين في مكافحة 

حفارات النخيل

ملكافحـة  الفوسـفني  غـاز  اسـتُخدم 
السـلع املخزونـة مثـل احلبـوب،  آفـات 

البقوليـات وغيرهـا ألكثـر مـن ثمانـني 
الهنـد  يف  اسـتخدامه  مت  كمـا  سـنة.  
علـى  احلمـراء  النخيـل  سوسـة  ضـد 
نخيـل جـوز الهنـد قبـل اربعـني سـنة)8( 
أصبـح  األخيـرة،  السـنوات  ويف 
سوسـة  ملكافحـة  مشـاعاً  اسـتخدامه 
التمـر  نخيـل  علـى  احلمـراء  النخيـل 
اإلمـارات  السـعودية،  مصـر،  يف 

)شكل رقم 4( يرقة سليمة حلفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة )ميني( وأخرى معاملة بالفوسفني )شمال(
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حقليـة  جتـارب  يف  والبحريـن)12-9(. 
سوسـة  ملكافحـة  الفوسـفني  أسـتخدم 
النخيـل احلمـراء يف منطقـة القطيـف 
بوضـع  السـعودية  العربيـة  باململكـة 
أقـراص فوسـفيد األملنيـوم داخل فتحة 
اإلصابـة يف جـذع النخلـة ثـم اغالقهـا 
املزارعـون  يقـوم  املتماسـك.   بالطـني 
بالسـتيكي  مشـمع  مـن  قطعـة  بلـف 
يضعـون  ثـم  النخلـة  جـذع  حـول 
أقـراص فوسـفيد األملنيـوم بـني اجلـذع 
حيـث   )5 رقـم  )شـكل  والبالسـتيك 
تفاعـل  نتيجـة  الفوسـفني  غـاز  يتحـرر 
فوسـفيد األملنيـوم مـع الرطوبـة اجلوية 
ويتخلل جذع النخلة عن طريق األنفاق 
التـي حتفرهـا احلشـرات )شـكل رقـم 
التحكـم  ميكـن  ال  الطريقـة  بهـذه   .)6
يف الغـاز املنبعـث كمـا ال توجـد طريقـة 
دقيقـة لتحديـد اجلرعة املطلوبة )عدد 
األقـراص للنخلـة حسـب احلجـم(. قـد 
الـي  املسـتهدفة  احلشـرات  تتعـرض 
تركيـزات منخفضـة غيـر قاتلـة نتيجـة 
الـي  يقـود  قـد  وهـذا  الغـاز  لتسـرب 
ظهور املقاومة بني احلشـرات املعاملة. 
يف  العمـال  يتعـرض  ان  ميكـن  كذلـك 
املزرعـة خلطـر استنشـاق الغاز السـام.
 2 مهرمـان  اسـتخدم   1984 عـام  يف 
للنخلـة  األملنيـوم  فوسـفيد  مـن  قـرص 
النخيـل  سوسـة  ملكافحـة  الواحـدة 
 8-3 تركيـز  اسـتخدم  كمـا  احلمـراء 
و10-6  البحريـن  يف  للنخلـة  أقـراص 
أقـراص يف مصـر وحوالـي 10 أقراص 
للنخلـة الواحـدة يف السـعودية. كمـا مت 
لـكل  جـرام  ونصـف  واحـد  اسـتخدام 

)شكل رقم 5( كيس بالستيكي حول جذع النخلة حلجز غاز الفوسفني

)شكل رقم 6( قطع عرضي يف جذع نخلة يظهر أنفاق حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة

شكل رقم 5 بشكل رقم 5 أ
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متـر مكعـب ملـدة 2-3 أيـام يف اسـبانيا 
لقتـل أطـوار سوسـة النخيـل احلمـراء 
داخـل  الكنـاري  جـزر  نخيـل  علـى 
غرفـة تبخيـر حجمهـا حوالـي 33 متـر 
السـابقة  التجـارب  معظـم  مكعـب)13(. 
التركيـز  او  اجلرعـة  فيهـا  حُتـدد  لـم 
املسـتخدم وكذلـك فتـرة التبخير وعليه 
النتائـج  مقارنـة  الصعـب  مـن  يصبـح 
واسـتنتاج توصيـات عامـة بخصوصهـا 
تصلـح ان تطبـق يف احلقـل علـى نطـاق 

واسـع.
ابتكـر البـالع وفاليـرو)11( طريقـة جديـدة 
التمـر  نخيـل  تبخيـر  عمليـة  لتحسـني 
احلمـراء  النخيـل  سوسـة  ملكافحـة 
باسـتخدام قطعتـني مـن رغـوة تولـني دي 
أعلـى  إحداهمـا  وضعـت  سـيانيت  ايـزو 
منطقة اإلصابة والثانية اسـفلها ثم ُربط 
باسـتخدام  حولهمـا  البالسـتيك  مشـمع 
شـريط الصـق بهـدف منـع تسـرب الغـاز 
يجـب  تقـدم،  مـا  لـكل   .)7 رقـم  )شـكل 
النتائـج احلقليـة السـتخدام  التأكـد مـن 
غـاز الفوسـفني ملكافحـة سوسـة النخيـل 
قبـل  األخـرى  واحلفـارات  احلمـراء 
إصـدار التوصيـات بتطبيقهـا يف احلقـل.

متبقيات الفوسفين في المنتجات 

المبخرة

عندمـا يتـم تبخير املواد الغذائية والسـلع 
املخزونـة بفوسـفيد األملنيـوم توجد بعض 

املتبقيـات ميكـن تصنيفهـا الي اآلتي:
1 - غاز الفوسـفني املمتص على السـلعة 

مبجـرد  يـزول  ان  ميكـن  وهـذا  املعاملـة 
يشـكل  وال  املعاملـة  بعـد  السـلعة  تهويـة 
خطـراً وهنالـك حـد مسـموح بـه حسـب 

ومنظمـة  الفـاو  بـني  املشـترك  االجتمـاع 
الصحـة العامليـة عـام 1967م وهذا يجب 
أال يتعـدى 0.1 ملجـم لـكل كيلوجرام من 

احلبـوب)5(.
بعـد  املتبقيـة  الرماديـة  البـدرة   -  2

الفوسـفني وهـي عبـارة عـن  حتـرر غـاز 
مـن  تنتـج  ضـارة  غيـر  هيدروكسـيدات 
املغنيزيـوم  او  األملنيـوم  فوسـفيد  تفاعـل 
3 - مركبـات تنتـج مـن تفاعـل الفوسـفني 

مـع مكونـات السـلعة املـراد تبخيرها.

الُسِمية المتوقعة للفوسفين على 

انسجة نخيل التمر

الفوسـفني  بغـاز  التبخيـر  يحـدث  لـم 
او  احلبـوب  منـو  علـى  سـالباَ  تأثيـرا 
الرطوبـة  نسـبة  كانـت  حينمـا  البـذور 
تتسـبب يف  قـد  ولكـن   % 11-10 فيهـا 
اختـالل الكروموسـومات ومنـع االنقسـام 
امليتـوزي للخاليـا يف بعـض البـذور ذات 
لقـد  العالـي)14(.  الرطوبـي  احملتـوى 
اثبتـت التجـارب ان الفوسـفني قـد يؤثـر 
عندمـا  العنـب  وبقـاء  منـو  علـى  سـلبا 
مثـل  اآلفـات  بعـض  ملكافحـة  اسـتخدم 
ثانـي  اضيـف  عندمـا  ولكـن  العنـب  بـق 
تأثيـره  قـل  للفوسـفني  الكربـون  أكسـيد 
نخيـل  تعريـض  العنـب)15(.  علـى  الضـار 
الفوسـفني  مـن  جلرعـة  الكنـاري  جـزر 
متـر  لـكل  جـرام  ونصـف  واحـد  بتركيـز 
مكعـب ملـدة يومـني او ثالثـة أيـام قتلـت 
كل اطـوار سوسـة النخيـل احلمـراء مـن 
النخيـل)13( ان حتـدث سـمية علـى  غيـر 
وقـد ذكـر الباحثـان ان السـمية الناجتـة 
عمليـة  اثنـاء  النشـادر  غـاز  انبعـاث  مـن 
ميكـن  ال  األملنيـوِم  بفوسـفيد  التبخيـر 

اسـتبعادها. عمومـا املعلومـات اخلاصـة 
نخيـل  أشـجار  علـى  الفوسـفني  بسـمية 
كافيـة  دالئـل  توجـد  وال  معدومـة  التمـر 
سـلبا  الناميـة  النباتـات  تأثـر  عـدم  عـن 
مـن  املزيـد  يتطلـب  بغازالفوسـفني، ممـا 
التجـارب لتحديـد اجلرعة املناسـبة التي 
النخلـة  انسـجة  علـى  ضـرراً  حتـدث  ال 
الفوسـفني  باسـتخدام  التوصيـة  قبـل 
علـى نطـاق واسـع يف املكافحـة احلقليـة 

النخيـل. حلفـارات 

آلية مقاومة الحشرات لغاز 

الفوسفين

تشـمل آلية مقاومة احلشـرات للفوسفني 
إبعاده بواسطة اجلهاز التنفسي للحشرة 
 )Detoxification( وكذلـك إزالة سـميته
افـراز  يف  تتحكـم  جينـات  طريـق  عـن 
ميكـن  بذلـك)6(.  تقـوم  معينـة  انزميـات 
ان تتحمـل احلشـرات املقاومـة تركيـزات 
قصيـرة  زمنيـة  ملـدة  الغـاز  مـن  عاليـة 
للغـاز  تعريضهـا  خـالل  متـوت  ولكنهـا 
إدارة  املهـم  مـن  طويلـة.  زمنيـة  لفتـرة 
مقاومـة احلشـرات للفوسـفني بتعريضها 
لتركيـزات منخفضـة لفتـرة زمنيـة طويلـة 
مـن  الفاقـد  تعويـض  ميكـن  وكذلـك 
الغـاز نتيجـة التسـريب باسـتخدام جـرع 
متعـددة وأيضـا اسـتخدام املسـتحضرات 
اسـتخدام  او  ببـطء  الغـاز  حتـرر  التـي 
يف  للتحكـم  أسـطوانات  يف  الفوسـفني 
إطـالق الغـاز. تنتـج احلشـرات التـي لهـا 
دورة حيـاه قصيـرة عـدة أجيـال يف العـام 
لذلـك تصبـح أكثر مقاومة للفوسـفني من 
جلرعـات  تعرضـت  إذا  خاصـة  غيرهـا 

متكـررة.  غيـر مميتـة 
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مميزات وعيوب فوسفيد 

األلمنيوم 

بسـهولة  الفوسـفني  غـاز  ميتـاز 
االسـتخدام وفعاليتـه يف قتـل احلشـرات 
وعـدم وجـود متبقيـات خطـرة يف املـواد 
املعاملـة. كذلـك يعتبر فوسـفيد األملنيوم 
قليـل التكلفـة وال ميتـص بدرجـة عاليـة 
بواسـطة املـواد املبخـرة كما ميكن تقدير 
بسـهولة  املطلـوب  التركيـز  او  اجلرعـة 
املسـتحضر  األملنيـوم  فوسـفيد  خاصـة 
يف شـكل أقـراص صلبـة. سـهولة تخلـل 
يف  واألنفـاق  والشـقوق  للثقـوب  الغـاز 
التربـة يجعله مناسـبا ملكافحة القوارض 
أهـم عيـوب فوسـفيد  والنيماتـودا. مـن 
لإلنسـان  العاليـة  سـميته  األملنيـوم 
اسـتخدامه  يتطلـب  كمـا  واحليـوان 
فنيـني مدربـني ومعـدات واقيـة. كذلـك 
ميكـن ان يؤثـر سـلبيا علـى منـو احلبـوب 
وال  العالـي  الرطوبـي  املسـتوى  ذات 
مـرة  باحلشـرات  اإلصابـة  إعـادة  مينـع 
أخـرى وقـد يغيـر طعـم بعـض األطعمـة 

املبخـرة)5(.

العوامل التي تؤثر على فعالية 

الفوسفين

يعتبـر غـاز الفوسـفني فعـال يف مكافحـة 
تتأثـر  ولكـن  املخزونـة  املنتجـات  آفـات 

أهمهـا: عوامـل  بعـدة  فعاليتـه 
درجـة  تكـون  ان  يجـب  احلـرارة:  درجـة 
يف  بالفوسـفني  املعاملـة  عنـد  احلـرارة 
حيـث  مئويـة  درجـة   30-20 حـدود 
تسـتغرق املعاملـة مـا بـني 3-5 أيـام وأال 

درجـات.  5 عـن  تقـل 
إحـكام إغـاق املـكان: يجـب اغـالق املـكان 

املطلـوب  التركيـز  بغـرض ضمـان  جيـداَ 
خـالل فتـرة التبخيـر احملـدودة.

حيـز  داخـل  الغـاز  اجليـد  التوزيـع 
يف  العالـي  التركيـز  لتفـادى  التبخيـر: 
يف  املنخفـض  والتركيـز  املناطـق  بعـض 
البعـض اآلخـر وكالهمـا يقلـل مـن فعالية 
املعاملـة ويقـود التركيـز املنخفض املتكرر 
افـراد  بعـض  يف  املقاومـة  ظهـور  الـي 

املعاملـة. احلشـرات 

خطورة الفوسفين على اإلنسان 

واالحتياطات الالزمة الستخدامه

يعتبـر الفوسـفني من املبيـدات اخلطرة 
عاليـة السـمية لفنسـان ويصنـف ضمن 
املجموعـة األولـى من ناحيـة اخلطورة. 
 2000 هـو  لإلنسـان  القاتـل  التركيـز 
ضمـن  يـدرج  لذلـك  املليـون.  يف  جـزء 
املبيـدات املقيـدة االسـتخدام بواسـطة 
وزارات الزراعـة يف العديـد من البلدان 
اال  واسـتخدامه  تداولـه  مينـع  حيـث 
بواسـطة اشخاص متخصصني مصرح 
لهم بذلك، كما مينع اسـتخدامه نهائيا 
داخـل  العامـة  الصحـة  آفـات  ضـد 
بالسـكان.  املأهولـة  واملناطـق  املنـازل 
لإلنسـان  الفوسـفني  سـمية  حتـدث 
اجلهـاز  او  االستنشـاق  طريـق  عـن 
فوسـفيد  يتنـاول  حينمـا  الهضمـي 
حامـض  مـع  يتفاعـل  الـذي  األملنيـوم 
الهيدروكلوريـك يف املعـدة ويحـرر غـاز 
غـاز  ميتـص  وال  السـام  الفوسـفني 
الفوسـفني عبـر اجللـد)5(. هنالك رصد 
واملـوت  التسـمم  حـاالت  مـن  للعديـد 
نتيجـة االسـتخدام اخلاطـئ لفوسـفيد 
العربـي  اخلليـج  منطقـة  يف  األملنيـوم 

تـداول  وقـد مت  املاضيـة  السـنوات  يف 
بعض األسـماء للفوسـفني يف الصحف 
اليوميـة والوسـائط اإلعالمية املختلفة 
الشـبح  القاتـل،  الفوسـفيد  منهـا 
القاتـل والقنبلـة وغيرهـا مـن األسـماء 
املثيـرة.  باإلضافـة الـي التأثيـر السـام 
للفوسـفني على اإلنسـان ميكن ان تأتى 
اخلطـورة ايضـاً مـن االشـتعال الذاتـي 
الغـاز  يتعـدى  عندمـا  االنفجـار  او 
التركيـز 25 جـم لـكل لتـر مـن الهـواء. 
يجب تطبيق شـروط السـالمة الالزمة 
للتعامـل مـع غـاز الفوسـفني بـدءاً مـن 
النقـل والتخزيـن والتـداول واسـتخدام 
املالبـس الواقيـة والكمامـات والتهويـة 
اجليـدة بعـد التبخيـر.  كما يجب ابعاد 
الشـواحن،  البطاريـات،  مثـل  األجهـزة 
احلاسـب اآللـي واملعـدات اإللكترونيـة 
والتـي  التبخيـر  مـكان  مـن  األخـرى 
حتتوي على النحاس واملعادن النفيسـة 
لكيـال تتضـرر بفعـل أكسـدة الفوسـفني 

للنحـاس واملعـادن املكونـة لهـا.

من أهم عيوب 

فوسفيد األلمنيوم 

سميته العالية 

لإلنسان والحيوان

كما يتطلب 

استخدامه

فنيين مدربين 

ومعدات واقية
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عدسة: يوسف سعيد المسلماني



التقنيات المطورة داخل شركة آرامكو السعودية

رحلة اإللهام.. من أعناق 
النخيل إلى أعماق اآلبار

في  المتمثلة  للتحديات  يتصدى  تجاري  منتج  إلى  وصوًلا  إلهام،  مجرد  من  الرحلة  هذه  خطى  أولى  بدأت 
مة التابع لشركة  فقدان سوائل الحفر والطين في أعمال الحفر. حيث تمتد رحلة مركز »إكسبك« لألبحاث المتقدِّ
»أرامكو« البتكار تقنية لسد المناطق المسامية المتسبِّبة في فقدان سوائل الحفر، ومبنية على نوى التمور، 
لتغطي دورة كاملة من عدة مراحل ابتداًء من فكرة بسيطة وحتى استغاللها تجارًيا. إذ بدأت أولى خطى هذه 
الرحلة من مجرد إلهام، ومّرت بالبحث ثم التوسع فاالختبار الميداني وصوًلا إلى منتج تجاري يتصدى للتحديات 
األشخاص  من  كثير  جهود  هذه  في  وتضافرت  الحفر.  أعمال  في  والطين  الحفر  سوائل  فقدان  في  المتمثلة 

قت هذه الفكرة على أرض الواقع. والشراكات المحلية حتى تحقَّ

مركز »إكسبك«
مة لألبحاث المتقدِّ

شركة »أرامكو«
اململكة العربية السعودية

بــدأت أولـى خطـى هــذه 

الرحـلة من مجــرد إلهـام، 

ومّرت بالبحث ثم التوسع 

فالختبار الميداني وصوًل 

إلى منتج تجاري
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وتُعـد هـذه التقنية اجلديدة مثاًل راسـًخا 
علـى التـزام الباحثـن يف مركز »إكسـبك« 
مـة بالتوصـل إلـى حلـول  لألبحـاث املتقدِّ
مبتكـرة لالسـتفادة مـن منتجاتنـا احملليـة 
تـدل  ول  املسـتوردة.  املـواد  محـل  لتحـل 
قصـة تقنيـة مركز البحوث املتقدمة لسـد 
فقـدان  يف  املتسـببة  املسـامية  املناطـق 
سـوائل احلفـر املبنيـة علـى نـوى التمـور 
علـى جـدوى هـذا املنتج اجلديد فحسـب، 
بـل تُظهـر أيًضـا كيـف ميكـن اجلمـع بـن 
صناعتـي التمـور والزيـت والغـاز مًعـا مبـا 

يعـود بالنفـع علـى كلتيهما. وبهذه التقنية، 
لألبحـاث  »إكسـبك«  مركـز  اسـتطاع 
مـة أداء املهمـة املوكلـة إليـه والتـي  املتقدِّ
تتمثـل يف ابتـكار تقنيـات تلبـي األهـداف 
واإلنتـاج،  التنقيـب  يف  السـتراتيجية 
األعمـال  تشـغيل  لتحديـات  والتصـدي 
احلاليـة واملسـتقبلية، والتسـاق مـع رؤيـة 

بالتوطـن. يتعلـق  فيمـا  اململكـة 
األعلـى  النائـب  قـال  الصـدد،  هـذا  ويف 
األسـتاذ  واإلنتـاج  للتنقيـب  للرئيـس 
محمـد يحيـى القحطانـي: »تدعـم تقنيـة 

تدل التقنية الجديدة 

على أنه يمكن الجمع 

بين صناعتي التمور 

والزيت والغاز مًعا

بما يعود بالنفع

على كلتيهما
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املناطـق  لسـد  مـة  املتقدِّ البحـوث  مركـز 
سـوائل  فقـدان  يف  املتسـببة  املسـامية 
خـالل  مـن   2030 اململكـة  رؤيـة  احلفـر 
تعزيـز  برنامـج  أهـداف  فاعليـة  زيـادة 
القيمـة املضافـة اإلجماليـة داخل اململكة 
)اكتفـاء(، وزيـادة اخلبـرة الفنية الوطنية، 
وباإلضافـة  العمـل.  فـرص  واسـتحداث 
واإلنتـاج،  التنقيـب  أهـداف  إلـى حتقيـق 
اقتصادنـا  ز  تعـزِّ التقنيـة  هـذه  فـإن 
املـواد  وتصديـر  التوطـن  خـالل  مـن 

ئيـة. لكيميا ا

البداية: مجرد فكرة في حديقة

بـدأت القصـة يف سـبتمبر عـام 2015م، 
عندمـا كان الباحـث األعلـى والرائـد يف 
مجـال سـوائل احلفـر يف مركز »إكسـبك« 
نهايـة  عطلـة  يقضـي  اهلل  أمـان  محمـد 
الظهـران،  يف  منزلـه  يف  هادئـة  أسـبوع 
ويهتـم باحلديقـة اخللفيـة ملنزلـه، حيـث 
احملليـة  النباتـات  مـن  عديـًدا  يـزرع 
واسـتوحى  كبيـرة.  نخلـة  إلـى  باإلضافـة 
أثنـاء قطفـه للقليـل مـن مترهـا فكـرة أن 
تكـون نـواة التمـر املتروكـة بديـاًل محتماًل 
لقشـور اجلـوز التـي كانت تُسـتخدم عادًة 

منتجـات سـوائل احلفـر. لتصنيـع 
وأثـارت هواية البسـتنة الفضول املتأصل 

اسـتخدام  فكـرة  الباحـث،  أعمـاق  يف 
مخلفـات تقليـم أشـجار النخيـل املهملـة 
امليـت.  الثمـار والنخـل  وسـعفها ورؤوس 
فحمـل مـع هـذه الفكـرة بعـض العيِّنـات 
التالـي  اليـوم  صبـاح  يف  مختبـره  إلـى 

لختبارهـا.

االختبار المبكر

أجـري الختبـار األول مبجـرد الوصـول 
مة،  إلـى مركـز »إكسـبك« لألبحـاث املتقدِّ
وحقق نتائج أفضل مّما توقعه أمان اهلل. 
فقـد كشـفت نوى التمـور عن اخلصائص 
التـي لـم تسـتوف خصائص قشـور اجلوز 
أيًضـا.  جتاوزتهـا  بـل  فقـط  املسـتوردة 
إضافيـة  محليـة  مصـادر  عـن  بحـث  ثـم 
لتوسـيع اختباراتـه األوليـة، فقـاده األمـر 
إلـى معهـد بحـوث التمـور يف األحسـاء. 

ـب موظفـو املعهـد بـه، ورّتبـوا زيـارة  ورحَّ
لفريـق أمـان اهلل، حيـث جمعـوا أنواًعـا 
واملناطـق  النخيـل  نـوى  مـن  مختلفـة 

وتوسـيعها. الختبـار  مرحلـة  لتكـرار 
نـوى  أنـواع  جميـع  أن  الفريـق  واكتشـف 
مـن  ضيـق  نطـاق  تنـدرج ضمـن  التمـور 
جميعهـا  وكانـت  امليكانيكيـة،  اخلـواص 
مناسـبة لتصنيـع منتـج جديـد. واسـتناًدا 
إلـى هـذا العمـل املبكـر، فقـد قـدم طلًبـا 
لتسـجيل بـراءة الختـراع حلمايـة الفكرة 
جتـاري  كمنتـج  املسـتقبلي  للتطويـر 

. محتمـل

السعي إلى الحصول على التأييد

شـاٍب،  لباحـٍث  املشـروع  شـرح  أثنـاء  يف 
طـرح عليـه أمـان اهلل سـؤاًل مفـاده: »مـا 
همـا أهـم منتجـن تنتجهمـا وتسـتهلكهما 
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وتصدرهمـا اململكـة العربيـة السـعودية؟« 
وأجـاب الباحـث الشـاب: »النفـط اخلـام 
والتمـور؟« واتبعـه أمـان اهلل بسـؤال ثـاٍن: 
مـن  املـواد  مخلفـات  أخذنـا  لـو  »مـاذا 
صناعـة التمـور وحقناهـا يف آبـار النفـط 
األمـد؟«  طويلـة  احلفـر  مشـكالت  حلـل 

وبقيـة القصـة سـتصنع التاريـخ.
د الباحـث أيًضـا على أنـه من خالل  وشـدَّ
هـذه التقنيـة اجلديـدة املبنيـة علـى نـوى 
عصفوريـن  نضـرب  أن  ميكننـا  التمـور 
حـاًل  توفـر  أن  ميكنهـا  إذ  بحجـر، 
صناعـة  نفايـات  مـن  التخلـص  ملشـكلة 

احملليـة  املنتجـات  واسـتخدام  النخيـل 
والغـاز، كمـا ميكنهـا  الزيـت  يف صناعـة 
قـوي  محفـز  مبثابـة  تكـون  أن  أيًضـا 
احملليـة  والصناعـات  املؤسسـات  لنمـو 
لتوفيـر مصـدر مسـتدام لتوريد املنتجات 

محلًيـا. املطـورة 
عمـل  الـذي  العرفـج،  محمـد  وقـال 
التقنيـة  هـذه  نقـل  علـى  اهلل  أمـان  مـع 
علـى  الختبـارات  وإجـراء  املختبـر  مـن 
»كان  احلفـر:  آبـار  يف  الواقـع  أرض 
الصناعتـن  بـن  الربـط  املسـتحيل  مـن 
يومًيـا  منـه  نتخلـص  شـيء  واسـتخدام 

مثـل نـوى التمـور للمسـاعدة يف التصدي 
عـن  التنقيـب  يف  التحديـات  ملختلـف 
فقـدان سـوائل احلفـر يف  مثـل  النفـط، 

احملفـورة«. التكوينـات 
أظهـر الختبـار األول أداًءا رائًعـا وأكـد 
الصخريـة  التكوينـات  يسـد  املُرّكـب  أن 
فاعـل  بشـكل  والغـاز  الزيـت  آبـار  يف 
أثنـاء احلفـر، وكانـت هـذه بدايـة الرحلـة 
البحـوث  مركـز  تقنيـة  لتطـور  الرسـمية 
مة لسـد املناطق املسـامية املتسببة  املتقدِّ

احلفـر. سـوائل  فقـدان  يف 
لألبحـاث  »إكسـبك«  مركـز  ميتلـك 

ماذا لو أخذنا

مخلفات المواد 

من صناعة التمور 

وحقناها في آبار 

النفط لحل مشكالت 

الحفر طويلة األمد؟«
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مـة سـجاًل قوًيـا من العمل عن كثب  املتقدِّ
التحديـات  لفهـم  الشـأن  أصحـاب  مـع 
التـي نواجههـا يف مجالنـا وتقـدمي حلـول 
تقنيـة فاعلـة وذات تأثيـر كبيـر. وتقنيـة 
املناطـق  لسـد  مـة  املتقدِّ البحـوث  مركـز 
سـوائل  فقـدان  يف  املتسـببة  املسـامية 
احلفـر هـي قصـة جناح منوذجيـة توضح 
القـوة اخلاّلقـة التـي تدفـع املركـز ليكـون 
مركـًزا دولًيـا رائـًدا ومشـهوًرا يف البحـث 

والتطويـر.

التجارب الميدانية

بعـد مراجعـة هـذه التقنيـة، حـّدد الفريق 
الشركاء الستراتيجين احمللين ملعاجلة 
كبيـرة  بكميـات  وإنتاجهـا  التمـور  نـوى 
اجلسـيمات  ومواصفـات  ألحجـام  وفًقـا 

املنتـج اجلديـد عقـب  املطلوبـة. واحتـاج 
واملصنـع  املختبـر  مـن  ينتقـل  أن  ذلـك 
النفـط،  حقـل  احلقيقـي يف  العالـم  إلـى 
العرفـج  ميدانًيـا. عمـل  وذلـك لختبـاره 
عـن كثـب مع مهندسـي احلفـر املختصن 
لتحديـد  احلفـر  سـوائل  واختصاصيـي 
تنطبـق  التـي  احملتملـة  املرشـحة  اآلبـار 
البحـوث  مركـز  تقنيـة  علـى  شـروطها 
املتقدمة لسـد املناطق املسـامية املتسـببة 
يف فقـدان سـوائل احلفـر. وبعـد اختيـار 
ثالث آبار مرشـحة، استمرت التصالت 
مـع املسـؤولن املعنيـن لضمـان التشـغيل 
اآلمـن. ثـم جـاءت حلظـة ضخ هـذه املادة 
»القّيمـة« يف قـاع البئـر، بـدًل مـن رميهـا!
يف التجربة امليدانية األولى، حفر الفريق 
حتـى عمـق بضعـة آلف األقـدام، حيـث 

واجـه خسـائر جزئيـة يف سـوائل احلفـر. 
ويف احلـال، دمجـت التقنيـة اجلديـدة يف 
نظـام سـوائل احلفـر النشـط. وسـرعان 
مـا بـدأت يف القيـام بعملهـا، وجنحـت يف 
احلـد مـن مشـكلة فقدان سـوائل احلفر. 
املنتـج  اختبـار  مت  ذلـك،  علـى  وعـالوة 
حفـر  أثنـاء  األخـرى  اآلبـار  يف  اجلديـد 
تشـكيالت مختلفـة يف ظـروف مختلفـة. 
معاييـر  جميـع  املنتـج  اسـتوفى  وقـد 
النجـاح احملـددة، وأثبـت قابليـة تطبيقـه 

املسـتوردة. للمنتجـات  كبديـل  اجلديـد 
كحـٍل  منـه  والتحقـق  املنتـج  وباختبـار 
ناجـح ومؤكـد، تبلـورت التجـارب الشـاقة 
للحفـر،  بـه  موثـوق  حـل  إلـى  باملختبـر 

إليـه. الوصـول  وسـهٌل 
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المزايا االقتصادية

اجلديـدة  الختـراع  بـراءة  تسـجيل  مـع   
لنتيجـة بحـث الدكتـور أمـان اهلل، وتأكيـد 
حالًيـا  تتطلـب  التـي  التمـر  نـواة  توريـد 
التخلـص منهـا، أصبـح مـن املمكـن البـدء 
روتينـي.  بشـكل  املنتـج  هـذا  تصنيـع  يف 
السـتراتيجية  إدارة  مـع  وبالتعـاون 
حتليـل  أٌجـري  التقنيـة،  يف  والتخطيـط 
يف  القتصـاد  لتأكيـد  صـارم  اقتصـادي 
النفقـات بنـاًء علـى تكلفـة املـواد، ونفـذت 
طريقـة تصنيـع مقترحـة. وأكـد التحليـل 
اململكـة  يف  اسـتراتيجًيا  شـريًكا  أن 
تصنيـع  مـن  السـعودية  أرامكـو  سـيمّكن 
لسـد  مـة  املتقدِّ البحـوث  مركـز  تقنيـة 
فقـدان  يف  املتسـببة  املسـامية  املناطـق 
سـوائل احلفـر بسـعر منخفـض، مقارنـًة 
بقشـور اجلـوز، ويف الوقـت نفسـه يُعطـي 

احمللـي. لالقتصـاد  دفعـة 
ومت اسـتخدام هـذه العينـات، باإلضافـة 
إليهـا  أشـار  التـي  املوثقـة  النتائـج  إلـى 
التجـارب  أثنـاء  العرفـج  الدكتـور 
امليدانيـة، لتصنيـف املنتـج رسـمًيا برقـم 
لتسـجيل  السـعودية  أرامكـو  مـن  سـاب 
املنتـج رسـمًيا يف النظـام. وبعـد التأهـل 
مـن  بـات  الروتينـي،  لالسـتخدام 
الضـروري توقيـع عقـد عمـل رسـمي مـع 
إنتـاج  علـى  قـادر  اسـتراتيجي  شـريك 
الكميـات املطلوبـة يف احلقل. ومت حتليل 
نـوع  اختيـار  قبـل  الشـركات  مـن  عديـد 
األقـدر،  والشـريك  املالئمـة  األعمـال 
للحصـول علـى ترخيـص امللكيـة الفكريـة 
التقنيـة  املطلـوب إلنتـاج هـذه  بـي(  )آي 

واسـتخدامها. وبيعهـا  املبتكـرة 

تكريم المبدعين

التقنيـة  هـذه  ألهميـة  تقديـر  كلمـة  يف 
للحفـر  الرئيـس  نائـب  قـال  املبتكـرة، 
احلميـد  عبـد  األسـتاذ  اآلبـار،  وصيانـة 
اإللهـام  مـن  الرحلـة،  »خـالل  الرشـيد: 
بجميـع  مـروًرا  احلديقـة  يف  بـدأ  الـذي 
مراحـل البحـث والتطويـر، قدمـت دائـرة 
تعاونًيـا  دعًمـا  اآلبـار  وصيانـة  احلفـر 
املنتـج  مـن  سنسـتفيد  ونحـن  مسـتمًرا. 
مركـز  لتقنيـة  الروتينـي  السـتخدام  يف 
مة لسـد املناطق املسـامية  البحوث املتقدِّ
املتسـببة يف فقدان سـوائل احلفر ابتداًء 
2019م.  العـام  مـن  األول  الربـع  مـن 
علـى  املعتمـدة  اجلديـدة  املنتجـات  إن 
النخيـل واملصممـة لتحـل محـل املنتجـات 
املسـتوردة باهظة الثمن، ميكنها أن تقلل 

تكاليـف احلفـر«. كبيـر مـن  إلـى حـٍد 
دة لتقنيـة  وقـد حظيـت النجاحـات املتعـدِّ
املناطـق  لسـد  مـة  املتقدِّ البحـوث  مركـز 
سـوائل  فقـدان  يف  املتسـببة  املسـامية 
احلفـر بتكـرمٍي دولـي كحـٍل تقنـي عملـي 
يف  املهندسـن  مجلـس  فمنـح  وفاعـل. 
أرامكـو السـعودية الفريـق جائـزة لتطوير 
نفايـات  باسـتخدام  املبتكـرة  منتجاتـه 

التقنيـة  فـازت  ثـم  النخيـل.  صناعـة 
2017م  للعـام  الفنـي  اإلبـداع  بجائـزة 
للنفـط  األوسـط  الشـرق  »مؤمتـر  مـن 
والغـاز والتكريـر والبتروكيميائيات«. كما 
املجتمعـات  انتبـاه  الختـراع  هـذا  لفـت 
الصعيديـن  علـى  والتجاريـة  املهنيـة 
احمللـي والدولـي نظـًرا ألثـره القتصـادي 
والتقنـي والجتماعـي، وكتبـت عنه عديد 
مثـل  والدوليـة  احملليـة  الصحـف  مـن 
ومجلـة  الريـاض،  وأخبـار  نيـوز،  عـرب 
إنترناشـيونال أويـل آنـد غـاز إندسـتريز.
شـوًطا  السـعودية  أرامكـو  قطعـت  لقـد 
واإلنتـاج  التنقيـب  أبحـاث  يف  طويـاًل 
التقييـم  مـن  والتطويـر،  الكيميائيـة 
البسـيط إلى التطوير الكيميائي الكامل، 
مـع مئـات مـن األفـكار وبـراءات الختراع 
لـت إلـى منتجات مت اسـتغاللها  التـي حتوَّ
جتارًيـا بعـد ذلـك. وخـالل هـذا التحـول، 
إمـا  املطـورة  الكيميائيـة  املـواد  كانـت 
املسـتخدمة  الكيميائيـة  للمـواد  بديـاًل 
مبتكـرة  حلـوًل  أو  أقـل،  بتكلفـة  حالًيـا 
للمملكـة.  احملليـة  املـوارد  مـن  تسـتفيد 
ويقـول مديـر مركـز »إكسـبك« لألبحـاث 
مـة، األسـتاذ علـي املشـاري: »لـكل  املتقدِّ
وحتديـات.  إلهـام  قصـة  تقنـي  مشـروع 
إن هـذه اإلسـهامات الناجحـة مـن مركـز 
مـة تعد مكماًل  »إكسـبك« لألبحـاث املتقدِّ
أعمالنـا.  وإسـتراتيجية  هائـاًل جلهودنـا 
مة  واآلن، مـع تقنيـة مركـز البحـوث املتقدِّ
يف  املتسـببة  املسـامية  املناطـق  لسـد 
فقـدان سـوائل احلفـر، أضـاف خبراؤنـا 
الشـركة  أعمـال  إلـى  أخـرى  تقنيـة 

الضخمـة«

استوفى المنتج 

جميع معايير النجاح 

المحددة، وأثبت

قابلية تطبيقه الجديد 

كبديل للمنتجات 

المستوردة
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إن النخلة شجرة مباركة وقد حبى اهلل سبحانه وتعالى أرض العرب بها، وتمتاز ثمارها بأنها تؤكل طرية ونصف 
الحرارة  النخلة درجة عالية من  التمور دون عناء وتتحمل  النضج كالثمر ويمكن تخزين  ناضجة كالرطب وكاملة 
كما أنها تقاوم البرودة المعتدلة وتتحمل العطش وتزدهر بالماء وتجود فيه وتتمنى الكثير من دول العالم أن 

تكون هذه الشجرة من األشجار التي تجود في أراضيها..
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أستاذ مساعد ورئيس قسم االقتصاد الزراعي
كلية الزراعة - جامعة سبها  

محاضر ورئيس قسم االقتصاد
كلية االقتصاد واحملاسبة - جامعة سبها

الملخص

تهـدف هـذه الورقـة إلـى دراسـة تطويـر إنتاجيـة التمـور يف جنوب ليبيـا خالل الفترة )2012 – 2016م(، وذلك من خالل قياس إنتاجية 
الشـجرة الواحـدة، وقـد بينـت الدراسـة إلـى أن املنطقـة اجلنوبيـة زاخرة بالعديد من أصناف التمور اجليـدة وذات املردودية االقتصادية 
العاليـة وأن الظـروف البيئيـة مـن تربـة وميـاه ومنـاخ مناسـبة جـداً لنمـو أشـجار النخيـل، كمـا اسـتنتجت الدراسـة بـأن األصنـاف التـي 
مت نقلهـا مـن منطقـة اجلفـرة والواحـات قـد تأقلمـت مـع الظـروف البيئيـة للجنـوب وأعطـت متـور جيـدة ذات إنتاجيـة عاليـة، ومـن أهـم 
هـذه األصنـاف الدقلـة والصعيـدي واخلضـراي، وبينـت الدراسـة أيضـاً أن املـزارع باملنطقـة اجلنوبيـة أصبـح يتوجـه إلـى البحـث عـن 
هـذه األصنـاف لزراعتهـا نظـراً ألهميتهـا الغذائيـة واالقتصاديـة. وقـد خلصـت الدراسـة إلـى أن إنتاجيـة الشـجرة الواحـدة يف املنطقـة 
اجلنوبيـة تتـراوح مـا بـن 80 – 120 كجـم / شـجرة يف املوسـم الواحـد، يف حـن تتـراوح أسـعارها مـا بـن 3 إلـى 5 دينار/كجـم. أمـا 
فيمـا يخـص األصنـاف التـي مت نقلهـا مـن منطقـة اجلفـرة والواحـات فـإن صنـف الصعيـدي يأتـي يف املرتبـة األولى من حيـث االنتاجية، 
ويليهـا يف ذلـك صنـف الدقلـة، يف حـن وجـاء صنـف اخلضـراي يف املرتبـة الثالثـة، أمـا فيمـا يخـص األسـعار فإن صنـف الدقلة يأتي يف 

املرتبـة األولـى ويأتـي صنـف الصعيـدي يف املرتبـة الثانيـة، وجـاء صنـف اخلضـراي يف املرتبـة الثالثـة.
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بقيمتهـا  تعريـف  إلـى  ال حتتـاج  والنخلـة 
وأهميتهـا فهـي تعتبـر مـن أقـدم األشـجار 
القـرون  ومـرت  اإلنسـان،  عرفهـا  التـي 
والنخلـة  واحلضـارات  األجيـال  وتعاقبـت 
وشـكلها  بإنتاجهـا  مزدهـرة  مازالـت 
وجمالهـا، وخاصـة يف عاملنـا العربي الذي 
يضـم أكثـر مـن 70 % مـن أعـداد النخيـل 
النخلـة  العالـم وعانـت  التمـور يف  وإنتـاج 
الكثيـر مـن اإلهمـال فانعكـس ذلـك علـى 
ثمارهـا. نوعيـة  وتدنـي  إنتاجهـا  تدهـور 

العـرب  جتـارة  يف  كبيـر  دور  لهـا  وكان 
علـى مراحـل التاريـخ واليـوم وبعـد ظهـور 
أعـداد  تناقـص  يف  خطيـرة  مؤشـرات 
النخيـل يف بعـض أقطـار الوطـن العربـي 
املنتجة للتمور وتزايدها يف أقطار أخرى 
بشـكل ال يتناسـب والنقصـان احلاصـل، 
األقطـار  أول  مـن  يعتبـر  العـراق  ففـي 
وكذلـك  النخيـل  أعـداد  يف  العربيـة 
السـنة  وأربعـون  أربـع  فخـالل  إنتاجـاً 
بنسـبة  النخيـل  أعـداد  تناقـص  املاضيـة 
التـي  املغربيـة  اململكـة  وكذلـك   %  53

 ،25% بنسـبة  النخيـل  أعـداد  تناقـص 
حوالـي  بليبيـا  السـنوي  اإلنتـاج  ويبلـغ 
153.500 طـن وهـو أقـل مـن اإلنتـاج يف 

املاضي ويذكر »نيكسـون« أن التدهور يف 
صناعـة التمـور يف ليبيـا قـد يرجـع إلـى 
الواحـات  سـكان  مـن  كبيـر  عـدد  نـزوح 
طلباً للعمل يف شـركات اسـتخراج الزيت 
حيـث األجـور املغريـة وأصبـح املشـتغلون 
مـن  ومعظمهـم  قلـة  النخيـل  خدمـة  يف 
كبـار السـن وقـد تسـبب عـن قلـة األيـدي 
العاملـة يف بسـاتن النخيـل إهمـال كثيـر 
مـن عمليـات اخلدمـة، إن نخيـل املنطقـة 
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اجلنوبيـة يحظـى حلـد مـا برعايـة أكبـر 
ممـا يف املنطقـة الشـمالية بسـبب أهميـة 
التمـور يف معيشـة الفالحـن كمـا هنـاك 
بسـبب  الشـمالية  املناطـق  يف  احلـال 
انصـراف األيـدي العاملـة الزراعيـة إلـى 
اإلداريـة  أعمـال  ملزاولـة  الكبيـرة  املـدن 

واخلدميـة.

1 - مشكلة البحث:

البيئيـة  الظـروف  توفـر  مـن  بالرغـم 
النخيـل  أشـجار  لزراعـة  املناسـبة 
احملاصيـل  مـن  غيرهـا  مـع  باملقارنـة 
الزراعيـة األخـرى، إال أن هنـاك تذبـذب 
خـالل  الواحـدة  الشـجرة  إنتاجيـة  يف 

الدراسـة. سـنوات 

2 - أهداف البحث:

يهـدف هـذا البحث إلـى حتقيق مجموعة 
مـن األهداف أهمها:

- دراسـة تطـور إنتـاج التمـور يف جنـوب 
ليبيـا خـالل الفتـرة )2012 – 2016 م(.
- دراسـة تطـور إنتـاج وإنتاجيـة الشـجرة 

الواحدة.
- اسـتنتاج مجموعـة مـن التوصيات التي 

تخدم إنتـاج التمور.

3 - أهمية البحث:

تكمـن أهميـة البحـث يف دراسـة إحـدى 
ليبيـا  يف  الهامـة  الزراعيـة  احملاصيـل 
وهـي التمـور، فهيـا تسـتهلك طازجة على 
مـدار العـام وباألخـص يف شـهر رمضـان 
مـن  العديـد  يف  تدخـل  كمـا  املبـارك، 
احللويـات  خاصـة  الغذائيـة  الصناعـات 
االجتماعيـة  املناسـبات  يف  واسـتعمالها 

والدينيـة.

4 - فرضية البحث:

انخفـاض إنتاجيـة النخيـل ويرجـع ذلـك 
إلـى عـدة اسـباب مـن اهمهـا 

عـدم توفـر أصنـاف ذات إنتاجيـة عاليـة، 
عـدم االهتمـام بالعمليـات الزراعيـة مثـل 
مـن  الوقايـة  التقليـم،  التسـميد،  الـري، 
األمـراض واآلفـات، عـدم اختيار الفحول 

املناسـبة للصنف...الـخ.

5 - أسلوب البحث ومصادر 

البيانات:

اعتمـدت الدراسـة علـى البيانات التي مت 
وتقاريـر  النشـرات  مـن  احلصـول عليهـا 
وبعـض  النخيـل  وتطويـر  تنميـة  جهـاز 
مبوضـوع  املتعلقـة  واألبحـاث  املراجـع 
البحث، وكذلك حسـاب إنتاجية الشـجرة 
اإلحصائيـة  األسـاليب  كأحـد  الواحـدة 

البيانـات. حتليـل  يف  املسـتخدمة 
حدود الدراسة:

سـنة  مـن  الدراسـة  فتـرة  حتديـد  ثـم 
لتوفـر  م( وذلـك نظـراً   2016  2012-(

الفتـرة. هـذه  يف  البيانـات 

ثانيًا: نبذة عن أشجار النخيل 

المزروعة في الوطن العربي وليبيا

أهـم  مـن  الثمـر  نخيـل  أشـجار  تعتبـر 
أشـجار الفاكهـة علـى اإلطـالق يف العالـم 
العربـي ومتثـل حوالـي %71 مـن مجموع 
مـن   81% وحوالـي  العالـم  يف  النخيـل 
جملـة اإلنتـاج العاملي، ويبـدأ إنتاج التمور 
يف ليبيا اعتباراً من منتصف شـهر يونيو 
حيـث ميتـد إلى نهايـة أكتوبر، لهذا تعتبر 
العالـم  مناطـق  أفضـل  مـن ضمـن  ليبيـا 
إلنتـاج أجـود أنـواع مـن التمـور على مدار 

يقـارب  مـا  علـى  ليبيـا  وحتتـوي  السـنة 
وراثيـاً  تعتبـر مصـدراً  لـذا  392 صنـف 

األصنـاف  واسـتنباط  لتهجـن  هامـاً 
ويقـدر  اجليـدة  الوراثيـة  الصفـات  ذات 
مليـون  بأربعـة  الغربيـة  املنطقـة  نخيـل 
نخلـة، ويف املنطقـة الشـرقية نحـو 250 
ألـف نخلـة، وأمـا يف اجلنوبيـة والواحـات 
شـجرة  ماليـن  بأربعـة  تقـدر  املجـاورة 
وحوالـي مليـون شـجرة مبنطقـة اجلفـرة 

والواحـات.

1 - أصناف البلح:

يحتـاج النخيـل إلـى فصـل منـو حـار طويـل 
وشـتاء  األمطـار،  قليـل  الرطوبـة  قليـل 
معتدل احلرارة وتنقسم أصناف البلح من 
حيـث حاجاتهـا لفترة طويلـة من الوحدات 

احلراريـة إلـى ثالثـة أقسـام هـي:
- البلـح اجلـاف: تافسـرت، اضـوي، ومـن 
برمتـودة  برميـي،  املصريـة  األصنـاف 
وجديلـة وغيرهـا، ومعظـم هذه األصناف 
تـزرع يف جنـوب ليبيـا ومصـر وتنضـج يف 
سـبتمبر، ويحفـظ طبيعيـاً ملدة عام ورمبا 
أكثـر ويحتـاج إلـى درجـة حـرارة أكبـر من 

32ْم.

تاغيـات  )الطريـة(:  الطـازج  البلـح   -
وخضـري وصعيـدي وزغلـول يف مصـر، 
وتظهـر يف أواخـر أغسـطس ويـؤكل رطباً 
ويكثـر يحتـاج إلـى درجة حـرارة تزيد عن 

ْم.  27

تاليـس،  مثـل  اجلـاف:  النصـف  البلـح   -
لصعيـدي، تاغيـات والعمـوري يف مصـر، 
ويسـتخدم يف العجـوة ويحتـاج إلـى درجـة 
حـرارة أكبـر مـن 32 ْم )إبراهيـم وخليف، 

.)136  :2004
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2 - أهم العمليات الزراعية:

السـعف  بعـض  بإزالـة  يتـم  التقليـم:  أ( 
اللـون  إلـى  لونـه  حتـول  الـذي  واجلريـد 
األصفـر الشـاحب بعـد جمـع الثمـار مـن 
يـزال  كمـا  ديسـمبر،  إلـى  أكتوبـر  شـهر 
التلقيـح  إجـراء  وعنـد  اجلـاف  السـعف 
لتسـهيل  األشـواك  السـعف  مـن  يـزال 
عمليـة التلقيـح، ويتـم إزالـة الرواكـب أو 
الفسـائل التـي تتكـون علـى اجلـدع فـوق 
الليـف عـن  إزالـة  سـطح األرض وميكـن 
قواعـد  بـن  واملتكـون  الصغيـر  النخيـل 

السـعف. 
ثنائيـة  النخيـل  أشـجار  التلقيـح:  ب( 
يجـب  املذكـر  اختيـار  وعنـد  املسـكن 
بـن  التزهيـر  ميعـاد  تناسـب  مراعـاة 
العقـد  نسـبة  لتزيـد  الذكورواإلنـاث، 
آخـر  يف  املذكـرة  األزهـار  ظهـور  وعنـد 
فإنـه  األغاريـض  ونضـج  فبرايـر  شـهر 
ينشـق ويبـرز منـه الشـماريخ ومـا عليهـا 
منـه  لينتشـر  املتـوك  وتفتيـح  أزهـار  مـن 
اللقـاح، ويف شـهر مـارس تنشـق  حبـوب 
األغاريـض املؤنثـة وتظهـر األزهار املؤنثة 
مـن  الشـماريخ  بأخـذ  التلقيـح  ويحـدث 
يف  تربـط  ثـم  املذكـرة  النخلـة  أزهـار 
أغاريض األنثى وتتكرر العملية من 3-2 
مـرات حتـى تكـون كل األزهـار املؤنثـة قد 
تفتحـت ويجـرى التلقيـح يف عـدم وجـود 
النـدى ليسـهل انتشـار اللقـاح ويكفـي كل 
ذكـر نخـل لعـدد 25 نخلـة أنثـى، وقـد يتم 
التلقيـح آليـاً باسـتخدام منفـاخ مطاطـي 
وهـذه الطريقـة توفر العمالة املسـتخدمة 

النخيـل. تلقيـح  يف 
والتدريـج:  والتعبئـة  الثمـار  جمـع  جــ( 

يلجـأ بعـض الـزراع إلـى قطـف الثمار من 
الشـماريخ وهـي علـى النخلـة أو يتم قطع 
منهـا  وجتمـع  نضجهـا  بعـد  العراجـن 
وتعبـا  احلجـم  حسـب  تـدرج  مت  الثمـار، 
حسـب  االحجـام  مختلـف  عبـوات  يف 
متطلبات السوق )هنري، 1987 :437(.

3 - فوائد التمور:

يعتبـر التمـر فاكهـة وغـذاء حيـث يعتبـر 
بالعديـد  غنـى  فهـو  قيمـة  مـادة غذائيـة 
منهـا  الهامـة  الغذائيـة  العناصـر  مـن 
مثـل  املعدنيـة  واألمـالح  السـكرية  املـواد 
والكالسـيوم  والبوتاسـيوم  )احلديـد 
والكلوريـن  والكبريـت  واملاغنيسـيوم 
والفيتامينـات  والفسـفور(  والنحـاس 
فيتامـن  ب1،  فيتامـن  أ،  )فيتامـن 
ب2، فيتامـن ب7، فيتامـن ج( مـن أهـم 

يلـي:  مـا  فوائـده 
مـن  الشـفاء  علـى  يسـاعد  التمـر   )1
العـن  وزغللـة  والدوخـة  الليلـي  العشـى 
نظـراً الحتوائـه علـى فيتامـن )أ( بنسـبة 
أعلـى مـن مصـادره والحتوائه على 70% 

السـكريات. مـن 
حيـث  للرياضيـن  فوائـد  لـه  التمـر   )2
الدهـون  مـن  التخلـص  يف  يسـاعد 
الكتلـة  وزيـادة  قـوة  ويدعـم  الزائـدة 
باجللوتامـن  اجلسـم  ويدعـم  العضليـة 
)ليزيـد حجـم اخلاليـا( والثوريـن الـالزم 

الدهـون. المتصـاص 
3( للتمـر فوائـد للعظام واألسـنان الحتوائه 
الـذي  أكثـر  عاليـة  بنسـبة  الفسـفور  علـى 

يدخـل يف تركيـب العظـام واألسـنان.
4( يدخـل التمـر يف زيـادة مناعـة اجلسـم 

للتخلـص من السـموم.

املعويـة  الديـدان  قـدرة يف عـالج  لـه   )5
واإلمسـاك.

6( له فائدة يف تهدئة األعصاب.
مـن  الوقايـة  يف  القـدرة  لـه  الثمـر   )7
ويعمـل  السـلينيوم،  الحتوائـه  السـرطان 
اجلهـاز  ويقـوي  لألكسـدة  قـوي  كمضـاد 

املناعـي.
8( له فوائد يف عالج الدفتريا.

4 - القيمة الغذائية للتمر:

متكاملـة  غذائيـة  مـادة  التمـور  تعتبـر 
املركبـات  معظـم  علـى  يحتـوي  حيـث 
األساسـية مـن كربوهيـدرات وبروتينـات، 
وغيرهـا. معدنيـة  وأمـالح  وفيتامينـات، 
مركبـات  أهـم  مـن  تعتبـر  السـكريات: 
الثمرة، إذ متثل أكثر من 70 % من الوزن 
اجلـاف للثمـار ويوجـد كل مـن السـكريات 
املختزلـة وغيـر مختزلـة وتختلـف النسـبة 
فتحتـوي  آخـر  إلـى  صنـف  مـن  بينهمـا 
األصنـاف الرطبـة علـى نسـبة منخفضـة 
األصنـاف  يف  وترتفـع  السـكروز  مـن 
اجلافـة ونصـف اجلافـة، والعكس صحيح 

املختزلـة. للسـكريات  بالنسـبة 
قـوام  بهـا  ويتحـدد  الرطوبـة:  نسـبة 
التمـور  تقسـم  أساسـها  وعلـى  التربـة 
إلـى أصنـاف رطبـة وتبلـغ نسـبة الرطوبة 
بهـا أكثـر مـن 30 %، األصنـاف النصـف 
جافـة ونسـبة الرطوبـة بهـا 30-20 %، 
واألصنـاف اجلافـة وتبلـغ نسـبة رطوبتهـا 

أقـل مـن 20 %.
الثمـار  يف  النسـبة  تختلـف  األليـاف: 
البيئيـة  والظـروف  الصنـف  حسـب 
مـن   %  2,9 إلـى   0,048 بـن  وتتـراوح 

اجلـاف. الـوزن 
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بنوعيـة  وترتبـط  احلموضـة:  درجـة 
الثمـار فكلمـا زادت احلموضـة يف الثمـار 
ويعتبـر  وجودتهـا،  نوعيتهـا  انخفضـت 

السـائد. هـو  املاليـك  حمـض 
األحمـاض األمينيـة: يوجـد بالثمـار أكثر 
مـن )12( حمضـا أمينيـا مـن أهمهـا هـي 
اجلليسـن،  األسـبارتيك،  اجللوتاميـك، 
الليسـن، األرجنـن، التربتوفان، الفالن، 
الثيروسـن،  البرولـن،  اجللوتاثيـون، 
املصـادر  مـن  التمـور  أن  كمـا  األالنـن 
النـادر  األمينـي  للحامـض  املهمـة 

.)bebo colic( بيبوكوليـك 
الثمـرة علـى نسـبة  البروتـن: يحتـوي لـب 
من البروتن تختلف حسـب الصنف، وطور 
النمـو ودرجـة النضـج وتتـراوح النسـبة بـن 

)1.7-2.95 %( مـن الـوزن الطـازج. 
مـن  نسـبة  علـى  اللـب  يحتـوي  الدهـون: 
مـن   1.9-0.31 بـن  تتـراوح  الدهـون 
الدهـون  تلـك  ومعظـم  الطـازج،  الـوزن 

القشـرة. يف  توجـد 
غنيـة  التمـور  تعتبـر  الفيتامينـات: 
متوسـطة،  وبدرجـة   )A( بفيتامـن 
وفيتامينـاتB1,B2,B7، ونسـبة أقـل مـن 

.)C( فيتامـن 
األمـاح املعدنيـة: تعتبـر التمـور مصـدراً 
خصوصـاً  املعدنيـة  لألمـالح  جيـداً 
والفوسـفور،  والكالسـيوم  البوتاسـيوم 
والنحـاس،  والكبريـت،  واملاغنسـيوم، 

واحلديـد.  
الثمـار  لغنـي  نظـراً  السـعرات احلراريـة: 
املعدنيـة،  واألمـالح  السـكرية،  باملـواد 
والفيتامينـات فترتفـع قيمتهـا احلراريـة، 
إذ تبلـغ السـعرات احلراريـة للتمـر نحـو 

1350 سـعراً حراريـاً يف الرطـل )ياسـر، 

.)53  :2008

5 - اقتصاديات زراعة النخيل 

وانتاج وتسويق التمور والمشاكل 

المصاحبة:

تشـير النتائج أن املشـكالت التي تواجه 
منتجـي التمـور متعـدد ومتنوعـة تختلف 
وجودهـا  ومسـتويات  طبيعتهـا  يف 
وأن  العـام،  أو  الفـردي  املسـتوي  علـى 
املشـكالت التـي تواجـه منتجـي التمـور 
يف أغلبهـا مرتبطـة بخصائـص الفـالح 
نفسـه، ومـن املالحـظ فـإن تلك ال توجد 
فهنـاك  غيرهـا  عـن  مبعـزل  منهـا  أي 
االمـر  بينهـا  متبادلـة  وعالقـات  صلـة 
الـذي ميكـن معـه القـول بـأن التصـدي 
ملواجهـة بعضهـا سـيترتب عليـه اختفـاء 
ومـن  الصلـة،  ذات  املشـكالت  لبعـض 
باملـوارد  املرتبطـة  املشـكالت  أبـرز  بـن 
اليـد  يف  الشـديد  النقـص  البشـرية، 
العاملـة، عـزوف الشـباب عـن ممارسـة 
بالنخيـل،  اخلاصـة  اخلمـة  أعمـال 
القصـور يف املعـارف واملهـارات احلديثة 

بالنخيـل. املرتبطـة 
كمـا أن هنـاك مشـكالت مرتبطـة بالتمويل 
وإنتـاج  النخيـل  زراعـة  يف  واالسـتثمار 
صعوبـة  أهمهـا،  ومـن  التمـور  وتسـويق 
مـزارع  إلنشـاء  قـروض  علـى  احلصـول 
السـترداد  الالزمـة  فتـرة  طـول  النخيـل، 
إنتـاج  مجـال  يف  املسـتثمر  املـال  رأس 
علـى  يزيـد  مـا  إلـى  تصـل  والتـي  التمـور 
10 سـنوات تقريبـاً، قلـة العائـد باملقارنـة 

أن  كمـا  األخـرى،  الزراعيـة  املنتجـات  مـع 
هنـاك مشـكالت مرتبطـة بالتسـويق منهـا، 

ارتفـاع تكاليـف نقـل احملصـول، بعد مزارع 
النخيل عن األسـواق واملسـتهلكن يف املدن 
النقـل  أثنـاء  احملصـول  تلـف  الرئيسـية، 
مصانـع  توفـر  عـدم  واملناولـة،  والتخزيـن 
كافيـة لتعبئـة التمـور وتصنيعها، عدم توفر 
اآلالت اخلاصـة بخدمـة النخيـل وخاصـة 
فـإن  وعمومـاً  والتقليـم،  واجلمـع  التلقيـح 
املشـكالت التـي تواجـه منتجي التمر ميكن 
مشـكالت  وهـي،  فئـات   5 يف  حتديدهـا 
علـى مسـتوى املـوارد البشـرية، ومشـكالت 
بالتمويـل واالسـتثمار، ومشـكالت  متعلقـة 
والتعبئـة  والنقـل  بالتسـويق  عالقـة  لهـا 
بارتفـاع  مرتبطـة  ومشـكالت  والتغليـف، 
آخـراً  وليـس  وأخيـراً  اإلنتـاج،  تكاليـف 
مشـكالت متعلقـة باملـوارد الطبيعيـة. )رزق 
وعبـد املقصـود والنصـار، 1986: 577(.

أ- انتشار النخيل ومناطق تواجده:

ينتشـر نخيـل التمـر علـى امتداد مسـاحة 
حتـى  موريتانيـا  مـن  العربـي  الوطـن 
املناسـب  النبـات  وهـو  العربـي  اخلليـج 
اجلافـة،  وشـبه  اجلافـة  للمناطـق  بيئيـاً 
الوطـن  مـن مسـاحة   % 90 التـي متثـل 
العربـي حيـث وصـل عدد أشـجار النخيل 
تنتـج  نخلـة  مليـون   90 يقـارب  مـا  إلـى 
أكثـر مـن 6.4 مليـون طـن وهـو مـا ميثـل 
75 % مـن اإلنتـاج العاملـي للتمـور وتقـدر 

ليبيـا  يف  بالنخيـل  املزروعـة  املسـاحة 
70.000 هكتـار حتتـوي علـى مـا يقـارب 

نخلـة. مليـون   8
نظـراً  ليبيـا  يف  النخيـل  زراعـة  تنتشـر 
ولفوائدهـا  البيئيـة  للظـروف  ملالئمتهـا 
النخيـل  عـدد  يبلـغ  حيـث  اجلميلـة؛ 
نخيـل  شـجرة  مليـون   8 حوالـي  املتميـز 
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تنتـج حوالـي 153 مليـون طـن مـن التمر؛ 
ومتثـل مناطـق اجلنـوب وحدهـا أكثـر من 
ثلثـي االنتـاج يف ليبيـا وتصـل األصنـاف 
املوجـودة يف ليبيـا علـى حوالـي أكثـر مـن 

صنـف.  400

عرفت أشـجار النخيل من حوالي 5000 
موطنهـا  حـول  اآلراء  واختلفـت  سـنة 
األصلـي فقـد كانـت لهذه الشـجرة أهمية 
خاصـة عنـد العـرب عبـر جميـع األدوار 
اآلشـوريون  عرفهـا  فقـد  التاريخيـة 
والفراعنـة،  والبابليـون  والسـومريون 
العديـد  يف  شـتى  مبنـاح  النخيـل  ويـزرع 
ويوجـد  واملتقدمـة  الناميـة  الـدول  مـن 
نحـو 1500 صنـف مـن نخيـل التمـر على 
مسـتوى العالم ويف الواليات املتحدة تعد 
واليـة كاليفورنيـا األولـى يف إنتـاج التمـور 
حيـث تنتـج 100 % تقريبـاً مـن التمـور 
بلغـت قيمـة  وقـد  الكليـة املنتجـة سـنوياً 
متـور كاليفورنيـا نحو 18.5 مليون دوالر 

1998م. عـام  يف 
قـد  العوامـل  مـن  مجموعـة  وهنـاك 
تضافـرت لتـؤدي إلـى التدنـي التدريجـي 
ميكـن  النخيـل  بزراعـات  لالهتمـام 

يلـي: فيمـا  تلخيصهـا 
- التغيـر يف أسـلوب احليـاة خاصـة مـع 
أسـعار  وارتفـاع  النفطيـة  الثـروة  ظهـور 

السـبعينات. خـالل  النفـط 
الناحيـة  مـن  منافسـة  أنشـطة  وجـود   -
الزراعـي  بالعمـل  باملقارنـة  االقتصاديـة 

النخيـل. بزراعـة  املرتبـط 
بنـاء  الكبيـرة مثـل  - ظهـور املشـروعات 
البتروليـة  واملشـروعات  العالـي  السـد 
والصناعيـة وكذلـك التضخـم يف أسـعار 

األراضـي ممـا أذى إلـى تبويـر مسـاحات 
بالنخيـل. مزروعـة  كبيـرة 

- عـدم وجـود مؤسسـات حديثـة ترعـى 
نشاط زراعة النخيل وتعمل على تطويره 
باستمرار يف ظل الظروف املتغيرة وبقاء 
هـذا النشـاط يف أيـدي صغـار املزارعـن 

يف أغلـب دول العالـم.
وهناك عدة أسـباب أخرى كانت السـبب 
يف تقليـص مسـاحات زراعـة النخيل ومن 

أهم هذه األسـباب:
لـدى  االسـتهالكي  النمـط  يف  التغيـر   -
الشـعوب العربيـة وحتولـه نحـو اسـتهالك 
ثمـار الفواكـه األخـرى وكذلـك اسـتهالك 
الثمـار املصنعـة واملعلبة واملجففة والفواكه 

املسـكرة مـن ثـم قـّل االهتمـام بالنخلـة.
احلميمـة  القويـة  الصلـة  وجـود  عـدم   -
التـي تربـط جيـل األجـداد واآلبـاء بالنخلـة 
باإلضافـة  احلديثـة  األجيـال  شـباب  بـن 
إلـى هجـرة الكثيـر مـن الشـباب إلى املدن.
- عـدم إعطـاء العنايـة الكافيـة للعمليـات 
النخلـة  تتطلبهـا  التـي  الفنيـة  الزراعيـة 
مثل التلقيح والتقليم والتسـميد وغيرها. 
- عـدم وجـود برامـج التربيـة والتحسـن 
الالزمـة لتطويـر األصنـاف احلاليـة مـن 
التمـور ويرجـع ذلـك إلـى طول فتـرة حياة 
معوقـات  أهـم  مـن  تعـد  والتـي  النخلـة 

التربيـة. برامـج 
املدربـة  العاملـة  األيـدي  توافـر  عـدم   -
علـى القيـام بالعمليـات الزراعيـة الفنيـة 

والتقليم....الـخ. التلقيـح  مثـل 
حيـث انتشـرت زراعـة النخيـل يف أغلـب 
الصحراويـة  خصوصـاً  العربيـة  البـالد 
ذات اجلـو اجلـاف فقـد امتـدت زراعـة 

اشـجار النخيل إلى بالد أخرى وشـملت 
مناطـق متتـد جـزر الكنـاري يف احمليـط 
االندلـس  نهـر  إلـى  غربـاً  االطلسـي 
بـن خطـي  فيمـا  شـرقاً  الباكسـتان  يف 
االسـتواء  خـط  شـمال   10,35 عـرض 
كمـا امتـدت زراعتـه خـارج هـذه البقـاع 
كجنـوب  العالـم  أنحـاء  مـن  كثيـر  يف 
جنـوب  مـن  وجـزء  واسـتراليا  أفريقيـا 
أوروبـا واالمريكيتـن كمـا توجـد أعـداد 
 10 عـرض  خطـي  جنـوب  النخيـل  مـن 
شـمال خـط العـرض 35 إال أنهـا أعـداد 
قليلـة وليـس لهـا أهميـة تذكـر. )علـي، 

)119  :2005

ب- تطور زراعة النخيل وارتفاع 

إنتاجية التمور في الوطن العربي:

بعـد أن تطـورت األبحاث اخلاصة بزراعة 
منتجاتـه،  وتصنيـع  وإنتاجـه  النخيـل 
وأصبـح تبـادل املعلومات سـهاًل بن أنحاء 
النخيـل  اعـداد  بـدأت  العربـي،  الوطـن 
ومسـاحته وإنتاجـه مـن التمـور تـزداد يف 
املناطـق املالئمـة لزراعتـه، خاصـة وبعـد 
أن أصبحـت التمـور سـلعة تصديريـة ذات 
مسـتقبل كبيـر ملعظـم دول الوطـن العربي، 

وميكـن توضيـح ذلـك فيمـا يلـي:
- من حيث املساحة املثمرة:

الزراعيـة  اإلحصـاءات  تتبـع  خـالل  مـن 
الزراعيـة  للتنميـة  العربيـة  للمنظمـة 
أن  تبـن  2013م   -  2012 للسـنوات 
السـعودية تأتـي يف املرتبـة األولـى وتأتـي 
أن  حـن  يف  الثانيـة  الرتبـة  يف  العـراق 
أمـا  الثالثـة،  املرتبـة  يف  جـاءت  تونـس 
ليبيـا فقـد احتلـت املرتبـة التاسـعة، كمـا 

 .)1( رقـم  اجلـدول  يف  مبـن  هـو 
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جدول رقم )1( االنتاج: ألف طن - املساحة: ألف هكتار - االشجار: باأللف شجرة للفترة )2013-2011(

الدولة

متوسط 
اإلنتاج 
للفترة

-2006

2010

201120122013

املساحة 
املثمرة

األشجار 
املثمرة

اإلنتاج
املساحة 
املثمرة

األشجار 
املثمرة

اإلنتاج
املساحة 
املثمرة

األشجار 
املثمرة

اإلنتاج

7.151.45234.0511.121.97315.9546.431.57222.3411.98األردن

771.4241.1616757.94239.1637.5616757.94207.8137.7016757.94227.61االمارات

13.4741.16376.7014.591.65376.7015.001.65376.7015.00البحرين

190.00-190.0052.50-180.0052.50-147.2051.00تونس

1031.00-1031.00156.00-563.460.0012983.00724.890.00اجلزائر

1031.00-1031.0014652.38-1008.00156-985.82156.00السعودية

436.00-437.8036.42-433.5036.42-375.2636.41السودان

3.710.1168.104.010.1168.603.990.1168.603.99سوريا

484.40123.239644.00619.00123.239698.00655.00123.2310820.00676.00العراق

263.8431.097500.00268.0131.097500.00262.0024.107503.00308.40ُعمان

2.680.58113.041.240.710.000.001.150.0011.75فلسطن

21.062.37431.1220.702.48455.7621.882.60481.7431.18قطر

15.865.10312.2133.565.00312.2134.605.00312.2134.60الكويت

0.0030.062100.00165.9532.002100.00170.0032.002100.00170.00ليبيا

154.2241.6512.261373.5738.5012.541400.0737.9212.301328.47مصر

1318.4046.005160.00102.9043.504954.13101.8252.204954.13114.50املغرب

83.008.64600.0021.448.78600.0022.008.78600.0022.00موريتانيا

15.669.904669.0055.809.804646.0054.909.634623.0054.20اليمن

املصدر: املنظمة العربية للتنمية والزراعة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، املجلد رقم )37(، اجلدول )72( اخلرطوم 2018

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بإحصـــاءات املســـاحة 
2016م   -  2014 للســـنوات  املثمـــرة 
املرتبـــة  يف  تأتـــي  العـــراق  أن  تبـــن 

املرتبـــة  الســـعودية يف  ويليهـــا  األولـــى 
الثانيـــة يف حـــن أن املرتبـــة الثالثـــة فقـــد 
كانـــت مـــن نصيـــب املغـــرب، أمـــا ليبيـــا 

فقـــد احتـــات املرتبـــة التاســـعة، كمـــا هـــو 
مبـــن يف اجلـــدول رقـــم )2(.
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اجلدول رقم )2( اإلنتاج: ألف طن - املساحة: ألف هكتار - االشجار: باأللف شجرة للفترة )2016-2014(

الدولة

متوسط 
اإلنتاج 
للفترة

-2006

2010

201420152016

املساحة 
املثمرة

األشجار 
املثمرة

اإلنتاج
املساحة 
املثمرة

األشجار 
املثمرة

اإلنتاج
املساحة 
املثمرة

األشجار 
املثمرة

اإلنتاج

18.101.24184.809.7647.78332.6420.142.71225.7025.22األردن

451.7854.51405.4885.08587.5493.56671.89االمارات

14.101.26377.0012.001.26377.0012.001.26377.0012.00البحرين

182.7048.70199.0049.15223.0061.24242.00تونس

721.5850.4015090.93934.3851.7915508.59990.3852.5415733.621029.60اجلزائر

جزر القمر
0.100.010.111.010.110.010.11جيبوتي

1010.62107.2822735.00760.16135.12891.68145.52964.54السعودية

432.0637.09440.3637.09439.1037.21439.12السودان

4.090.3760.502.970.3760.504.020.3760.504.02سورية

139.2112.95139.2012.91139.3512.88140.13الصومال

604.80235.4910475.00662.45309.559913.00602.35310.249935.00615.21العراق

275.2224.156100.00317.4024.156383.00344.7024.156569.00335.30ُعمان

4.061.0212.030.807.971.0710.75فلسطن

23.212.2927.480.8027.602.4128.88قطر

27.052.66115.212.3094.813.0298.37الكويت

0.160.060.170.120.320.120.32لبنان

165.4131.63169.8931.99171.7232.35173.55ليبيا

1345.1144.041465.0348.5614956.001684.9249.7413618.001465.03مصر

107.2457.74102.2057.85100.3858.1266.60املغرب

21.077.8418.868.7921.899.1922.38موريتانيا

55.9214.3852.2914.0351.3114.8757.73اليمن

6422.74-6415.17912.60-5846.44921.45-5603.58726.30املجموع

املصدر: املنظمة العربية للتنمية والزراعة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، املجلد رقم )37(، اجلدول )106( اخلرطوم 2018
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- األشجار املثمرة: 
تبـن   )1( رقـم  اجلـدول  إلـى  بالرجـوع 
اإلحصـاءات الزراعية املتعلقة بالسـنوات 
2012 - 2013م بـأن اإلمـارات تأتـي يف 

املرتبـة  اجلزائـر  وحتتـل  األولـى  املرتبـة 
مـن  فكانـت  الثالثـة  املرتبـة  أمـا  الثانيـة 
املرتبـة  يف  ليبيـا  وتأتـي  العـراق  نصيـب 

السادسـة.
والـذي   )2( رقـم  اجلـدول  أن  حـن  يف 
الزراعيـة  اإلحصـاءات  علـى  يحتـوي 
للسـنوات 2014 - 2016م يوضـح بـأن 
السـعودية  تأتـي يف املرتبـة األولـى لسـنة 
2014 وال توجـد بيانـات للسـنتن 2015 

- 2016 وحتتـل اجلزائـر املرتبـة الثانيـة 
للسـنتن  األولـى  واملرتبـة   2014 للسـنة 
الثالثـة  املرتبـة  أمـا    2016  -  2015

توجـد  وال  املغـرب   نصيـب  مـن  فكانـت 
ليبيـا. بيانـات عـن 

- اإلنتاج بالطن:
املعروضـة  الزراعيـة  اإلحصـاءات  تبـن 
يف اجلـدول رقـم )1( بـأن مصـر تتصـدر 
الـدول العربيـة أي تأتي يف املرتبة األولى 

 ،2013  -  2012 السـنوات  خـالل 
يف  السـعودية  بعدهـا  وتأتـي 

وتليهـا  الثانيـة  املرتبـة 

اجلزائـر يف املرتبـة الثالثـة بينمـا حتتـل 
ليبيـا املرتبـة التاسـعة. 

والـذي   )2( رقـم  اجلـدول  ان  حـن  يف 
يتضمـن اإلحصـاءات الزراعيـة )2014-
2016(، يبـن أن مصـر تتصـدر الـدول 

العربيـة وتأتـي يف املرتبـة األولـى وتأتـي 
اجلزائر يف املرتبة الثانية والسـعودية يف 
املرتبـة الثالثـة بينمـا حتتـل ليبيـا املرتبـة 

التاسـعة.
يف  املثمـرة  النخيـل  أشـجار  عـدد  يبلـغ 
مليـون   66.2 حوالـي  العربـي  الوطـن 
حتتـل  اإلمـارات  وأن  تقريبـاً  نخلـة  
املرتبـة األولـى حيـث حتتوى علـى حوالي 
)16.8مليـون نخلـة(، وتأتـي اجلزائـر يف 
املرتبـة الثانيـة بعـدد )14.7 مليون نخلة 
تقريبـاً( وتأتـي العـراق يف املرتبـة الثالثـة 
بعـد )10.8 مليـون نخلة تقريباً( وجاءت 
 2.1( بعـدد  السادسـة  املرتبـة  ليبيـا يف 

مليـون نخلـة تقريبـاً(.

- مـن حيـث إجمالـي االنتـاج مـن التمـور 
يف الوطن العربي: 

صاحبـة  العربيـة  الـدول  وتعتبـر 
النصيـب األوفـر يف إنتـاج التمـور طبقاً 
إلحصائيـات املنظمـة العربيـة للتنميـة 
والزراعـة عـام 2016م، وقـد تصـدرت 
للعالـم  بالنسـبة  االنتـاج  قمـة  مصـر 
العربـي بإنتـاج 1465.030 ألـف طـن 
االنتـاج  مـن   %  22.81 حوالـي  أي 
العربـي للتمـور، وتأتـي بعدهـا اجلزائر 
التـي شـهدت نهضـة كبيـرة يف التمـور 
أي  طـن  ألـف   1029.600 بإنتـاج  
حوالـي 16.03 % مـن االنتاج العربي، 
أمـا السـعودية فقـد جـاءت يف املرتبـة 
ألـف   964.540 بإنتـاج قـدره  الثالثـة 
طـن اي حوالـي 15.01 % مـن اإلنتاج 
العربـي و احتلـت ليبيـا املرتبة التاسـعة 
بإنتـاج قـدره 173.550 الـف طـن اي 
حوالـي 2.70 % مـن اإلنتـاج العربـي. 
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النخيـل  أشـجار  أصنـاف  أهـم  ثالثـًا: 

ليبيـا: جنـوب  فـي  المزروعـة 

املناطـق  مـن  اجلنوبيـة  املنطقـة  تعتبـر 
ليبيـا  يف  النخيـل  بزراعـة  تشـتهر  التـي 
نفـس  مكانـه خاصـة يف  النخلـة  وحتتـل 
وسـكان  خاصـة  بصفـة  اجلنـوب  سـكان 
التمـر غـذاء  ليبيـا بصفـة عامـة ويعتبـر 
أساسـي للمواطـن يف اجلنـوب على مدار 
العـام وخاصـة يف املناسـبات الدينية مثل 
شـهر رمضـان وال تـكاد تخلـوا أي مزرعة 
ومـن  النخيـل  أشـجار  مـن  اجلنـوب  يف 
اجلنـوب  تـزرع يف  التـي  األصنـاف  أهـم 
أضـوى،  تافسـرت،  تاغيـات،  تاليـس، 
تقـدف، امريـر. كمـا مت اسـتجالب بعـض 
األصنـاف التجاريـة مـن مناطـق الواحات 
ومنطقـة اجلفـرة ومـن أشـهرها الدقلـة، 
الصعيـدي، اخلضـراوي ...الـخ. )البكـر، 

.)86  :1972

 وتقـدر أعـداد النخيل املزروعة باجلنوب 
منهـا  املنتـج  نخلـة  مليـون  حوالـي4.8 

حوالـي 80 إلـى 90 % لقـد قـام جهـاز 
تنميـة وتطويـر النخيل باملنطقة اجلنوبية 
بزراعـة آالف أشـجار النخيـل والزيتـون 
زراعتهـا  مت  وقـد  اجلنوبيـة،  باملنطقـة 
حتـت نظـام الـري الدائـم وبنظـام الـري 
األشـجار  تلـك  توزعـت  وقـد  بالتنقيـط، 
علـى عـدة مشـاريع يف عـدة مناطـق وهـي 

علـى املوجـة اآلتيـة:
والزيتـون:  للنخيـل  سـبها  مشـروع   -  1

هكتـار  بــ70  املنزرعـة  املسـاحة  تقـدر 
شـجرة   2630 النخيـل  اشـجار  وعـدد 
وأهـم األصنـاف هي: تافسـرت، تاغيات، 
أمريـر،  تاقـداف،  أضـوي،  تاليـس، 
سـمبلبل،  اغلـن،  أوكلـي،  خضـري، 
ذكـور،  أقديـر،  أوريـق،  دقلـة،  صعيـدي، 

.....الـخ. أقـروز 
والزيتـون:  للنخيـل  غـدوة  مشـروع   -  2

تقـدر املسـاحة املنزرعـة ب 9100 هكتار 
نخلـة   9982 النخيـل  أشـجار  وعـدد 
وأهـم األصنـاف هـي: تاليـس، تاغيـات، 

خضـري،  أوكلـي،  أغلـن،  تافسـرت، 
.....الـخ. سـمبلبل  ذكـور،  مقمـاق، 

3 - مشـروع احلمـراء للنخيـل والزيتـون: 

هكتـار  ب60  املنزرعـة  املسـاحة  تقـدر 
نخلـة  النخيـل2800  أشـجار  وعـدد 
وأهـم األصنـاف هـي: أضوي، تافسـرت، 
تاغيـات، تاليـس، مقمـاق، ذكور....الـخ.
والزيتـون:  للنخيـل  جرمـة  مشـروع   -  4

املنزرعـة ب632 هكتـار  املسـاحة  تقـدر 
وعـدد أشـجار النخيـل 300 نخلـة وأهـم 
تافسـرت،  أضـوي،  هـي:  األصنـاف 
ذكـور،  مقمـاق،  تاليـس،  تاغيـات، 

أضوي....الـخ.
5 - مشـروع الغريفـة للنخيـل والزيتـون: 

هكتـار  ب36  املنزرعـة  املسـاحة  تقـدر 
نخلـة   3288 النخيـل  أشـجار  وعـدد 
وأهـم األصناف هـي: خضري، صعيدي، 
تاغيـات،  تاليـس،  أضـوي،  تافسـرت، 

ذكـور.
تقـدر  للنخيـل:  تهـاال  مشـروع   –  6
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املسـاحة املنزرعـة ب168 هكتـار وعـدد 
وأهـم  نخلـة   9000 النخيـل  أشـجار 
تاليـس،  هـي:  املزروعـة  األصنـاف 
أوريـق،  أضـوي،  تافسـرت،  تاغيـات، 

ذكـور.  مقمـاق،  خضـري، 
7– مشـروع امخاتـن للنخيـل والزيتـون: 

تقـدر املسـاحة املنزرعـة ب 220 هكتـار 
نخلـة   21420 النخيـل  أشـجار  وعـدد 
وأهـم األصنـاف املزروعـة هـي: تاغيـات، 
أغلـن،  أضـوي،  تافسـرت،  تاليـس، 

ذكـور.  أوريـق،  مقمـاق، 
8 – مشـروع القليـب للنخيـل والزيتـون: 
هكتـار  املنزرعـة ب400  املسـاحة  تقـدر 

نخلـة   34000 النخيـل  أشـجار  وعـدد 
وأهـم األصنـاف املزروعـة هـي: تاغيـات، 
تاليس، تافسـرت، أضوي، أغلن، أوريق، 

خضـري، صعيـدي، مقمـاق، ذكـور. 
والزيتـون:  للنخيـل  – مشـروع جيـزاو   9
هكتـار  ب40  املنزرعـة  املسـاحة  تقـدر 
نخلـة   4608 النخيـل  أشـجار  وعـدد 
وأهـم االصناف املزروعة هي: تافسـرت، 
صعيـدي،  خضـري،  تاليـس،  تاغيـات، 

ذكـور. أغلـن،  مقمـاق،  سـالوالو، 
10 - مشـروع الزيتونة للنخيل والزيتون: 

هكتـار  املنزرعـة ب200  املسـاحة  تقـدر 
نخلـة   14000 النخيـل  أشـجار  وعـدد 

وأهـم األصنـاف املزروعـة هـي: تاغيـات، 
مقمـاق،  أغلـن،  تافسـرت،  تاليـس، 

ذكـور.  تاقـداف، 
11 - مشروع مسقوين للنخيل والزيتون: 

تقـدر املسـاحة املنزرعـة ب3200 هكتـار 

ال تكاد تخلوا أي 

مزرعة في الجنوب 

من أشجار النخيل ومن 

أهم األصناف تاليس، 

تاغيات، تافسرت
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نخلـة   4080 النخيـل  أشـجار  وعـدد 
وأهـم األصنـاف املزروعـة هـي: تاغيـات، 
تاليس، تافسـرت، أغلن، مقماق، أوريق، 
تاقـداف، سـالوالو،  خضـري، صعيـدي، 

سـمبلبل، ذكـور.
12 - مشـروع زويلـة للنخيـل والزيتـون: 

هكتـار  املنزرعـة ب800  املسـاحة  تقـدر 
نخلـة   2040 النخيـل  أشـجار  وعـدد 
وأهـم األصنـاف املزروعـة هـي: تاليـس، 
مقمـاق،  أضـوي،  تافسـرت،  تاغيـات، 
أغلـن،  أوريـق،  سـالوالو،  سـمبلبل، 

ذكـور.  صعيـدي،  خضـري، 
13 - مشـروع متسـه للنخيـل والزيتـون: 

هكتـار  املنزرعـة ب400  املسـاحة  تقـدر 
نخلـة   34560 النخيـل  اشـجار  وعـدد 
أوكلـي،  املزروعـة هـي:  األصنـاف  وأهـم 
أوريـق،  مقمـاق،  تافسـرت،  تاغيـات، 

ذكـور. تاليـس،  أغلـن، 
14 - مشـروع الشـاطئ »أدري« للنخيـل 

املنزرعـة  املسـاحة  تقـدر  والزيتـون: 
النخيـل  أشـجار  وعـدد  هكتـار  ب300 
12056 نخلـة وأهـم األصنـاف املزروعـة 

هـي: تافسـرت، تاغيـات، تاليـس، أوكلـي، 
أغلـن،  مقمـاق،  أمجـاب،  أضـوي، 

ذكـور.  أسـبير،  سـالوالو،  تاقـداف، 
15 – مشـروع الشـاطئ )2( أم اجلداول 

املسـاحة  تقـدر  والزيتـون:  للنخيـل 
أشـجار  وعـدد  هكتـار  ب300  املنزرعـة 
األصنـاف  وأهـم  نخلـة   6120 النخيـل 
تاغيـات،  تافسـرت،  هـي:  املزروعـة 
تاليـس، مقمـاق، أغلـن، أسـبير، أقـروز، 

ذكـور.  سـمبلبل،  أوكلـي، 
16 – مشـروع برطمـة للنخيـل والزيتـون: 

تقـدر املسـاحة املنزرعـة ب 7500 هكتار 
ميتـه  جميعهـا  النخيـل  أشـجار  وعـدد 
وأهـم األصنـاف املزروعـة هـي: تاليـس، 
مقمـاق،  تاغيـات،  صعيـدي،  خضـري، 
أغلـن، تافسـرت، أضوي، ذكـور. )تقارير 

جهـاز النخيـل , 2010 : 12(.
جدول رقم )3( حصر ألعداد وأصناف النخيل واإلنتاج واإلنتاجية للموسم الزراعي 2012 م 
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كجم /شجرة
إجمالي اإلنتاج 

/ طن
السعر 

د. ل /كجم
القيمة االجمالية 

/د. ل

498514465803150698704506.0419222700دقلة1

432046403697170686284905.0343142450صعيدي2

332342310536100310536004.0124214400تاليس3

498515465803110512383303.0153714990تاغيات4

332342310535140434749003.0130424700خضري5

664684621072090558964802.5139741200تافسرت6

265874248428090223585202.5055896300اضوي7

299109279482070251533802.0050306760مقماق8

3.323.4263.105.356367.674.1501,416,663.500املجموع

املصدر: جهاز تنمية وتطوير النخيل والزيتون مكتب املنطقة اجلنوبية                         
اإلنتاجية للموسم الزراعي 2012م = كمية اإلنتاج / عددا ألشجار املنتجة اإلنتاجية  

اإلنتاجية للموسم الزراعي 2012م = 367674150 / 3105356 = 118.400 كجم/شجرة
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الـواردة  البيانـات  مـن  تبـن  لقـد 
املوسـم  عـن  املعبـر   )3( رقـم  باجلـدول 
األشـجار  عـدد  أن  )2012م(  الزراعـي 
شـجرة(   3.105.356( هـو  املنتجـة 
هـي  اإلجمالـي  اإلنتـاج  كميـة  وأن 
القيمـة  وأن  طـن(   367.674.150(

 1,416,663.500( هـي  اإلجماليـة 
للموسـم  اإلنتاجيـة  ومعـدل  د.ل( 
)118.4 كجم/شـجرة( أن صنـف دقلـة 
حقـق أعلـى دخل وهو )419,222.700 
د.ل( ويرجـع السـبب إلـى أن اإلنتاجيـة 
العاليـة والتـي تصـل إلـى ) 150كجـم/

يصـل  حيـث  العالـي  والسـعر  شـجرة( 
إلـى )6 دينـار( للكيلوجـرام، وأن صنـف 
مقمـاق حقـق أقـل دخـل ويرجـع السـبب 
 70( وهـي  املنخفضـة  اإلنتاجيـة  إلـى 
كجم/شـجرة( وسـعر الكيلوجرام هو )2 

دينـار(.

الـــواردة  البيانـــات  مـــن  تبـــن  لقـــد 
ـــر عـــن املوســـم  باجلـــدول رقـــم )4( املعب
الزراعـــي )2013م( أن عـــدد األشـــجار 
املنتجـــة هـــو )3.323.429 شـــجرة( 
هـــي  اإلجمالـــي  اإلنتـــاج  كميـــة  وأن 
القيمـــة  وأن  طـــن(   387.511.840(

 1,503,184.405( هـــي  اإلجماليـــة 
للموســـم  اإلنتاجيـــة  ومعـــدل  د.ل( 
)116.600 كجم/شـــجرة( وأن صنـــف 
وهـــو  دخـــل  أعلـــى  حقـــق  الدقلـــة 
)448,663.500 د.ل( ويرجـــع الســـبب 
التـــي تصـــل  العاليـــة  اإلنتاجيـــة  إلـــى 

والســـعر  )150كجم/شـــجرة(  إلـــى 
د.ل/  6( إلـــى  يصـــل  حيـــث  العالـــي 
كجـــم(، وأن صنـــف مقمـــاق حقـــق أقـــل 
ــة  ــى اإلنتاجيـ ــبب إلـ ــع السـ ــل ويرجـ دخـ
كجم/شـــجرة   70( وهـــي  املنخفضـــة 

د.ل/كجـــم(. وبســـعر2 

جدول رقم )4( حصر ألعداد النخيل واإلنتاج واإلنتاجية للموسم الزراعي 2013 م 

األصناف
العدد اإلجمالي

/شجرة
العدد املنتج 

/شجرة
اإلنتاج 

كجم /شجرة 
إجمالي اإلنتاج 

/طن
السعر

د.ل /كجم
القيمة االجمالية 

/د.ل

540016498515150747772506.0448663500دقلة1

468014432046170734478205.0367239100صعيدي2

360011332343100332343004.0132937200تاليس3

540015498514110548365403.0163509620تاغيات4

360010332342140465278803.0139583640خضري5

720020664686090598217402.5149554350تافسرت6

288008265875090239287502.559821875اضوي7

324009299108070209375602.041875120مقماق8

3.600.1033.323.429387.511.8401,503,184.405املجموع

املصدر: جهاز تنمية وتطوير النخيل والزيتون مكتب املنطقة اجلنوبية
اإلنتاجية للموسم الزراعي 2013م = 387511840 / 3323429 = 116.600 كجم/شجرة
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جدول رقم )5( حصر ألعداد النخيل واإلنتاج واإلنتاجية للموسم الزراعي 2014 م 

األصناف
العدد اإلجمالي /

شجرة
العدد املنتج 

/شجرة
اإلنتاج 

كجم /شجرة
إجمالي اإلنتاج /

طن
السعر 

د.ل/ كجم
القيمة االجمالية 

/د.ل

588617540014150810021006.0486006600دقلة1

510134468012170795620405.0397810200صعيدي2

392414360010100360010004.0144004000تاليس3

588616540013110594014303.0178204290تاغيات4

392413360011140504015403.0151204620خضري5

784822720020090648018002.5162004500تافسرت6

313929288008090259207202.5062801800اضوي7

353170324007070226804902.0045360980مقماق8

3.924.1153.600.095419.771.1201,629,396.990املجموع

املصدر: جهاز تنمية وتطوير النخيل والزيتون مكتب املنطقة اجلنوبية
اإلنتاجية للموسم الزراعي 2014م = 419771120 / 3600095 = 116.600 كجم/شجرة
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الـواردة  البيانـات  مـن  تبـن  لقـد 
باجلـدول رقـم )5( املعبـر عـن املوسـم 
الزراعـي )2014 م( أن عـدد األشـجار 
شـجرة(   3.600.095( هـو  املنتجـة 
هـي  اإلجمالـي  اإلنتـاج  كميـة  وأن 
القيمـة  وأن  طـن(   419.771.120(

 1,629,396.990( هـي  اإلجماليـة 
للموسـم  اإلنتاجيـة  ومعـدل  د.ل( 
وأن  كجم/شـجرة(   116.600(
صنـف الدقلـة حقـق أعلـى دخـل وهـو 
)486,006.600 د.ل( ويرجـع السـبب 
إلـى أن اإلنتاجيـة العاليـة والتـي تصـل 

والسـعر  150كجم/شـجرة(   ( إلـى 
د.ل/   6( إلـى  يصـل  حيـث  العالـي 
أقـل  مقمـاق حقـق  وأن صنـف  كجـم(، 
اإلنتاجيـة  إلـى  السـبب  ويرجـع  دخـل 
كجم/شـجرة   70( وهـي  املنخفضـة 

د.ل/كجـم(.   2 بسـعر 

الـواردة  البيانـات  مـن  تبـن  لقـد 
باجلـدول رقـم )6( املعبـر عـن املوسـم 
الزراعـي )2015 م( أن عـدد األشـجار 
شـجرة(   3.924.119( هـو  املنتجـة 
هـي  اإلجمالـي  اإلنتـاج  كميـة  وأن 
القيمـة  وأن   طـن(   479.134.915(

 2,093,713.853( هـي  اإلجماليـة 
للموسـم  اإلنتاجيـة  ومعـدل  د.ل( 
وأن  )122.100كجم/شـجرة( 
وهـو  دخـل  أعلـى  حقـق  دقلـة  صنـف 
)593,032.635 د.ل( ويرجـع السـبب 
إلـى أن اإلنتاجيـة العاليـة والتـي تصـل 

والسـعر  )155كجم/شـجرة(  إلـى 
د.ل/   6.5( إلـى  يصـل  حيـث  العالـي 
أقـل  مقمـاق حقـق  وأن صنـف  كجـم(، 
اإلنتاجيـة  إلـى  السـبب  ويرجـع  دخـل 
كجم/شـجرة   75( وهـي  املنخفضـة 

د.ل/كجـم(.  2.5 وبسـعر 

جدول رقم )6( حصر ألعداد النخيل واإلنتاج واإلنتاجية للموسم الزراعي 2015م

األصناف
العدد اإلجمالي /

شجرة
العدد املنتج 

/شجرة
اإلنتاج 

كجم /شجرة
إجمالي اإلنتاج 

/ طن
السعر/ 

دل/ كجم 
القيمة االجمالية 

/د.ل

647479588618155912357906.5593032635دقلة1

561148510136175892738005.5491005900صعيدي2

431653392412110431653204.5194243940تاليس3

647480588617115676909553.5236918343تاغيات4

431652392411145568995953.5199148582خضري5

86330478482495745582803.0223674840تافسرت6

34532231393095298233503.0089470050اضوي7

38848735317175264878252.5066219563مقماق8

4.322.5253.924.119479.134.9152,093,713.853املجموع

املصدر: جهاز تنمية وتطوير النخيل والزيتون مكتب املنطقة اجلنوبية
اإلنتاجية للموسم الزراعي 2015م = 479134915 / 3924119 = 122.100 كجم/شجرة
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جدول رقم )7( حصر ألعداد النخيل واإلنتاج واإلنتاجية للموسم الزراعي 2016 م 

األصناف
العدد اإلجمالي 

/شجرة
العدد املنتج 

/شجرة
اإلنتاج 

كجم /شجرة
إجمالي اإلنتاج /

طن
السعر

 د.ل/ كجم
القيمة االجمالية/ 

د.ل
7187026474801601035968007.0725177600دقلة1

6228745611491801010068206.0606040920صعيدي2

4791344316521100474817205.0237408600تاليس3

7187016474781200776973604.0310789440تاغيات4

4791354316531400604314204.0241725680خضري5

9582708633071000863307003.5302157450تافسرت6

3833083453211000345321003.5120862350اضوي7

431221388486800310788803.0093236640مقماق8

4.791.3454.316.526542.155.8002,637,398,680املجموع

املصدر: جهاز تنمية وتطوير النخيل والزيتون مكتب املنطقة اجلنوبية
اإلنتاجية للموسم الزراعي 2016م = 542155800 / 4316526 = 125.600 كجم/شجرة

باجلـدول  الـواردة  البيانـات  مـن  تبـن  لقـد 
الزراعـي  املوسـم  عـن  املعبـر   )7( رقـم 
هـو  املنتجـة  األشـجار  عـدد  أن  )2016م( 
)4.316.526 شـجرة( وأن كميـة اإلنتـاج 
اإلجمالـي هـي )542.155.800 طن( وأن 

القيمـة اإلجماليـة هـي )2,637,398.680  
د.ل( ومعدل اإلنتاجية للموسم )125.600 
كجم/شجرة( وأن صنف الدقلة حقق أعلى 
دخـل وهـو )725,177.600 د.ل( ويرجـع 
والتـي  العاليـة  اإلنتاجيـة  أن  إلـى  السـبب 

والسـعر  160كجم/شـجرة(   ( إلـى  تصـل 
د.ل/كجـم(،   7( إلـى  يصـل  حيـث  العالـي 
وأن صنـف مقمـاق حقـق أقـل دخـل ويرجـع 
السـبب إلـى اإلنتاجيـة املنخفضة وهي )80 

د.ل/كجـم(.  2.5 وبسـعر  كجم/شـجرة 
جدول رقم )8( املتوسطات واإلنتاج واإلنتاجية للفترة من )2012 – 2016 م(

املوسم 
الزراعي

اجمالي العدد 
املنتج /شجرة

متوسط اإلنتاج / 
كجم / شجرة

إجمالي اإلنتاج /
طن

السعر/
 د.ل/ كجم

القيمة االجمالية 
/ د.ل

120123105356118.4003676741503.51416663500

220133323429116.6003875118403.51503184405

320143600095116.6004197711203.51629396990

420153924119122.1004791349154.02093713853

520164.316.526125.600542.155.8004.52,637,398.680

املصدر: اعداد الباحثان 
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رابعًا: النتائج: 

توصلـت هـذه الدراسـة إلـى أن املنطقـة 
أصنـاف  مـن  بالعديـد  زاخـرة  اجلنوبيـة 
املردوديـة  وذات  اجليـدة  التمـور 
الظـروف  وأن  العاليـة  االقتصاديـة 
النخيـل  أشـجار  لنمـو  مناسـبة  البيئيـة 
مـن تربـة – وميـاه ومنـاخ، كمـا اسـتنتجنا 
مـن  نقلهـا  مت  التـي  األصنـاف  بـأن 
منطقـة اجلفـرة والواحـات قـد تأقلمـت 
وأعطـت  للجنـوب  البيئيـة  الظـروف  مـع 
إنتاجيـة عاليـة ومتـور جيـدة، كمـا تبـن 
لنـا بـأن املزارع باملنطقـة اجلنوبية أصبح 
يتوجه إلى زراعة هذه األصناف والبحث 
عنهـا نظـراً ألهميتهـا االقتصاديـة ومـن 
أهـم هـذه األصنـاف الدقلـة، الصعيـدي، 
اخلضـراوي، تاليس، تاغيات وتافسـرت. 
صنـف  بـأن  الدراسـة  هـذه  بينـت  وقـد 
دقلـة يأتـي يف املرتبـة األولـى مـن حيـث 
سـعر التمـور وهـي )7( دينـار ليبي للكيلو 
جـرام، ويأتـي يف املرتبـة الثانية من حيث 
160كيلوجـرام  وهـي  النخلـة  إنتاجيـة 
للشـجرة يف املوسـم، ويأتي الصعيدي يف 
املرتبـة األولـى مـن حيـث اإلنتاجيـة حيث 
وصلـت إنتاجيـة الشـجرة يف املوسـم إلـى 
الثانيـة مـن  180 كيلوجـرام ويف املرتبـة 

حيـث سـعر كيلـو التمـور وهـي )6( دينـار 
للكيلـو جـرام الواحـد، كما جاء اخلضري 
اإلنتاجيـة  حيـث  مـن  الثالثـة  املرتبـة  يف 
يف  للشـجرة  جـرام  كيلـو   140 ومبعـدل 
حيـث  مـن  الثالثـة  املرتبـة  ويف  املوسـم، 
 )4( قـدره  ومببلـغ  التمـور  كيلـو  سـعر 
دينـار للكيلـو جـرام الواحـد،  أما أصناف 
املنطقـة اجلنوبيـة فتتـراوح اإلنتاجيـة مـا 

بـن  80 120-كجـم /شـجرة يف املوسـم 
كمـا تتـراوح األسـعار ما بن )5-3( دينار 

الواحـد.  للكيلـو جـرام 

خامسًا: التوصيات: 

مـن النتائـج التـي مت التوصـل اليهـا ميكن 
تقـدمي بعـض التوصيـات التي تسـاهم يف 
رفـع مسـتوي اإلنتاج مـن محصول التمور 
يف املنطقـة اجلنوبيـة بصفـة خاصـة ويف 

ليبيـا بصفـة عامـة ومـن أهمها:
املزروعـة  املسـاحات  يف  التوسـع   )1
بالنخيـل ودعمهـا بإدخال أصناف جديدة 
والظـروف  واألمـراض  اآلفـات  مقاومـة 
....الـخ. تربـة ومنـاخ وميـاه  البيئيـة مـن 
النخيـل  ملزارعـن  القـروض  توفيـر   )2

املتهالكـة. النخيـل  أشـجار  لتجديـد 
ملزارعـن  تدريبيـة  دورات  إقامـة   )3
النخيـل للتعـرف علـى عمليـات اخلدمـة 
تسـميد  مـن  النخلـة  حتتاجهـا  التـي 

. وتقليم....الـخ  ورى،  وتوبيـر، 
4( االهتمـام بالبحـوث املتعلقـة بالنخيـل 
لتحقيـق  األساسـي  املنطلـق  باعتبارهـا 

النخيـل. تنميـة وحتسـن  أهـداف 
5( التركيـز علـى األصنـاف ذات القيمـة 
االقتصاديـة وذات اإلنتاجيـة العالية ومن 
أهمهـا الدقلـة، الصعيـدي، اخلضـراوي، 
تاليـس، تاغيـات، وتافسـرت ....... الـخ.

المراجع:
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عدسة: أديب محمد سليمان الفرحان



معالجة التمور بتقنية 
البخار الجاف والمشبع 

CO2 تحت تفريغ الهواء وتبخير التمور بغاز

تعد التمور من المنتجات الغذائية الطبيعية التي تتميز بقيمتها التغذوية العالية الحتوائها على السكريات 
)فركتوز وجلوكوز وسكروز( والبروتينات واأللياف والفيتامينات والمعادن. وهي من أغنى أنواع الفاكهة في 

محتواها من السكريات الطبيعية التي قد تصل إلى 77 ٪  من وزنها الرطب. 

المهندس طارق بن البشير بن عابدين
tarek.a65@gmail.com

متخصص بتصنيع معدات معاجلة احملاصيل الزراعية
اإلمارات العربية املتحدة

ال تـــزال صنـــــاعة التـمـــور 

ــة  ــلى الصنـــاعـ ــد عـ تعتـمــ

التقليديـــة حيـــث يواجـــه 

المنتــجـــــون ضغـــوطــــــا 

متناميــة مــن أجــل تحســين 

المعالجــة العامــة للتمــور 

مــن خــال تعزيــز ســامة 

وجـــودتها الثمــرة 
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يف  كميـات  علـى  التمـور  حتتـوي  كمـا 
تشـتمل  العناصـر  مـن  األهميـة  غايـة 
واحلديـد  والكالسـيوم  البوتاسـيوم  علـى 
والفسـفور،  والصوديـوم  واملاغنيسـيوم 
عاليـة  نسـبة  علـى  احتوائهـا  إلـى  إضافـة 
مـن مـادة الفلوريـن تقـدر بخمسـة أضعاف 
مـا حتتويـه الفواكـه األخـرى، كمـا حتتـوي 
التمور على كميات مناسـبة من فيتامينات 
)أ( و )ب( إضافـة إلـى حمـض الفولفيـك. 
ومـن املكونـات املهمة يف لـب التمور ونواها 
األليـاف الطبيعيـة التـي تعـد مـن املكونـات 

لإلنسـان. املهمـة  التغذويـة 
االسـتثمار  يف  التمـور  صناعـة  أخفقـت 
بشـكل كبيـر يف قـدرات مـا بعد احلصاد، 
فالتقنيـات املسـتخدمة يف عمليـات جنـي 
مازالـت  بعـد احلصـاد  وتداولهـا  التمـور 
ولـم  التقليديـة  الطـرق  علـى  تعتمـد 
يشـهد قطـاع التمـور حتى اآلن اسـتخدام 
تقنيـات متطـورة وحديثة يف هذا اجلانب 
املهـم. ويف مجـال تصنيـع التمـور ال تـزال 
تقليديـة.  صناعـة  تعـد  التمـور  صناعـة 
مـن  متناميـة  املنتجـن ضغوطـاً  ويواجـه 
أجـل حتسـن املعاجلـة العامـة للتمور من 
وجودتهـا.  الثمـرة  تعزيـز سـامة  خـال 
االسـواق  يف  موقعهـا  علـى  وللحفـاظ 
املنتجـات  مقابـل  العامليـة  أو  احملليـة 

املنافسـة.

المشاكل التي يعاني منها المزارع 

ما بعد الحصاد

أن  حيـث  التصديـر  ألسـواق  بالنسـبة 
متطلبـات  لديهـم  الدوليـن  املسـتوردين 
والتبخيـر  للتنظيـف  الصارمـة  اجلـودة 
والتعبئـة والتغليـف التـي ال ميكـن الوفـاء 

عدسة: عباس عبداهلل أحمد الخميس
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ومنشـآت  تقنيـات  خـال  مـن  إال  بهـا 
حديثـة لعمليـات تـداول مـا بعد احلصاد، 
حيـث حققـت التجـارب التـي مت قمت بها 
يف محطتنا لألبحاث الواقعة يف إمارة أم 
القيويـن بدولـة اإلمـارات العربية املتحدة 
يف مجـال التجفيـف والترطيب واالنضاج 
والتبخيـر معتمـداً علـى أسـاليب التقنيـة 
ممتـازة  نتائـج  أثمـرت  التـي   ، احلديثـة 
سـتوفر مزايـا عديـدة وبالتالـي سـتعالج 
الكثيـر مـن املشـاكل التـي كان املزارعـون 
علـى  يقومـون  عندمـا  منهـا  يعانـون 

التمـور.  مـن  جتفيـف حصادهـم 
والهدف من هذه الورقة البحثية املوجزة 
هـو عـرض عـام لفكـرة اجلهـاز والتقنيـة 
حيـث  مـن  التمـور،  ملعاجلـة  املسـتخدمة 
يف  وأهميتـه  وأهدافـه،  اجلهـاز  فكـرة 
معاجلـة السـلبيات الناجتـة عـن الطـرق 
وايجابيـات  املسـتخدمة،  التقليديـة 
مـع  مقارنـة  بنـا  اخلاصـة  التقنيـة 
باإلضافـة  املتداولـة،  األخـرى  التقنيـات 
إلـى معاجلتهـا للمشـكات التـي يواجههـا 

احلصـاد. بعـد  فيمـا  املزارعـون 

أواًل: مفهوم عملية تجفيف التمور

تعتبـر عمليـة التجفيـف مـن أقـدم طـرق 
بعمليـة  ويقصـد  الغذائـي،  احلفـظ 
عـن  الزائـد  املـاء  )نـزع  التمـور  جتفيـف 
فـأن  وعمومـاً  الناضـج(  التمـر  حاجـة 
التمـور )نسـبة  بهـا يف  املسـموح  النسـبة 
الرطوبـة( هـي 25 % لـذا يجـب نـزع املـاء 
الذي يزيد عن هذه النسـبة ولكن هنالك 
حاجة يف بعض الصناعات املعتمدة على 
التمـور حتتـاج إلـى نـزع املـاء مـن التمـور 
نسـبة  تصـل  قـد   %  25 مـن  أكثـر  إلـى 

الرطوبـة إلـى 12 % وال بـد لنـا مـن شـرح 
الرطوبـة  نسـبة  إن  حيـث  األمـور  بعـض 
مـن  أنـواع  ثـاث  مـن  تتكـون  التمـور  يف 
املـاء   )free water( احلـر  املـاء  امليـاه. 
املـاء   )Osmosiswater( االسـموزي 
عمليـة  أن   )Bound water( املتحـد 
النـوع األول  تؤثـر فقـط علـى  التجفيـف 
والثانـي وال تؤثـر علـى النـوع الثالث حيث 
يقصـد باملـاء احلـر هـي امليـاه التـي تكـون 
و  أو قشـرتها  التمـرة  مـن سـطح  قريبـة 
التمـرة  سـطح  خـال  مـن  تتبخـر  التـي 
حـرارة  ألي  التمـرة  تتعـرض  عندمـا 
النـوع  وهـذا  الشـمس  كأشـعة  مباشـرة 
مـن امليـاه يفقـد ببسـاطة مـن التمـور أمـا 
النـوع الثانـي امليـاه االسـموزية فهـي املياه 
التـي تتحـرك وتنفـذ مـن خـال األغشـية 
اخللويـة مـن التركيـز العالـي إلـى التركيز 
املنخفـض يف الثمـرة، وعمومـاً فـإن هـذا 
النـوع مـن امليـاه ميكـن بعمليـة التجفيـف 
مـن السـيطرة عليهـا وإزاحتهـا أمـا النـوع 
الثالـث فهـي امليـاه املتحـدة وهـذه املياه ال 
ميكن السـيطرة عليها وإزاحتها ألنها من 
بسـيطة  ونسـبتها  التمـر  وتركيـب  أصـل 
بإزاحتهـا  ألن  اإلزاحـة  إلـى  حتتـاج  وال 
يتغيـر تركيـب التمـر وعلـى هـذا األسـاس 
عمليـة  يف  مشـكله  أي  هنالـك  ليـس 
جتفيـف التمـور يف أقطارنـا العربيـة ألن 
ولكـن  عاليـة  فيهـا  احلراريـة  املعـدالت 
األصنـاف  لبعـض  اسـتثناءات  هنالـك 
مثـل الصنـف مدجـول يحتـاج إلـى عمليـة 
جتفيـف صناعـي ألسـباب سـنذكرها ال 
أخـرى  اسـتثناءات  أن هنالـك  كمـا  حقـاً 
وفلسـطن،  كاألردن  الـدول  بعـض  ملنـاخ 

ألن  أمريـكا،  تونـس،  املغـرب،  مصـر، 
موعـد نضـوج التمـر وجتفيفه ال يتناسـب 
مـع فتـرت تسـاقط األمطـار لـذا حتتـاج 
هـذه الـدول إلـى عمليـة جتفيـف صناعي 
للتمـور، وكذلـك الـدول التـي تكـون فيهـا 
دول  بعـض  مثـل  عاليـة  الرطوبـة  نسـبة 
التمـر  يتسـاقط  حيـث  العربـي  اخلليـج 
قبـل أوانـه نتيجـة الرطوبـة، لـذا يحتـاج 

إنضـاج وجتفيـف.  عمليـة  إلـى 

أهمية تجفيف التمور

إلـى  التمـور  أصنـاف  بعـض  حتتـاج 
أثنـاء  تتوفـر  ال  أعلـى  حراريـة  معـدالت 
املوسـم أن ثمـار متـر املجهـول ال تسـتوي 
ثمـرة  متسـاوية.  بصـورة  تنضـج  أو 
املجهـول كبيـرة وثقيلـة 34 – 40 غـرام 
لـذا فإنهـا تتسـاقط قبـل عمليـة جفافهـا 

الكيـس.  داخـل  الكامـل 
أن عمليـة التجفيـف تخفـف مـن نشـاط 
األحيـاء املجهريـة ومنوهـا كمـا أنهـا تقلـل 
عمليـة  أن  الكيماويـة.  التفاعـات  مـن 
أن  اخلـزن.  كلـف  مـن  تقلـل  التجفيـف 
نوعيـة  علـى  حتافـظ  التجفيـف  عمليـة 
أن عمليـة  الغسـيل.  بعـد عمليـة  التمـور 
املـاء  فعاليـة  علـى  تسـيطر  التجفيـف 
املـاء  يصبـح  بحيـث  املائـي(  )النشـاط 
االتـزان.  ظـروف  ضمـن  مثالـي  عـازل 

أنواع جتفيف التمور
)التجفيـف  الشمسـي:  التجفيـف 
الشمسـي  التجفيـف  يعتمـد  الطبيعـي( 
كمصـدر  الشـمس  وأشـعة  حـرارة  علـى 
الهـواء  يسـتخدم  كمـا  للحـرارة  طبيعـي 
الطبيعـي المتصـاص ونقـل الرطوبـة مـن 
مـن  تخلصنـا  قـد  نكـون  وبذلـك  التمـور 
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الرطوبـة الزائـدة وعمومـاً فـأن أصحـاب 
فضـاء  يف  متورهـم  يجففـون  التمـور 

البسـتان.  يف  منعـزل 
)املجففـات  الصناعـي:  التجفيـف 
الصناعـي  التجفيـف  يعتمـد  الصناعيـة( 
تعتمـد  والتـي  املجففـات  علـى  للتمـور 
أساسـاً علـى الوقـود أو الكهربـاء، وهـي 
وذات  مختلفـة  وأحجـام  أشـكال  ذات 
حتافـظ  والتـي  مختلفـة  نوعيـة  صفـات 
علـى القيمـة الغذائيـة للتمـور كالسـيطرة 
سـرعة  التجفيـف،  حـرارة  درجـة  علـى 
املنخفضـة  النسـبية  الرطوبـة  الهـواء، 

التخزيـن. محيـط  ضمـن 

مشاكل تجفيف التمور بالطرق 

التقليدية 

علـى  النخيـل  مزارعـو  أغلـب  ويعتمـد 
عـدة طـرق، وأقدمها الطريقة التقليدية 
وهـي جتفيـف التمور بواسـطة املسـطاح 
لقلـة   ،)1( رقـم  بالشـكل  املوضـح 
الوفـرة املاديـة ألغلـب أصحـاب املـزارع 
الصغيـرة حيـث أن هـذا األسـلوب فيـه 
العيـوب نظـرا ألن العمليـة  الكثيـر مـن 

الثمـار  طـرح  علـى  باالعتمـاد  تتـم 
الهـواء  ويف  السـعف  مـن  أرضيـة  فـوق 
الشـمس مباشـرة  الطلـق حتـت حـرارة 
التمـور  أن يجعـل  ذلـك  فـإن مـن شـأن 
عرضـة للحشـرات والغبـار والنـدى ممـا 
اللـون  يصيـب  كمـا  تلفهـا،  إلـى  يـؤدي 
التمـور  تضعـف  تغيـرات  مـن  والشـكل 
املـراد  الثمـار  كذلـك  وحتتـاج  جتاريـًا، 
جتفيفهـا مناشـير كبيـرة ممـا يسـتخدم 
ويعطـل مسـاحة كبيـرة مـن األرض عـن 
اسـتخدام  ويتطلـب  كمـا  االسـتغال، 
هـذا األسـلوب عـدد كبيـر مـن العمالـة 

وتقليبهـا. الصوانـي  حلمـل 
كما أن هناك أسلوب آخر وهو استخدام 
البيـوت الباسـتيكية، إال أن يعـاب عليـه 
الغرفـة  داخـل  الكبيـرة  احلـرارة  تركيـز 

وصعوبـة التهويـة الشـكل رقـم )2(.
الزجاجيـة  الغـرف  تسـتخدم  وأيضـاً 
 ،)3( رقـم  الشـكل  للتجفيـف  كطريقـة 
إال أنـه يعـاب عليـه صعوبـة العنايـة بهـا 
مينـع  الـذي  الزجـاج  نظافـة  حيـث  مـن 
دخول أشـعة الشـمس إذا اتسـخ سـطحه 

فيهـا  يكثـر  التـي  املناطـق  يف  وخاصـة 
البولـي  غـرف  أيضـاً  ويسـتخدم  الغبـار. 
مسـاحة  حجـز  عليهـا  ويعـاب  كربونيـت 
هنـاك  كانـت  إذا  األرض  مـن  كبيـرة 

لتجفيفهـا. كبيـرة  كميـات 
أمـا الشـائع يف الوقـت احلالـي اسـتخدام 
الهيتـرات  بنظـام  تعمـل  التـي  الغـرف 
وماحظتـي علـى هـذه الغـرف ال تعمـل 
علـى املعاملـة بالبخـار الذي يسـتخدم يف 
عمليـة ترطيـب التمـور اجلافـة، وارتفـاع 
الكهربائيـة  الطاقـة  اسـتهاك  تكلفـة 

شكل رقم 2 البيوت الباستيكية

شكل رقم 3 الغرف الزجاجية

شكل رقم 1 املسطاح
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املشـغل علـى  يفقـد  األحيـان  بعـض  ويف 
ممـا  احلـرارة  درجـات  علـى  السـيطرة 

الثمـرة. حـرق  إلـى  يـؤدي 
وملعاجلة املشـاكل السـابقة إلصاح ورفع 
جـودة اإلنتـاج وجعلـه خاليـاً مـن مشـاكل 
جهـاز  عليكـم  أطـرح  اجلنـي  بعـد  مـا 
يسـتخدم تقنيـة البخـار اجلـاف واملشـبع 
معاجلـة  مجـال  يف  الهـواء  تفريـغ  حتـت 
وجتفيـف التمـور، والتـي تركـز علـى مهام 
التمـور  تصنيـع  عمليـات  لدفـع  رئيسـية 

)أ-ب(.  )4( رقـم  بالشـكل  موضـح 

ثانيًا: مميزات معالجة التمور 

باستخدام تقنية البخار الجاف 

والمشبع تحت تفريغ الهواء

تسـتخدم التقنيـة لغـرض جتفيـف التمور 
غـرف مصنعـة مـن الداخـل واخلـارج مـن 
مقسـمة  الغذائـي  سـتيل(  )االسـتانلس 
يف الداخـل إلـى رفـوف متحركـة حتتـوي 
علـى صوانـي وقواعـد كمـا هـو موضـح 
مشـبكة  والصوانـي   ،)5( رقـم  بالشـكل 
لتسـمح مبـرور البخـار اجلـاف أو املشـبع 
بـن الثمـار، وحتتـوي أيضـاً علـى مـراوح 

تعمـل علـى سـحب ودفـع الهـواء السـاخن 
الـذي يجـري تسـخينه عـن طريـق مرجـل 
بخار )Boiler( موضح بالشكل رقم )6( 
يعمـل حسـب الطاقـة املتوفـرة من غاز أو 
ديـزل أو كهربـاء يتنـج بخـار يتـم ضخـه 
 Steam Heating( عـن طريـق لفائـف
بنظـام  مجهـزة  الغرفـة  أن  كمـا   )Coils

موضـح   )Plc Control Panel(
متناهـي  لضبـط    )7( رقـم  بالشـكل 
ونسـبة  البخـار،  جرعـات  يف  الدقـة 
احلـرارة،  ودرجـة  النسـبية،  الرطوبـة 

شكل رقم 4 أ

شكل رقم 6 املرجل املستخدم النتاج البخار

جهـــــاز يســــــتخــدم تقنيـــــة البخــــــــار اجلـــــاف واملشــــــبع حتـــت تفـــريغ الهـــــواء لتجفيــف التــمــــــور
شكل رقم 4 ب

شكل رقم 5 رفوف متحركة لوضع التمور
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اجلهـاز  داخـل  الهـواء  تدفـق  وسـرعة 
باإلضافـة  التجفيـف،  مراحـل  حسـب 
إلـى سـحب الرطوبـة الزائـدة، حيـث تؤثر 
هـذه العوامـل تأثيـراً ايجابيـاً علـى جـودة 

الثمـار. التجفيـف  عمليـة 

السرعة في عملية التجفيف

إن للرطوبـة أهميـة أساسـية علـى نوعيـة 
لفتـرات  حفظهـا  علـى  وخاصـة  التمـور 
التمـور  وتقسـم  حصادهـا،  بعـد  طويلـة 
حسـب نسـبة الرطوبـة لينـة أو طريـة إذا 
تعـدت نسـبة رطوبتهـا عنـد نضجها التام 
الطبيعـي أكثـر من 30 %، وتصنف نصف 
تتـراوح  إذا كانـت نسـبة الرطوبـة  جافـة 
بـن 15 و25 %، بينمـا تسـمى جافـة إذا 

لـم تتعـدى نسـبة الرطوبـة 10 و15 %.
ففـي الطـرق التقليديـة تسـتغرق عمليـة 
تفـوق  التـي  الطريـة  للتمـور  جتفيـف 
إلـى  ثاثـة  مـن   %  30 رطوبتهـا  نسـبة 
بالطريقـة  باملقارنـة  ولكـن  أيـام،  خمسـة 
البخـار  تقنيـة  باسـتخدام  املسـتحدثة 
الهـواء،  تفريـغ  حتـت  واملشـبع  اجلـاف 
يوفـر اجلهـاز الوقـت بشـكل فعـال، حيـث 

باسـتخدام  التجفيـف  عمليـة  تأخـذ 
التمـور بجميـع  التقنيـة جلميـع أصنـاف 
 48 إلـى   24 مـن  زمنيـة  فتـرة  مراحلهـا 
عنـد  ذلـك  علـى  ومثـال  فقـط.  سـاعة 
الهامـد كامـل  جتفيـف متـور يف مرحلـة 
نسـبة  تفـوق  التجفيـف  عمليـة  تأخـذ 
6 طـن  % ميكننـا جتفيـف   45 الرطوبـة 
ال  مسـاحة  فقـط يف  سـاعة   30 خـال 
تتجـاوز 45 م2 كمـا هـو موضـح بالشـكل 

)أ-ب(. رقـم   )8(
وعلـى سـبيل املثـال عنـد جتفيـف متـور 

لينـة تفـوق نسـبة رطوبتهـا 25 % ميكننـا 
الواحـدة  الوجبـة  يف  طـن   10 جتفيـف 
خـال سـاعتن أو ثـاث سـاعات فقـط 
ال غيـر يف مسـاحة ال تتجـاوز 45 م2 مـا 
يصنـف علـى أنـه رقـم قياسـي، ويوضـح 
نسـبة  بقيـاس  قيامـي   )9( الشـكل 
التمـور. جتفيـف  عمليـة  بعـد  الرطوبـة 

فالتقنيـة  النظافـة،  ناحيـة  مـن  أمـا 
عـن  متامـاً  معزولـة  غـرف  تسـتخدم 
بعمليـة  نقـوم  كمـا  اخلارجـي،  محيطهـا 
التمـور  إدخـال  قبـل  حـراري  تعقيـم 

شكل رقم 9 قياس نسبة الرطوبة بالتمورشكل رقم 8 ب - الهامد بعد عملية التجفيفشكل رقم 8 أ - الهامد قبل عملية التجفيف

شكل رقم 7 نظام التحكم بنسبة الرطوبة والبخار ودرجة احلرارة
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العمالـة  ناحيـة  مـن  أمـا  للتجفيـف، 
إنتـاج  واملسـاحة املسـتخدمة فـإن طاقـة 
التقنيـة  هـذه  باسـتخدام  اجلهـاز  هـذا 
كبيـرة جـداً وال يسـتحوذ علـى مسـاحات 
شاسعة وال يتطلب عدد كبير من العمالة 
والطـرق  األجهـزة  باقـي  مـع  باملقارنـة 

سـابقاً. ذكرهـا  مت  التـي  التقليديـة 

خفض من نسبة التقشر

اصنـاف  يف  التقشـر  نسـبة  ازديـاد  إن 
التمـور يعـود إلـى مجموعـة مـن العوامـل 
بالنخلـة  احمليطـة  والبيئيـة  الزراعيـة 
وكمياتهـا  الـري  ميـاه  دورة  أهمهـا  ومـن 
النسـبية  والرطوبـة  احلـرارة  ودرجـات 
األمـر  املتأخـرة،  النضـج  مراحـل  خـال 
الـذي يتطلـب معاجلة نخيل هذا الصنف 
بصـورة  ومبرمجـة  مدروسـة  بطرائـق 
دقيقـة تضمـن تـايف التأثيـرات السـلبية 
لهـذه العوامـل املتداخلـة، والتقشـر يعنـي 
انفصـال القشـرة عـن لـب الثمـرة وغالبـا 
وزن  ملحـوظ يف  انخفـاض  يرافقهـا  مـا 
إلـى تقليـل جودتهـا. يـؤدي  الثمـرة ممـا 

ومـن احللـول التـي مت ابتكارهـا مـن خـال 
للتخفيـض  بهـا  قمـت  التـي  التجـارب 
تقنيـة  اسـتخدام  هـو  التقشـر  نسـبة  مـن 
التجفيـف حتـت تفريـغ الهـواء يف مرحلـة 
معينـة مـن مراحـل التجفيـف، حيث اثمرت 
التجـارب عـن خفض نسـبة التقشـر بشـكل 
ملحـوظ حتـت عمليـة تفريـغ الهواء كما هو 

الشـكل رقـم )10( )أ_ب(. موضـح يف 
ونبـن أن مـن مميـزات التجفيـف حتـت 
 )UNDER VACUUM( الهـواء  تفريـغ 
إلـى  اجلـاف  البخـار  اختـراق  سـهولة 
حتـى  للثمـار  اللحميـة  املـادة  داخـل 

إلـى  اللجـوء  دون  النـواة  إلـى  وصولهـا 
رفـع درجـة احلـرارة، حيث تطبـق التقنية 
حتـت درجـات حـرارة معقولـة ال تتجـاوز 
إلـى  لتفـادي وصولهـا  50م   ْ إلـى   45م  ْ
مرحلـة الكرملـة، والكرملـة هـي الظاهرة 
التـي حتصـل نتيجـة احتـراق السـكريات 
فتتحـول لـون التمـور مـن اللـون البنـي أو 
الذهبـي أو الترابـي إلـى لـون أسـود داكن 
نتيجـة املعاملـة باحلـرارة الزائدة كما هو 

موضـح بالشـكل رقـم )11( )أ-ب(.

حتـت  التجفيـف  مميـزات  مـن  وكذلـك 
تفريـغ الهـواء احلفـاظ على شـكل الثمرة 
وبـدون انتفاخـات )lose skin(، وتعتمـد 
سـرعة وصـول الثمـار إلى اجلفـاف التام 
علـى عـدة عوامـل، ومـن أهمهـا طبيعـة 

الصنـف ونسـبة الرطوبـة للثمـار.

تقليل نسبة الفاقد الوزن من التمور 

كمـا  الكمـي  الفقـد  نسـبة  وتختلـف 
تطبيـق  مـدى  إلـى  اسـتناداً  ًونوعـا 
يف  احلديثـة  والتقنيـات  املمارسـات 

شكل رقم 11 أ

شكل رقم 10 أ
نسبة التقشر يف التمور قبل املعاجلة

شكل رقم 11 ب - يوضح نتائج التجفيف حتت 
درجات حرارة معتدلة لتفادي الكرملة وتغير 

اللون واحملافظة على لون الثمرة نسبيا

شكل رقم 10 ب
تقليل نسبة التقشر يف التمور بعد املعاجلة
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والتخزيـن  والتـداول  الزراعـة واحلصـاد 
فيتمثـل  النوعـي  الفقـد  أمـا  والتسـويق. 
يف انخفـاض جـودة الثمـار بصفـة عامـة 
والكرمشـة  والذبـول  العفـن  بسـبب 
وفقـدان اللمعـان وتدهـور اللـون، وتعتبـر 
محـدودة  املجـال  هـذا  يف  الدراسـات 
جـداً. كمـا أنـه مـن املعلـوم أن الفاقـد يف 
مرحلـة مـا بعـد احلصاد يصـل أو يتجاوز 
30 % مـن احملصـول ألسـباب كثيـرة ممـا 

للمـزارع. االقتصـادي  املـردود  يف  يؤثـر 
بالطـرق  التجفيـف  عمليـة  عـن  وينتـج 
التقليديـة املتبعـة ارتفـاع الفاقـد مـن وزن 
إلـى   %  20 مـن  أكثـر  إلـى  الثمـرة تصـل 
30 % بسـبب اسـتمرار مرحلـة التجفيـف 

ألشـعة  الثمـار  وتعـرض  أيـام  عـدة  إلـى 
الشـمس لفتـرات طويلـة والتـي متتـد مـن 
4 – 6 أيـام، بينمـا تتميـز تقنية التجفيف 
املشـبع  أو  اجلـاف  البخـار  باسـتخدام 
فتـرة  مـن  بالتقليـل  الهـواء  تفريـغ  حتـت 
التجفيـف للثمـرة والتـي متتد من 24 إلى 
48 سـاعة حسـب مراحـل نضـج التمـور، 

وبالتالـي يقـل الفاقـد يف وزن التمـرة مـن 
10 % إلـى 15 %. ممـا يرفـع مـن القيمـة 

الربحيـة ألصحـاب مـزارع التمـور.

انتاج البخار الجاف واستخدامه في 

إنضاج التمور في مرحلها المختلفة

أواًل: شرح لعملية انتاج البخار الجاف 

باستخدام التقنية

مرجـل  يف  إنتاجـه  يتـم  اجلـاف  البخـار 
)Boiler( عنـد حوالـي 175 درجـة مئوية 
وهـو   )PSI  145-116( ضغـط  وعنـد 
175 درجـة  إلـى  130 درجـة  متـاح مـن 

بخـار  مـع  امللحـق  مخـرج  عنـد  مئويـة 
 5 بـن  يتـراوح  جـدا  منخفـض  رطوبتـه 
إلـى 7 % وإذا كان البخـار يحتـوي علـى 
10 % مـاء مـن الكتلـة، يقـال أنـه جـاف 

بنسـبة 90 %. حيـث إن البخـار اجلـاف 
مـن  أعلـى  حـرارة  درجـة  عنـد  بوصفـه 
لذلـك ميكـن  )الغليـان(،  التبخيـر  نقطـة 
أن يبـرد البخـار مبقـدار معـن مما يؤدي 
تغييـر  دون  حرارتـه  درجـة  خفـض  إلـى 
احلالـة مـن الغـاز إلـى خليـط مـن البخـار 
املشـبع يف النهايـة البخـار اجلـاف يكـون 
يف حالـة غازيـة متامـا أي ال يوجـد أثـر 
للسـائل كمـا هـو موضـح يف الشـكل رقـم 

.)12(

ثانيًا: استخدام البخار الجاف في 

إنضاج التمور في مرحلها المختلفة

الصناعـي  التجفيـف  عمليـة  أن  وحيـث 
فيهـا  تكـون  التـي  الـدول  يف  ضروريـة 
دول  بعـض  مثـل  عاليـة  الرطوبـة  نسـبة 
العربيـة، حيث يتسـاقط التمـر قبل أوانه 
نتيجـة الرطوبـة لـذا يحتـاج إلـى تدخـل 
بعـض  حتتـاج  كمـا  صناعيـة  معاجلـة 
حراريـة  معـدالت  إلـى  التمـور  أصنـاف 
وعلـى  املوسـم.  أثنـاء  تتوفـر  ال  أعلـى 
املجـدول ال  ثمـار  أن  نـرى  املثـال  سـبيل 
تسـتوي أو تنضج بصورة متسـاوية وذلك 
عاليـة  فيهـا  اللحميـة  املـادة  أن  بسـبب 
األخـرى  التمـور  مـن  نـوع  أي  مـن  أكثـر 

شكل رقم 12 عملية انتاج البخار اجلاف واملشبع
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 40-34 بحوالـي  وتقـدر  وثقيلـة  وكبيـرة 
قبـل عمليـة  تتسـاقط  فإنهـا  لـذا  غـرام، 
جفافهـا الكامـل داخـل الكيـس، لذا وجب 
التدخـل لتجفيفهـا أو إنضاجها صناعياً.
البخـار  تقنيـة  اسـتخدام  اثبـت  وقـد 
جـوي  ضغـط  حتـت  واملشـبع  اجلـاف 
يف  الثمـار  معاجلـة  يف  منخفـض جنحـاً 
مراحـل النضـج املختلفـة » نصـف هامـد 
وأثنـاء  التتميـر«،  كامـل ومرحلـة  وهامـد 
إلـى  السـكر  نسـبة  رفـع  يجـب  املعاجلـة 
الكائنـات  نشـاط  لوقـف  الـازم  احلـد 
احليـة الدقيقـة وهـو 70 % سـكر، وذلـك 
ثـم  املشـبع  بالبخـار  املعاملـة  عـن طريـق 
مبثابـة  ذلـك  فيكـون  اجلـاف  البخـار 
أطـوار  لبعـض  وقتـل  وجتفيـف  بسـترة 
الرطوبـة  نسـبة  احلشـرات عنـد خفـض 

املطلـوب. للحـد 

ترطيب التمور

للفاكهـة  األساسـية  املكونـات  مـن  املـاء 
وللرطوبـة  التمـور.  ومنهـا  عامـة  بصفـة 
التمـور  نوعيـة  علـى  أساسـية  أهميـة 
وخاصـة علـى حفظها لفتـرات طويلة بعد 
جنيهـا، ويقصـد بعمليـات ترطيب التمور، 
هو زيادة احملتوى املائي للتمور، بواسـطة 
البخـار املشـبع، تعتبـر هـذه العمليـة مهمة 
للغايـة، للحفـاظ على جـودة التمور ومنعه 
قيمـة  علـى  يؤثـر  الـذي  التجفـاف،  مـن 

الغذائيـة. ومكوناتـه  التمـور، 
تتـم  للتمـور  املائـي  احملتـوى  إضافـة  إن 
ضمن شـروط محددة ونسـب دقيقة ملعدل 
الرطوبـة، بحيـث ال تتجـاوز نسـبة املـاء يف 
مكونـات التمـور، أكثـر مـن 22 %، وميكـن 
زيـادة هذه النسـب يف إنتـاج معجون التمر، 

شـريطة أال تتجاوز هذه الزيادة نسـب 24 
% الشـكل رقم )13( )أ_ب(.

تلميع التمور

لتحسـن  متعـددة  أسـاليب  تسـتخدم 
وتسـويقها  تعبئتهـا  عنـد  التمـور  مظهـر 
التمـور كـي  تلميـع  ومـن هـذه االسـاليب 
لـدى  أو جـذاب  مقبـول  يكـون مظهرهـا 
التسـويقية،  قيمتهـا  لرفـع  املسـتهلك 
أسـتخدم  للمعاجلـة  وحداتنـا  وبواسـطة 
مـن  جرعـات  ضـخ  وهـو  مميـز  اسـلوب 
البخـار املشـبع يف املرحلـة األولـى حيـث 

الطبقـة  انصهـار  إلـى  البخـار  يـؤدي 
وجتديـد  لتمـرة  املغطيـة  الشـمعية 
الثمـار  معاملـة  وبعـد  اللمعـة،  ظاهـرة 
بالبخـار اجلـاف مع زيـادة درجة احلرارة 
والضغـط بنسـب مدروسـة دون إضافـة 
حملاليـل سـكرية مثـل الدبـس مركـز )22 
Brix( أو محلـول اجللوكـوز النباتي مركز 

العضويـة  املـواد  بعـض  أو   )Brix  33(
عنـد  التمـور  مظهـر  لتحسـن  األخـرى 
 )14( رقـم  الشـكل  وتسـويقها.  تعبئتهـا 

)أ_ب(. 

شكل رقم 13 أ - قبل عملية الترطيب

شكل رقم 14 أ - قبل عملية تلميع التمور

شكل رقم 13 ب - بعد عملية الترطيب

شكل رقم 14 ب - بعد عملية تلميع التمور
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جهاز تبخير التمور 

مـن  لكثيـر  لإلصابـة  التمـور  تتعـرض 
علـى  تؤثـر  التـي  الضـارة،  احلشـرات 
صاحلـة  غيـر  وجتعلهـا  الثمـار  جـودة 
لاسـتهاك البشـري، وهـذه احلشـرات 
قـد تهاجـم ثمـار التمـر وهـي يف احلقـل 
أو بعـد جنيهـا، أو أثنـاء نقلهـا مـن مـكان 
إلـى آخـر أو خـال عمليـة تصنيـع وتعبئة 

التمـور.
مـن  التمـور  سـامة  علـى  وللمحافظـة 
يتـم  الضـارة،  بتلـك احلشـرات  اإلصابـة 
أجـل  مـن   )Fumigation( تبخيرهـا 
التـي  احلشـرات  كافـة  علـى  القضـاء 
تـؤدي إلـى تلـف التمـور، سـواء كانـت تلك 
احلشـرات يف مرحلـة البيـض أو اليرقـة 
كاملـة  حشـرات  كانـت  أو  العـذراء  أو 
لفتـرات  تخزينهـا  يتسـنى  حتـى  النمـو، 
طويلـة متتـد مـن عـدة أشـهر إلـى سـنة 
كاملـة، وتسـتخدم الطـرق الشـائعة حالياً 
لتبخيـر  الكيميائيـة  املركبـات  مـن  كثيـراً 
حتـت  اسـتخدامها  يتـم  حيـث  التمـور، 
ضغـط  حتـت  أو  عـادي  جـوي  ضغـط 

مخلخـل، وتتـم عمليـة التبخيـر يف غـرف 
يف  أو  الغايـة،  لهـذه  مشـيدة  إسـمنتية 
غـرف مصنوعـة من احلديد، ويعتبر غاز 
التبخير الرئيسـي املسـتخدم يف عمليات 
التعقيـم هـو بروميـد امليثيـل أو فورمـات 
الفوستوكسـن،  أقـراص  أو  االيثيـل 
ويعـد إيجـاد البدائـل املائمـة فنيـاً لغـاز 
صـورة  يسـتخدم  الـذي  امليثيـل  بروميـد 
وتعقيمهـا  التمـور  تبخيـر  يف  واسـعة 
مـن أهـم التحديـات التـي تواجـه قطـاع 

احلاضـر. الوقـت  يف  التمـور  تصنيـع 
بعـدة جتـارب  ومنـذ فتـرة زمنيـة، قمـت 
مت  التـي  للغـازات  بديـل  إلـى  للتوصـل 
ذكرهـا سـابقاً احملظـورة عامليـاً آلثارهـا 
والبيئـة  املسـتهلك  علـى صحـة  السـلبية 
إذا سـاء اسـتخدامها، ومت التوصـل إلـى 
 CO2 البديـل غـاز ثانـي أكسـيد الكربون
دون خلطـه بغـازات أخـرى كمـا يتبـع يف 
الشـكل  يوضـح  كمـا  املتداولـة  التقنيـات 
الغـازات  مـن  يعتبـر  حيـث   ،)15( رقـم 
بـه  واملسـموح  السـامة  غيـر  اخلانقـة 
الرائـدة  التجـارب  مـن  ويعتبـر  عامليـًا، 

غـاز  يتصـف  التبخيـر، حيـث  يف مجـال 
ثانـي أكسـيد الكربـون أنـه مـن الغـازات 
السـامة  غيـر  التبخيـر  يف  املسـتخدمة 
لإلنسـان، باإلضافـة إلـى أنه ال يترك أي 
أثـر علـى الثمـار مـع قدرتـه علـى النفـاذ 
الثمـرة، وفعـال يف قتـل احلشـرات  إلـى 
حيـث  ومـن  حياتهـا،  أطـوار  جميـع  يف 
السـامة فإنـه مـن الغـازات اخلاملة غير 
إضافـة  واالنفجـار،  لاشـتعال  القابلـة 
متنـاول  ويف  رخيـص  سـعره  يكـون  إلـى 

املزارعـن.
قبلنـا  مـن  املصنـع  اجلهـاز  ويسـتخدم 
التبخيـر الفراغـي، حيـث تتـم يف البدايـة 
إزالـة معظـم الهـواء املوجـود يف الغرفـة 
قبـل إدخـال التمور لذلـك، من الضروري 
وعـادة  خصيًصـا،  معـدة  غرفـة  وجـود 
مـا تكـون مصنوعـة مـن الفـوالذ، وتكـون 
اخلارجـي  الضغـط  حتمـل  علـى  قـادرة 
حتـى )1Aatmosphere( الشـكل رقـم 
)16_أ_ب(، ويتضمـن التثبيـت أيًضا 
قـادرة    )vacuum pump( مضخـة 
علـى إخـاء الغرفـة يف مـدة 15 إلـى 25 

شكل رقم 16 بشكل رقم 15 غاز ثاني اكسيد الكربون البديل شكل رقم 16 أ
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دقيقـة كمـا هـو موضـح يف الشـكل )17(، 
اجلرعـات  لضـخ  وأنابيـب  وصمامـات 
يحتـوي  كمـا  التبخيـر،  مـادة  واسـتنفاد 
البخـار  إلنتـاج  مرجـل  للتبخيـر  جهازنـا 
لتوفيـر الرطوبـة واحلـرارة  عند مقاييس 
أكسـيد  ثانـي  غـاز  يكـون  حتـى  محـددة 
عمليـة  يف  املسـتخدم   CO2 الكربـون 
عنـد  ويراعـى  )خانـق(،  فعـال  التبخيـر 
بنـاء هـذه الوحـدات عـدد مـن اإلجراءات 
العاليـة  قدرتهـا  أهمهـا  مـن  الهامـة، 
علـى العـزل، وتزويدهـا بأنظمـة سـامة 

خاصـة.
صممـت  التـي  التقنيـة  أهميـة  وتظهـر 
وصنعـت مـن طرفنا احلاصلـة على براءة 
باسـتخدام  التمـور  تبخيـر  يف  اختـراع 
 ،CO2 الكربـون  أكسـيد  ثانـي  غـاز 
التـي  التمـور  تبخيـر  تقـوم عمليـة  حيـث 
احلشـرات  مـن  إصابـات  علـى  حتتـوي 
بغـاز  تبخيـر  جهـاز  بواسـطة  املخزونـة 
كبديـل   ،CO2 الكربـون  اكسـيد  ثانـي 
املجـال  هـذا  يف  املسـتخدمة  للغـازات 
التـي مت حظرهـا عامليـاً، حيـث يتـم قتـل 
احلشـرات خـارج الثمـرة، وتكمـن أهميـة 
الزراعيـة  للمحاصيـل  التبخيـر  عمليـة 
األسـمدة  تسـتخدم  ال  التـي  العضويـة، 

احلشـرية. املبيـدات  أو  الكيماويـة 

وحدة متحركة لمعالجة التمور

مـن مميـزات اجلهـاز سـهوله انتقالـه بـن 
املـزارع إلجـراء عمليـات معاجلـة التمـور 
)جتفيـف/ ترطيب/ إنضاج(، واقتصادي 
مـن حيـث اسـتهاك الطاقـة حيـث يعمـل 
بالديـزل أو الغـاز أو الكهرباء، وال يتطلب 
أقصـى،  كحـد  وعاملـن  كبيـرة  مسـاحة 

وحاليـاً بصـدد القيـام بتصميـم وحـدات 
معاجلـة متحركة صغيرة احلجم صديقة 

للبيئـة تعمـل بالطاقـة الشمسـية. الشـكل 
رقـم )18_أ_ب_ج( 

شكل رقم 18 ب - وحدة متحركة ملعاجلة التمور

شكل رقم 17 مضخة التفريغ

شكل رقم 18 أ - وحدة متحركة ملعاجلة التمور

شكل رقم 18 ج - وحدة متحركة ملعاجلة التمور



تعهـده يتـرك  إن  النخـل  لـه  ومـن 
الترمهـا واخللـف  الرواكـب  أمـا 
النخلـة غـذاء  مصـدر  اجلريـد  إن 
مسـبعا للسـبيط  جريـدك  وزع 
فتـى يـا  رباعـا  أو  ثالثـا  لقـح 
دقيقـه الكثيـر  الفحـل  وتخيـر 
عجـل عـل  للسـبيط  وقـوس  دلـل 
ألنهـا العـذوق  علـى  الثمـار  خـف 
تربـو الثمـار علـى اجلميـل وثـق بهـا
ثمارنـا قطـع  بعـد  األكاروس  رش 
هـي إذ  فـورا  القشـرية  مـن  احـذر 
كلهـا ش  تشـبه  املقلوبـة  فاملركـب 
خلـط قـد  إن  عدوهـا  فالكونفيـدور 
إننـا قطعـا  الكـروق  علـى  اهجـم 
وخصوصـا اخلميـرة فهي تخصصت
شـكلها يف  دوديـة  شـعيرية 
تخبـأت النضيـد  الطلـع  يف  تلقاهـا 
شـقية احلقـول  إلـى  أيـن جئـت  مـن 
قاتلـة مبيـدا  بالسـايبر  فعليـك 
زادنـا الزراعـة  إلـى  البحـوث  إن 
لكـن مـن بـاب النصيحـة قرايـة يـأب
قـدوة لـك  بفعلـه  تأخـذن  ال 
متمـرس حـاذق  وصيـة  هـذه 
بـه فخـذ  )النقيـب(  قـول  مـن  هـذا 

بالـري والتسـميد ال يلقـي بـه ثمـرا
أكثـرا هـي  التـي  وارم  الثـالث  دون 
األغبـرا اليبيـس  إال  التقطعـن 
أو قـل ثمـان، وأفضـل تكـون العاشـرة
مبكـرا يكـون  أن  لقاحـا  واحـذر 
أخـرا املواسـم  مـن  تأخـذن  ال 
تتصفـرا أن  قبـل  االخضـرار  يف 
أمطـرا قـد  إذا  األمـان  تعطـي 
التاجـرا للزراعـي  العوائـد  تربـي 
األحمـرا العنكبـوت  شـر  يكفيـك 
توجـد علـى خـوص اجلريـد منتشـرا
وحـاذرا ياصديقـي  بجـد  فاعمـل 
محـررا الزيـوت  مـن  باملعدنـي 
تتحشـرا أن  احلشـرات  مـن  نخشـي 
الباكـرا اجلديـد  التمـر  تسـاقط  يف 
محمـرا تكـون  أن  فيهـا  واللـون 
تنـال يف التلقيـح مـن بعـض القـري
يؤيـرا كان  للنخـل  الـذي  خسـر 
أو بعض ماتوصي البحوث ومن دری
يفتـری حديـث  مـن  هـذا  كان  مـا 
متأثـرا التكـن  لشـخصه  رأي 
متأثـرا التكـن  بضـده  وأعمـل 
صحـب النخيـل حتـى ميـوت ويقبـرا
مقصـرا تكـون  فـال  النجـاح  تلقـي 

بقلم الشاعر
عثمان أحمد عثمان النقيب

مهندس زراعي،
جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية

خدمة رأس النخلة
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